
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR – CAMPUS NOVA IGUAÇU 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM (CEDIM) 

Descrição da Documentação 

Nome da Pasta 3. Pastoral Operária

Número de 

Documentos 
639 

Tipo da 

Documentação 
Textos de fóruns e reuniões, cartas e informativos. 

Data/Ano 1990-2002 

Formato Panfletos e folha A4 

Descrição 

O arquivo contém textos relacionados aos fóruns, listas de 

participantes, informativos aos trabalhadores e cartas que 

dizem respeito à Pastoral Operária de Nova Iguaçu.  

Palavras-Chaves Pastoral Operária; fórum; trabalhadores

Observações 

A documentação está em bom estado de conservação e foram 
cedidas pela Cúria Diocesana para compor o acervo do Centro 
de Documentação e Imagem do Instituto Multidisciplinar 
(CEDIM).





I' •.'.. 
. .

CELEBRAÇÃO DOS TRA A HA 

1
° 

o MAi 

''A ESPERANÇA VENCEU O M

Podemos ter à entrada do Joc

Esta é uma singela proposta de celebração p o

que ela será modificada de acordo com a realidade e a cri lv d, d de cada grupo

e/ou de cada local do Brasil. 

Da proposta pode surgir uma missa ou uma celebraç o ( cumênica ou

r, ), P , qu s ja ecumênica, basta fazer as modificações exlgld, .

2 

t, t m m qu a força de uma celebração inicia-se no momento da

, 1 mos a importância de valorizar a riqueza que há 
1 t Ido no locais em que a proposta chega. 
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A proposta pode ser realizada com dois comentaristas que indicamos aqui como C I e C2. 

RITO INICIAL 

Saudação 
C 1 - O 1 ° de maio nasce da história de 
mártires: quatro trabalhadores que 
foram assassinados em 1886, por 

estarem lutando por:. seus direi.tos. 
C2 - A partir disso, aconteceram 
muitas lutas. Muitos mártir·es tiveram 
a vida roubada. Entre eles, lembramos 
Santo Dias da Silva, militante da Pastoral 
Operária, assassinado em 1979, em São 
Paulo, durante manifestação por 
melhores condições de trabalho e de 
vida. 
C 1 - O sangue derramado dos 
mártires nunca fez o povo desanimar, 
embora desejamos que nenhum 
sangue mais, necessite jorrar! 
C2 - O sangue derramado, embora 
não desejado, traz sempre mais força 
para as lutas. Por isso, estamos aqui 
hoje. Porque o 1 ° de Maio é um dia de 
luta. É nosso dia de luta!

ATO PENITENCIAL ou ATO DE 
RECONCILIAÇÃO 
Entrada de símbolos Uma Carteira 
Profissional bem grande, tendo na 
1 "'página, o índice de desemprego 
no Br,:uil. Na 2ª página, o índice de 
desemprego local e nas outras 
páginas ( se houver} ct indicapio das 

leituras 

C 1- Sabemos que muitas vezes, 
deixamos de denunciar os graves 

índices de desemprego de que temos 
conhecimento (pode se referi r à 

Carleirct gigante} 

+ Todos(as)- Por isso, neste momento
queremos nos reconciliar com Deus e
com as lutas dos(as) trabalhadores(as)
Ç2. - Sabemos que algumas vezes nos
omitimos de part1c1par nos
movimentos de luta para os quais
somos convid_ados(as)
+ Todos(as) -· Por isso, neste
momento querernos .......... . 
C 1- Sabemos que deixamos de 
incentivar e formar grupos ou 
movimentos de resistência e busca de 
direitos, nos nossos bairros ou nossas 
comunidades 
Todos(as). 

GLÓRIA 
C 1 - Neste 1 ° de maio o nosso grito 
maior é a esperança. 
C2 - Embora saibamos que existem 
muitas omissões, nosso grito maior é 
a esperança 
C 1 - Embora o sangue dos mártires, 
nosso grito maior é a esperança 
C2 - É a esperança que está presente
na força do povo. 
C 1 - Força de povo personificada nas 
atitudes e nas lutas implementadas 
contra todo o mal, simbolizado pelo 
sistema neoliberal. 
C2 - Por isso, louvamos e rendemos 
glória, perguntando: Onde está a 
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esperança? 
Todos(as) - Está no movimento ..... . 

(cílar movimentos na,ionais ou 
lot:ais} 

Nes t e  momento, um dos 
,omenlarislas pode ir fazendo a 
pergunta para que lodo o povo vá 
respr,ndendo, t:Ílando movimentos, 
atitudes e lulas do Jo,al, que Irarem 

esperanfª· 

PALAVRA 
Primeira leitura - Escolher umo leitura 

que fale de esperanfll ou ressurreipiío 

Segunda leitura - Pode ser uma leitura 

dinamizada. 

Pessoas entram eom hanJeiras de 
lula e se posieion11m perto do leitor, 
que proel11m11 o 911e vai no eorl11z e faz 
um11 hreve explit:llfÔO. Pode ser IJIIRlro 
011 cinco handeirRs de lul11 nacionois ou 

locais. 

Procissão da Bíblia 
Dinômie11: Pesso11s (idosos e erlonfos} 
entram com a Bíh li11 (gran de ou 
normal} num eeslo, do qual soem filas 
hront:11s gr,rnd e s ,  que lodos os 
presentes poss11m lot:or, slmholiznndo 
a paz mundial. 
Enquanto entro a procl s siío, os 

,:omenfarlsl11s podem pergunlor: 

C 1 - Quê paz queremos? 
Todos(as) Queremos a paz com justiça 

C2 - Quê paz quer·emos? 
Todos(as) - queremos a paz com 

trabalho 

C 1 - Quê paz queremos? 

Todos(as) Queremos a 

paz ..... (completar com desejos da 

comunidade) 

Leitura do Evangelho - Pode ser 

Isaías, 65 - 17 a 25 

Ou outra leitura escolhida pela equipe 
No momento desl11 leil11r11, lodos os 
l(Ue leram os outras, podem rodear o( o} 
leilor(a} do Evongelho. 

PROFISSÃO DE FÉ 

Pode-se fazer o Creio tradicional ou 

dinamizado 
Din11mixo do:Os e omenlori slos 

pergunlom e o povo responde 

CI - Em quê nós cremos? 

Todos(as)- Cremos na nossa força de 

transformação 

C2- Em quê nós cremos? 

Todos(as)- Cremos na nova sociedade 

do trabalho 
C 1 - Em quê nós cremos7 

Todos(as) - Cremos na novo mundo, 

que é possível 
C2- Em quê nós cremos? 

Todos(as) Cremos em Deus todo

poderoso, que é Pai e Mãe, sem o qual 

não seguimos na construção da história 

C 1 - Em quê nós cremos? 

Todos(as) - Cremos em Jesus Cristo, 

Filho de Deus vivo, nosso irmão 

trabalhador, nosso exemplo e 

inspiração. 

OFERTÓRIO 
Prot:lssiio de oferl11s eom idosos(t:rsJ 
carregando l,exlg11s hrant:11s. Pode 
haver lamhém um hunner d11 CF 2D03. 

Os eomenl11rlslos dizem: 
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...... 

C 1- Os trabalhadores e as 

trabalhadoras que construíram a 
riqueza da nossa terra 
e continuam construindo a história com 

sua rica experiência acumulada são 

neste ano, tema da Campanha da 

Fraternidade. Pelas mãos calejadas 

deles e delas, recebemos o pão e o 

vinho, corpo e sangue do Senhor. 

- Pão e vinho

PAI NOSSO 
Pode ser u1nl11do o Pt:1I nosso dos 
Mártires 011 rez11do o Pai nosso 
Ecumênico 

Pai nosso - Ecumênico 

Pai nosso que estás nos céus 

Santificado seja o teu nome, 

Venha o teu reino. 

Seja feita a tua vontade, 
Assim na terra como no céu. 

O pão nosso de cada 

Dia ná hoje, 

Perdoa-nos as nossas ofensas, 

Assim como nós perdoamos 
a quem nos tem ofendido. 

E não nos deixes cair em tenta 

ção, mas livra-nos da mal, 

pois teu é o Reino, o poder 

e a glória para sempre. 

Amém. 

-Partilha

- Abraço de Solidariedade ou de Paz

Cantos sugeridos 

Entrada: MAGNIFICAT 

Virá o dia em que todos, ao levantar a 

vista 

Veremos nesta terra, reinar a liberdade 

(bis) 

Minha alma engrandece, o Deus 

libertador 

Se alegra meu espírito, em Deus meu 

Salvador. 

Pois ele se lembrou do seu povo 

oprimido 
E fez da sua serva, a mãe dos 

esquecidos. 

Refrão 

Derruba os poderosos dos seus tronos 

erguidos 

Com sangue e suor do seu povo 

oprimido 

E f arta os famintos, levanta os 

humilhados 

Arrasa os opressores, os ricos e os 

malvados 

Aclamação: A PALAVRA DE DEUS 

A palavra de Deus já chegou ! 

Nova luz clareou para o povo (bis) 

Quando a Bíblia sagrada se abriu 

Todo pobre já viu mundo novo ! (bis) 

Quem andava espalhado se juntou 
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Quem vivia como cego enxergou. 
Por todo o c:nto já nasceu comunidade 
E no caminho da verdade muita gente 
já entrou (bis) 

Refrão 

Quem vivia explorado protestou. 
Quem calava só por medo já gritou 
Por todo o canto os pequenos vão se 
unindo 
A liberdade vai surgindo e todo velho 
renovou (bis) 

Ofertório: à escolha da equipe ou este 
que fala de nossas raízes 

OFERENDAS 

Quando os pés o chão tocarem, para 
a dança começar. 
Quando as mãos se entrelaçarem, vida 
nova há de :Jrotar. 
Toma, ó pai, o amor perfeito, pelo rio, 
a mata, a flor ... 
Que o índio traz no peito: é louvor ao 
criador. 

Uma só será a mesa, a Terra-Mãe 
será o altar. 
O sustento, a natureza, e m  

milagres vai nos dar! 

Eis aqui, Senhor, as dores deste Cristo
Povo-Irmão. 
Sejam hinos seus clamores, na defesa 

de seu chão. 
Nova terra nós sonhamos, onde 
todos têm lugar. 
Os direitos nós buscamos, vida, pão, 
respeito, lar ... 
Povos todos, terra inteira,  te 
pertencem ó Senhor! 
Que os males e as fronteiras dêem 
lugar ao pleno amor: 

Partilha : PELOS CAMINHOS DA 
AMÉRICA 

Pelos caminhos da América, pelos 
caminhos da América 
Pelos caminhos da América, 
Lanito América 

Pelos caminhos da América há tanta 
dor 
Tanto pranto, nuvens, mistérios, 
encantos que envolvem nosso 
caminhar. 
Há cruzes beirando estradas, pedras 
manchadas de sangue, 
Apontando como setas que a 
liberdade é prá lá 
Refrão 

Pelos caminhos d a  América, há 
monumentos 
Sem rosto, heróis pintados, mau 
gosto, livros de histórias sem cor. 
Caveiras de ditadores, soldados 
tristes, calados 
Com olhos esbugalhados, vendo 
avançar o amor. 
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Refrão 
Pelos caminhos da América, há mães 
gritando 
Qual loucas, antes que fiquem tão 
roucas, digam onde acharão 
seus filhos mortos levados na noite da 
tirania 
Mesmo que matem o dia, elas jamais 
calarão 
Refrão 
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 
Refrão 
Pelos caminhos da América, há um 
índio tocando flauta 
Recusando a velha pauta, que o 
sistema lhe impôs. 
No violão, um menino; um negro toca 
tambores, 
Há sobre a mesa umas flores, prá festa 

. que vem depois. 

Abraço e despedidas: A GLÓRIA 
DE DEUS 
Olha a glória de Deus brilhando, 
aleluia (bis) 

Nosso Deus é o rtlsta do universo. 
É a fonte da luz; do ar, da cor 
É o som, é música, é a dança 

É o mar jangadeiro e pescador 
É o seio materno sempre fértil 
É beleza, é pureza e é calor. 

Aleluia, aleluia, vamos criar que é 
prá glória de Deus brilhar (2X) 

Nosso Deus é caminho e caminhada 
Do seu povo para a libertação. 
Onde quer que esteja o oprimido 
É Javé que promove a redenção. 
Ele quebra a força do tirano 
E garante a vitória na união 

Aleluia, aleluia, vamos lutar que é 
prá glória de Deus brilhar (2X) 

Nosso Deus é a voz que se levanta. 
· É o canto, o gemido e o clamor.

É o braço erguido para a luta.
É o abraço em nome do amor.
É o pé conquistando novo espaço.
É a terra, é o fruto, é a flor.

Aleluia, aleluia, vamos amar que é 
prá glória de Deus brilhar (2X) 

Nosso Deus está brilhando noite e dia, 
Pelos campos e praças do país. 
É presença na voz da meninada, 
Que convoca um futuro mais feliz. 
É a infinita razão da plena vida. 
Todo o povo cantando hoje bendiz. 

Aleluia, aleluia, vamos cantar que 
é prá glória Deus brilhar (2X) 
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jI esperança venceu o medo: a {uta não poáe parar 

É preciso abrir os olhos para ver o futuro. Se um outro mundo é possível e já estamos 
certos cfu.so, saberr:i9s também que cabe a nós, trabalhadores e frabalhadorns, fazê-lo 

acontecer. 

(J)a terra re9aáa por san9ue, 6rotam fores que 9eram frutos áe esperança, áe f:uta e áe conquistas. 
<Em 1886, quatro uperárias foram mort.os em Cliica90, áurante manifestação porme{liores conâJÇões áe tra6a-

{lio. ([)aí, nasceu o 1° áe maÍ(J. , ·. 
O uperário Santo ([)ias áa Silva, o nosso Santo,foi assassinaáo em 1979, em São (J'auÚJ, ·em pfena f:uta por 

áireitos. 
São mártires que tiveram a viáa rou6aáa ... <Rgu6aáa, mas não aniquifaáa. <Porque a viáa pennanece sempre ... e 

efes estão entre nós, como presenças vivas que nos áão a certeza áe conquistar a transformação áa socieáaáe. <Porque 
somos moviá@s pefá esperança que sempre vence o meáo e pefa força que vem áo mifánre áe estarmos junt@s. <Porque 
sa6emos que nos ca6e construir a liistória e, para nós, tra6alliaáores cristãos e tra6alliaáoras cristãs, esta responsa-
6iúáaáe aumenta. <Por isso, a f:uta não poáeparar. 

Sentimos que a caáa 1° áe maio que passa, a reafuíaáe e:x;Jne mais áe nós e entre outras 6anáeiras pefás quais 
f:utamos, queremos: 

+ IJ{,epartir o tra6a[fio eJ(jstente, com reáução áa jomaáa áe tra6allio sem reáução áo salário e elimina-
ção áas lioras-qJ,ras ou áo 'so6retra6a{lio '. 

• �ce6er um 9anfio mínimo .vita{ e universal ¾ão 6asta â1Stri6uir o tra6allio, 'É preciso â1Stri6uir
tam6ém as riauezas sociaímente pro<ÍkZUÍas. 

+ C;;,i;v{a r  os a6u.rns áo capita{ financeiro. : ' • �forma J19rária. Vma reforma anrária 6em feita, aliaáa a uma pofitica anricofá, poáe ser um instrumen-
to efica.zpara 9erar tra6allio no campo e em setores finaáos a ef.e. _.,,) + Socioeconomia sofuíária. )lssociações, as couperativas, as trocas áe serviço, os sistemas financeiros
aúemativos e soliáárias. 

. + Jmpeáir o acoráo com a JILC}I, que põe em risco, nossas riquezas naturais e nossa economia em 9era! 
Que neste 1• áe maio áe 2003, possamos aumentarnossa inâlfJnação, nossa força e tam6ém nossa animação, que 

sim6oúza a 9arra e a coranem que temos para construir o futuro áo tra6allio. <E essa construção será concretizaáa 
com a Jomação áe comitês so{iáários á e  tra6a{fiaáores(as) nos 6airros e com a articuíação 
naciona{ áe granáes ações áe massa contra o áesempre90 e por tra6a{fio. 

Q!Je neste 1• áe maio áe 2003, possamos fomentar nossa f:uta pefá nova socieáaáe, na qua{ nós, tra6a{liaáores 
e tra6alliaáoras áo <Brasil; sejamos novamente áonos e áonas áe nosso tra6allio. lncentivaáos pefo amor e pefá 
simplici.áaáe áeJesus áe Nazaré, nosso irmão tra6a{liaáor, nosso e�empfó e inspiração! 

'Tra6a{lio sim, )IL[fl não ! 

Pastoral Operária do Brasil 
Praça da Sé, 184 - 10° andar - sala 1001 - centro - São Paulo - Cep.: O 1001-000 

Fone.: (11) 3105-1393 Fax.: (11) 3104-4382 
E.mail.:po.nacional@ig.com.br



CURSO DO RIO - 2002 

55. BOA NOVA EM NOSSA VIDA
Zé Vicente 

Toda palavra de vida 
é palavra de Deus. 
Toda ação de liberdade é a divindade 
agindo entre nós. (2x) 

Boa Nova em nossa vida Jesus semeou. 
O Evangelho em nosso peito é chama de 
amor. 

Todo grito por justiça q_ue sobe do chão é 
clamor e profecia que Deus prenuncia para 
conversão. (2x) 
Aleluia Aleluia bendita a Palavra 
que faz libertar (2x) 

56. ACLAMAÇÃO
Frei Brás 

Ilumina o pranto da rua 
Cidade de homens famintos 
Perdoa o pecado da omissão 
E cuida do meu coração. 
Sabemos que vamos ouvir 
Palavra que liberta os corações 
Salvando vidas da miséria; 
Recuperando a harmonia do caminho. 
Sacode a poeira levanta e segue ouvindo o 
clamor. Irmana a justiça das llnguas 
e vive a partir do amor (bis). 
Eis a vocação do profeta: Poeta portador 
(3x) 

57. ACLAMAÇÃO AFRO
Vai falar vai falar 
No evangelho Jesus vai falar (bis) 
oxalá nossa luz 
seja sempre o Cristo Jesus (bis) 
Já falou já falou 
No evangelho Jesus já falou (bis) 
oxalá o louvor 
seja dado ao Cristo Senhor. 

58. ENVIA TUA PALAVRA (Mi) 
Jose Weber 

Envia Tua Palavra 
Palavra de salvação 
que vem trazer esperança 
aos pobres libertação. 

Tua palavra de vida 
é como a chuva que cai 
Que torna o solo fecundo 
e faz nascer a semente; 
E água viva da fonte 
que faz florir o deserto 
E uma luz no horizonte 
é novo caminho aberto. 
Vem visitar nossa terra 
ó Sol de um novo dia 
que rasga a treva da noite 
e todo o mundo alumia! 
Olha o teu povo cativo 
tem pena de.sua dor 
Porque és nossa esperança 
és nosso Deus Salvador. 

59. CHEGOU A HORA DA ALEGRIA

Zé Vicente {SI 19) (Mi) 

Ch890U 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 e o calor 
Que sai da boca de Deus nosso Criador. 
A tua lei ó meu Senhor é·perfeição 
Conforta a alma e nos educa prá união. 
O mandamento de meu Deus é retidão 
E luz nos olhos e prazer no coração. 
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É mais que ouro e mais que sol a Tua lei. 
Dos teus caminhos meu Deus não desvia
rei. 
Bendita seja esta Palavra do Senhor 
Mel saboroso e alimento para o amor. 
O céu proclama a tua glória ó meu Senhor. 
A terra inteira canta um hino de louvor. 



8. PELOS CAMINHOS DA AMÉRICA
Zé Vicente 

Cm Fm G 
Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, 

pelos caminhos da América, 
Cm 

Latino América! 

c 

Pelos caminhos da América, 
F C 

Há tanta dor, tanto pranto, 
F C 

Nuvens, mistérios, encantos 
F G 

Que envolvem nosso caminhar. 
c 

Há cruzes beirando a estrada, 
F C 

Pedras manchadas de sangue, 

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, ô,ô! 

Pelos caminhos da América, 
Há mães gritando qual loucas, 

Antes que fiquem tão roucas, 
digam 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. 
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F C 
Apontando como setas 
F G7 Cm 
que a liberdade é pra lá .... 

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 guerilheiro 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, 
Um negro toca tambores 
Há sobre a mesa umas flores, 
Pra festa que vem depois! 

9. TERRA, PÃO E LAR
Pe. João Carlos Ribeiro, sdb 

Am A7 Dm7 G7 
A terra Deus deixou, Deus deixou, 

C7+ F7+ 
Pra gente trabalhar, trabalhar, 

Bdim 
Agindo neste chão, 

E7 
Pra não faltar o pão 

Am 
Na mesa de ninguém. 

A7 Dm7 G7 
A terra Deus deixou, Deus deixou, 

C7+ F7+ 
Pra gente habitar, habitar, 

Bdim 
Plantar e produzir, 

E7 
Colher e repartir, 

Am 
E ao Pai erguer as mãosl 

A7 Dm 
E ao Pai erguer as mãos - pra agradecer: 

G7 C7+ 
Trabalho, chuva e pão - e bendizer! 

A7 Dm 
Rogar do seu amor: acrescentar 

E7 Am EAm 
Justiça entre nós, saúde e paz. 

E ao Pai erguer as mãos - para alertar: 
Há gente aos milhões - sem pão, sem lar. 

Rogar do seu amor: a união 
Pra gente restaurar a criação. 
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5. CANTO DE COMUNHÃO
L.: A11to11io Carlos San tini 

M.: Adenor Leonnrdo Terra ( Estrofes) 

A111i/1011 A111ara/ (Refrão) 

e 

Deus ou viu nos - 50 ela 

FIA G e 

pão so- bre_es-te_al- tar: ra 

Dsus4 D/F1 ª' 

mor p -ra_o po ce - le 

F G/F 

ve -mos só e 

e Dm7 E>dim C/E 

!ou. 

1. Deus ouviu nosso clamor,
Fez-se pão sobre este altar:
É razão de imenso Amor
Para o povo celebrar!

2. Cristo viu nosso penar.
Nossa carne Ele assumiu:
Com seu sangue quis salvar
E o seu povo redimiu'

3. No deserto fez brotar
Uma fonte o meu Senhor:
Água viva pra lavar
Nosso mal e nossa dor. ..

4. Grão de trigo que morreu.
Vida nova fez brotar:
Jesus Cristo que ,e deu.
É alimento neste altar.

5. Jesus Cristo nos nHhtrou.
Ao vencer a tentação.

C/E Am7 

pão, mas do 

112. F/G G/B 

que o Se-nhor fa 

Que a palavra que ensinou 
É também o nosso pão. 

6. Jesus Cristo deu exemplo
Pela transfiguração:
Que, na nossa vida. há
tempo
De real transfonnação.

7. Nos bam1uete, preparado,.
Como outrora ,e falou.
Já não somos rejeitado,
Pois Jesu, nos convidou 1 

8. Jesw, Cristo. em sua ceia.
Qui, fazer-se refeiçüo:
Para todos. vida cheia
De justiça, amor e pão.

J" /)0111i11 'º

Não, i,cmos só de pão. 
l\las do que o Senhor falou. 
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11. 

G/B 

- mor, fez- se 

Am7 

zão 

e 

de_i- men-so_A

Gm C/E 

brarl 

/D G' 

que o Se -nhor a -

e 

lou. 

2º Domingo 

Cristo se transfigurou: 
Ele é Deus, nosso Se

nhor! 

3º Domingo 

O Senhor nos vem cha
mar 

À mudança interior. 

4º Domingo 

O Senhor nos convidou 
Ao banquete do Amor! 

5º Domingo 

O Senhor nos perdoou: 
Do pecado nos lavou! 

Ru1110.1 

'a paixão do meu Se
nhor, 

nova luz: Ressurreição! 

6. HINO: FRATERNIDADE
L&M.: Pe. Zezinho, scj 

e_o de-
... ,, ... tu: 

de to,-

e fr•· ter· 

A necessidade era tanta e tamanha 
Que a fraternidade saiu em campanha 
Andou pelos vales subiu as montanhas 
Foi levar o seu pão. 

A dor era tanta, a injustiça tamanha 
Que a luz de Jesus que seu povo acompa

nha 
O iluminou pra viver em campanha 
Em favor dos irmãos. 

Um qÍ coração e uma só alma 
Um só sentimento cm favor dos pequenos 
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Er- guer H "'&o. com • · .. 

l 1.2 Cm 

E o desejo feliz de tornar o país 
Mais irmão, mais fraterno 
Vão fazer de nós Povo do Senhor 
Construtores do amor 

Operários da paz 
Mais fiéis a Je�us 
Vão fazer nossa Igreja 
Uma Igreja mais santa 
E mais plena de lu1 .. 

Erguer as mãos com alegria 

Mas repartir também o pão de

cada dia. 



1. 

CANTOS DA CF-2002 

CANTO DE ABERTURA 

Introdução 

Dm 

mos 

tei - nos de 

Dm 

A 

L: Ir. Natalina Grande, O. Carm. 
M.: Pe. Pier Giorgio Belluco 

Gm C' F Dm 

Dm Canto G 

1. Co-mo to - dos os ín- dios, so-
G 1 Dm 

u - ma ter - ra sem ma - les. Se - nhor. Con- ver-
Dm Dm/C �aj' A 7 

to - do pe - ca - do, do_e-g ís - mo que fe. re_o a-FÍ Dm D' Gm C' 

� & J i n I p r p p r p I A._) J 
mor! Po - vos to -dos, de to - das as ra -ças, va -mos 

� & J) J Jl a; w Jl , ºJ Afr &n , ], w , G, w , ,
jun - los lou -var o Se - nbor, 

� Cm 

�
& 

@_) 
As�• 

;J1tJ 
gra - ça: de to -dos 

1. Como todos os índios, sonhamos 
Uma terra sem males, Senhor.
Convertei-nos de todo o pecado,
Do egoísmo que fere o amor!

2. Uma terra sem males queremos:
Mesa tarta, partilha do pão,
Terra, casa, trabalho, família, 
Onde brota o calor da união.

que nos dá no 

JlJJJIT 
o Deus - Sal- va- dor! 

a -mor Su - a 

i n 11 

3. Pela terra sem males lutamos:
Ver sorrisos, direitos iguais, 
Na corrente infinita que almeja 
Vida plena de amor e de paz! 

4. Jesus Cristo Profeta de sempre 
Nos dá força, coragem, valor! 
Nos liberta de todos os males
Faz a todos irmãos no amor!

Povos todos, de todas as raças, 
Vamos juntos louvar o Senhor, 
9ue nos dá no amor sua graça: 
E de todos o Deus-Salvador! 
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2. SALMO RESPONSORIAL
L: Hinário Utúrglco li 

M.: Adenor Leonardo Terra 

lntruduçào Gm Canto G7/B 

Pi- e
D' 

da- de, ó Se- nhor, ten- de ple-
Cm Gm

da - dt, pois pe - ca -

� 1, 
D' 

G 

mos con-tra vós! 

, p Ajjm ,JlBi�J.J J 
1. Ten- de pie

D' 

J J 3 Jj 1@ & J J J J J J #3 J 1 :J J 
da -de, ó meu Deus. mi- se- ri- cór - dia! Na_i-men-si- dão do Vos- so_a- mor,pu- ri- ti-

J 1, 
Gm Cm Gm 

1� & J J 'J1RIJJJ J ;JJJIJ 
cai- me! Do meu pe- ca- do, to- do _in- tci- ro me la- vai 
Adim D' 

gai com- pie- ta- men- te_a mi- nha cul- pa! 

12Domingo: 
Piedade, ó Senhor, tende piedade, 
Pois pecamos contra vós! 

Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! 
Na imensidão do vosso amor, purificai-me! 
Do meu pecado, todo inteiro, me lavai 
E apagai completamente a minha culpa! 

22Domingo: 
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, 
Venha a vossa salvação! 

32Domingo: 
Não fecheis, irmãos, o vosso coração, 
Como outrora no deserto! 

42Domingo: 
O Senhor é o pastor que me conduz: 
Não me falta coisa alguma. 

52Domingo: 
No Senhor é que se encontra o perdão, 
Copiosa redenção. 

Ramos: 
Ó meu Deus e Pai, por que me abandonastes, 
Clamo a vós e não me ouvis? 

Pi- e-

e a- pa-
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3. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Introdução 

,, &
F......._ 
LJ 

& 

,, & �- 3 
TI, 

,, 
Am 

& 
r 
la 

F & 
& j 1 

Dm7 

& F 

f]&U 
F

� ::,1 J J: 
Se - nhor, 

1 ºJ
vn, 

F 
;, J � 14 

-Deus! o 

J 
& 

E �I - --

Canto Fj 

J Lou- vor 
Gm 

1 --(9 

l1s 
Gm 

J 1 J
Pa la 

Dm 
•• 

homem não vive somen-

.. � J ,, mas de· toda palavra da bo- ca de 

L: Leclonárlo Dominical (Ano A) 
M.: Ir. Mírla Therezlnha Ko/1/ng 

C' 

A7 Dm 
j J J> 
e 

86 
ria_a 

1 j J 
to Pa 
c1 

r + J
vra de

G
� J J 1 ,,1 

'-íííê-

te de pão, 

f 1 ±J 1 ..... 
Deus. 

Louvor e glórla a TI, Senhor, Cristo Palavra, 
Palavra de Deusl 

12 Domingo: 
O homem não vive somente de pão, 
Mas de toda a palavra da boca de Deus. 

22 Domingo: 
Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai 
Eis meu Filho muito amado, escutai-o, todos vós. 

32 Domingo: 
Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. 
Senhor, dai-me água viva a fim de eu não ter sede! 

4!! Domingo: 
Pois, eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor 
E vai ter a luz da Vida quem se faz meu seguidor! 

5º Domingo: 
Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. 
Quem crê em mim não morrerá eternamente. 
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4. OFERENDAS
L: Renato Parmagnanl 

M.: Eduardo Milken 

Introdução 
c Gm Dm 

Solo: ô, ô, ô, ô! Ô, ô, ô, ô! ô, ô, ô, ô, ô! 
F c Gm Dm 

Coro: ô, ô, ô, ô! Ô, ô, ô, ô! ô, ô, ô, ô, ô! 

1' &il;J J J J Jl J ]i I lo 1 $ R I 
G

J J j) J Jl I 

Dm

1 Q . '--'1.- ...__...
o 

. uan-do _ os � o chão to- ca- rem pa- ra _ a dan- ça co- me- çar, 
2. To- ma,_ó Pat, o_a- mor per- fei- to pe· lo rio, a ma- ta, a flor ... 

1' � J J J J Jí J J<l.O 1 $ n I GJ J j) J J) 1 
Dm

quan -do_as mãos se_en-trc- la- ça- v rem vi- da no- va vai bro- tar�
U 

que o lo- dio traz no pei- to: é !ou- vor ao Cri- a . dor! 

,,&J J J J J>j ;ffi)J. U- ma só R- ri a me- sa, 

O sus- teu- to,_• na- tu- re- za, 

Gm � Dm

s n1 r· � r a I J 
Ter-n - Mie se- ri o ai- lar. 

, Dm

� A J'I J 
em mi- la- gres, vai nos dar! 

ô, ô, ô, ô! ô, ô, ô, ôl ô, ô, ô, ô, ô! 

1. Quando os pés o chão tocarem 
Para a dança começar; 
Quando as mãos se entrelaçarem
Vida nova há de brotar. 

2. Toma, ó Pai, o amor perfeito
Pelo rio, a mata, a flor ...
Que o índio traz no peito:
É louvor ao Criador!

Uma só será a mesa,
Terra-mãe será o altar.
O sustento, a natureza,
Em milagres, vai nos dar! 

3. Eis aqui, Senhor, as dores 
Deste Cristo-Povo-Irmão.
Sejam hinos seus clamores
Na defesa de seu chão.

4. Nova Terra nós sonhamos
Onde todos têm lugar. 
Os direitos nós buscamos;
Vida, pão, respeito, lar ...

5. Povos todos, terra inteira
Te pertencem, ó Senhor!
Que os males e as fronteiras
Dêem lugar ao Pleno Amor

c 

-11

c

1
c

li
D.C.
Coro
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Tema: Batismo, Fonte de Todas a� 

Vocações na Perspectiva dó Laica,o

Lema: Avancem para as Águas 

mais Profundas (Lcs.4> 



!-Acolhida 
Olê, olê, olê, olê, olá (2x com grito) 
Você chegou trazendo paz!
Vem cá pra perto, eu quero mais! 
Você aqui só bem me faz! 
Deus abençoe, é bom demais! 
I a-iá, láiá (nome, grupo) 
olê,. olá, lá, lã, lalá, olê, o� lã. la-la. 
Mais um, mais um! Aleluia! 

J- . OI QUE PRAZER St. 133

Of que prazer, que alegrla,
o nosso encontro de lnnãosl (bis)
1. Ê como um banh'perfumado,
gostosa é nossa uniãol (bis)
2. Sereno da madrugada,
gostosa é nossa união! (bis)
3. Senhor, tu nos abençoas,
gostosa é nossa uniãot {bis}
4 .. É vida que dura sempre, 
g-�stosa ê nossa uniãot (bis}

3- EUVIMPARAESCUTAR

1. Eu vim para escutar
Tua palavra, Tua palavra,
Tua palavra de amor.

2. Eu gosto de escutar
3. Eu quero entender melhor

4. O mundo ailda val viver
. . .  

LI_-: O EVANGELHO É A BOA NOVA 

O Evan� ê a boa nova/nova vida do
cristãotqueffl pratica a Injustiça/não tem Deus 
no coração.te nós cantamos: aleluia, meu 
irmão. Aleluia, Aleluia. Cristo é libertação. 

1.



6: o que é o que é? 
Eu fiaJ com a pureza da 
re3posta das crianças: 
é a vida, é bonita e é boa.ita? 
Viver e aão ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar / a. bele
za de ser um eterno aprendiz. (Ai meu Deus!) 
Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será) mas isso não impede 
'f'JC eu repita: 
É bonita, é bonita e é bonita! 
Mas e a vida, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão, ela é a batida de 
um coração ela é uma doce ilusão ê, ô. 
Mas a vida. é maravilha ou é sofrimento? / Ela é alegria ou lamento ? O 
qµe é .. o que é. meu irmão? " . ' 
Há quemJale que a vida da gente E um nada no mundo. / E uma gota, é 
um tempo que não dá um segundo. Há quem fale que é um divino mis
tério profundo. 
É o sopro do Criador, nwna atitude repleta de amor. 
Você diz que é luta e prazer; Ele diz que a vida é viver/ Ela diz que o 
melhor é morrer2 Pois amada não é. E o verbo é sofrer. Eu só sei que 
confio na moça, 
e na moça eu ponho a força da fé: Somos nós. que fazemos a vida, 
como der, ou puder, ou quiser ... 

b-. A viagem
1) Eu vim de longe pra encontrar o meu caminho, tinha um sorriso e o
sorriso ainda valia
Achei dificíl a viagem até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei
2) Eu vim por causa �llilo que não se vê, vim nu, descalço, sem di·
nheiro e na. pior.
Achei dificil a viagem até aqui, mas eu cheguei., mas eu cheguei ..
3) Eu vim depressa e 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.
4) Eu tive ajuda de quem não acredita, tive a esperança de chegar até
aqui Vim c.amtnharuio aqui esto� me decidi. eu vou ficar, eu vou ficar.

1. õ que com bcnita
1) Ó que coisa bonita, ó que coisa bonita.
DEUS Pai libertador criar negra cor. / Ó que coisa bonita!
2) Ó que coisa bonita, Ó que coisa bonita.
Jesus nosso irmão sem separação.
Ó 'lue coisa bonita
3) O que coisa bonita, O que coisa bonita.
O Espírito, a Fé, a força, o axé.
Ó que coisa bonita.
4) O que coisa bonita, ó que coisa bonita.
Mãe por DEUS escolhida negra Aparecida.
Ó que coisa bonita.
5) Ó que coisa bonita, Ó ·que reisa bonita.
Celebrar DEUS da vida com festa e comida 
Ó q,ue coisa bonita. 
6) O que coisa bonita, O que coisa bonita.
Esta reza, esta missa clamor de justiça.
Ó que coisa boiúf.a.

s·. Abre a }a1ela meu bem (Zé Vicente)
Abre a janela meu bem 
Vem ver o dia que vem 
De� o sol e�trar e o vento falar que eu te quero beml) Deixa a bnsa da manhã te abraçar// Vê a rosa no canteiro a te sorrir. Vou pedir galo campina prá cantar// Vou mandar-te dar bom dia o bem-te-vi. 
· !r&sa vida só é vida com amor. li Acordado é o melhor jeito de so-

Que Ô carinho seja sempre o bom sabor// E a razão prá todà hôra come-
çar.
3) _s� a saudade ou o cansaço te bater// Busque a força no segredo da
�txao. 
�ão me esqueça _que eu não vou te esquecer// Somos utn· neste país quee o coração! . · 
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9�-. Mão na cabeça, na orelha, no joelho, no dedão do pé!

Dê uma vottinha e um pulinho! E agora? (Falado no ritimo)

Dê wn empurrão no seu 
amiguinho� 
2) Dê um beliscão ... abraço ... sorriso ... faça uma "coceguinha", etc ...

. ;. Farinhada 

Vou fazer uma fatinbada, muita gente eu vou chamar!
Vou chamar só quem entende de farinha venha peneirar aqui.

Só quem vem aqui! Vou chamar 
Para peneirar aqui: Vou chamar� 

Gesto de peneirar ... 
Çbamando pessoas, grupos 
: � Vou �hamar todos os homens, as mulheres, a juventude ...

d o. Como vai você? 
l) Bota a mão na c�a, ô, ô,
8-0ta a mão na cintura, ô, ô,
Bota a mão na barriga, ô, ô,
Bota a mão no joelho, ô, ô,
Olê., olê., como vai você?/ Olê., olê, como vai você!

Otê., olê, como vai você? / Olê, olê, como vai você?

2) Bota a mão no pescoço, ô, ô, Bota a mão no seu ombro, ô, ô;Bota a

mão na orelha, ô, ô,
Bota a mão no seu pé, ô, ô,

�� Romaria (Zé Vicente)

1} Bendita e louvada sej�J esta santa Romaria / Bendito o povo que

marcha/ bendito o povõ-,-que marcha/ tendo Cristo como guia.
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.

L/ 

��UTOPIA 

Quando o dia da paz renascer, 
Quando o sol da esperança brilhar, 
Eu vou cantart 

Quando o povo nas ruas sorri', 
E a roseira. de novo, florir, 
Eu vou cantar 

Quando as cercas cairem no chão.
Quando as mesas se encherem d� !"'kl:
Eu vou cantart 

Quando os muros que cercam os jardins,
Destruídos, então, os jasmins 
Vão perfurmar! 
VAJ SER TÃO BONITO SE OUVIR 
A CANÇÃO, CANTADA, DE NOVO, NO 
OLHAR DO HOMEM A CERTEZA 00 
IRMÃO, REINADO 00 POVOI 

Quando as annas da destruição,. 
Oest.,ufdas em cada nação, 
Eu vou sonhar! 

E o decreto que encerra a opressão, 
Assinado, sõ,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 õdio, sem sangue ou cobiça. 
Vai ser assinl

!i. ROMARIA

1. É de sonho e de pó o destina de um

só/feito eu perdido em pensamento sobre

meu cavaloJÉ de laço e de nó/de gibeira e ji-

16/dessa vida cumprida a sol.

Sou caipira plrapora Nossa/Senhora de

Apareckla/lluml�a a mina escura e funda o

trem da minha vida ..

'------�----------��.---



2. o meu pai foi peão/ minha mãe solldão, 
meus lrmãos perderam-se· na vida/à custa de 
aventurasJOescasei, joguei, Investi, desis
U/se hâ sorte, não sei, nunca vi. 
3. Me disseram porêm,/que viesse aqui/pra
pedir de romaria em prece paz nos desalen•
tosJComo eu não sei rezar,. só queria mos
trar/ meu olhar, meu o01ar, meu olhar_

A'i · .. ASA BRANCA 

1. Quando olhei a terra ardendo/Qual fogueira
de São João/Eu perguntei a Deus do Cáu, .
afJPorque tamanha judiação? · -
2. Que braseiro, que fornalha/Nem um pê de
�/ Por falta d'água/perdl meu ga
doJMorreu de sede meu alazão.
3. Atá mesmo o ·Asa Branca·Jbàteu asa pro
sertão/Então eu disse: Adeus Rosinha/Guar
da contigo meu coração.
4. Hoje longe muitas fêguas/Nurria triste solJ..
d�!Espero a chuva .cair de novo/Pra min
voltar pro meu sertão.
1. Quando vejo tanta terra, espalhada · por
ai/eu me pergunto com que direito, querem
expulsar a gente datl'llJL
2. Toda gente tem direito, de ter terra pra mo
rartporquê aquilo que ê ele todos, ê mais que
l'OCJbo acumu�,. . ., . .
3. A maneira-de ter· terra já ê multo conheci
da/expulsam o fraco de sua terra, ·inpõem. à
t>rça sua saile.
4. Porque ê que expulsam o pobre, da cidade
e do sertão?& a AmazõnJa tã sendo entre
gue, pra gente rica doutra nação?
s. Quem me dera que chegasse. o ano da 11-
bertação.LOnde a terra fosse de todos, e os
bens da terra de cada Irmão.

6 

15 .. RELIGIÃO LIBERTADORA 
é por causa do meu povo machucado 
Que acredito em reHgião libertadora! 
é por causa de Jesus ressucitado 
Que acredito em religião !ibertadorai 
é por causa dos profetas que anunciam 
Que·batlzarn, que organizam, denunciam 
Ê por câusa de quem sofre a dor do povo 
É por causa de quem morre sem matar · .

é por causa dos pequenos e oprrnldos · ,. · 
Dos seus sonhos, dos seus ais, dos seus 
gemk:los 
É por causa do meu povo Injustiçado 
Das ovelhas sem rebanho e sem pastor 
É por causa do profeta q� se cala 
Mas atê com seu slêndo grita e fala 
ê por causa de um Je$us que anunciava 
Mas tamb«n gritava aos grandes: ai de võs · 
é por causa do que fez jo&) Batista 
Que arriscou mas preparou a tua vinda 
é por causa de milhões de testemunhas 
Que apostaram suas vidas no amor. 

1,? ISTÓ É A FELICIDAÓE_ 
1.· Andar sem temor peta vida e senUr /o valor
de se ter liberdadeJPoder abraçar um amigo
.· e sentir /o calor de uma grande amlzade.
· Isto 6 a felfcklade (Bis)
Sem ter amor nessa vida nlo há quem

. seJa feUz de verdade. (Bfs) 
- 2. Sentir que se estã sempre perto de Deus/ e
nele encontrar a vefdadeJSonfr com a paz de
lll1 menino a olhar para o sol que começa a
brilhar.
3...Saber que jamais se perdeu a llusAo,/saber
perdoar com bondadeJAndar sem temor pe'ª ..
vfda e sentir o valor de se ter liberdade.

' ':t ...__ ..... _______ _



-·

! 1- • PRA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI
DAS FLORES
1. Caminhando e cantando e seguindo a can
ção./somos todos Iguais, braços dados ou
nãoJ Nas escoias nas ruas, campos, cons
truções./ Caminhando e cantando e seguin
do a canção.
Vem vamos embora, que esperar não á sa• 
berJOuem sabe faz a hora não espera_ 
acontecer (2x) 
2. Pelos campos a fome em grandes planta
ções,/ pelas ruas marchando Indecisos cor
diõesJlnda fazem da flor seu mais forte re
frão/e acreditam nas flores vencendo o ca-
nhão. 

3. Há soldados anr.ados, an,ados ou não.
Quase todos perdidos de armas na mão. Nos
quartêi.s lhes ensinam a antiga Ução,/de mor-
rar pela pátria e viver sem razão.
4. Nas escolas nas ruas, campos, ccnstn.i..

ções./somos todos soldados, armados ou 
nãoJCaminhando e cantando e seguindo a 
canção./ somos todos Iguais braços dados ou 
não. 
s. Os amores na rr.ente, as flores no chão. A
certeza na frente, a histôrla na mão,/cami•.
nhando f}-cantando e seguindo a canção1'
aprendendo e ensinando uma nov_a llção.

J(. MOMENTO NOVO�· ... ·, . . 
- Deus chama a gente pra um momento :novo.
De caminhar ]unto com seu povo.

.: É hora de transformar o que não dá maJsl 
Somho Isolado, nlnguêm ê capaz. 
Por Isso vem entra na roda com a gente tam
Wm. \t>c6 6 multo Importante vem (bis) 

s 

- Ê lmposslvel aer que tudo 6 fécil,
. Hã multa coisa que conduz à morte
Gerando dor, tristeza, desolaçãol · .
ê necessãrlo unir o éOrdlo. 
.. A força que hoje faz brotar a vida, 
atua em n6s pela sua graça. 

· ê Deus que nos convida, pra trabalhar.
o amor reperiir, as terças junlãf.

• 

> 

Jq:. O MEU REINO 

1. O meu reino tem muito a dizer, não se faz·
como quem procurou, aumentar os ce!eiros bem
mais a sorrirJ Insensato, que valem tais bens, se
hoje mesmo terás o teu fim?
Que tesouro tu tens para levar além/

Sim. Senhor� nossas mãos vão plantar o teu 
reino.O teu pão vai nos dar teu vigor, tua pu

2. o meu reino se faz bem assim! Se uma ceia 
quiseres propor, não convides amigos, irmãos e 
outros mais. 
Sai à rua a procura de quem não puder recompensa 
Te dar, que o teu gesto lembrado será por Deus. 

3. O meu reino quem vai compreender? Não se
perde na pressa que tem sacerdote e levita que
vão se cuidar.
Mas se mostra em quem não contém se
aproxima e procura o melhor para o irmão
agredido que viu no chão.

4. o meu reino não pode aceitar, quem se 
julga maíor que os demais
Por cumprir os preceitos da lei um a um. A 
humildade de quem vai a�m e se empenha e 
procura o perdão é o terreno onde pode 

9 



-lo.� MÚSICA NAGÔ 
1. Eu vou tocar minha vlola/eu sou um negro
cantador /O negro canta, deita e rola'1â na 
senzala do Senhor. 
Dança af negro nagâ (4x) 

�� Vou_':>°� fogo no engenho/aonde o negro
apanhou.1u negro ê gente êomo um outro/ 
quer ter carinho e amor. 
3. Tem que acabar com esta história/de negro
ser lnferlorJO negro é gente e quer esco
lalquer dançar samba e ser doutor.
-Refrão (4x)
4. O negro mora em palafita/não é culpa dele
não senhorJA qJlpa é da Abolição/que veio e
não libertou. .
REFRÃO (4x}

I 

Ji • NEGRA MARIAMA! 
Negra Mariama! Negra Marfarna chama. 
(bis) 
1. Negra Mariama chama pra enfeitar/o andor
porta · estandarte para ostentar i a imagem
Aparecida em nossa escravidão/com rosto 
dos pequenos, cõr de quem ê irmão .. 
� Neg�,,. Mariama chama pra cantar/que 
Deus unfu os fracos pra se 11:>ertar/e derrubou 
do trono latifundiários/que escravizavam pra 
se regalar. 
3. Negra Mariama chama pra dançar/Saravá
esperança atê o sol ralar/no samba está pre
sente o sangue derramado/o grito e o silêncio
dos martirizados. 
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�). ;. SE CALAREM A VOZ DOS� 
1. Se ealarem a.voz dos profetas, as pedras
fatarãoJ Se fecharem uns poucos caminhos,
rrnl trilhas nascerão.

Muito tempo não dura a verdade nestas 
margens estreitas demais:! Deus criou o in
finito pra vida ser sempre mais! É Jesus
este pão de Igualdade: viemos pra comun
gar com a luta sofrida do �vo, que quer 
ter voz, ter vez, lugarJ Comungar é tomar
se um perigo: viemos pra Incomodar J Com
a fé e união nossos passos, um dia vão 
chegar! 

2. O Espírito é vento incJssante, que nada há
de p(enderJ Ele sopra até no absurdo que a
gente não quer ver.

3. No banquete da festa de uns poucos, s6 ri
co se sentouJ Nosso Deus fica ao lado dos 
pobres, colhendo o que sobrou. 

4. O poder tem raízes na areia, o-tempo o faz
cair J União é a roeria que o povo usou pra .
construir. 

5. Toda luta verá o seu dia/nascer da escuri
dão./ Ensaiamos a festa e a alegria, fazendo
comunhão.-

-

-

.i 3 • UM CORAÇÃO PARA AMAR 
Um coração para amar, pra perdoar e sentir, 
para chorar e sorrir 
Ao me criar tu me destes. Um coração pra 
sonhar ,)inquieto e sempre a bater 
Ansioso por entender as coisas que tu dis
sestes: 

· Els o que eu venho· te dar
els o que eu ponho no altar.
Toma Senhor, que ele é teu. Meu coração
não6meu.



Quero que o meu coração seja tão cheio 
de paz que não se sinta capaz 
De sentir ódio ou rancor/quero que a minha 
oração possa me amadurecer, leve-me a · 
compreender as conseqüencias do amor!". 

� 'i .. É BOM ESTARMOS JUNTOS 
1. É bom estannos juntos,
à mesa do Senhor
e, unidos na alegria.
partir o pão do amor.
NA VIDA CAMINHA 
QUEM COME DESTE PÃO. 
NÃO ANDA SOZINHO, 
QUEM VIVE EM COMUNHÃO. 

2.. Embora sendo muitos, 
ê um s6 nosso Deus. 
Cem ele vamos juntos, 
seguindo os passos seus. 
3. Fonnarnos a Igreja,
o Corpo do Senhor,

· que em nós o mundo veja
a luz do seu amor.
4 .. Foi Deus quem deu outrora
ao povo o pão do céu,
porêm, nos dá agora
o próprkl Fffho seu.
s. Sera bem-1nais profundo 
o encontro, a comunhão,
se formos para o mundo
sinal de salvação.
6. A nossa Eucaristia
ajude a sustentar
quem quer, no dia a dia,
o amor testemunhar.

J.? QUERO CANTAR AO SENHOR 

1. Aleluia, eu vou louvar,
õ mlnh'alma, bendize ao Senhor. 
Toda a vida eu vou tocar, 
ao meu Deus vou cantar meu louvor! 
Quero cantar ao Senhor, 
sempn; enquanto eu viver, 
hei de provar seu amor, 
seu valor e aeu poder! 

. ,' 

2. Não confiem nos poderosos,. . , .
são de barro e não podem salvar:

· quando expiram, voltam ao chão,
seus projetos vão logo acabar.. . •.
3. FeDz quem se apoia em Deus, ..
no Senhor põe a sua esperança. 
ele fez o �u e a terra,

· · 

quem faz tudo, mantêm sua allançal
4. Faz justiça aos oprimidos,
aos famintos sacia com pão,
o Senhor liberta os cativos,
abre os olhos e os cegos verão.
5. O Senhor levanta os cakfos,
são os justos por ele amados:
o Senhor protege os migrantes
e sustenta os abandonadosl
6. O Senhor transtorna o caminho
dos malvados e dos maifazejos: 
9 Senhor é rei para sempre, 
para sempre a reinara teu Deusll 

j �. FALA SENHOR

Fá.ta Senhor, fala da vida 
eó tu tens palavras eternas

queremos ouvir (81$) 



J,+_. SÓ TEM LUGAR NESTA MESA 
SÓ TEM LUGAR NESTA MESA/ PRA·· 
QUEM AMA EPEOE PERDÃO! SÓ CO
MUNGA NESTA CEIA QUEM COMUNGA 
NA VIDA DO IRMÃO. (2x) 
1. Eu tive fome e não me destes de comer.
Eu tive sede e não me deste de beber. 

2. Fui peregrino e não me acolheste.
Injuriado e não me der endeste.
3. Fui pequenino e quiseste me pisar.
Da Ignorância não quiseste me tirar.
4. Eu nasci livre e quis viver com liberdade

fui perseguido só por causa da verdade. 
5. Pra ser feffz eu quis amar sem distinção 
só por orgulho tu não foste meu innão.

' 

6. Eu vivi pobre mas lutei para ser gente,
fui sem direito de levar vida decente. 

li' .. TÁ NA HORA DE PARTILHAR 
TÁ NA HORA DE PARTILHAR, É Ó É ó 
TÁ NA HORA OE PARTILHAR (bis) 
1. Com o povo de Deus.
Negro vem comungar, Corpo e Sar.gue de
Cristo,/Pão e Vinho no altar.
2. Com todo empÓbrecido_
3. Com todo que tem fome_
4. Com aquefe que chora_
5. Com todo injuriado_
6. Com todo rejeitado_
7. Com quem ê perseguido_

1.4· 
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�&f, OFERTÓRIO DO POVO 

0u@m disse que não somos nadai e que 
não ternos nada para oferecer! 
Repa,e as nossas mãos abertas/lrazendo 
as ofertas do nosso viver.(2) 
1. A fé do homem nordestino/
que busca um destino
e urn pedaço de chãoJ
A luta do povo oprirnk1o/ que abíe caminho
e transforrna a nação:/ ô ô ô
Ô Recebe, Senhoi (bis)
2. Retalhos de nossa história/ bonitas vitórias
que meu povo temJ Palmares, Canudos, Ca
bana são lutas de ontem/ e de hoje também.
Ô ô ô ô Recebe, Senhor (bis)
3. Aqui trazemos a semente/ sangue desta
gente que fecunda o chãoJ Do gringo e tantos
lavradoresJ Santo e operários em libertaçãoJ 
Ô ô ô Ô-Recebe. Senhor .. 
4. Coragem de quem dâ a vida/Seja oferecida
corn este vinho e pão/ É força que destrói a
morte/ e muda a nossa sorte é Ressureei
ção.t ô ô ô ô Recebe, Senhoi {bis)

.5o. TODO BEM DA TERRA VEM 
DAS MÃOS DE DEUS 
T Odo bem da terra 
vem das mãos de Deus:

. cabe às minhas mãos 
dar e receber. 

R�CEBE, Ó PAI, OS NOSSOS DONS, 
P.«\ÁA O ENCONTRO DOS IRMÃOS, 
R�FEIÇÃO DE AMOR! (Bis) 

1.5 



Ninguêm vive sõ, 
todos têm valor. · 
mais estendo as mãos, 
mais feliz eu sou. 

Quanto mais se tem, 
mais se deve a Deus: 
tenho as-minha mãos 
e os eternos bens.

�i .• PAI, PAI NOSSO 't .' -
Pai, Pai Nosso, quando é que este 
mundo serã nosso? ... (bis) __ 

1. Pai nosso quando o mundo será nosso,
�-pobres nossos innãosJ Pai Nosso como
ê duro · ver minha gente crucfflcada pela
opressão.

2. Pai Nosso quem enxugará o pranto dos
povos que não tem p(Jo?I Pai Nosso que sa
cfarã os pobres de graça e libertação?
3. Pai N4Jsso· desta América ferida/Ahl vkiaf
Quanta afllçãol/ Pai nosso quando vem a li-.
berdade dos povos· destas nações?
4. Pai Nosso o coração de nossa gente des·
pedaçado, quer soluçãoJ Pai Nosso a espe
rai,ça do presente é Igualdade - rapa.1ição.

3.-t. Te amarei Senhor

i) Me chamaste p-ara c.aminhar na vida contigo/ decidi para sempre
seguir-Te. não voltaiãtÍásJ Me puseste uma brasa no peito e uma fle. t

cha na alma, é dificil agora viver sem lembrar-me de Ti
Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor,/ eu só encontro a paz e a 
alegria / bem perto de Ti {lx) 
2) Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta,/ eu pensei na
fuga esconder-me, ir longe de Til Mas tua força venceu e ao final eu
fiquei seduzido, é dificil agora vi�er sem saudades de Ti.

. � -

. 

3 "!J. AVE MARIA MÃE DO SALVADOR 
1. Ave Maria Mãe do Salvador/viva esperan-

. ça do povo sofredor,/Face materna sinal de 
nosso Deus, vem orienta� os homens fillos 
teus. 
Maria Mie da igreja, Rainha universal. Mo
delo de ,virtude, liberta-nos do maL Ensina 
a • fiel o povo do SenhorJque o mu."ii:k; 
ee tmnsforme num reino de amor. 
2. Humilde serva vem nos ensinar /por onde Ir
e como caminhar:/servindo a Deus e também
ao nosso irmão/como resposta à nossa vo
cação.
3. És bem feliz porque soubeste crer/dizendo
sin sem nada em ti reter JSerás bendita em
todas as naçõesJEm t i  sentinos a paz dos
corações.

3 Lf:. O SENHOR ME CHAMOU 
(Valdeci Farias) 
O Senhor me chamou a viver 
A viver a alegria do amor 
Foi teu amor que nos fez reconhecer 
T odã alegria. da vida, Senhor. 
Senhor da vida, teu amor noa faz 
19COmeÇ8r· 
Eu ael que a nossa vida 6 vida pen:llda pra 
quem nlo amar.

Nunca é longo demais o caminho 
Que nos leva ao encontro do amor 
Foi teu amor que nos fez descobrir 
Toda alegria da vida, Senhor. 
O· Sanhor nos chamou a viver 
A viver como irmãos s�plesmente 
Foi teu amor que nos fez reconhecer 
Que o próprio Deus vive a vida da gente • 



�-6 • A GLÓRIA OE DEUS 
Olha a glória de Deus brilhando, alelulal 
Olha a glória de Deus brllhando, aletulal 
Nosso Deus é o artis1a do universo 
Ê a fonte da luz do ar da cor

Ê o som é a música é a dança 
É o mar jangadeiro e pescador 
É o seio matemo sempre fértil 

· Ê beleza é pureza e é calor!
Aleluia! Aleluia! vamos criar

Que ff p'rs glória de Deus brilhar!

Nosso Deus é caminho e caminhada
Do seu povo para a libertação.
Onde quer que esteja um oprimido
É Javé que promove a redenção.
Ele auebra a forca do tirano_
E garante a vitória da união!
Aleluisl Aleluiel Vemos lutsr
Que é p're glória de Deus brilhsrl

Nosso Deus é a voz que se levanta
É o canto· o gemido e o clamor
É o braço· erguido para a luta
É o abraço em nome do amor
É o pé conquistando novo espaço
Ê a terra é o fruto é a flor!

- Aleluia! Aleluis! vsmos smsr

Que é p'rs glórii.i' de Deus brilhsr!

Nosso Deus está brilhando noite é dia
Pefos campos e p,aças do pais
É presença na voz da meninada
Que convoca um futuro mais feliz.
Ê a infinita razão de plena vida.
Todo o povo cantando hoje bendiz!
Aleluis! Aleluisl Vsmos csntsr
Que é p'rs glória de Deus brilhar!

. 

. 

��,.QUERO OUVIR TEU 
APELO,SENHOR 
1. Quero ouvir teu apelo, Senhor,
ao teu chamado de amor responder.
Na alegria te quero servir,
e anunciar o teu Reino de arnorl
E PELO MUNDO EU VOU, CANTANDO 
TEU AMOR,i POIS DISPONtvEL ESTOU, 
PARA SERVIR-TE, SENHOR! (Bis) 
2. Dia a dia, tua graça me dás,
nela se apóia o meu caminhar.
Se estjs a rneu lado, Senhor,
o que, então, poderei eu temer?

"!).-;;. SEMPRE TEM MAIS UM 
LUGAR NA MESA 
1. Sempre tem mais um lugar na mesa
pra quem -sabe repartir o pão.
Do que temos em nossa pobreza,
o amor faz mufflplicação.
FELIZES OS POBRES NA MESA 00 REU 
MEU CORPO E MEU SANGUE TOMAI· E 
COMEIJEU SOU O PÃO VIVO, O AMOR É 
A LEJ. (Bis) 
2. Comer juntos no jantar de Deus
ê mudar a triste situação.
� querer que a terra seja um cêu,
onde a gente vive como irmão.

· . 3. Quando a gente ê mesmo comparnheiro,'
no camilho de Nosso Senhor,
comunhão ê gesto verdadeiro. 
que·entrega a vida por amor. 
4. Pra-bater o duro chão da estrada.
nossa força não pode mi,guar.
O alimento desta caminhada_
é o próprio Cristo neste altar.



3 g_. VAI FALAR NO EVANGELHO 
1. Vai falar no Evangelho,
Jesus Cristo, aletuiaJ Sua palavra ê aftmento
que dá vida, aleiuia
Glória a TI, Senhor, toda graça e louvor (bis)
2. A mensagem da aiegria/
ouviremos, aleluiaJ De Deus as maravffhas

_cantaremos, aletuia.

3 '1 ·• CHEGOU A HORA DA ALEGRIA

Chegou a hora da alegrta/:Vamos ouvir 
esta palavra que nos gula:/ 
1. Tua palavra vem chegando bem velozi
Por todo canto hoje se escuta a tua voz.
Aleluia, Aleluia (bis)

2. Nada se cria sem a força e o calor/ Que sai
da boca de Deu� nosso criador. Aleluia, Ale
luia (bis} 
3. A tua lei ó meu Senhor,. é perfeição/·
Conforta a a.71a e nos ed"uca pra união.
Aleluia, Aleluia (bis)
4. O mandamento de meu Deus é retidão/
É luz nos olhos e prazer no coração.
Aleluia. Aleluia (bis}
5. Esta ê a Palavra àa certeza e da justiça/
Que nos liberta da opressão e da cobiça.
Aleluia.Ate!uia· (bis)
6. É mais que ouro e mais que sol. a tua lei/
Dos teus caminhos, meu Deus, não desviarei.
Aleluia. Aleluia (bis)
7. Bendita seja esta palavra do Senhorf
Mel saboroso e almento para o amor.
Aleluia, Aleluia (bis)
a. O cêu prodama a tua g16ria, 6 meu Senhor/
A terra Inteira canta um hino de louvor.
Alelul� Aleluia (bis)

JO 
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'-19. • JUNTOS COMO IRMÃOS 
Juntos como lnriios, membros da 
Igreja, vamos caminhando, vamos caml
nhandoJ Juntos como lnnãos, ao encontro 
do Senhor. 
1. Somos povo que caminha num deserto
como outrora, !ado a fado sempre unlc-os, pa
ra a terra promeiida.
2. Na unidade caminhemos. foi Jesus quem
nos uniu. Nosso Deus hoje louvemos, seu
amor nos reuniu.
3. A Igreja -estã em marchaJ a um mundo no
vo vamos nós.J onde reinará a paz1/ onde rei
nará o amor.

. 41 �- OFERTÓRIO DA COMUNIDADE 
Nesta mesa da irmandade/ A nossa comuni
dade/ Se oferece a tJ, Senhor,/ Nosso sonho 
e nossa luta,/nossP � �. nossa conduta/ · Te 
entregamos com amor. 
Novo jeltó de sermos Igreja/ 
Nós buscamos, Senhor, na tua mesa:f 
2. Neste pão te oferecemos/
Os mutirões que fazemos/ A partilha, a
produçãoJNeste vinho a alegria/
Que floresce cada dia.JDentro de
nossa união. 3. Nesta Blblia bem aberta/

Encontramos a luz certa/
Para aqui te oferecer/Ela reune teu povo/
na busca do mundonovo/ Onde
os pobres vão viver. 4. Nosso coração ínteiro·
Deus humano e companheiro/Deixamos 
no teu altarJ

Nosso canto e a memória/ Do rnartfrio e davitória/ Nós trazemos pra te dar. 



4 k. POVO QUE ÉS PEREGRINO
1. Povo que és peregrino,
em busca da salvação, 
Ergue teus olhos ao atto,
vê tua llbertaçãol bis) 
2. A terra que te prometo, ei-la ª manar
leite e mell 
'l..ernbra-te disSO, meu povo, minha promessa
ê flelt (bis) 
3� Atravessando o deserto, faz da tua sede

�:=-�cansaço, 8 fadiga, grande será tua
heràriçal(bis) ·. 
4. Se a noite for prolongada e não houver
ma!stuar. 
Pensa que são como estrelas os pas�s do
teu andatl (bis) . · 
s. Povo que tens como guia: Cristo que res-_
�USCik>Ua I iA;
Ãompe as correntes do medo, novo so JQ, 

despontoul

J./ 3 ,. POVO DA PROMESSA 
ó Pai somos nós o povo eleito/ que
cnato velo reunir (bis) 
1. Pra viver,da sua �ida Aleluia.
O SenhofíÍQ� �vioU Aleluia 
· 2. Pra ser Igreja peregrina/ O SenhOr-

3. Pra anunciai o Evangelho
4. Pra� na unidade
s. Pra celebrar a sua glória 
6• Pra construir um mundo novo
7. Pra caminhar na esperança

i Pra ser sinal de salvação

4 Y .• Ó TRINDADE, VOS LOUVAMOS 
6 Trindade, vos louvamos/ vos louvamos 
pela vossa comunhão!/ Que esta mesa fa,,. 

voreça/ favoreça nossa comunicaçãol 

1. Contra toda tentação/ da ganância e do po
der,/ nossas bocas gritem juntas/ a Palavra
do viver!
2. Na montanha, com Jesus,i nõ encontro
com o Pai.! recebemos a mensagem: "Ide ao
mundo e o transformai!"/
3. Deus nos fala na história/ e nos chama à
conversão: vamos ser palavras vivas/ pro
ciamando a salvação!
4. Vamos juntos festejar/ cada volta de um
irmão/ e o amor que nos acolhei restaurando
a comunhão!/
5. Comunica quem tiansm.ie a verdade e a
paz,/ quem semeia a esperança/ e o perdão
que nos refaz.

YS" ,. POVOS D'AMÉRICA 
Hino Oficial do COMLA 5 • Pe. José Cândido da Silw 

Povos d'America, gente sofrida 
Onde a esperança insiste em germinar.
Povos d'América, quanta alegria! 

_ São tantas raças, vozes a cantar!

Negros e Brancos, lndlos, Mestiços·
de todos Deus é Pai. 
Uma só fé, um só salvador
o mundo Evangelizai. 
.. Vinde, Vêde e anunciai

Povos d'América, denunciai 
Rostos marcados pela opressão.
Povos d'América, anunciai 
Da cruz de Cristo surge um mundo irmão.



Povos dªAmérica, povos da terral 
Desfigurados na pobreza e dor. 
Povos cf América, nações do mundo, 
Buscai no Cristo a força do amor. 

ó Mãe d' América, de Guadalupe, 
de Aparecida e tantos nomes mais. 
Virgem Maria, Mãe destes povos, 
Eis vossos filhos a quem tan+,:a amais. 

4b,. LITÂNIA DOS POBRES 

Ave, cheia de graça. Ave, cheia de amor/: 
Salve 6 Mie de Jesus! A U nosso canto e 
nosso louvor. {bis) 
-t Mãe do Redentor· rogai 
Mãe do Salvador - rogai 

, 

Do Uberwdor - rogai por nos. 
Mãe dos oprimidos • rogai 
Mãe dos perseguidos - rogai 
Dos desvalidos - rogai por nós. 
� Mãe do b6ia-fri.a - rogai 
Causa da alegria - rogai 
Mãe das Mães, Maria - rogai por n6s 
Mãe dos humilhados - rogai 
Dos martlrtzados - iogai 
MarginaJizados - rogai por nós. 
3.. Mãe dos despejados • rogai 
Dos abandonaêos - ºrogai 
Dos desemprégados - rogai por nós 
Mãe dos pescadores - rogai 
Dos agricultores - rogai 
Santos e Doutores - rogai por n6s 
4. Mãe do Cêu clemente • rogai
Mãe dos doentes - rogai
Do menor carente • rogai por nós
Mãe dos operários - �ai
Dos presidiários - rogat
Dos sem salários - rogai por nós.

'2'-1 

4l. GLORIFICADO SEJA

-1. De todos os cantos viemos.para louvar o
Senhor/ Pai de etema bendade. Deus vivo e

· lbertadorJ Todo povo reunido, run canto
· novo louvor. · · · · · 

· Glorificado seja, bendito seja/ · 
,' Jesus Redentor (bis) · · " � · 
2. os· pais 8 mães de famiria.· vamos todos
celebrar.IA força nova da vida, v�os alegres

. cantarJA juventude e as crianças, todos reu-
; nldos no amor. ;# 

. . . . . .  �,� . � 
3. Lavradores e ope.rários, todo o povo luta
dor J Trazer)do nas mãos os frutos e as n-.ar
cas de sofredotJ A vida e a luta ofertamos, no 
altar de Deus criador. :· 

, 4: po passadp_ nõs trazemos toda fembrançá 
de quem.Jdeu sua vida e seu sangue, como 
Jesus fez tamWmJ Do presente, todo esfor-
ço. por um futuro sem dor. _ _ . ,
5. Bendito·(). oêus da. esperançã. que nnina a
gente a andarJ Bendito o Cristo da vkfa, que
ensina a gente a amar ,I Bendito o Espírr.o 
Santo, que faz o povo criador. 

48' . OH, PAI NOSSO, TU QUE ESTÁS 
Oh. Pai nosso tu que estás cornos que amam 

· de ·verdade e o reino em que por ü se deu
chegue çfepressa em nossos corações
e o amor· que seu fUho nos deixou, nos deixou
esteja em nós-em nós.
, E o pão da unidade Cristo dai-nos hoje a paz
e perdoa nossos males se perdoannos uns
aos outros e não permitas (Deus) que cala
mos em tentação,Oh Senhor, tende piedade
do mundo.



4q.Glória 
1) Cante conosco o dia que amanhecer. / Cante conosco a luz, a flor e o
mar. / Cante conoSÇO o sol que não se esquece de dizer. GLÓRIA! De
gritar: VIVA!/ De cantar glória ao Autor do Universo.

., . 2) Cantem conosco os irmãos que nos rodeiam./ Cantem conosco ale
gria e união./ Ca...nte conosco a fé que não se esquece de dizer: GLÓ
RIA! De gritar: VN A!/ De cantar glória ao Deus de nossos corações. 
3) Cante conosco o Deus que nos reúneJ Cante conosco o seu amor em
nós / f"'--·- cnno<c'.n n �im" mu- não .,. "':""':��f".:- .J- ,.;:�......, r-t uARIA .. i-�- �� -------- - --- ,.- - .>"ur ��---- UJ:' u.LC.'w4, '\JL, • 

De gritar: VIVA!/ De cantar glória ao nosso Deus e Rei da paz.
4) Cantem conosco o sorriso e a amiz.adeJ Cantem conosco acolhida e
união./ Cante conosco o amor que não se esquece de dizer: GLÓRIA!
De gritar. VIV AtJ De cantar glória a quem nos faz comunidade.

50. Libe-dade vem e Canhl

1) Liberdade vem e canta e saúda este novo sol que vem. li Canta com
alegria o escondido amor que no peito tem :I Mira o céa ütJll espaço
aberto pra te «ol/rer:I
2) Liberdade vem e pisa este fume chão de verdes ramagem Canta lou
Vdlldo as flores que ao bailar do vento fazem sua mensagem./:
Mira. estas flores, abraço aberto pra te acolher./
3) Liberdade vem e pousa nesta dura América triste e vendida // Canta

. com os teus gritos nossos filhos mortos e a paz ferida! /:

1Vira este lugar, desejo abo1o pra te aco'.her:J
4) Liberdade, bberdade. és o desejo que nos faz viver, és o grande sen
tido de uma vida pronta para morrer. //
Mira o nosso chão banhado em sangue pra reviver/:
Mua a nossa América banJuu1a em morte pra renascer.

/ 

i:"f Mãe . ---- . (' '..J-.. negra 1.�" ,.. I I,_ A. t (:. ( - t-.C:.i\ Mãe negra Aparecida, Mãe o.egra Aparecida.
Nu lutas de cada dia, defende a nossa vida.
l) Na história de nossa gente, nas águas do Parafüa, Mãe negra queaparec�. defendendo a nossa vida. Mulher livre corajosa por ti nos veioa luz. Es a ponte mais segura que nos leva até Jesus. 2) Do Calvário até a cruz, tu foste participante, Mãe de Deus, acorde o_
�vo oprimido a cada instante. No teu canto de alegria, o teu povo é libertado. Deus eleva os pequeninos e os grandes são derrotados.

ÔJ. Aio Penitendd 
·1) Pelos Pecados, erros passados�
por divisões na tua lgrej� ó Jesus!
�nbor, piedade!

. Senhor, piedade! 
Senhor, predad� 
piedade de nós! (bis) 

· 
. _ 

2) Quem nào te aceita. quem te rejeita) pode não crer por ver cns"'i.aos
que vivem mal! 
Cristo, piedade! 
Cristo, piedade? 
Cristo, piedade, 
oiedade de nós! {bis) 
3) Hoje, se a vida é tão ferida, deve-se à culpa e indiferença dos cns-
tãos!
Senhor, piedade!
Senhor, piedade!
Senhor, piedade,
piedade de nós! (bb)

'53� G1éna 
Olha a glória de Deus povo da Igreja. 
Olha a glória de Deus povo da terra! 
Olha a glória de Deus povo do Senhor. 
Olha a giória de Deus entoai louvor! 
1) Quando o povo se alegra / é a glória de Deu�/ q�do o povo cele
bra é a glória de DeusJ quando o povo se une e a glona de Deus./ Va
mos erguer as mãos / para a glória de Deus. 
2) Quando irmãos se ajudam/ é a glória de Deus! prá mudar essa terra/
é a glória de Deus) quando dá sua vidaj é a glóna de Deus./ Vamos
dar nossas mãos / para a glória de Deus. · 

. · 
3) Cantai glória, alegria/ para a glória de Deus/ entoai �to novo /
para glória de -qeus / tanto que já cantaram/ olha a glóna de Deus./
Hoje cantam a glória de Deus. 



õ 4 • IGREJA É POVO
Igreja 6 povo que se organiza, 
gente oprimida buscando a llber1aÇão.
Em Jesus Cnato, a Ressurreição. 

1. o operârio luta.11do pelo direito de reaver
a direção do Sindicado,/ o pescador vendo a
morte dos seus rios,/ jà se levanta contra 
esse desacato.
2. o seringueiro com sua faca de seringa se,
libertando das garras do seu patrãoJ A lava-

deira, mulher forte destemida, lava sujeira, in
justiça e opressão.
3. Posseiro unido que fie.a na sua terra e de- ·
sâha a força do invasor.1 lndio poeta que pega
a sua viola, que canta a vida, a saudade e a
dor. 
4. É gente humilde, é gente pobre, mas é
fnrtP, rti7�nn" a Cristo, meu irmão, muito abri·
gado/ 
pelo caminho que vocês nos indicou pra ser
um povo feliz e fibertado. 

55,. Sonto, Santo, Santo é 
Santo, Santo, 
Santo é o Senhor (bis) 
Oh! Deus do universo, Deus nosso criador. (bis) 
No cét4 na terra, brilha.m o
esplendor. (bis) 
De tua imensa glória, Oh! 
Deus nosso Senhor_ (bis) 
Bendito seja aqueles que vem. (bis} 
Aquele que vem vindo em nome do Senhor. (bis) 
Hosana, Hosana, Hosana o 
Salvador. (bis) 
Oh! Vem os perdoar no Teu imenso amor. (bis) 
Oh! Vem nos consolar no teu imenso.amor. (bis) 

J9. 

5úAxé 
Irá chegar um novo dia um novo céu, o.ma aova terra, um novo 
mar. 
E neste dia os oprimidos uma só voz a liberdade irão cantar. 
l) Na nova terra, o negro, não vai ter corrente./ E o nosso índio vai ser
visto como gente.
Na nova terra o negro, o índio e o mulato, o branco e todos vão comer
no mesmo prato.
2) Na nova terra os povos todos irmanados / Com sua cultura e direitos
respeitados
Farão da vida um bonito amanhecer / Com igualdade no direito de vi
ver_

54'PO'IOncwo 
1) Quando o Espírito de Deus soprou, / o mundo inteiro se iluminou./ A
esperança oa tena brotou/ e um povo novo deu�se as mãos e caminhou.
Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador,
Justiça e paz hão de reinar e viva o amor.
2) � Jesus a tena visitou/ A &a Nova da Justiça anunciou./ O
cego viu, o surdo escutou/ e os oprimidos das correntes libertou.
3) Nosso poder está oa união, / o mundo novo vem de Deus e dos ir
mãos./ Vamos lutando contra a divisão/ e preparando a festa da liberta
ção. 
4) Cidade e campo se transformarão) jovens unidos na esperança grita
rão} A força nova é o poder do amor/ nossa fraqueza é força em Deus
Libertador. 

5"8.:. Eu Te saúdo, Maria Mãel 
Eu te saúdo, Maria, Mie! Mãe do meu Salvador. Eu te saúdo, Ma-
ria, Mãe! / Mãe do Libertador. (bis) 
l) Eu te. saúdo em cada mulher desta nossa nação / que acredita na vida
e não teme o poder do dragão} Mulheres na história oprimidàs - tama
nhas discriminação - Levantam a voz e proclamam: "É hora de Liberta-
ção".
2) Eu te saúdo Maria na Mãe Nordestina, mulher do sertão/ mãe cam
pe ina, operária. ro�rio de dor e aflição./ Mulher na história ...

) u te saúdo nas Mães: índia e negra - mulheres de cor e de Raças 
u trazem a marca mais triste da mão do opressor} Mulheres na histó--



5q·_. TUA BÊNÇÃO, SENHOR,-,.·_ ·, 
NOS ILUMINE 

... 

Tua blnçlo, Senhor nos Dumlne ·. · . :. , .
Tua face, Senhor, IObre i1da brilhe. 
.Teu podetencerrapaze ndldlo ... , : 
B"1çlos e fru1os por todo este chl9 . . 
1. Deus se compadece e de n6s se compraz,
Em n6s resplandece seu rosto de paz.
2. Pra que o povo todo encontre a caminho
E os povos descubram teu temo carinhol
3. Que todos os povos te louvem, 6 Senhor, .
Que tldos os povos te cantem louvort
4. Por tua justiça se alegram as nações,
Com ela governas das praias aos sertões�

· . 5. Que todos os povos te louvem, Senhor,.
Que todos os povos te cantem louvor! . _ : ,

. . . . .  -�.) . 

6. O chão se abra em frutos, 6 .. Deus . -
quem abençoai . . ;·. . ' .. 1 ,. . . .• 

e brotem dos cantos do fl'IJndo esta lóal .. "· 

bO � POVO QUE LUTA ·: ·. . . " · ·. 

1. Povo que luta cansado da mentrra�·can�
do de sofrer,·cansado de esperar.JPovo que
luta cansado de esperar Jprocura -a Redeo
ção. 
Porque Ele 6 luz, Verdade 
Justiça, Bem, Perdão 
P� Esperança, Am6r e Radençio. (Bis) 

. 2. Povo que luta por ·1em1 onctê hÍ fartura, por 
paz sem ffngmento, por vida par111hadaJPovo 

· que luta por vida partllladaJprocura a· Reden-
ção.

3. Povo que espera colheitas mais serenas,
verdades maJs profundas, caminhos mais
fratemosJ·

· ' · · · · 

Povo que espera caminhos maJs fraternos, 
proclama a Redenção. 

. . . . .

�o .·
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ANIMAÇÃO DA VIDA LITÚRGICA NO BRASIL (CNBB 43)

1. LITURGIA: Celebração do mistério da salvação

O projeto de Comunhão de Deus conosco, que chamamos de obra da salvação, foi prenunciado pelo

próprio Deus no Antigo.Testamento e realizado em Cristo. Hoje a Liturgia o celebra, isto é, o r -

memora e o torna presente na Igreja (44). 

Este projeto de salvação ainda vigora e, mais urna vez, se realiza através de Deus e do povo unidos

numa aliança de amor. 

2. LITURGIA: Celebração da Páscoa de Jesus Cristo

Em Jesus Cristo, o projeto de Deus se realiza plenamente, pois nele se unem o divino e o humano ...

Jesus juntou às palavras ações e atitudes significativas que mostram que o Reino anunciado por Ele

já se torna,presente. Seu agir em favor dos marginalizados do seu tempo é expressão do plano de 

Deus: Conduzir, a partir dos pobres, todos os homens e mulheres à comunhão com o Pai (47). O

mistério pascal de Cristo é o centro da História da Salvação e por isso o encontramos na Liturgia

como seu objeto e conteúdo principal (48). 

Páscoa é a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos homens também.

3. LITURGIA: Jesus Cristo vivo na memória da comunidade

Jesus Cristo, o sumo sacerdote da fé que professamos (Hb 3,1 ) também reúne seu povo, a quem,

pelo Batismo deu participar do seu sacerdócio. Assim, o novo povo de Deus, que está no mundo vi 

venciando as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias com todos os homens e mulheres de 

hoje, sobretudo com os pobres, é convocado para assembléias, a fim de exercer de modo eminente o

seu sacerdócio com Cristo, por Cristo e em Cristo (53). 

Jesus, com sua vida, suas palavras, suas atitudes e com o seu perdão, é a presença do Pai (Jo 14, 9).

A comunidade, com sua vida, com sua fé, com seu serviço e com a Eucaristia deve tornar- se apre-

sença de Cristo: Fazei isto em minha memória. 

4. LITURGIA: Celebrar em comunidade

O povo de Deus, sobretudo na Assembléia Litúrgica se expressa como um povo sacerdotal e orga

nizado, no qual a diversidade de ministérios e serviços, concorre para o enriquecimento de todos .

Sua unidade e harmonia é um serviço do Ministério da presidência. Convocada por Deus, a Assem

bléia Litúrgica, expressão sacramental da Igreja, unida a Jesus Cristo, é o sujeito da celebração (54).

Assim a Assembléia Litúrgica, servida por um conjunto de ministros, manifesta e realiza a "Igreja

toda ministerial" e a diaconia que é a sua vocação. A presença e a participação dos fiéis através de 

gestos, palavras, aclamações e posturas corporais tornam visível esplendidamente a Igreja em ação 

A Liturgia é ação de Cristo e da Igreja. Não pode faltar a participação do povo todo, animado por (63). 

urna EQUIPE DE LITURGIA, cuja função é exatamente Jazer o povo todo celebrar o seu encontro 

com Deus e com os irmãos·.

5. LITURGIA: É unir a fé e a vida 

... O espírito continua exortando-nos a que ofereçamos nossa vida e nosso compromisso de servir

aos irmãos na construção do Reino, como hóstias vivas, santas e agradáveis a D ·us. Aliás, é este o 

nosso culto espiritual (Rom 12,1)(49). Nesta perspectiva, acolhemos com alegria o tual ans io de,

nas ações litúrgicas, celebrar os acontecimentos da vida inseridos no Mistério Pa cal de risto. De

fato, na liturgia sempre se celebra a totalidade do Mistério de Cristo e da Igreja, com todas as suas 

dimensões (50). 
Na celebração é importante colocar os fatos da vida: Jornal, cartazes, encenações ... É preciso juntar

a fé e a vida; a palavra e a realidade, conscientes de que a celebração deve continuar em nossa

atuação dia a dia. 
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3· '"tiftffEfllCe!EP 26.000 
- lrmaos, reconheçamos as nossas culpas para ce-

-, C�nfe_sso a Deus todo-poderoso/-::
vos, innaos,/ que pequei muitas vezes por 
p�nsamento_s e palavras,/ atos e omis
soes/ por minha culpa, minha tão grande 
culpaJ E peço à Virgem Maria,/aos anjos 

e �antas/ e a vós innãos,/ que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor. 
- Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vid�
eterna. Amém. 

4. GLÓRIA
Glória a Deus nas alturas,/ e paz na terra
aos ho�ens por ele amadosJ Senhor 
Deus, R�1 dos céus,/ Deus Pai todo-pode
roso:/ nos vos louvamos,/ nós vos bendi
z_e!11os,/ nós vos adoramos/ nós vos glo
rif1cam�s,/ nós vos damos graças, por 
voss_a imensa glóriaJ Senhor Jesus Cris
to, Filho Unigênito,/ Senhor Deus, Cordei
r� �e Deus,/ Filho de Deus Pai./ Vós que 
t1ra1s_o pecado do mundo,/ tende piedade 
de nosJ V�s que tirais o pecado do mun
d�,/ �col_he_i a nossa súplica./ Vós que es
tais a �1re1ta do Pai,/ tende piedade de 
nosJ So_ vó:- sois o Santo,/ só vós o Se
nhor,/ so vos o Altíssimo,/ Jesus Cristo / 
c

p
oi:n o E_spirito Santo, na glória de Deu� 
ai./ Amem. 

5. LITURGIA DA PALAVRA
6. PROFISSÃO DE FÉ
Creio e� Deus Pai todo-poderoso,/ cria
dor d� �eu e_ da terra,/ e em Jesus Cristo, 
seu un�co Filho, nosso Senhor;/ que foi 
concebido pe!o poder do Espírito Santo;/ 
n�sc�u d� Virgem Maria,/ padeceu sob 
Ponc10 Pilatos,/ foi crucificado, morto e 

se�ultado;/ d_esceu à mansão dos mor 
tos,/ ressusc1!ou ao terceiro dia;/ subil 
ao� céus, esta sentado à direita de Dew 
�ai, todo-poderoso,/ donde há de vir 1 
J�l�ar os vivos e os mortosJ Creio no Es 

pmto Sa_!lto,/ na santa Igreja Católica,/ m 
comunhao dos santos,/ na remissão do! 
�cados,/ na ressurreição da carne / n· 
vida eternal Amém. 

' ' 

7. OFERTÓRIO
- ORAI, IRMÃOS, para que o nosso sacrifício seji
aceito por Deus Pai todo-poderoso. 
- R!�e_ba o Senhor, por tuas mãos estE 
sacrif1c10, para a glória de seu nome, para 
o nosso bem e de toda a santa Igreja. 
8. ORAÇÃO EUCARÍSTICA. A
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Corações ao alto! 
- Ó nosso coração está em Deus. 
- Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
- É nosso dever e nossa salvação.
- Na verdade, ó Pai, Deus eterno e todo-poderoso 
é nosso_ dever dar-vos graça, é nossa salvação dar'. 

vos glóna, em todo te!T!po e lugar, por Cristo, Senhor 
nosso, que, pelo m1steno da Páscoa, realizou uma 
obra admirável. Por ele nos chamastes das trevas à 
vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do jugo 
do pecado e da morte à glória de sermos o vosso 
povo, sacerdócio régio, raça escolhida e nação 
santa,. para anunciar por todo o mundo as vossas 
maravilhas. 
Por isso, com todos os anjos e santos proclamamos 
a vossa glóna, cantando (dizendo) a uma só voz: 

- �anto,/ Santo,/ Santo,/ Senhor Deus do
universo!/ o céu e a terra pro�lamam a 
vossa glóriaJ Hosana nas alturas!/ BEndi
to O que vem em nome do Senhor!/ Ho
sana nas alturas! 
- Senhor

'. 
vós que sempre quisestes ficar muito perto 

de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco 
por ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que as 
nossas ofertas se mudem no corpo + e no sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo. 
- Mandai vosso Espírito Santo.

d 
Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus

oze Apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos 
olhou para� cé_u E: deu graças, partiu o pão e o en'. 

!regou a seus d1sc1pulos dizendo: Tomai e comei to
dos vós: isto é o Meu corpo, que é dado por vós. 
Do me�mo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em
sua mao�, deu graças novamente e o entregou a 
seus d1sc1pulos, dizendo: 
Tomai e bebei, todos vós: Este é o cálice do Meu 

Santa Missa 



sangue, o sangue da nova e eterna Aliança, que é 
derramado por vós e por todos os homens, para o 
perdão dos pecados. Fazei isto para celebrar a Mi
nha memória. 
- Tudo isto é mistério da fé. 
- Toda vez que se come deste pão, toda
vez que se bebe deste vinho, se recorda a 
paixão de Jesus Cristo e se fica esperan
do a sua volta. 
- Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de 

Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição,eascensção;
nós queremos a vós oferecer este p·ão que alimenta 

e dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. 

- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
- E quando recebermos pão e vinho, o corpo e san-
gue dele oferecidos, o Espírito nos una num só cor
po, para sermos um só povo em seu amor. Protegei
vossa igreja que caminha nas estradas do mundo
rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de 

chegar junto a vós, na vossa paz. 
- Caminhamos na estrada de Jesus.
- Dai ao Santo Padre, o Papa (N.) ser bem firme na 

fé e na caridade; e ao nosso Bispo (N.) muita luz 
para guiar o seu rebanho.
- Caminhamos na estrada de Jesus.
- Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem , 
Mãe de Deus e da Igreja, os Apóstolos e todos os 

santos que na vida souberam amar a Cristo e seus 

irmãos.
- Esperamos entrar na vida eterna.
- A todos que chamastes para outra vida na vossa 

amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo 

vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre 
bem felizes n6 Reino que para todos preparastes.
- A todos dai a luz que não se apaga.
- E a nós, que agora estamos reunidos e somos po-
vo santo e pecador, dai força para construirmos jun
tos o vosso Reino que também é nosso. 
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Pai todo
poderoso, toda honra e toda glória, agora e para 
sempre na unidade do Espírito Santo. Amém. 

9. PAI NOSSO ...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 

hoje a vossa paz. Ajuda(los pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de
todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador!
- Vosso é o Reino, o poder e a glória para
sempre!
- Senhor Jesus Cristo, disse.stes aos vossos após
tolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz; 
não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a 

vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz 
e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espí
rito Santo. Amém .. 

-A paz do Senhor esteja sempre convosco!

- O amor de Cristo nos uniu.
- Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo,/ tende piedade de nósJ Cor-·· 
peiro de . Deus que tirais o pecado do
m1:mdo;1 tênde piedade de nósi Cordeiro ,.
de Deus que tirais o pecado do mundo,/
Dai-nos a paz .. · · 
- Felizes os convidados para a Ceia do Senhor! Eis 
o cordeiro··de Deus, que tira o pecado db'rhundo.
- Senhor, eu não sou digno de que en
treis•·em ,minha morada, mas dize;. ,uma
palavra e serei salvo. 

tf' ·,. 
10. CANTO DA COMUNHÃO
11. BÊNÇÃO FINAL
- Que Deus todo-poderoso vos livre sempre de toda 

adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. 
Amém. 

-Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a 

fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. 

- Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr
sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e 
tornar-vos co-herdeiros dos santos. Amém. 

- A bênção de Deus todo-poderoso: Pai, Filho e 

Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para 

sempre. Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA - B 

- ó Pai querido, como é grande a nossa alegria em 
vos agradecer, e unidos com Jesus, cantar vosso 

louvor. Vós nos amais tanto que fizestes para nósesle
mundo tão grande e tão bonito. 

- Louvado seja o Pai, que tanto nos
amou ..
- Pai, vós nos amais tanto que nos destes vosso fi
lho Jesus Cristo para que ele nos leve até vós. Vós 

nos amais tanto que nos reunis em vosso filho Jesus, 
como filhos da mesma família. 

- Louvado seja o Pai, que tanto nos
amou.
- Por este amor tão grande queremos agradecer. 
Com os anjos e os santos, alegres, cantamos (dize
mos): 
- Santo, Santo, Santo ...
- SilJI, louvado seja o vosso filho Jesus, amigo das 

crianças e dos pobres. Ele nos veio ensinar a amar a 

vós, ó Pai, como filhos e amar-nos uns aos outros, 
como irmãos. 

- Bendito o que vem em nome do Se
nhor J Hosana nas alturas! 
- Jesus veio tirar do coração a maldade que não 

deixa ser amigo e trazer o amor que faz a gente ser 

feliz. Ele prometeu que o Espírito Santo ficaria sem
pre em nós para vivennos como filhos de Deus. 

2 Santa Missa 

- Bendito o que vem em nome do SenhorJ Hosana nas alturas!
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA - c
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- Assim como ;mui nos rP.unistes. ó Pai. _à me�a do 
vosso Filho em união com a Virgem Mana, Mae de 
Deus, e com todos os santos, reuni no mundo novo, 
onde brilha a vossa paz, os homens de todas as 
classes e nações, de todas as raças e lín�uas, para
a ceia da comunhão eterna por Jesus Cristo, nosso 
Senhor. 

- Glória e louvor ao Pai,/ que em Cristo
nos reconcilóu !
- Por Cristo, com Cristo ... - Amém. 

ENTRADA 

1 - VEM S. VEM NOS SALVAR 
Vem, Senhor! Vem nos salvar! Com teu 
povo, vem caminhar! 
1. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da
escuridão./ Só Tu és nossa esperança, és nossa 
libertação. . 2. Contigo o deserto é fértil, a terra se abre em flor,/
da rocha brota água viva, da terra nasce esple�dor. 
3 Tu marchas à nossa frente, és força, caminho e 
l�z./ vem logo salvar teu povo, não tardes, Senhor 
Jesus! 
2 - SOMOS POVO PEREGRINO 
Somos povo de Deus ·peregrino/ com 
Jesus caminhamos ao Pai. 
1. Vinde, irmãos, com alegria, celebrar _o Deu� da
Vida e cantar os seus louvores, como lgreJa reunida. 
2. Nós formamos o teu povo, que é santo e pecador./
Cria em nós corações novos/ transformados pelo
Amor. . t s 3. Reunistes, num só povo, em1gran e ,
nordestinos,/ estrangeiros e nativos: Somos todos
peregrinos 
3. VEM SENHOR
Vem Senhor! Vem Senhor! 
vem Libertar o teu povo! 
1. Apesar da fome aguda e da sorte que não muda/
Sem casa pra morar e sem onde se empregar/ Este
povo ainda espera a tua vinda (bis) 
2. Apesar de oprimido por lutar sem ver sen�do/
Fazer sem ter querido, por morrer s_em ter v1v1do/ 
Este povo ainda espera a tua vinda (bis) 
3. Apesar do ateísmo e das marcas �º-egoísmo, da 
cobiça e da ambição, e de tanta sohdao/ este povo 
ainda espera a tua vinda! (bis)

4-MIGRANTE
1 Peregrino nas estradas de um mu�do desigual,/ 
E�poliado pelo lucro e ambição do cap1tal;/_Do !)?der 
do latifúndio enxotado e sem lugar,/ Já nao sei prá 
onde andar!. . .t Na esperança eu me apego ao 
mutirão. 
Quero entoar um canto novo de alegria/ 
ao raiar aquele dia de chegada em nosso 
chãoJ Com meu povo celebrar a 
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alvorada,/ minha gente libertada! Lutar 
não foi em vão. 
2 Sei que Deus nunca esqueceu dos oprimi�os o 
cÍamor,/ E Jesus se fez do pobre solidário serv1d5>r;/ 
Os profetas não se calam, denunciando.ª opressao,/
pois a terra é dos irmãos!.../ E na mesa igual partilha 
tem que haver. . 3. Pela força do amor o universo tem carinho;/ E o
clarão de suas estrelas ilumina o meu caminho;/ �as 
torrentes da Justiça meu trabalho é comunhao,/ 
Arrozais florescerão!.../ E em seus frutos liberdade 
colherei! 

5. GRITA MEU POVC.
Grita, meu povo grita/ Como grita o
Profeta Amós/ Porque este mundo
inteiro/ Precisa de tua voz. 
1 Grita meu povo grita/ como gritou o profeta 
Qséias/: Grita com força e garra/ balança toda a
platéia. (bis) . 1. 12. Assim não pode mais ser/ Assim não pode 1car 
:Mas se Deus te chama hoje/ Não podes te 
recusar. (bis) . _ 13 Você também é escolhido/ desde toda a cnaçao 
:Mas se Deus te chama hoje/ Não deve responder 
não.(bis) 
6-LAMENTO NATIVO
1. Eu venho de longe/ eu sou do sertã�.!_ Sou Pedro,
sou Paulo, Maria e João./ Eu sou bras1le1�0, �1

s sou
estrangeiro/ lutei pela Pátria/ e ganhei ca11Ve1ro. 

E agora me digam se eu tenho direi!o,/ s�
eu sou cidadão/ ou por Deus nao fui
feito? (bis) 
2. Eu sou a nação./ Eu também_ sou irmão./ Sou 
povo de Deus e não tenho porçao./ Eu venho da
fome, da seca e da dor./ Eu sou do trabalho/ e não
tenho valor! _ · 113. Eu faço a cidade / e nao moro

! 
me arranJo. 

Plantei e colhi, mas não como, sou anJo .. ./ Eu venho
da terra sem distribuição/ eu sou do cansaço,/ sem 
compensação. So 4 Eu venho de longe,/ eu sou do sertão:/_ u
Pedro sou Paulo eu sou a Nação./ Eu l�ço a cidade 
mas sou estrangeiro/ lutei pela pátria e ganhei
cativeiro! 
7-A BARCA
1. Tu, te abeiraste da praia, não buscast_e nem
sábios nem ricos, somente queres que eu te siga.

Senhor, tu me olhaste nos olhos, a _sorrir
pronunciaste meu no�. Lá na praia, e�
larguei O meu barco, Junto a ti buscarei
outro mar. 
2 Tu sabes bem que em meu barco, eu não tenho 
n�m �uro nem espadas, somente redes e o meu
trabalho. 

â · t de3 Tu pescador de outros lagos, ns1a e ema 
aimas' que esperam, bondoso amigo, que assim me
chamas. 

Entrada 

8-BENVINDOS
Em nome do Pai, em nome do Cristo 
innãoJ :Em nome do Espírito Santo. 
Nossa esperança é libertação. (bis) 
1. Benvindos, todos benvindos do litoral ao sertão,
do campo ou da cidade a esta celebração. (bis)
2. Benvindos jovens e velhos gente de todo lugar,
irmãos do sul e do norte viemos a Deus louvar. (bis)
3. Benvindos filhos de Deus, Ele nos dá confiança 
aos caminheiros da vida, o amor traz a esperança. 
(bis) 

9 -IGREJA É POVO 
Igreja é povo que se organiza, 
gente oprimida buscando a libertação. 
Em Jesus Cristo, a Ressurreição. 
1. O operário lutando pelo direito de reaver a
direção do Sindicato,/ o pescador vendo a morte dos 
seus rios,/ já se levanta contra esse desacato. 
2. O seringueiro com sua laca de seringa se
libertando das garras do seu patrão./ A lavadeira,
mulher forte, destemida, lava sujeira, injustiça e
opressão. 
3. Posseiro unido _que fica na sua terra e desafia a
força do invasor./ lndio poeta que pega a sua viola, 
qu� canta a vida, a saudade e a dor. 
4. E gente humilde, é gente pobre, mas é forte,
dizendo a Cristo, meu irmão, muito obrigado/ pelo
caminho que você nos indicou pra ser um povo feliz
e libertado. 

10-VINDE CRISTÃOS
1. Vinde Cristãos, vinde à porfia/ hinos cantemos de
louvor./ Hinos de paz e de alegria,/ hinos dos anjos
do Senhor. 
Glória ... a Deus nas alturas. (bis) 
2. Foi nesta noite venturosa/ em que nasceu o
Salvador./ os anjos com voz harmoniosa/ deram nos
céus este clamor.
3. Vinde juntar-vos aos pastores,/ vinde com eles a
Belém./ Vinde correndo pressurosos:/ O Salvador 
enfim nos vem.
11 -NOITE FELIZ 
1. Noite feliz, noite feliz! ó Senhor, Deus de amor,/
pobrezinho nasceu em Belém./ Eis na Lapa Jesus
nosso Bem./ Dorme em p�z. ó Jesus! (bis) · 
2. Noite feliz, noite feliz! O Jesus Deus da luz,/ quão
alável é o teu coração,/ que quisestes nascer nosso
irmão./ E a nós todos salvar! (bis) 
3. Noite feliz, noite feliz!/ Eis que no ar vêm cantar,/
aos pastores os anjos do céu,/ anunciando a
chegada de Deus./ De Jesus Salvador! (bis) 

12-BAIÃO DAS COMUNIDADES
Somos gente nova vivendo a união/ 
somos povo semente de nova nação -
ê,êJ Somos gente nova vivendo o amor/ 
somos comunidades, povo do Senhor -
ê,ê. 

Entrada 

1. Vou convidar, meus irmãos trabalhadores,/ 
operários, lavradores biscateiros e outros mais./ E 
juntos vamos, celebrar a confiança,/ nossa luta m
esperança de ter terra, pão e paz.
2. Vou convidar os índios que ainda resistem,/ as
tribos que ainda insistem no direito de v"rver./ E
juntos vamos, reunidos na memória,/ celebrar um� 
vitória que vai ter de acontecer.
3. Convido os negros, irmãos no sangue e na sina,
seu gingado nos ensina a dança da redenção./ D1 
braços dados, no terreiro da irmandade,/ vamo: 
sambar de verdade enquanto chega a razão. 
4. Vou convidar Oneide, Rosa, Ana e Mana,/
mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor./ E 
reunidos, no altar da liberdade,/ vamos cantar a
verdade, vamos pisar sobre a dor.
5. Vou convidar a criançada e a juventude,/
tocadores nos ajude, vamos cantar por aí/ O noss1 
canto vai encher todo o país,/ velho vai dançar feliz 
quem chorou vai ter que rir. 
6. Desempregados, pescadores, desprezados/ e o:
marginalizados, venham todos se ajuntar./ Na noss,
marcha pra uma nova sociedade,/ quem nos ama dt 
verdade, pode vir, tem um lugar. 
13-JUNTOS COMO IRMÃOS
Juntos como irmãos, membros da Igreja 
vamos caminhando, vamos caminhando. 
Juntos como irmãos, ao encontro 
do Senhor. 
1. Somos povo que caminha num deserto çomo
outrora, lado a lado sempre unidos, para a terra
prometida. 
2. Na unidade camini1ernos, foi Jesus quem no, 
uniu. Nosso Deus hoje louvemos, seu amor 
nos reuniu.
3. A Igreja está em marcha,/ a um mundo nov1 
vamos nós,/ onde reinará a paz,/ onde reinará 1
amor. 

14- FRATERNIDADE SIM, VIOLÊNCIA ..
1. Neste encontro alegre e fraterno,/ celebrando d, 
Deus o louvor./ Como irmãos nós a ti suplicamos,
nossa prece escuta, Senhor:
Fraternidade, sim./ Violência não. (bis) 
2. Nós sabemos Senhor, que a maldade/ e a
violência oprimem os innãos./ Para todos, Senho1
piedade/ e escuta esta nossa oração. 
3. Pela paz e o perdão renovados,/ caminhamos n
Luz do Senhor./ No amor e na fé irmanados,/
celebramos a Ceia do Amor.
15-ESTAREMOS AQUI REUNIDOS
Estaremos aqui reunidos/ como estavan 
em Jerusalém} Pois só quando vivemo 
unidos/ é que o Espírito Santo nos vem. 
1. Ninguém pára esse vento passando;/ ninguém v
e ele sopra onde quer./ Força igual tem o Espírit 
quando/ faz a Igreja de Cristo crescer. 
2. Feita de homens a Igreja é divina,/ pois o Espírit 
Santo a conduz./ Como um logo que aquece e 
ilumina/ que é pureza, que é vida, que é luz. 
3. Sua imagem são línguas ardentes,/ pois o amor



comunicação./ E é preciso que todas as gentes/ 
saibam quanto felizes serão. 

16-CRISTO RESSUSCITOU

Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a 
morte com amor. (bis) Aleluia. 
1. 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.
2. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu
horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do
mundo, terá seu final na morada do Pai.

17-POVO QUE LUTA 
1. Povo que luta cansado da 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) 
2. Povo que luta por terra 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.

18 -VENHAM TODOS 
Venham todos! É o Pai quem convida! 
Para a prece, a renúncia, o amor! 
Tua morte que é fonte de vida, 
celebramos contritos, Senhor! 
1. Somos gente de Deus reunida,/ para ouvir ó
Senhor, tua voz./ E acolher a Palavra da Vida:/ Vida
plena que queres pra nós!
2. Reunidos aqui nós iremos/ cantar juntos num só 
coração./ E pra fome de vida que temos,/ Tu serás, ó 
Jesus, nosso Pão! 
3. É sinal do teu Reino esta Igreja/ que no mundo, 
crescendo assim vai./ Esta é a vida que Cristo 
deseja:/ Irmãos juntos cantando a Deus Pai!

19 -SENHOR NA TUA CASA 

Senhor, na tua casa entramos com louvor 
Nós somos o teu povo, irmãos 
no teu amor. 
1. Vamos todos irmãos reunidos/ ao Senhor nosso 
Deus adorar./ Ele quer pelo nosso trabalho,/ mundo 
nov:o e -fraterno.,criar. 
2. Mas o homem no seu egoísmo/ muito explora o
trabalho do irmão./ Nele ofende a imagem divina/ e
por isso·pedimos perdão. 
3. Tu és santo, és fonte da vida/ e nos chama
contigo a lutar./ Obrigado porque trabalhando/
nossa história podemos mudar. 
4. Vem conosco, Senhor caminhar/ e que haja no 
mundo em verdade para todos justiça e trabalho/ na 
alegria da fraternidade.

20 -SENHOR SE TU ME CHAMAS 

Senhor se Tu me chamas eu quero te 
ouvir,/ se queres,que eu Te siga respondo 
eis-me aqui. 
1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram
o mundo afora e pregaram sem temor./ Seus
passos Tu firmaste, sustentando seu vigor./ Profeta
Tu me chamas: vê Senhor aqui estou.
2. Nos passos de teu Filho, toda lqreia também vai/
seguindo teu chamado de ser Santa qual Jesus./
Apóstolos e Mártires se deram sem medir./ Apóstolo 
me chama: vê Senhor estou aqui. 
3. Os séculos passaram, não passou porém tua
voz,/ que chama ainda hoje e convida Te seguir./ Há
homens e mulheres que Te amam mais que a si,/
que dizem com firmeza: vê Senhor estou aqui.

21 -SENHOR QUEM ENTRARÁ 
1. Senhor, quem entrará no santuário pra Te louvar?
(2x)/ Quem tem as mãos limpas e o coração puro/
quem não é vaidoso e sabe amar (2x).
2. Senhor, eu quero entrar no santuário pra Te
louvar (2x)./ ó dá-me mãos limpas e um coração
puro/ arranca a vaidade, ensina-me a amar. (2x)
3. Senhor, já posso entrar no santuário pra Te louvar
(2x)/ Teu sangue me lava, Teu fogo me queima/ o
Espírito Santo inunda meu ser.

22 - SOMOS FELIZES 

Somos felizes, os convidados/ A celebrar 
esta Ceia do Senhor J Na alegria nós 
viveremos:/ Deus se fez pão por amor. 
1. Quando de Deus me aproximo, meu coração se
alegra. Ele faz bem à minh'alma. Junto de Deus 
sintp paz. 
?- Es tu, Senhor, a alegria do povo que te procura. 
Es a razão da esperança de quem confia em Ti. 
3. Um dia em tua casa/ toda uma vida ilumina/ Tua
morada é segura:/ Nela queremos ficar. 

23 -ALEGRES VAMOS 
Alegres vamos à casa do PaiJ E na 
alegria cantar seu louvor/ Em sua casa, 
somos felizes/ participamos da ceia do 
amor. 
1. A alegria nos vem do Senhor,/ seu amor nos
conduz pela mão./ Ele é luz que ilumina o seu povo;/
com segurança lhe dá salvação. 
2. O Senhor nos concede os seus bens;/ nos
convida à sua mesa sentar,/ e partilha conosco o seu
pão./ Somos irmãos ao redor deste altar.
3. Voltarei sempre à Casa do Pai,/ de meu Deus
cantarei o louvor./ Só será bem feliz uma vida/ que
busca em Deus sua fonte de amor. 

24 - BAIÃO DO PEREGRINO ................... . 
1. Bendita seja esta marcha, dos pobres, dos
sofredores/ :Romeiros de São Francisco, de Jesus
os Seguidores:/

Já chegou a hora, tempo de alegria. Festa 
dos pequenos, nesta grande romaria. (bis) 
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2. Das favelas e dos becos, do abandono nós 
chegamos./ E a ti nosso Deus clemente, reunidos
nós clamamos:/
3. Da terra somos expulsos, pela força da ambição./
Vem Senhor fazer justiça, aos pobres desta nação. 
4. No corpo trazemos as marcas, do sofrimento e da
dor./ Na alma trazemos a força de Cristo Nosso 
Senhor. 
5. De ladrões e preguiçosos, somos sempre 
acusados./ Da riqueza que criamos, não somos
recompensados 
6. Nas cadeias torturados, nos tribunais sem
defesa./ Deus da vida e liberdade, vem salvar nossa
pobreza.
7. Menores, negros, mulheres, deficientes e
pisados./ Reunidos na irmandade nós seremos 
libertados. 
8. Com Jesus servo bendito, com Maria Mãe das 
Dores./ Com os mártires, nossos santos, seremos 
libertadores 
9. Nossa festa toma conta da cidade e do sertão./ A 
força nova da vida, brota em cada coração.

25 -BENDITO DOS ROMEIROS DA ........ . 
1. Bendita e louvada seja/ esta santa ro.maria!/
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 Deus
marchou./ Moisés andava na frente;/ hoje 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)

RECONCICILIAÇÃO 

26- A PALAVRA DE DEUS OUVIDA
A palavra de Deus ouvida,/ É a verdade que nos 
liberta,/ que nos chama a nova vida,/ nos educa e 
nos converte 

27 - COMO JESUS 

Como Jesus, vou carregar a minha cruz 
pra poder ressuscitar. (bis) 
1. Senhor, muito obrigado! por me ensinar a amar/
pois o amor me purifica/ e me faz ressuscitar. (bis)
2. Senhor, muito obrigado/ por me ensinar a
trabalhar/ pois o suor me purifica/ e me faz 
ressuscitar(bis)
3. Senhor, muito obrigado/ por me ensinar a
perdoar/ pois o perdão me purifica/ e me faz
ressuscitar. (bis)

28 -TRANSFORMEMOS O CORAÇÃO 
Transformemos o coração,/ pratiquemos a 
Penitência,/ e vençamos a tentação/ do pecado 

da violência 

29 -CONVERSÃO, JUSTIÇA, .............. . 

Conversão, Justiça, Comunhão e aleg, 
no cristão * é missão de cada dia. 
1. Feliz quem tem o coração de pobre • dele Ê 
Reino, Cristo falou • grito de fé e de esperanç,
num só caminho de paz e amor.
2. Feliz o manso e o oprimido • que a boa no
anunciou * grito de fé e de esperança • nun 
caminho de paz e amor.
2. Feliz também é o perseguido • do irmão a do
preocupou • grito de fé e de esperança • num só
caminho de paz e amor.

30 -EIS O TEMPO DE CONVERSÃO 

Eis o tempo de conversão/ eis o dia e 
salvação:/ Ao Pai voltemos, juntos 
andemos} Eis o tempo de conversão .. 
1. Os caminhos do Senhor são verdade são amo, 
dirigi os passos meus: em Vós espero ó Senho 
Ele guia ao bom caminho quem errou e quer vc 
lar;/ Ele é bom, fiel e justo: Ele busca e vem salvo
2. Viverei com meu Senhor: Ele é o meu sustente
Eu confio mesmo quando minha dor não mõ
aguento./ Tem valor aos olhos seus meu sofrer
meu morrer:/ Libertai o vosso servo e fazei-o re� 
ver. 
3. A Palavra do Senhor é a luz do meu caminhe 

ela é vida, é alegria: vou guardá-la com carin�
Sua Lei seu Mandamento é viver a caridade/
caminhemos todos juntos construindo a unidade.

31 -JESUS CRISTO ME DEIXOU ......... . 

Jesus Cristo me deixou inquieto/ nas 
palavras que ele proferiu/ Nunca mai 
eu pude olhar o mundo sem senti 
aquilo que Jesus sentiu. (bis) 
1. Eu vivia tão tranquilo e descansado/ e pensa�
ter chegado ao que eu busquei./ Muitas vezes
proclamei extasiado/ que ao seguir a Lei de Crist
eu me salvei./ Mas depois que meu Senhor pa�
sou/ nunca mais meu coração se acomodou. 
2. Minha vida que eu pensei realizadà / esbanj,
como semente em qualquer chão./ Pouco a pouc

caminhar na longa estrada/ percebi que havia
do uma ilusão./ Mas depois que meu Senhor põ
sou/ ilusão e comodismo se acabou.
3. Hoje quando vou andando pela vida/ encor
trando a minha gente a me esperar./ Já não cans

nem reclamo da subida/ pois entendo que é preci
caminhar./ Coração daquele que tem fé/ vai m,
longe, bem mais longe que se pé.

32 -EU CANTO ALEGRIA, SENHOR! 

Eu canto alegria, Senhor, de ser pet 
doado no amor (2x) 
Senhor, tende piedade de nós (bis)
Cristo, tende piedade de nós (bis)
Senhor, tende piedade de nós (bis)

Reconciliação 



33 - PEQUEI SENHOR 

Pequei Senhor, misericórdia. 
1. Tem piedade, Senhor, e sê clemente,/ tua 
bondade apague o meu pecado;/ e lava-me q� to
da a minha culpa,/ purifica-me de minha in1qu1da
de. 
2. Reconheço a minha maldade,/ à minha frente 
está sempre o meu pecado:/ foi contra Ti, só contra 
Ti que eu pequei e cometi o que é mal aos teus 
olhos.
3. Manifestas retidão nos teus juízos,/ e justiça nas
tuas esperanças;/ Tu vês: eu nasci na iniqüidade,/ 
minha mãe me concebeu em pecado.
4. Cria em mim coração imaculado,/ renova na
minha alma a fortaleza;/ não me expulses da tua 
presença/ nem retires de mim o teu Santo Espírito.
5. Livra-me da morte como pena,/ e minha alma
exaltará a tua justiça;/ abre os meus lábios, meu 
Deus e Salvador,/ e minha boca anunciará o teu
louvor. 

34 - QUEM ME SEGUE 
Quem me segue não anda nas trevas mas terá a 
luz da vida (bis) 

35 - PERDOAI-NOS Ó PAI 

Perdoai-nos ó Pai as nossa ofensas, 
como nós perdoamos a quem nos ofen
deu! 
1. Se eu não perdoar a meu irmão/ o Senhor não 
me dá o seu perdão! 
2. Eu não julgo para não ser julgado;/ perdoando é
que serei perdoado! . . 3. Ajudai-me, Senhor, a perdoar;/ e l1vra1-me de
julgar e condenar! . 
4. Vou ficar sempre unido em comunhao/ ao Se
nhor e também ao meu irmão! 
5. Vivo em Cristo a vida de cristão:/ Sou mensa
gem de sua reconcilição.

36 - ESTE PRANTO EM MINHAS MÃOS 
1. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir: um 
sonho tão normal./ Dissipei meus bens o coração 
também,/ no fim, "leu mundo era irreal. 

Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é 
meu lugar J Eu gastei teus bens, ó Pai e te 
dou: este pranto em minhas mãos. 
2. Mil amigos conheci, disseram adeus./ Caiu a
solidão em mim./ Um patrão cruel levou-me a
refletir: meu pai/ não trata um servo assim. 
3. Nem deixaste-me falar da ingratidão; morreu no 
abraço o mal que eu fiz./ Festa, rou�a nova, anel, 
sanéláiia aos pés, voltei/ ..à vida sou feliz. 

LOUVOR 

37 - GLÓRIA A DEUS 

Glória a Deus, glória a Deus, glória a 
Deus nos céus!/ E paz aos homens na. 
terra que trabalham para Deús. 

8 Louvor 

1. Glória ao Pai do céu que primeiro nos amou/ e,
em vista do seu Cristo, livremente nos criou.
2. Glória a Jesus Cristo, porque veio nos salvar/ e o
mistério de Deus Pai veio aos homens revelar.
3. Glória ao Espírito Santo porque é consolador,/
que ilumina nossa vida e nos enche de amor.

38- OI LOUVAI AO SENHOR

Oi louvai ao Senhor nosso Deus, por 
tudo aquilo que Ele nos fez 
1. Ele nos reuniu no amor de Cristo/ e é sempre fiel ao 
seu Povo Santo. 
2. Ele nos deu seu próplio Filho/ e cumpriu sua
Palavra de Salvação.
3. Ele está presente na nossa histólia/ e caminha à
frente do seu povo em marcha.
4. Ele nos alimenta em nossa caminhada/ e faz da
nossa morte, vida e ressurreição. 

39 - SANTO É O SENHOR 
1. Santo, Santo, Santo, Santo é o Senhor (bis) 
Canta a terra inteira/ seu grande louvor ! (bis) 
2. Pois seu Filho santo/ Ele nos mandou (bis) 
3. Por isso Hosana/ canto em seu louvor (bis) 

40 - EU LOUVAREI

Eu louvarei (5x) ao meu Senhor! (bis)
1. João viu o número dos redimidos/ e todos
louvavam ao Senhor!/ Uns oravam, outros 
cantavam, e todos louvavam ao Senhor. 
2. Todos unidos, alegres cantavam/ glória e
louvores ao Senhor./Glória ao Pai, Glória ao Filho,/
Glória ao Espírito de amor. 
3. Somos filhos/ de Ti Pai eterno,/ Tu nos criaste por
amor./ Nós te adoramos, te bendizemos e todos 
cantamos teu louvor. 

41 - ETERNO É SEU AMOR 
1. Em coro a ·Deus louvemos, eterno é seu amor.
Pois Deus é admirável, eterno é seu amor.

Por nós fez maravilhas, Louvemos o 
Senhor. 
2. Criou o céu e a terra, eterno é seu amor. Criou o 
sol e a lua, eterno é seu amor
3. · Fez águas, nuvens, chuvas, eterno é seu amor./
Fez pedras, terras, montes, eterno é seu amor.
4. Distribuiu a vida, eterno é seu amor. Na planta,
peixe e ave, eterno é seu amor.
5. E fez à sua imagem, eterno é seu amor. 
O homem livre e forte, eterno é seu amor.

6. Na história que fazemos, eterno é seu amor. Deus
vai à nossa frente, eterno é seu amor.

42 - LOUVADO SEJAS MEU PAI 

Louvado sejas meu Pai/ porque do teu 
coração os pequeninos não saem. (bis) 
1. Bendito seja, Deus, Bendito seja o Senhor,/ que
escolheu os pequeninos pra mostrar o seu amor.
2. Bendito seja Deus, bendito seja Jesus/ que 
escolheu os pequeninos para ser a nossa luz.
3. Escolheu também Maria, a pobrezinha de Nazaré/ 
para o mundo acreditar que Deus dos pobres é.
4. Ai de quem maltratar o fraco, o pequeno sem

proteção./ Profana a casa de Deus, destrói a sua 
habitação. 

43 - GLÓRIA, GLÓRIA ALELUIA 

Glória, Glória Aleluia/ Glória, Glória 
Aleluia/ Glória, Glória Aleluia/ Em nome 
do Senhor. 
1. Vamos todos irmanados/ nesta luta pelo amor./ 
Peito aberto e desarmados/ nossa espada é o
Senhor./ Repartir os pães da vida e lutar por nossa
paz./ Sua lei nos quer iguais.
2. Cristo é•a.cruz de nossa glória/ somos todos filhos
seus./ Nós traçamos nossa história sob a luz da luz 
de Deus./ Nosso sangue está na terra nossos olhos 
estão.nos céus./ O Senhor é nosso Deus. 
3. Mais justiça a quem trabalha/ mais castigo a quem 
explora./ Jesus Cristo nunca falha/ está chegando a
nossa aurora./ Nossa arma é o nosso canto, ele a
Deus nos levará./ Quem luta vencerá.

44 - GLÓRIA DOS POBRES 
1. Glória a Deus nas alturas! É o canto das
criaturas./ Rios e matas se alegram/ teus pobres por
ti esperam./ Paz para o povo sofrido/ é o glito do
oprimido./ A terra mal repartida/ clama por tua
justiça!

Glória, glória, glória te damos, Senhor!/ 
Glória, glória, venha teu Reino de Amor! 
2. Glória a Jesus, nosso guia!/ Filho da Virgem
Maria./ Veio pro meio dos pobres/ pra carregar
nossas dores./ Filho do altíssimo Deus/ por nós na
cruz padeceu./ Venceu a morte e a dor/ pra nos dar
força e valor! 
3. Glória ao Espírito Santo/ que nos consola no 
pranto./ Que orienta a Igreja/ pra que do pobre ela
seja./ Que deu coragem a Pedro/ e aos santos seus
companheiros./ Que hoje junta esse povo/ a buscar
um mundo novo!
45 - GLORIFICADO SEJA 
1. De todos os cantos vie_mos para louvar o Senhor/ 
Pai de eterna bondade, Deus vivo e libertador./
Todo povo reunido, num canto novo louvor. 

Glorificado seja, bendito seja/ Jesus 
Redentor (bis) 
2. Os pais e mães de família, vamos todos celebrar./ 
A força nova da vida, vamos alegres cantar./ A
juventude e as crianças, todos reunidos no amor.
3. Lavradores e operários, todo o povo lutador./
Trazendo nas mãos os frutos e as marcas de 
sofredor./ A vida e a luta ofertamos, no altar de Deus
criador.
4. Do passado nós trazemos toda lembrança de
quem/ deu sua vida e seu sangue, como Jesus fez
também./ Do presente, todo esforço, por um futuro
sem dor.
5. Bendito o Deus da esperança, que anima a gente
a andar./ Bendito o Cristo da vida, que ensina a
gente a amar./ Bendito o Espírito Santo, que faz o
povo criador.
46 - GLÓRIA DO POVO 
- Glória a Deus nas alturas, na terra e no mar/ e paz

Louvor 

seja entre os homens, que desejam amar./ Glóri 
sem fim será. 
- Glorificado seja o Clisto Redentor/ nascido entr
os pobres, o libertador./ Glória sem fim, Senhor.
- Glória ao divino espírito de graça e de luz,/ forç
que nos sustenta, nos livra e conduz./ Glória ser 
fim, Jesus. 
- No céu cantam os anjos e na terra o povo/ unido 
na esperança de um mundo novo./ Glória sem fim, t,
louvo. 
- Aleluia, aleluia, aleluia./ De justiça e de glória ,
terra se encherá.
- Amém Aleluia. Amém Aleluia!

47- CANTAI AO SENHOR
1. Cantai ao Senhor um cântico novo (3x)
Cantai ao Senhor (2x)
2. l;'orque Ele fez, Ele faz maravilhas(3x) 
3. E Ele quem dá o Espírito Santo (3x) 

48 - HOSANA HEY

Hosana hey! Hosana há! 
Hosana hey! Hosana hey! Hosana há! 
1. Ele é o Senhor, é Ó filho de Maria, 
é o Deus de Israel, é o filho de Davi.
2. Ele é o Cristo é o unificador, 
é hosana nas alturas, é hosana no amor.
3. Vamos a Ele com as flores dos trigais,
com os ramos de oliveira, com amor e muita paz.
4. Ele é alegria, é a razão do meu viver, 
é a vida de meus dias, é amparo no sofrer. 
49 - O SENHOR É SANTO 
1. O SENHOR É SANTO - o Senhor é santo
O SENHOR É ,SANTO - o Senhor é santo 
O SENHOR É SANTO - o Senhor é santo 

Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. (bis) 
2. ELE É NOSSO DEUS - Ele é nosso Deus 
ELE É NOSSO PAI - Ele é nosso Pai
ELE É NOSSO REI - Ele é nosso Rei 
3. BENDITO O QUE VEM - Bendito o que vem 
EM NOME DO SENHOR - Em nome'do Senhor
BENDITO O QUE VEM - Bendito o que vem

MEDITAÇÃO 

50- EM JERUSALÉM
1. Em Jerusalém prenderam Jesus o meu Salvador./
Cuspiram na face, a força do braço o chicoteou.

Como sofreu o meu Redentor/ Foi sobre 
o madeiro que crucificaram o meu
Salvador.
2. Soldados romanos trouxeram uma cruz meu 
Senhor levantou./ Por. todas as ruas daquela cidade 
meu Senhor arrastou. 

3. E quando chegaram ali no calvário, deitaram 
Jesus/ de braços abertos num grande madeiro em 
forma de cruz. 
4. E sobre seus pés e sobre suas mãos grandes 
cravos pregaram./ O meu Salvador, entre dois 
ladrões, eles levantaram. 
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Foi feito assim ao meu Redentor./ Depois 
de três dias, de dentro do túmulo, ele 
ressuscitou. 
51-PÁSCOA 
Páscoa, Páscoa do Senho�/ é 
Ressurreição de Cristo JesusJ _P�scoa, 
Páscoa do Senhor/ é Ressurre1çao do 
homem também. 
1. É vida nova encontrada na morte/_ é passagem
esperada em nossa evolução,/ na caminhada para a 
libertação. . . · c ·sto2 É realidade vivida o ano inteiro/ pois O n 
ressuscita sempre no seu povo, em cada esforço/
para um mundo novo. 

h 3 Sempre vivendo a Páscoa do S�n o_r,
a�unciamos a mensagem de que agora a h1st�na
vai./ Cristo é a passagem/ que nos conduz ao Pai. 

52 - POVO NOVO 
1_ Quando O Espírito de Deus soprou,/ o mund0 
inteiro se iluminou./ A esp�rança na_ terra brotou/ e 
um povo novo deu-se as maos e caminhou. 
Lutar e crer,/ vencer a �or/ louv_ar ao 
Criador J Justiça e Paz hao de remar e 
viva o amor. 
2. Quando Jesus na terra visitou/ a Boa Nova da
Justiça anunciou./ O ceg_o viu, o surdo escutou/ e os
oprimidos das correntes libertou.
3. Nosso poder está na união,/ o mundo novo vem 
de Deus e dos irmãos./ Vamos lutan.90 contra a
divisão/ e preparando a festa da lib�rtaçao. . 
4. Cidade e campo se transformar ao,/ Jovens unidos
na esperança gritarão./ A força nova é _o poder do 
amor,/ nossa fraqueza é força em Deus Libertador. 

53 _ POR QUE ESPERAR AMANHÃ 
Por que esperar amanhã? (bis) 
Escuta este canto,/ enxuga este pranto./ 
Porque esperar amanhã? 
1. Escuta este canto/ que nos traz o v�nto/ é um
canto de sofrimento..! Alguém pede pao, alguém 
pede paz/ e tu o que lhe darás? 
2 Escuta este canto/ de quem está sedento/ é um 
canto que traz o vento./ Alguém pede paz, alguém 
pede amor/ e tu o que lhe darás? 
3. Quem pode falar, quem vai responder/ ao que nos
pede esta voz?/ Cada um de nós tem_ sempre o que
dar/ por isso não vai _deixar./ DeI�ar pra fazer 
amanhã/ deixar pra dizer amanha./ Eu conto 
contigo,/ eu sou teu amigo./ Porque esperar 
amanhã? 

54 _ O SEMEADOR CORAJOSO 
Saiu o semeador,/ semeando a sua 
semente} E na terra ela foi caindo,/ cada 
vez em solo diférente. 
1 Uma parte daquela semente foi cair na _beira _do 
caminho;/ de repente ela foi destruída, foi comida 
pelos passarinhos. 

2 Outra parte caiu entre pedras onde havia pouca
u�idade/ e nasceu, mas o sol a queimou;/ foi por 
falta de profundidade. . 
3 Outra parte caiu entre os espinhos/ que brotou 
. · t ela e cresceu / E a plantinha daquelaIun o a . ·. 
semente sufocou, foi sumindo e morreu. 
4 Outra parte caiu em terra boa./ O terreno estava
preparado./ Produziu até cem por um para o homem
que havia semeado. 
5 Estes vários tipos de terreno representam o nosso 
c�ração/ e este semeador é Jesus que semeia amor
ao irmão. 
55 _ SABEDORIA DOS SIMPLES 
Eu te bendigo, ó Pai/ Senhor _do céu e da
terra / Senhor! Senhor!/ Do ceu e da terra
Senhor!/ Senhor! Senhor!/ Do céu e da
terra Senhor! 
1 Sim escondeste estas coisas,/ segredos do teu 
Reino) aos sábios e aos doutos/ as ocultaste,
Senhor. t lma / 2 A tua Palavra tão clara/ suavemen e me aca . 
Se aberto eu for, meu Senhor,/ linguagem falas de
amor. 
56 _ CERTEZA NA FRENTE 
Certeza na frente, a história na mão,/ em
Cristo Jesus, nossa libertação 
1 Nosso Deus é o Deus esperança/ que avança
sémpre à frente do seu povo/ é Ele que nos leva a
caminhar. E é D da 2 Ele está no meio de nós./ . le o eus 
vérdade,/ que clama por justiça e liberdade. 
3 Alimentados na mesa do Senhor./ Assim �odemos 
caminhar de novo,/ seguindo a Deus que vai a frente 
do seu povo. 

57 _ OUVE-SE NA TERRA UM GRITO

Ouve-se na terra um grito/ do J>?VO um 
grande clamor:/ Senhor abre os ceus, que
as nuvens chovam o Salvador. 
1 É o nosso canto de amor e esperan_çal que tod�
terra proclama também./ A nossa voz nao se cansa. 
vem Senhor Jesus, vem. 

a/ do 2 Quando as trevas invadem a terr e quan 
r,-;ultos um guia não têm/ o nosso amor sempre
espera:/ Vem Senhor Jesus, vem. 

1 3 Embora muitos rejeitem o apelo/ que toda uz e
vérdade contém/ A Igreja insiste em seu zelo/ Vem
Senhor Jesus, vem. 

58 -ISTO É A FELICIDADE 
1 Andar sem temor pela vida e sentir/ o valor de se 
ter liberdade./ Poder abraçar um amigo e sentir/ o 
calor de uma grande amizade. 

Isto é a felicidade (bis) 
Sem ter amor nessa vida não há quem 
seja feliz de verdade (bis) 
2 Sentir que se está sempre perto de Deus/ e nele 
e�contrar a verdade./ Sorrir com a p� de um 
menino a olhar para o sol que começa a brilhar. 
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3. Saber que jamais se perdeu a ilusão,/ saber
perdoar com bondade./ Andar sem temor pela vida e
sentir o valor de se ter liberdade.
59 -A VIDEIRA 
Eu sou a videira, vocês são os ramos e 
meu Pai é o agricultor. 
1. Vocês ficam livres, unidos a mim/ se unidos aos 
outros ficarem assim. 
2. Comigo só vai quem vai com o irmão,/ trabalho
seguro é só na missão.
3. Meu jeito é um só, é o jeito de irmão,/ quem faz 
jogo sujo, não está com Deus não. 
4. Unidos ao Pai, unidos aos irmãos,/ nós 
conseguiremos a libertação. 

60-DA CEPA 
Da cepa brotou a rama,/ da rama brotou a 
flor,/ da flor nasceu Maria,/ de Maria o 
Salvador. 
1. O Espírito de Deus sobre Ele pousará,/ de saber
de entendimento este espírito,será./ Da ciência do
Senhor cheio o mundo estará/ como o sol inunda a
terra e as águas enchem o mar.
2. Não será pela ilusão de olhar, de ouvir dizer/ que 
Ele irá julgar os homens como é moda acontecer./
Mas os pobres desta terra com justiça julgará/ e dos
fracos o direito Ele é quem revelará. 
3. A palavra de sua boca ferirá o violento/ e o sopro
de seus lábios matará o avarento./ Neste dia que já
vem o Senhor estenderá/ sua mão libertadora pra 
seu povo resgatar. 

61 -ISSO QUE VOCÊ TEM AÍ 
1. Isso que você.te[ll aí/ é lágrimas de gente, pedaç9
de esperança./ E lei de segurança da gente daí. . ./ E
sangue de operário, é fome de criança, são olhos de
tristeza da gente daqui. .. Isso que você tem aí.
2. Isso que você tem aí/ são membros esmagados,
são terras que não temos/ prisões de nossos filhos 
por gente daí. . ./ São cinzas de confiança, comida
num só prato/ é morte e carência da gente daqui. .. 
Isso que você tem aí.
3. Isso que você tem aí/ torturas de mulheres,
despejos e desprezos/ por força da polícia da gente 
dai. . ./ São pés duros, cansados com dor, 
ensaguentados, sujeiras e vergonhas da gente 
daqui. .. Isso que você tem aí. 

62 - DEUS SE MANIFESTA 
Deus se manifesta em cada instante/ e 
nós o descobrimos dia a dia. 
Vocês são meus amigos diz o Senhor, pois lhes 
disse o que ouvi de meu Pai./ Quem me ama 
guardará as minhas palavras e meu Pai, na verdade, 
o amará./ As minhas ovelhas ouvem a minha voz,/
eu as chamo e elas me seguem.
63 -CAMINHEIRO 
1. Perdido, confuso, vazio/ sozinho na estrada
tentando encontrar um caminho que seja o meu,/
não importa se é duro, eu quero buscar./ Pegadas 

pra um lado e pra outro,/ estradas sem rumo, tere 
que lutar. 
Caminheiro, você sabe, não exisb 
caminho./ Passo a passo, pouco a poucc 
e o caminho se faz. 
2. Iguais, são todos iguais, ninguém tem coragen
sequer de pensar./ Será que ninguém é capaz/ dE
sentir esta vida e com ela vibrar?/ Será que não valE
a pena/ arriscar tudo, tudo/ e a vida encontrar?

64 -NO COLO DA FOME 
1. Cansado de tanto esperar a reforma agrária/ saí à
procura de terra no mundo sem fim. Tão depressa, 
então, me deparei/ com o latifundiário:/ Vi que a 
terra existe para poucos menos para mim. 
2. Os patrões que eu tive na vida só me maltrata
ram. Promessas bonitas promessas fizeram
em vão./ Só miséria, dores e tristezas comigo
ficaram./ E das safras que eu já fiz agora só
recordação. 
3. Caminho em rumo direto pra favela eu sigo/ não
tenho conforto de nada pra levar comigo./ E a
miséria minha companheira, escurece os caminhos/
no colo da fome adormeço morrendo aos
pouquinhos. 

65 - UNIDOS VENCEREMOS 
1. Unidos venceremos/ Unidos venceremos/ Ao ódio
com amor/ na paz do Senhor/ Este tempo virá/ Cristo
venceu/ Unidos venceremos.
2. E caminharemos/ Pela densa noite/ dando-nos as 
mãos/ Unidos na fé/ Cristo é nossa luz/ Cristo
venceu/ Unidos venceremos.
3. Não teremos medo/ Não teremos medo/ Justa é
nossa luta/ Justo é o Senhor/ Cristo é nossa voz/ 
Cristo venceu/ Unidos venceremos. 
4. E seremos livres/ E seremos livres/ Não terá 
algemas/ O braço do amor/ A igualdade virá/ Cristo 
venceu/ Unidos venceremos. 
5. Unidos venceremos, unidos venceremos/ Ao ódio 
com amor/ Na paz do Senhor/ Esse tempo virá/ 
Cristo venceu/ Unidos venceremos.
66 -QUERO CANTAR AO SENHOR 
1. Por melhor que seja alguém/ chega o dia em que 
há de faltar./ Só o Deus vivo a palavra mantém e
jamais há de falhar.
Quero cantar ao Senhor,/ sempre 
enquanto eu viver, hei de provar seu 
amor,/ seu valor e seu poder. 
2. Nosso Deus se põe do lado/ dos famintos e
injustiçados,/ dos pobres e oprimidos, dos
injustamente vencidos. 
3. Ele barra o caminho dos maus,/ que exploram 
sem compaixão;/ mas dá força ao braço dos bons,/
que sustentam o peso do irmão.
4. Esse é o nosso Deus./ Seu poder permanece
sempre/ sua sua força é a força da gente./ Vamos
todos louvar nosso Deus.
67-TEU NOME, SENHOR, É TÃO .......... . 
1. Teu nome, Senhor, é tão bonito./ Tu moras no
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céu, lá nas alturas./ Até criancinhas que ainda 
mamam/ já sabem que vences o inimigo. 
2. Olhando pro céu que Tu fizeste/ Eu veio as
estrelas, vejo a lua/ e entendo que o homem vale 
muito,/ pois tudo pra ele Tu fizeste. . 
3. Menor um pouquinho do que os anios/ mas cheio 
de graça e de valor/ De Ti recebeu poder e força/ de
tudo vencer e dominar.
4. Os bois e as ovelhas nos currais/ e o gado que
pasta pelos campos/ Os peixes do mar e os
passarinhos/ e tudo que corta o mar e as águas.

68 -SAL DA TERRA 
1. Vós sóis o sal da terra, vós sois a luz do mundo!/
Ninguém mais quer o sal quando ele per�e o seu 

sabor./ Ninguém acende a luz, para esconde-la logo
após.

O sal e a luz sou eu! Eu sou do Povo do 
Senhor. O sal e a luz sou eu! Eu sou do 
Povo do Senhor. Vós sois o sal da terra, 
vós sois a luz do mundo. 
2. Eu quero que esta vida, tenha i:nuito mais sabor./
Eu quero que meu povo, tenha muito mais amor. 
3. Há muito prato insípido/ no mundo sem sabor./ Há
muita escuridão/ cegando o mundo sem amor.

69-VOCAÇÃO
1. Se ouvires a voz do vento/ chamando sem
cessar./ Se ouvires a voz do tempo/ mandando
esperar. 

A Decisão é tua (bis) 
São muitos os convidados (bis) 
Quase ninguém tem tempo (bis) 
2. Se ouvires a voz de Deus/ chamando sem
cessar./ Se ouvires a voz do mundo/ querendo te
enganar. 
3. O trigo já se perdeu,/ cresceu;� ninguém colheu./ E
o mundo passando fome,/ passando fome de Deus.

70-PAI, PAI NOSSO

Pai, Pai Nosso, quando é que este mundo 
será nosso? ... (bis) 
1. Pai Nosso quando o mundo será nosso, dos
pobres nossos irmãos./ Pai Nosso como é duro ver
minha gente crucificada pela opressão.
2. Pai Nosso quem enxugará o pranto dos povos
que não têm pão?/ Pai Nosso quem saciará os
pobres de graça e libertação?
3. Pai Nosso desta América ferida/ Ah! vida! Quanta
aflição!/ Pai Nosso quando vem a liberdade dos 
povos destas nações?
4. Pai Nosso o coração de nossa gente
despedaçado, quer solução./ Pai Nosso a
esperança do presente é igualdade - repartição.

71 - Ó PAI NOSSO QUE ESTÁS .............. . 
1. Nunca pensei que as coisas fossem mudando/ e
muita gente ficando desunida e sem fé.!_ Q_ue bom
seria se todos imaginassem/ e a gente 1m1tasse a
Jesus de Nazaré

ó Pai Nosso que estás no Céu/ venho 
pedir tua proteção:/ Justiça e trabalho 
que garante o salário/ prá nossas famílias 
não faltar o pão. 
2. O nosso mundo cheio de tanta beleza .. ./ Existe
tanta riqueza, me vem à imaginação:/ Tem _tanta
gente sem trabalho e sem morada,/ sem comida e
sem nada e na verdade é meu irmão. 
3. Sou batizado, então tenho compromisso,/ tenho
que prestar serviço, seguindo Nosso Senh�r/ Que
deu exemplo de justiça e de verdade,/ de umao e de 
amizade, liberdade, paz e amor.

72-ISAÍAS
1. É tempo do meu advento, da vinda a surpresa no
meio de vós. Por isso conclarJ10 profetas que ao
longo da terra elevem sua voz. E tempo de um novo
Isaías que atento aos rumos da vida, indique um
caminho novo e a libertação para todo o meu povo.

Isaías, Isaías/ anuncia o Messias e 
consola o Povo meu. (bis) 
2. Que eleve sua voz contra todos aqueles que
levam uma vida maldosa; que aja com grande
energia, que implante a justiça e aos pobres
console, que anuncie uma Nova Esperança e um
Deus que é sempre presença./ Que todos os
homens conteste e no meio do povo, se torne um 
profeta. 
3. Eu quero que todos os homens, caminhem
segundo os critérios de Deus./ Eu quero uma tal 
comunhão que eu possa chamá-los de filhos meus./ 
Eu quero as crianças sorrindo sempre ao ver novo 
mundo surgindo./ Eu quero esperança maior para 
aqueles que lutam por um mundo melhor. 
• Vá enche a terra de esperança, pois junto a ti, junto 
a ti sempre estou./ Leva a tua fé e sê sinal. Pois 
Emanuel, Emanuel já vai voltar! Crê no meu amor: 
Ele é constante, pois junto a Ti, Junto a T1 sempre
esto,u.
4. E tempo de ter mais justiça, não hipocrisia no 
meio de vós./ De gente que _goste de gente e esp�re 
contente o Messias voltar. E tempo de ter soluçao, 
para um mundo que segue pro mal. Por_ isso você é 
escolhido e este povo sofrido será meu sinal. 

73 - Ó VEM SENHOR 

ó vem Senhor, não tardes mais!/ Vem 
saciar nossa sede de paz! 
- ó vem, como chega a brisa do vento./ Trazendo
ao� pobres justiça e bom tempo.
- O vem, como chega a chuva no chão./ Trazendo
fartµra de vida e de pão.
- O vem, como chega a luz que faltou./ Só tua
palí!vra nos salva, Senhor. 
- O vem, como chega a carta querida./ Bendito
carteiro do Reino da Vida.
- ó vem, como chega o filho esperado./ Caminha
conosco, Jesus bem-amado.
- ó vem, como chega o Libertador./ Das mãos do
inimigo, nos salva, Senhor.

74- O MUNDO QUE EU QUIS
- Não é esta aí a natureza que eu quis,
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que tomba indefesa, perdendo a beleza, 
trazendo a tristeza na terra que eu fiz. 
- Não é esta aí a terra que eu quis,
desfeita em pedaços por grandes ricaços, 
por mãos criminosas do homem que eu fiz. 
- Não é este aí o homem que eu quis, 
que vive oprimido, que anda perdido,
que cai abatido no mundo que eu fiz. 
- Será que eu falhei? Me digam vocês.
Será que eu pus multa água no mar?
Será que é o calor do meu sol a queimar?
Se acaso é assim, perdão eu errei.
- Agora lhes digo o mundo que eu quis:
as estrelas não brigam, o sol não se afasta,
o mar não soçobra na terra que eu quis:
- Agora lhes digo a terra que eu quiz:
sem ódio, nem guerra, sem tanta injustiça,
que ferem meu filho, o homem que eu fiz.
- Agora lhes digo o homem que eu quis:
um homem liberto, fraterno e aberto, 
fazendo da vida um canto canto feliz. 
- Será que eu falhei sendo bom demais?
Será que o amor, a justiça e a paz
não valem mais nada neste mundo meu?
Se acaso é assim, perdão eu errei.

75 - ANUNCIAREMOS TEU REINO, ........ . 

Anunciaremos Teu Reino, Senhor, 
Teu Reino, Senhor, Teu Reino. 
1. Reino de Paz e justiça/ Reino de vida e verdade 

Teu Reino, Senhor, Teu Reino.
2. Reino de amor e de graça
Reino que habita em nós, teus filhos
Teu Reino, Senhor, Teu Reino. 
3. Reino que sofre violência,
Reino que não é deste mundo

Teu Reino, Senhor, Teu Reino. 
4. Reino que já começou,/ Reino que não terá fim 

Teu Reino, Senhor, Teu Reino.

76 - OUSAMOS CHAMAR-TE DE PAI 

1. Ele assumiu nossas dores,/ veio viver como nós./ 
Santificou nossas vidas,/ cansadas, vencidas de 
tanta ilusão./ Ele falou do teu Reino/ e te chamava
de Pai,/ e revelou tua imagem,/ que deu-nos
coragem de sermos irmãos.

Ousamos chamar-te de Pai,/ ousamos 
chamar-te Senhor J Jesus nos mostrou 
que tu sentes e ficas presente onde mora 
o amor J Jesus nos mostrou que tu
sentes e ficas presente onde mora o
amor J Pai Nosso que estás no céu/ Pai
Nosso que estás aqui. (bis) 
2._ Ele mostrou o caminho,/ veio dizer quem Tu és./ 
Disse com graça e com jeito, que os nossos defeitos 
Tu vais perdoar./ Disse que a vida que deste,/ 
queres com juros ganhar,/ cuida de cada cabelo/ 
que vamos perdendo sem mesmo notar. 

n - TUA GLÓRIA

Tua glória, ó meu Deus/ É o povo livre/ 1 

vida e paz! 
- És terror dos ditadores/ Vencedor da escravidão/ 1
teu nome é liberdade/ E salvação.
- Na fraqueza és nossa força/ Na morte
ressurreição/ Nos momentos de agonia/ Alegria
canção!
- A beleza do universo/ O sorriso da criança/ Sã 
retratos de teu rosto/ A ternura, a esperança!
- No amor, tu resplandeces/ No pão partido está�
No sangue do oprimido/ Teu gemido dói demais.
- No suor de quem trabalha/ No orvalho sobre a flo1
Reflete a luz de teu olho/ Deus-humano, criador! 
78 - PAI NOSSO DOS MÁRTIRES 

Pai Nosso, dos pobres, marginalizados_! 
Pai Nosso, dos mártires, dos torturados! 
1. Teu nome é santificado/ naqueles que morren

.defendendo a vida./ Teu nome é glorificado/ quandc
a justiça é nossa medida./ Teu Reino é de liberdade
da fraternidade, paz e comunhão./ Maldita toda é
violência, que devora a vida pela repressão.
2. Queremos fazer tua vontade./ És o verdadeirc 
Deus libertador./ Não vamos seguir as doutrinas, 
corrompidas pelo poder opressor./ Pedimos-te e 
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 destrói os reinos/ em que
a, corrupção é a lei mais forte./ Protege-nos da 
crueldade/ do Esquadrão da Morte, dos 
prevalecidos./ Pai f�osso revolucionário,/ parceiro
dos pobres, Deus dos oprimidos!
79-JAVÉ LIBERTADOR

O Senhor disse: "Eu vi, eu vi a aflição do 
meu povo e desci para livrar. Eu sou 
Javé, quer dizer - Deus· é com nós". 
Unidos numa só voz, vamos Israel libertar 
(bis) 
1. Eu vou tirar daquele país cruel, para uma terra
espaçosa/ onde mana leite e mel. Eu sou o Deus de
Vosso Pai Abraão, de Isaac e de Jacó Sou o
Deus-Libertação.
2. Sou compassivo que escuta minha gente, que
perdoa o pecador,/ mas não tenho por inocente. 
caminha para o Egito com Moisés e com Abraão e
que hoje estou com todos em frente à libertação.
3. Eu sou o Deus que deu tempo pra nascer. E dou 

tempo pra morrer e dou tempo pra plantar. Eu dou 

tempo pra chorar e dou tempo pra sorrir. E tempo
para construir e tempo para guerrear.
4. Eu vou mandar aonde mora os cananeus, os
hiteus e os fariseus, os que faz a exploração, que 
hoje ainda vive massacrando o povo. E Javé voltou 

de novo, gritando libertação. 

80- CÂNTICO DE PAULO (Rm 8,31-39)

Quem nos separará, quem vai nos 
separar do amor de Cristo, quem nos 
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separará? 
Se Ele é por nós, quem será, quem será, 
contra nós?/ Quem vai nos separar, do 
amor de Cristo, quem será? 
1. Nem a angústia, nem a fome, nem a ·nudez ou 
tribulação,
perigo, ou a espada, toda perseguição!
2. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos
dominações.
Presente, nem futuro, poderes e nem pressões. 
3. Nem as forças das alturas, nem as forças das 
profundezas, 
nenhuma das criaturas, nem toda a natureza. 

81 -PÕE A SEMENTE NA TERRA 

Põe a semente na terra não será em vão. 
Não te preocupe a colheita plantas para 
irmão. 
1. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo
fruto é uma forma de a gente se dar.
2. Toda palavra é um·anseio de comunicar, e toda
fala é uma forma de a gente se dar.
3. Todo tijolo é um anseio de edificar e toda obra é
uma forma de a gente se dar
4. Todo poema é um anseio de se expressar e todo 
canto é uma forma de a gente se dar. 

82 -O PROFETA 
1. Antes que te formasse dentro do ventre de tua
mãe,/ antes que tu nascesses te conheci e te 
consagrei./ Para ser meu profeta entre as nações eu
te escolhi. Irás onde te envio e o que Eu mando 
proclamarás.

Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de 
mim se não o faço! Como escapar de Ti? 
Como calar, se Tua voz me queima 
dentro?/ Tenho que andar, tenho que 
lutar, ai de mim se não o faço. Como 
escapar de Ti? Como calar, se Tua voz 
arde em meu peito? 
2. Não temas em arriscar-te, porque contigo eu 
estarei. Não temas em anunciar-me, por tua boca eu
falarei./ Te entrego hoje meu povo, para arrancar e
derrubar, para edificar, destruirás e plantarás. 
3. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe.
Abandona a tua casa, porque à terra grttando está. 
l)Jada tragas contigo, porque ao teu lado eu estarei. 
E hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. 

83 -LIVRE SEGUIREI 

A Tua vida, Senhor, é minha vida./ Teu 
Evangelho, Senhor,- o meu caminho;/ 
Livre, firme, seguirei proclamando o 
amor. 
1. Anunciarei tua bondade aos oprimidos,/ aos 
pobres, pois o teu Reino de Paz já começou/ e está 
presente entre nós. 
2. Denunciarei com tua graça/ toda injustiça e
maldade/ por uma vida de fé,/ que encarne as 
bem-aventuranças/ teu viver.

3. Marque o meu testemunho/ todo lugar onde
passo. / Sejam os homens, assim, cada vez mais,/
conforme o coração de Deus.

84 - A MINH' ALMA TEM SEDE DE DEUS 

A minh'alma tem sede de Deus/ pelo 
Deus vivo anseia com ardor;/ quando irei 
ao encontro de Deus,/ e verei Tua face, 
Senhor! 
1. A ovelha sedenta procura o riacho,/ a minh 'alma
suspira por Deus onde O acho? ...
2. Pelas águas que correm suspira a ovelha,/ pelas 
fontes de Deus a minh'alma anseia. 

85-SALMO 133 (132)

Oi que prazer, que alegria,
o nosso encontro de irmãos! (bis)

1. É como um banh' perfumado,
gostosa é nossa união! {bis)
2. Sereno da madrugada,
gostosa é nossa união! {bis)
3. Senhor, tu nos abençoas,
go!ltosa é nossa união! {bis) 
4. E vida que dura sempre, 
gostosa é nossa união! {bis) 

86 -AI DE MIM SE EU NÃO DISSER 

Ai de mim se eu não disser/ a verdade 
que eu ouviJ Ai de mim se eu me calar/ 
quando Deus me mandar falar. 
1.· Muttos homens anunciaram a palavra da 
salvação/ transformando suas vidas na mais bela 
pregação. 
2. Eu também vou anunciando a mensagem que
Deus me diz,/ meu viver vai se tornando a cada dia
mais feliz.

ACLAMAÇÃO 

87 -ALELUIA, ALEGRIA NO SENHOR 

Aleluia, aleluia, aleluia. 
Alegria no Senhor (bis) 

1. Cristo assumiu toda a nossa natureza.
Vivendo nossa vida humana intensamente. 
Ressuscitando assegurou -nos a certeza,
de realizarmos nossa vida plenamente.
2. O grão de trigo enterrado em chão duro
dará colheita abundante no futuro. 
Quem vive e morre libertando o seu irmão 
terá em Cristo vida e ressurreição. 
3. Testemunhamos a ressurreição.
Sabemos que nossa fé não é vã.
Acreditamos em nossa Redenção.
Vamos em busca de um novo amanhã

88-CRISTO RESSURGIU
Que alegria, Cristo ressurgiu! No Evangelho Ele vai 
falar./ Entoemos nosso canto de louvor e gratidão:/ 
Sua palavra vamos aclamar. Aleluia, Aleluia, Ale
luia! 
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89 -COM ALEGRIA OUVIREMOS 

Aleluia, Aleluia! 
1. Com alegria ouviremos a Palavra de Jesus, que
nos dá sabedoria prá viver em sua Luz!
2. Somos povo que caminha temos sede de apren
der,/ a viver em liberdade junto ao Cristo e em seu
poder! 
3. Sua Palavra nos liberta e nos faz viver em paz,/ 
ouviremos com atenção a mensagem que Ele traz. 

90 -O EVANGELHO É A BOA NOVA 
O Evangelho é a boa nova/ nova vida do cristão/ 
quem pratica a injustiça/ não tem Deus no coração./ 
E nós cantamos: aleluia, meu irmão. Aleluia, aleluia. 
Cristo é libertação 

91-BENDITA A PALAVRA DO SENHOR

Bendita, bendita, bendita a Palavra do 
Senhor J Bendito, bendito, bendito quem 
a vive com amor. 
1. A palavra de Deus escutai,/ no Evangelho Jesus .
vai falar:/ "A justiça do Reino do Pai, procurai em
primeiro lugar". 

92-Ó CRISTO PALAVRA
Ó Cristo Palavra, palavra da vida/ da vida mais ple
na./ Quem vive a Palavra tem vida mais vida/ tem vi
da eterna! 

93-EU VIM PARA ESCUTAR
1. Eu vim para escutar

Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de 
amor. 
2. Eu gosto de escutar
3. Eu quero entender melhor
4. O mundo ainda vai viver

94 -CRISTO MESTRE E SENHOR 

Cristo Mestre e Senhor, a vós nosso lou
vor, dignai-vos falar. 
1. Crede em mim sou a verdade:/ Somente a verda
de vos libertará. 
2. Vós não tendes muitos mestres:/ Um só é o vosso 
mestre, todos sois irmãos. 

95 - FELIZES OS QUE OUVEM ................ . 

Felizes os que ouvem a Palavra do 
Senhor;/ felizes os que buscam a justiça e 
o amor
1. Volta, meu povo, ao teu Senhor mudando a vida.
Mudando a história, por ti mesmo construída. 
2. Clamas por Deus, mas O oprimes no operário que 
tem diretto a bom trabalho e bom salário.

96 -TODA BÍBLIA É COMUNICAÇÃO 

Toda Bíblia é comunicação de um Deus 
amor, de um Deus irmão. É feliz que crê 
na revelação, quem tem Deus no coração. 

1. Jesus Cristo é a Palavra,/ pura imagem de Deu: 
Pai./ Ele é vida e verdade,/ a suprema caridade. 
2. Os profetas sempre mostram/ a vontade de 
Senhor./ Precisamos ser profetas,/ para o mundo sei
melhor. 
3. Nossa fé se fundamenta,/ na palavra doi
apóstolos./ João, Mateus, Marcos e Lucas, 
transmitiram esta fé.

97 -PALAVRA NÃO FOI FEITA 

Palavra não foi feita para dividir ninguém/ 
Palavra é a ponte onde o amor vai e vem 
1. Palavra não foi feita para dominar/ destino da 
Palavra é dialogar./ palavra não foi feita para 
opressão/ destino da palavra é união. 
2. Palavra não foi feita para a vaidade/ destino da
palavra é Eternidade./ Palavra não foi feita prá cair
no chão/ destino da Palavra é o coração.
3. Palavra não foi fetta para semear/ a dúvida, a
tristeza ou o mal estar/ destino da Palavra é a
construção/ de um mundo mais feliz e mais irmão.

98 -SALVE Ó CRISTO 

Salve, ó Cristo, imagem do Pai,/ Tu nos 
fala palavras de vida./ Comunicas a plena 
Verdade, que por nós há de ser 
transmitida! 

99 -PORQUE ÉS SENHOR 
1. Porque és Senhor/ O caminho /que devemos nós 
seguir. 

Nós te damos hoje e sempre/ 
toda a glória e louvor. 
2. Porque és Senhor/ a Verdade/ que devemos
aceitar
3. Porque és Senhor,/ Plena vida/ que devemos nós
viver.

100- SALVE CRISTO PEREGRINO 

Salve Cristo Peregrino,/ nosso Pão e 
nossa Vida!/ Vem guiar teu povo em 
marcha para a Terra Prometida! 
1. Acolhemos com louvores/ a Palavra de Jesus,/
Boa.Nova para os pobres, / nossa Vida e nossa Luz.
2. O meu. povo, aonde vais?/ ouve a voz do teu
Senhor:/ E Jesus quem vai falar,/ Teu Caminho 
Salvador. 

101-VAI FALAR NO EVANGELHO
1. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia./ Sua 
palavra é alimento que dá vida, aleluia. 

Glória a Ti, Senhor, toda graça e louvor 
2. A mensagem da alegria/ ouviremos, aleluia./ De
Deus as maravilhas cantaremos, aleluia.

102 -CHEGOU A HORA DA ALEGRIA 

Chegou a hora da alegria/ :Vamos ouvir 
esta palavra que nos guia:/ 
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1. Tua palavra vem chegando bem veloz/ Por todo 

canto hoje se escuta a tua voz. Aleluia, Aleluia (bis) 
2. Nada se cria sem a força e o calor/ Que sai da 
boca de Deus, nosso criador. Aleluia, Aleluia (bis) 
3. A tua lei ó meu Senhor, é perfeição/ Conforta a
alma e nos educa pra união. Aleluia, Aleluia (bis) 
4. O mandamento de meu Deus é retidão/ É luz nos
olhos e prazer no coração. Aleluia, Aleluia (bis) 
5. Esta é a Palavra da certeza e da justiça/ Que nos
liberta da opressão e da cobiça. Aleluia, Aleluia 
(bi�) 
6. E mais que ouro e mais que sol, a tua lei/ Dos teus 
caminhos, meu Deus, não desviarei. Aleluia, Aleluia 
(bis) 
7. Bendita seja esta palavra do Senhor/ Mel 
saboroso e alimento para o amor. Aleluia, Aleluia 
(bis) 
8. O céu proclama a tua glória, ó meu Senhor/ A
terra inteira canta um hino de louvor. Aleluia, Aleluia 
(bis) 

103- BUSCAI PRIMEIRO
1. Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça./ 
E tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia!
2. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a
Palavra,/ que procede da boca de Deus. Aleluia,
aleluia! 
3. Se vos perseguem por causa de mim, não
esqueçais o porque:/ não é o servo maior que o 
Senhor. Aleluia, aleluia! 

104-0 SENHOR RESSUSCITOU 
1. O Senhor ressuscitou, aleluia
Não há tristeza, nem temor, aleluia! 
2. O caminho que ele traçou, aleluia 
Nos convida a caminhar, aleluia!
3. Sua palavra de paz, aleluia
vem a todos confortar, aleluia! 
4. Sua voz me acalmou, aleluia 
Da incerteza me livrou, aleluia! 
5. O Senhor nos visitou, aleluia 
Nossa casa iluminou, aleluia!
6. As tormentas sobre o mar, aleluia
Vamos com Ele passar, aleluia!
7. O Senhor ressuscitou, aleluia
Não há tristeza, nem temor, aleluia! 

PROFISSÃO DE FÉ 

105-EU CREIO NO EVANGELHO
1. Eu creio no Evangelho,/ eu creio no meu irmão/
eu creio num mundo novo/ criado por nossas mãos/
eu creio num bom trabalho de todo o povo cristão. 
Eu creio, eu creio/ eu creio no meu i�ão/ 
eu creio na caminhada/ de um povo r m 
libertação 
2. Eu creio na confiança/ de cada comunidade, na
luta por seus direitos/ e sua dignidade. Eu creio nas 
lideranças/ exemplo de unidade.
3. Eu creio também nos jovens/ de cada
comunidade/ que buscam no Evangelho/ a sua
realidade./ Eu creio na Igreja viva/ que vive a
caridade.

106-EU ACREDITO
Eu acredito que o mundo será melhor/ 
quando o menor que padece acreditar no 
menor. 
1. Quando os pequenos acreditarem/ no seu 
bem-estar comum,/ sentindo as necessidades que 
padece cada um./ Unidos em Jesus Cristo nós todos 
seremos um. 
2. Jesus Cristo veio à terra/ pra ver seu povo 

unido./ Disse até que cada grupo/ que luta em si
dividido,/ com muita facilidade ele será destruído.
3. Só confiar em dinheiro/ é loucura e vaidade./
Porque Cristo é a vida,/ o caminho e a verdade./
Quem pensa o contrário disso/ nunca terá liberdade. 

107- EU CREIO
1. Eu creio em ti, Deus-Pai/ Divino criador!/ Eu creio 

em ti, Deus-mãe/ Fonte do puro amor/ : Eu creio em 
ti, Deus-irmão/ Luz na escuridão/ Jesus libertador!:/ 
2. Não creio em Deus sem nome/ Sem rosto e sem 
lugar/ Não creio no Deus dos homens/ Que vivem a 
escravizar/ : Meu Deus é força de vida/ E a classe 
oprimida/ Vem firme livrar./ 
3. Creio na força nova/ Vinda da união/ Creio no 

companheiro/ Fiel de coração/ :Creio no irmão, que 
foi morto/ Lutando disposto/ Por libertação:/ 

OFERTÓRIO 

108 - NESTE PÃO E NESTE VINHO 
Neste pão e neste vinho, o suor de nos
sas mãos: o trabalho e a justiça para to
dos os irmãos! 
Ofertamos a firmeza e a coragem dos que lutam em 
favor dos oprimidos, dos famintos e sedentos de jus
tiça e que são por tua causa perseguidos. 
Ofertamos, ó Senhor, os sofrimentos dos pequenos 
e dos pobres, teus amados, dos que lutam à procura 
de trabalho, das crianças e anciãos abandonados. 
Ofertamos, ó Senhor, toda a certeza na vitória do 

amor sobre o pecado. Tua luz há de brilhar, vencen
do a treva, sobre o mundo convertido e renovado. 
109- SENHOR ESTES TEUS FILHOS
Senhor este teus filhos querem te ofertar a vida e 
como irmãos compartilhar os dons. 
Sabemos que não é justo se reter,/ nas mãos de al
guns todos os bens/ enquanto muitos nada tem. (bis) 
Senhor, com este pão e vinho vai a dor/ do pobre, 
que também sofre fome do saber. 
SabeiTIOs que não é justo se negar/ pão de saber a 
cada um./ Somos irmãos, és nosso Pai. (bis) 

110- PARA MIM
Para mim a chuva no telhado é cantiga de ninar,/
mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria / vai
entrando em seu barraco e faz lama pelo chão.
Como posso ter sono sossegado se no 
dia que passou/ os meus braços eu cru
zei? 
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�º'!'º posso ser feliz se ao pobre meu 
1rmao eu fechei o coração, meu amor eu 
recusei. .. ? 
Para mim, o vento que assobia é norturna melodia / 
mas o pobre meu irmão, ouve o vento angustiado:/ 
P9IS o vento, este malvado, lhe desmancha o barra
cao. 
111- E TODOS REPARTIAM O PÃO
E todos repartiam o pão 
E não havia necessitados entre eles. 
1. Nossos irmãos repartiam os seus bens 
Fraternalmente tinham tudo em comum 
E era grande a alegria e união.
No dia a dia e no partir do pão.
2. Hoje de novo a Palavra nos reune.
E com a mesma união e alegria.
Vamos na ceia do Senhor partir o pão. 
Para depois repartir com nosso irmão.
112 - TRANSFORMA SENHOR 
1._ Transforma, Senhor, pão e vinho: 
Sao frutos do nosso labor; 
: A nossa palavra em ação 

transforma, transforma, Senhor, (bis) 
2. Transforma, Senhor, nossa vida/ em novos moti
vos de amor; 
: a nossa fraqueza em perdão, transforma, 
transforma, Senhor, (bis) 
3. Transforma também a injustiça,/ o ódio a Inveja e
a dor. ' 
: a nossa pobreza em união, 
transforma, transforma, Senhor. (bis) 
113 - SENHOR MUITO OBRIGADO 
Senhor, sentior do mundo nossa oferta é 
só te amar J Somos pobres para ter mas 
tão ricos para dar. (2x) 
1. Pelo pão e pelo vinho, pela chuva e o roçado,/ 
pela planta e a colheita, ó Senhor muito obrigado.
2. Pela lua e pel_a noite, pelo dia tão louvado, pelo
sol _e pela bnsa, ó Senhor muito obrigado. 
3. Pelos pais e pelos filhos, pelo amor glorificado,
pela fé e a esperança, ó Senhor muito obrigado.
114- MINHA VIDA TEM SENTIDO
1. Minha vida tem sentido/ cada vez que eu venho 

aqui./ E te. faço o meu pedido/ de não me esquecer 
de ti./ Meu amor é como este pão/ que era trigo/ que
algué� plantou/ depois colheu./ E depois tornou-se
salvaçao/ e deu mais vida/ e alimentou o povo meu
Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço o 
meu amor (bis) 
2. Minha vida tem sentido/ cada vez que eu venho 

aqui./ E te faço o meu pedido/ de não me esquecer 
de li./ Meu amor é como este vinho/ que era fruto/
que alguém plantou/ depois colheu. / E.depois en
cheu-se de carinho/ e deu mais vida./ E saciou 0
povo meu.
115 - OFERTÓRIO DO POVO 
Quem disse que não somos nada/ e que 

não temos nada para oferecer! 
Repare as nossas mãos abertas/trazend1 
as ofertas do nosso viver. (2) 
1. A fé do homem nordestino/ que busca um destin1
e um ped_aço de chão./ A luta do povo 9pcimJd9/ qw
abre caminho e transforma a nação./ O O O o Re
cebe, Senhor (bis)
2. Retalhos de nossa história/ bonitas vitórias que 
meu povo tem./ Palmares, Canudos. Cabana sãé
lutas de ontem/ e de hoje também. ô ô ô ô Rece
be, Senhor (bis)
3. Aqui trazem.os a semente/ sangue desta gente que
fecunda o chão./ Do gringo e tantos lavradores /
Santo e operários em libertação./ ô ô ô ô Receb� 
Senhor 

'
4. Coragem dE: qu�m dá a vida/ Seja oferecida com
este vinho e pao/ E força que destrói a morte/ e mu
da a nossa sorte é Ressurreição./ ô ô ô ô Recebe 
Senhor (bis)

'

116 - NESTA MESA A MAIS QUERIDA 
Nesta mesa a mais querida, Pão e Vinho 
vamQs pôrJ ninguém vive sem comida, 
ninguém vive sem amor. 
1 .. Pra que h_aja em toda parte pão que é vida da fa
milia, o cnstao seu pão reparte e seus dons de amor 
partilha. 
2. Esta mis�a é festa santa, mesa posta o santo al
tar,/ e a liçao que aqui se canta é conviver servir e
amar. 

' 
3. Alegrias repartindo partilhando o amor e a paz./
Este mundo fica lindo esta vida a Vida traz.
117 - OFERTAMOS AO SENHOR
Ofertamos ao Senhor/Um mundo novo/O 
futuro do seu povo. 
1. Ofertamos o homem que chora/ Não vendo aurora 
do mundo e mudança./ E ofertamos a esperança dos
que descobrem A RESSUREIÇÃO.
2_. Ofertamos o homem que espera/ Por nova era de
vida em plenitude/ E quem não tem quem ajude/ A
trocar morte por ressureição.
3. Ofertamos a meta e a procura./ A luta dura entre 0
Velho e o novo/ A noite escura do povo/ E a madru
gada da ressureição.

118- BENDITO SEJAS DEUS POR ..•
Bendito sejas, Deus PP[ esta Paz/ tão frágil e inse
gura que ainda temos. E dom de teu amor e também 
fruto/ da luta dos irmãos, que aqui trazemos. 
Pão e vinho,ó Pai apresentamos 
Pela paz e o perdão nós suplicamos 
Bendito sejas Deus, pelo perdão/ que dás a nós qual 
graça e mandamento./ Trazemos estes dons que, 
consagrados,/ da Aliança são penhor e sacramento. 

119- ESTA MESA NOS ENSINA
Esta mesa nos ensina/ Todo bem que a
gente �l�ança. Em comum devemos por: 
O remed10 a medicina/ Pão e Vinho Segu
rança/ Alegria, fé e amor (bis) 
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1. Meu irmão eu vi plantar/ Meu irmão nos fez o pão/ 
Mas na hora do jantar/ Não chamaram meu irmão. 
2. Minha irmã trabalhadora/ E operária e mãe tam
bém/ Sai de casa, o filho chora. 
Fica em casa o pão não vem. 
3. Meu irmão pagou imposto/ Para a vida melhorar/ 
Mas não tem doutor nem posto/ Porque é pobre seu 
lugar. 

120 - OS CRISTÃOS TINHAM TUDO ... 
Os cristãos tinham tudo em comum/ Di
vidiam seus bens com alegria} Deus es
pera que os dons de cada um/ se repar
tam com amor no dia a dia. 
1. Deus criou este mundo para todos/ Quem tem
mais é chamado a repartir/ Com os outros, o pão, 
a instrução./ E o progresso, fazer o irmão sorrir. 
2. Mas acima de alguém que tem riqueza/ Está o 
homem que cresce em seu valor/ E liberto caminha 
para Deus/ Repartindo com todos o amor. 
3. No desejo de sempre repartirmos/ nossos bens 
elevemos nossa voz/ Ao trazer pão e vinho para o 
Altar/ Em que Deus vai se dar a todos nós. 
121. BENDITO SEJAS SENHOR DEUS
Bendito Sejas, Senhor Deus/ Pelo Vinho 
e pelo Pão/ Vão tornar-se no caminho 
Alimento e Salvação. 
1. ó Senhor neste altar colocamos/ Com ofertas de 
Pão e de Vinho/ Alegria, esperança e angústia/ Que 
são partes do nosso caminho. 
2. Mesmo quando forçado a partir/ E deixar sua terra
natal/ Este povo caminha contigo/ E confia na tua 
promessa. 
3. Se os estranhos nos vêm perguntar "povo errante
pra onde tu vais"./ Nós dizemos: "Como Deus cami
nhamos/ Para o amor, a verdade e a paz. 
4. És um Deus peregrino na História/ Deus fiel que 
caminha à frente/ Do seu povo, que luta e prosse
gue/ Confiando na Tua palavra. 

122- DIANTE DO ALTAR SENHOR
1. Os grãos que formam a espiga, se unem pra se
rem pão./ Os homem, que são Igreja, se unem pela 
oblação. 
Diante do altar, Senhor,/ entendo minha 
vocação:/ devo sacrificar a vida por meu 
irmão. 
2. O grão caindo na terra, só vive se vai morrer./ É
dando que.se recebe, morrendo·se vai viver. 
3. O vinho e o pão ofertamos, são nossa resposta de
amor./ Pedimos humildemente, aceita-nos ó Se
nhor. 

123 - QUE PODEREI 
1. Que poderei retribuir Ao Senhor por tudo aquilo
Que ele me deu? 
Oferecerei o seu Sacrifício/ E Invocarei o 
Seu Santo Nome. 
2. Que poderei oferecer. Ao meu Deus

Pelos imensos benefícios Que me fêz? 
3. Eu cumprirei minha promessa Ao Senhor na reu
nião Do povo santo de Deus. 
124 - SE MEU IRMÃO ESTENDE A MÃO 
1. Se meu irmão estende a mão e pede um pouco do 
meu pão./ e eu não respondo e digo não errei de 
rumo e direção./ Nesta mesa de perdã_o o oão e vi
nho elevarei e pensando em meu Irmao o meu Se
nhor receberei. 

Quero ver no meu irmão a imagem dele, 
meu irmão que até nem tem o necessário 
pra ter paz. Quero ser pro meu irmão a 
resposta dele, eu que vivo mais feliz e às 
vezes tenho até demais. 
2. O corpo e o sangue do Senhor, o corpo e sangue 
de um irmão. O mesmo Pai e o mesmo amor, o 
mesmo rumo e direção. Nesta mesa do Senhor sou 
responsável pela paz de quem no riso e na dor, co
migo vai buscar o Pai. 

125- VENDO JESUS APARECER
Vendo Jesus aparecer e com eles vir comer expli
cando a paixão. 
Todos entendem que o Senhor 
está vivo e por amor os envia em missão. 

Ressuscitado o Cristo apareceu:/ com 
seus amigos fez a refeição;/. e dando � 
paz mandou anunciar/ o amor de seu Pai 
a toda a nação. 
Hoje também na refeição_ revivemos a paixão<;: a vi
tória da Cruz./ Vinho e pao sobre o altar servirao pra 
anunciar: Deus nos salva em Jesus. 

126 - SENHOR VOS OFERTAMOS 
1. Senhor vos ofertamos em súplice oração o cálice
com vinho e na patena o pão. (2x) _ 
2. o pão vai converter-se na carne de Jesus e o vi
nho será o sangue que derramou na cruz. (2x) 
3. Senhor, vos damos tudo nosso pensar e gozo/
nossa alegria e dores,/ trabalho e repouso. (2x) 

127- SABES, SENHOR
Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco 
prá dar/ Mas este pouco nós queremos 
com os irmãos compartilhar. 
1. Queremos nesta hora,/ diante dos irmãos, com-
prometer a vida/ buscando a uni.ão. 
2. Sabemos que é difícil,/ os bens compartilhar:/ mas 
com a tua graça, Senhor, queremos dar. . 
3. Olhando o teu exemplo,/ Senhor, vamos seguir,/
fazendo o bem a todos,/ sem nada exigir. 

128- COM AS MÃOS ABERTAS, .. ,.
/:Com as mãos abertas, estou/trazendo as ofer
tas, Senhor:/ 
Trazendo nas mãos os calos da enxada/ Vida mar
cada de lavrador./ Os frutos e o canto quase lamen
to/ Neste momento te entrego, Senhor. 
Oferta pequena de pouco salário/ Luta de operário 
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trazemos também./ Todo sacrifício das mãos que 
suaram/ E este pão assaram para o nosso bem. 
Tudo é teu, Senhor, nós somos teu povo/ Neste 
gesto novo vamos celebrar./ Nosso compromisso 
nossa esperança/ Na eterna aliança pra nos libertar.' 
129 - OFERTÓRIO DA COMUNIDADE 
Nesta mesa da irmandade/ A nossa comunidade/ Se 
oferece a ti, Senhor./ Nosso sonho e nossa luta/ 
�ossa f�, _nossa conduta/ Te entregamos com amor. 
/.Novo Jeito de sermos igreja/Nós buscamos se-

nhor, na tua mesa:/ 
Neste pão te oferecemos/ Os mutirões que fazemos/ 
A partilha, a produção./ Neste vinho a alegria/ Que 
floresce cada dia/ Dentro de nossa união 
Nesta Bíblia bem aberta/ Encontramos 'a luz certa/ 
Para aqui te oferecer/ Ela reúne teu povo/ Na busca 
do mundo novo/ Onde os pobres vão viver 
Noss<? coração inteiro/ Deus humano e c�mpanhei
ro/De,x�mos no teu altar./ Nosso canto e a memória/
Do mart,no e da vitória/ Nós trazemos pra te dar. 
130- PREPARO ESTA MESA
1. Preparo esta mesa do povo cristão· 
oferto cantando o vinho e o pão. (bis)' 
2. Preparo a casa, Jesus vai clíegar; 
vou ver o que falta na vida do lar. (bis) 
3. Preparo a rua, mostrando alegria;
vou ser bom vizinho, de noite e de dia (bis) 
4. Preparo meu bairro a minha cidade· 
mostrando na vida, minha caridade (bis) 
5,. Preparo este mundo pra ser de Jesus· 
vivendo a justiça, da qual vem a luz, (bis)
6. Preparo também o meu coração; 
Jesus sempre chega em qualquer dos irmãos

'COMUNHÃO 

131 - POR AMOR DOS HOMENS 
1. Jesus, por amor dos homens/ nasceu gente em 
Belém/ mostrou que a vJda humana/ um grande sen
tido tem. 
Quem quer comungar com Cristo 
Que ame os outros também (bis) 
2. Jesus lutou com o povo/ combatendo a falsidade
mostrando as escravidões/ que existem na socieda
de. 
Quem quer comungar com Cristo que lu-
te pela verdade (bis) 
3:. Jesus comungou com o povo/ multiplicando o seu 
pa�./ Mostrou que é repartindo que acontece comu
nhao. 

Quem quer comungar com Cristo 
que reparta com o irmão. (bis) 
4. Jesus deu a Eucaristia/ para ser nossa comida/ e
por nós morreu na cruz, amando-nos sem medida. 

Q"uem quer comungar com Cristo
de aos outros a sua vida. (bis) 

132 - POVO PEREGRINO 
1. Povo que és peregrino/ buscas a libertação ErgL
teus olhos ao alto/ ao teu Sent,or teu perdão (bis) 
2. A terra que te prometo/ E terra de leite e me 
Lembra-te dela meu povo/ Se a injustiça for fel (bis) 
3. Atravessando o deserto/ Faz da tua sêde espe 
rança./ Supera todo cansaço/ Quem vai em fren1 
alcança (bis) 
4. Povo que tens como herança/ Cristo que ressus
citou/ Rompe os caminhos do medo/ Pois novo se 
despontou (bis) 
5. Se a noite for prolongada/ E não houver mais lua, 
Pensa que são como estrelas/ Teus passos teu ca 
mInhar. (bis) 

' 

133 - BALADA POR UM REINO 
; Por causa de um certo reino * estradas eu caminhe 

b�s;ando sem ter sossego * o reino que eu vislum
bre,. . �nlhava a estrela-d'alva • e eu, quase serr 
dorrmr, buscando este certo reino * e a lembranç· 
dele a me perseguir. 

e 

- Por causa daquele reino * mil vezes eu me engane 
• lomaf!do o caminho errado * errando quand�
acerte, .

• 
Chegava o cair da tarde • e eu, quase sem 

dormir, buscando este certo reino * e a lembrança 
dele a me perseguir. 
- Um filho de carpinteiro * que veio de Nazaré • 
mostrou-se tão verdadeiro • pôs vida na minha fé • 
Falava de um novo reino •de flores e de pardais • de 
gente arrastando a rede • que eu tive sede da sua
paz!. 
; Um filho �e carpinteiro • falava de um mundo irmão 

d<;: Ufl! Pa, que era companheiro * de amor e liber
taçao. Lançou-me um olhar profundo • gelando 
meu coração, * depois me falou do mundo • e me 
deu o selo da vocação. 
- A�ora 9uem me conhece * pergunta se eu encon
�e, o _reino que procurava· se é tudo o que desejei. 

Eu_ digo, pensando nele, • no meio de vós está •
o reino que andais buscando • e quem tem amor 
compreenderá. 
- Jesus. me ensinou de. novo • as coisas que eu 
aprendi yor isso eu ame, meu povo· e o livro da vi
da eu h. E em cada menina-moça· em cada moço 
e rapaz • eu sonho que a minha gente • será se
mente de eterna paz. 

134 - COMEI, TOMAI 
1. Eu quis comer esta ceia agora, 
pois vou morrer Já chegou minha hora. 

Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue 
qu_e dou,/ vivei no amor/ eu vou preparar a
ceia na casa do Pai. (bis) 
2. Comei o pão, é meu corpo imolado por vós, perdão para todo o pecado. 3. E va, nascer do meu sangue a esperança / 0amor, a paz: uma nova Aliança. · · ' 
4: Vou partir; deixo o meu testamento, vivei no amor· e,s o meu mandamento. ' 
5. Irei ao Pai; sinto a vossa tristeza 
porém, no céu, vos preparo outra mesa 6. De Deus virá o Espírito Santo, 
que vou mandar para enxugar vosso pranto. 
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135- PARTILHA 
1. Sei daquele que tem fome,/ Sei de quem jamais 
reparte. /Sei de quem não participa,/ mas eu vim pra 
fazer parte, desta mesa de família,/ onde todos são 
irmãos./ Onde todos somos filhos do Senhor./ Neste 
vinho e neste pão. 

Por isso eu canto meu Senhor, com ale
gria,/ as maravilhas desta santa Eucaris
tia! (bis) 
2. Sei daquele que não ama,/ ou só pensa em seus 
direitos./ Sei daquele que reclama/ eu também não 
sou perfeito./ Nesta mesa de família,/ eu queria ser 
irmão./ Nela eu sinto que sou filho do Senhor./ Neste 
vinho e neste pão. 
3. Sei das dores desta vida,/ sei também das ale
grias./ Sei quem é que me convida,/ nesta Santa Eu
caristia;/ A beber do mesmo vinho/ a partir do mes
mo pão./ Na fraterna comunhão de quem já tem/ um 
fraterno coração. 

136- SIM, EU QUERO
Sim, eu quero 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 Amor/ ajude o meu 
irmão/ a caminhar guiado por tua mão,/ 
em tua lei, em tua luz, Senhor! 
1. Esta terra, os astros, o sertão em paz,/ esta flor e o 
pássaro feliz que vês,/ não sentirão,/ não poderão 
jamais viver/ esta vida singular que Deus nos dá. 
2. Em minh'alma cheia do amor de Deus,/ palpitan
do a mesma vida divinal, há um resplendor secreto 
do Infinito Ser,/ há um profundo germinar de eterni
dade. 
3. Quando eu sou um sol a transmitir a luz./ e meu 
ser é templo onde habita Deus./ todo o céu está pre
sente dentro de mim, envolvendo-se na vida e no 
calor. 

137- RENOVEMOS NOSSA VIDA
1. Novamente nos unimos, nesta ceia de perdão./ 
Para em Cristo e só com Cristo encontrar a salvação. 
Renovemos nossa vida nesta santa co
munhãoJ Na esperança trabalhemos por 
um mundo mais cristão. 
2. Na justiça e no trabalho, povo santo caminhai./
Com Jesus ressuscitado; 
demos novo mundo ao Pai. 
3. Tudo ·o que nasceu de amor, em amor há de fi
car./ Nosso irmão é como a hóstia não se deve pro
fanar. 
4. Não se ponha o sol da tarde sobre a ira e a opres
são./ O trabalho e a justiça d&ve haver pra todo ir
mão. 

188- CAMINHANDO VAI
1. Caminhando vai teu povo que procura a salvação/
e com fome sai buscando o aiimento do teu pão. 

Senhor, olha teu povo, que luta para 

construir,/ à espera de um mundo novo,
na fé vamos te seguir. 

2. Renovando a fé queremos partilhar do teu amor,/
Comungando o pão, sentimos que tu és libertador .. 
3. Quando a noite vem, sabemos que tu és a nossa 
luz, / e na dor também, contigo carregamos nossa 
cruz. 
4. Acolhendo em nós teu corpo oferecido no altar,/ 
vamos entender, que a vida nos é dada para amar. 
5. Quando nosso irmão, sentir ameaçado o seu vi
ver/devemos lembrar/ que todos tem direito de ven
cer. 

139- EIS MEU CORPO
Eis meu corpo, tomai e comei!/ Ele é pão 
para o povo a caminho:/ Comei todos e 
ao Pai bendizei!/ Comei todos e ao Pai 
bendizei! 
1. Nós te damos muitas graças,/ ó Deus vivo, Deus 
perdão,/ que nos dás o pão da vida, Jesus Cristo, 
nosso irmão. 
2. O teu povo no deserto/ saciaste com maná./ mas 
a nós, teu novo povo,/ é teu filho que se dá. 
3. Ele é pão de quem caminha/ pelas trilhas do de
serto,/ para a terra que nos deste,/ Terra nova já
bem perto. 
4. E se a ierra em que pisamos/ fica seca e dá espi
nhos,/ a Agua viva que nos deste nos dá forças no 
caminho. 
5. Vês que os fortes deste mundo/ multiplicam seus 
rebanhos,/ expulsando teus pequenos/ para terra e 
mundo estranhos. 
6. Mas tu vens à nossa frente,/ para nós és Guia e 
Luzi e nos dá o Pão da Vida,/ Pão dos fortes, teu Je
sus. 
7. Por Jesus nos dá a graça/ de vivermos como ir
mãos,/ Por teu nome somos fortes/ e juntamos nos
sas mãos. 

140 - O POVO DE DEUS 
1. O povo de Deus, no deserto andava,/ mas à sua 
frente alguém caminhava,/ O povo de Deus era rico 
de nada,/ só tinha a esperança e o pó da estrada. 
:Também sou teu povo, Senhor/ e estou nesta estra
da,/ somente a tua graça/ me basta e mais nada. 
(bis) 
2. O povo de Deus, também vacilava,/ às vezes
custava a crer no amor./ O povo de Deus chorando
rezava./ pedia perdão e recomeçava. 
: Também sou teu povo, Senhor/ e estou nesta es
trada,/ perdoa se às vezes/ nãO creio em mais nada. 
(bis) 
3. O povo de Deus, também teve fome,/ e Tu lhe 
mandaste o pão lá do céu./ O povo de Deus cantan
do deu graças,/ provou teu amor, teu amor que não 
passa. 
: Também sou teu povo, Senhor/ e estou nesta es
trada,/ Tu és alimento na caminhada. 
4. O povo de Deus, ao longe avistou/ a terra querida 
que o amor preparou./ O povo de Deus corria e 
cantava/ e nos seus louvores seu amor proclamava. 
: Também sou teu povo; Senhor/ e estou nesta es
trada/ cada dia mais p�rto/ da terra esperada. (bis) 
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141 - É BOM ESTARMOS JUNTOS 
É bo_m estarmos juntos à mesa do senhor 
e unidos na alegria, partir O pão do amqr. 

N� vida camin�a quem come deste pão.
N8? anda sozinho quem vive em comu
nhao. 
Embora sendo muitos é um O nosso Deus. 
�om ele vamos Juntos, seguindo os passos seus. 

armamos � Igreja, o corpo do Senhor; que em nós
o mundo veia a luz do seu amor. 
Foi D_eus quem deu outrora, ao povo o pão do céu 
porém nos dá agora, 0 próprio filho seu 
Será bem mais profundo o encontro: a �omunhão se 
formos para o mundo sinal de !'alvação. 

' 

142 - ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO 
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 que eu leve a uniã� 
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. 
Onde houver erro que eu leve a verdade. 
Onde houver desespero, que eu leve a esperan a 
Onde houver tristeza que eu leve a alegria 

ç · 
Qnde houver trevas, que eu leve a luz. 
O mestre fazei que eu procure mais, consolar que 
ser consolado/ Compreender que ser compreendido 
amar que ser amado 
Pois é dando que s� recebe é perdoando que se é 
perdoado,/ e é morrendo que se vive para a vida 
eterna. 

143 - EU VIM PARA QUE TODOS 
"Eu vim para que todos tenham vida 
Que todos tenham vida plenamente". 
1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Se
nha!/ Reconstrói a tua l(ida em comunhão com teu 
irmao,/ Onde está o teu irmão eu estou presente 
ne�. 

' 

2. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os ma
les/ Hoje és minha presença junto a todo o sofredor / 
Onde sofre o teu ir�o, eu estou sofrendo nele. 

, 

3. Quem comer o pao da vida viverá eternamente/ 
Tenho pena deste povo que não tem o que comer / 
Onde está um irmão com fome eu estou com fom

'
e 

nele. 
' 

4. Entreguei a minha vida pela salvação de todos/
Re?Dnstró1, protege a vida de indefesos e inocen -
tes./ Onde morre o teu irmão eu estou com fome 
nele. 

' 

5. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido/ 
Busca, salva e reconduz a quem perdeu toda a es
perança:/ onde salvas teu irmão Tu me estás sal-
vando nele. 

144 - O MILAGRE DE REPARTIR 
B�stariam dois pães e dois peixes/ e o 
milagre do amor/ pra acabar com tanta 
fome e acabar com tanta dor. (bis) 
1. Jesus vendo a multidão,/ sabendo que tinha lo-

me,/ pediu a quem tivesse alguma coisa pr'aquel 
homens} E repartiu o peixe e o pão./ Criou assin 
comunhao. 
2. Maria, em_ seu lo$ão,/ cozeu um pouco de ãi 
d�po1s repartiu aos filhos como se fosse o seu for 
çao.l Refez o gesto de Nosso Senhor./ Refez o ge, 
de seu amor. 
3. O Cristo que agora vem! e dá-se entre os irmão: 
sacia a cada um com o pao da vida e vida do ãc 
Essa é a lei do Nosso Senhor:/ Não há medid/pà 
o amor. 

145- NOSSA ALEGRIA
1. Nossa alegria é saber que um dia 
todo este povo se libertará 
: Pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo 
nossa esperança realizará. (bis) 
2. Jesu� n::ianda libertar os pobres
e ser cnstao é ser libertador. 
: �ascemos livres pra crescer na vida, 
nao pra ser pobres nem viver na dor 
3. Libertação se alcança no trabalho·
mas há dois modos de se trabalhar. 
: Há quem trabalha escravo do dinheiro 
há quem procura o mundo melhorar (bis)
4. Vendo no mundo tanta coisa errada 
a gente pensa em desanimar 
: mas quem tem fé e sabe est�r com Cristo 
tem esperança e força pra lutar. (bis) 

' 

5. Não diga nunca que Deus é culpado 
quando na vida o sofrimento vem. 

'

:Vamos lutar que o sofrimento passa 
pois Jesus Cristo já sofreu também. {bis) 
6. E pouco a pouco o tempo vai passando 
a gente espera a libertação. 

' 

:Se a gente luta ela vai chegando, 
se a gente para, ela chega não. (bis) 

146- ELES QUERIAM UM GRANDE REI
Eles queri�m um grande rei que fosse for
te e dominador/ e por isso não creram 
nele e mataram o Salvador. 
1. Quantos surd_os que escutaram/ quantos cegos 
que e�ergaram/ quantos coxos que andaram/ Só 
eles nao enxergaram. 
2. Quantas pessoas de má vida/ se converteram e 
aceitaram/ o que viram e que ouviram/ Só eles Ore
jeitaram. 
3� Quantos vinham lhe escutar/ Eles escreviam para 
nao esquecer/ Que falava brilhantemente/ Como a 
luz do amanhecer. 
4._ Jesus Cristo aceita o homem/ Que se entrega in
teiramente/ E não aquele apegado ao mundo/ Que 
hora é !no outra hora é quente. 

147- PROVA DE AMOR
P_rova de amor maior não há que doar a
vida pelo irmão. (bis) 
1. Eis que eu vos dou/ o meu novo mandamento:/
amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. 
2. Vós sereis os meus amigos/ se seguirdes meus 
preceitos./ Amai-vos uns aos outros como eu vos te
nho amado. 
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3. Nisto todos saberão/ que vos sois meus discípu
los:/ Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho 
amado
4. Como o Pai .sempre me ama/ assim também eu
vos amei:/ Amai-vos uns aos outros como eu vos te
nho amado.

148 - VÓS SOIS O CAMINHO 
Vós sois o caminho, a verdade, a vida o 
pão da alegria descido do céu. 
1. Nós somos caminheiros que marcham para o céu/ 
Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. 
2. Da noite da mentira das trevas para a luz bus
quemos a verdade, verdade é só Jesus. 
3. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz Tem vida 
só quem segue os passos de Jesus. 
4. Jesus Verdade e Vida, caminho que conduz as
almas peregrinas que marcham para a luz.

149 - POVO DA PROMESSA 
ó Pai somos nós o povo eleito/ que 
Cristo vei reunir (bis) 
1. Pra viver da sua vida Aleluia.
O Senhor nos enviou Aleluia
2. Pra ser Igreja peregrina/ O Senhor ... 
3. Pra anunciar o Evangelho
4. Pra servir na unidade
5. Pra celebrar a sua glória
6. Pra construir um mundo novo 
7. Pra caminhar na esperança
8. Pra ser sinal de salvação

150 - SEU NOME É JESUS CRISTO 
1. Seu nome é Jesus Cr,isto e passa fome e grita pela
boca dos famintos/ e a gente quándo o vê passa
ad_iante/ às vezes pra chegar depressa à Igreja./ Seu 
nome é Jesus Cristo e está sem casa/ e dorme pelas
beiras das calçadas/ e a gente quando o vê apressa
o passo/ e diz que ele dormiu embriagado.

Entre nós está e não o conhecemos. 
Entre nós está_o nós o desprezamos (2x) 
2. Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto e vive
mendigando um sub-emprego/ e a gente quando o 
vê diz "é um a toa",/ melhor que trabalhasse e não 
pedisse. / Seu nome é Jesus Cristo e está banido
das rodas sociais e das Igrejas,/ porque dele fizeram
um rei potente/ enquanto que ele vive corno um po
bre.
3. Seu nome é Jesus Cristo e está doente e vive
atrás das grades da cadeia/ e nós tão raramente va
mos vê-lo,/ sabemos que ele é um marginal./ Seu
nome é Jesus Cristo e anda sedendo/ por um mundo
de amor e de justiça,/ mas-logo que contesta pela
paz a "ordem" o obriga a ser da guerra.
4. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado e vive nos 
imundos meretrícios,/ mas muitos o expulsam das ci
dades/ com medo de estender a mão a ele./ Seu 
nome é Jesus Cristo e é todo homem/ que vive neste 
mundo e quer viver/ pois para ele não existe mais 
fronteiras/ só quer fazer de nós todos irmãos. 

151 - SÓ TEM LUGAR NESTA MESA 
Só tem lugar nesta mesa/ pra quem ama e 
pede perdãoJ Só comunga nesta ceia 
quem comunga na vida do innão. (2x) 
1. Eu tive fome e não me deste de comer. 
Eu tive sede e não deste de beber.
2. Fui peregrino e não me acolheste.
Injuriado e não me defendeste. 
3. Fui pequenino e quiseste me pisar. 
Da ignorância não quiseste me tirar. 
4. Eu nasci livre e quis viver com liberdade 
fui perseguido só por causa da verdade. 
5. Pra ser feliz eu quis amar sem distinção, 
só por orgulho tu nâo foste meu irmão. 
6. Eu vivi pobre mas lutei para ser gente., 
fui sem direito de levar vida decente.

152- VEM E EU MOSTRAREI
1. 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 com chegar ao fim. 
De onde vim, aonde vou, por onde irás irei também.
2. Vem, e eu te direi o que ainda estás a procurar./ A
verdade é como o sol e invadirá teu coraçâo.
- SIM, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu 
creio em Ti que crês em mim e à tua luz verei a luz. 
3. Vem, e eu te farei da minha vida,participar. Vive
rás em mim aqui: viver em mim é o bem maior.
- SIM, eu irei e viverei a vida inteira assim. 
Eternidade é na verdade, o amor vivendo sempre em 
nós. 
4. Vem, que a terra espera quem possa e queira
reaftzar,/ com amor, a construção de um mundo no
vo muito melhor. 
- SIM, eu irei e levarei Teu nome aos meus irmãos. 
Iremos nós e o Teu amor vai construir enfim a paz.

153 - RECEBER A COMUNHÃO 
Receber a comunhão/ com este povão 
sofrido/ É fazer a aliança/ com a causa do 
oprimido. (bis) 
1. Celebrando a Eucaristia/ A vida a gente consome/
Ao lutar pela justiça/ Acabando com a fome/ prá que 
o outro seja gente/ Prá que ele tenha nome.
2. Celebrar a Eucaristia/ com famintos e humilhados/
com o pobre lavrador/ Sem ter nada no roçado/ É
estar em comunhão/ Com Jesus Crucificado. 
3. Celebrar a Eucaristia/-� também ser torturado/ É
ser perseguido e preso/ E ser marginalizado/ Ser 
entregue aos tribunais/ Numa cruz prá ser pregado.
4. Vai também ao nosso lado/ Nesta Santa Eucaris
tia/ A companheira de luta/ A Santa Virgem Maria/ 
Guardará no coração/ Do seu povo a agonia.

154 - POR UM PEDAÇO DE PÃO 
1. Por um pedaço de pão/ E por um pouco de vinho/
Eu já vi mais de um irmão/ Se desviar do caminho./
Por um pedaço de pão/ E por um pouco de vinho eu
também vi muita gente/ Encontrar novamente/ Oca
minho do céu. Eu também vi muita gente/ Voltar no
vamente ao convívio de Deus.
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Por um pedaço de pão/ E um pouquinho 
de Vinho/ Deus se tornou Refeição 
E se fez o Caminho. 
Por um pedaço de Pão (4 vezes) 
Por não ter vinho nem pão,/ Por lhe faltar a comida/ 
Eu já vi mais de um irmão/ Desiludido da vida/ E por 
não dar do seu pão/ E por não dar do seu vinho/ Vi 
quem dizia ser crente/ Perder de repente/ os valores 
morais. Vi que o caminho da paz/ só se faz com jus
tiça/ e direitos iguais. 
3. Por um pedaço de pão/ E por um pouco de vinho/ 
eu já vi mais de um irmão tornar-se um homem mes
quinho./ Por um pedaço de pão/ e por um pmrodevi
nho/ Vejo as nações em conflito/ e este mundo mal
dito por não compartilhar/ Vejo metade dos homens 
morrendo de fome, sem Deus e sem lar. 

155 - SE CALAREM A VOZ DOS ... 
1. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão./ 
Se fecharem uns poucos caminhos, mil trilhas nas
cerão.
Muito tempo não dura a verdade nestas 
margens estreitas demais:/ Deus criou 
o infinito pra vida ser sempre mais! É Je
sus este pão de igualdade: viemos pra
comungar com a luta sofrida do povo,
que quer ter voz, ter vez, lugar./ Comun- ·
gar é tornar-se um perigo: viemos pra in
comodar J Com a fé e união nossos pas
sos, um dia vão chegar!
2. O Espírito é vento incessante, que nada há de
prender./ Ele sopra até no absurdo que a gente não 
que ver. 
3. No banquete da festa de uns poucos, só rico se 
sentou./ Nosso Deus fica ao lacfo dos pobres, co
lhendo o que sobrou. 
4. O poder tem raízes na areia, o tempo o faz cair./ 
União é a rocha que o povo usou pra construir. 
5. Toda luta verá o séu dia nascer da escuridão./
Ensaiamos a festa e a alegria, fazendo comunhão. 

156- SOMOS TODOS ROCEIROS
1. Somos todos roceiros da roça do Pai,/ e posseiros 
das terras, deixadas prá nós./ Vamos todos fazer a 
partilha, irmão,/ entre todas as famílias sem terra e 
sem pão. 
Vamos plantar mais um poucc;, de amor 
de caboclo e fazer mutirão./ Pra começar 
nós já temos semente que é Cristo, é Je
sus Comunhão. 
2. Se um dia a tarefa pesar como a cruz,/ ou nos 
ombros da gente ou nos ombros do irmão,/ vamos
todos pedir um reforço a Jesus,/ que ele vem ajudar 
se houver união. 
3. Mas se grande alegria igual brilho reluz./ ou no
peito da gente ou no peito do irmão,/ vamos todos
rn_ostrar gr�tidão a Jesus,/ que ele vai se alegrar, ele
ve o coraçao.
4. Mas chegando a tristeza que ofusca a luz,/ ou nos 
olhos da gente ou nos olhos do irmão, / vamos todos 

mostrar nosso pranto a Jesus,/ que ele vem consol 
quem tiver aflição. 
5. Mas chegando a riqueza que cega e seduz,/ ou 
alma da gente ou a alma· do irmão./ vamos todc 
doar urna parte a Jesus,/ que ele vai demonstrar
que é gratidão.

157- PÃO EM TODAS AS MESAS
A mesa tão grande e vazia de amor e de paz-d·1 
paz/ Aonde há luxo de_ alguns, alegria não há-j; 
mais./ A mesa da Eucaristia nos quer ensinar- á, 
Que a ordem de Deus nosso Pai é o pão partilhar. 

Pão em todas as mesas, da páscoa nov 
a certeza/: A festa haverá e o povo a car 
tar aleluia:/ 

As forças da morte: a injustiça e a ganância de te1 
de ter/ agindo naqueles que impedem ao pobre vivE 
- viver/ Sem terra, trabalho e comida, a vida não há
não há/ Quem deixa assim e não age, a festa nã 
vai celebrar. 
Irmãos, companheiros na luta, vamos dar as mãos
as mãos/ Na grande corrente do amor, na feliz cc 
munhão - irmãos/ Unindo a peleja e a certeza vamc 
construir. - aqui/ Na terra o projeto de Deus todo 
povo a sorrir. 
Que em todas as mesas de pobre haja a festa d 
pão - de pão/ E as mesas dos ricos vazias, em con
centração - de pão/ Busquemos aqui nesta mesa d
pão redentor - do céu/ A força e a esperança que ta
todo povo ser Deus.
Bendito o ressuscitado, Jesus vencedor - ô õ/ N 
pão partilhado, a presénça ele nos deixou - deixOL
Bendita é a vida nascida de quem se arriscou - ô ê
Na luta pra ver triunfar neste mundo o amor.

158- FORÇA DE PAZ
O pão sofrido da terra/ Na mesa da refeição/ O pá 
partido na mesa/ Se torna certeza/ E se faz comu 
nhão./: O corpo do meu Senhor/ É força viva d 
paz:/ 
Vinho de festa e alegria/ E vida no coração/ Vinh 
bebido na luta/ Se torna, conduta/ De libertação./: < 
sangue do meu Senhor/E força viva de paz:/ 
Palavra vinda do reino/ Na boca de cada irmão/ Pa 
lavra que fortalece/ Anima e esclarece/ A noss 
união/: Palavra do meu Senhor/ É força viva da paz: 
Flores dos jardins, dQ_s campos/ Sorriso exposto n 
altar/ Flores molhadas no pranto/ De quem deu a vi 
da/ Pra vida mudar./: A vida de quem tombou/ É for 
ça viva de paz:/ 
,:.gua trazida da fonte/ Matando a sede que mate 
Agua da chuva no çhão/ Traz vida e traj". pão/ Pr 
gente e pra mata/: Agua da vida, Jesus/ E força viv 
de paz:/ 
Ceia sagrada aliança/ Ato supremo do amor/ Ceie 
encontro e esperança/ De Jesus com a gente 
Transformando a dor/: A ceia do meu Senhor/ É !01 
ça viva de paz:/ 
Louvor que nasce da história/ Do dia-a-dia do povc 
Louvando Deus verdadeiro/ Fiel justiceiro/ Pai d, 
mundo novo/: O nome do meu Senhor/ É força viv 
de paz:/ 

Comunhão 



ESPÍRITO SANTO 

159 - O ESPÍRITO DO SENHOR 
O Espírito do Senhor repousa sobre mim 
O Espírito do Senhor me escolheu me 
enviou 
1. Para dilatar o seu reino entre as nações para
anunciar a Boa Nova aos seus pobres 
Para proclamar a alegria e a paz. 
Exulto de alegria em Deus meu Salvador. 
2. Para dilatar o seu reino entre as nações consolar 
os corações esmagados pela dor. 
Para proclamar sua graça e salvação. 
Acolher quem sofre e chora sem apoio e sem con
solo.
3. Para dilatar o seu reino entre as nações para
anunciar libertação e salvação./ para anunciar o seu
amor o seu perdão para celebrar sua glória entre os
povos. 

160- ENVIA TEU ESPÍRITO SENHOR
Envia teu Espírito, Senhor 
e renova a face da terra. (bis) 
- Bendize minha alma ao Senhor. 
Senhor meu Deus como és tão grande. 
- Como são numerosas as tuas obras Senhor a terra 
está cheia das tuas criaturas 
- Quando ocultas a tua face elas se pertubam 
quando lhe tira vida voltam ao seu nada ... 
- Que o meu canto lhe seja agradável, 
é nele que está minha alegria.

161 - QUE SABEDORIA É ESTA 
Que sabedoria é esta que vem do meu 
povo? É o Espírito Santo agindo de novo 
(bis) 
1. Quem te ensinou, povo meu, a repartir entre ir
mãos o teu pão,/ os teus dons teu coração?/ Quem 
te ensinou, povo meu, que o amor a teu Deus bus
carás/ pro ódiq_não poder nascer? 
2. Quem te ensinou, povo meu, que o Senhor tudo
vê e julgará/ o que procuras esconder?
Quem te ensinou, povo meu, que é preciso ter fé pra
sentir/ Deus que sempre esteve em ti?
3. Quem te ensinou, povo meu, que na Bíblia terás
reflexões/ para tudo sob o sol?
Quem te ensinou, povo meu, no Evangelho encon
trar condições/ pra uma vida já igual?

162 - SENHOR, VEM DAR-NOS 
1. Senhor, vem dar-nos Sabedoria/ que faz ter tu
do como Deus quis. E assim faremos da Eucaristia/ o 
grande meio de ser feliz.

Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz,/ e 
nós veremos que o Pão é Jesus! 
2. Dá-nos Senhor, o Entendimento,/ que tudo ajuda
a compreender:/ para nós vermos como é alimento/ 
o pão e o vinho que Deus quer ser. 
3. Senhor, vem dar-nos divina Ciência,/ que como 

o Eterno faz ver sem véus:/ "Tu vês por fora, Deus
vê a essência,/ pensas que é pão, mas é nosso
Deus".
4. Dá-nos, Senhor, o teu Conselho/ que nos faz 
sábios para guiar:/ homem, mulher, jovem e velho,/ 
nós guiaremos ao santo altar. 
5. Senhor, vem dar-nos a Fortaleza,/ a santa força 
do coração./ Só quem vencer vai sentar-se à mesa:/ 
para quem luta Deus quer ser Pão.
6. Dá-nos, Senhor, filial Piedade,/ a doce força de
amar, enfim;/ para que amemos quem, na verdade,/
aqui amou-nos até o fim.
7. Dá-nos, enfim, Temor sublime/ de não amá-los
como convém:/ - O Cristo-Hóstia, que nos redime,/
- O Pai Celeste, que nos quer bem. 

163 - VEM ESPÍRITO SANTO
Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar!
1. Os nossos dons são muitos•e um só Senhor!/ Os
serviços diversos - e um só Senhor!/ nossas ações
variam - e um só Senhor!/ guiados pelo Espírito - e 
um só Senhor! 
2. Ninguém recebe o dom - só para si!/ cada um vai
pensar - no repartir/ são os sinais de Deus - pra
construir!/ o Reino de Justiça começa aqui!
3. O dom da profecia - pra anunciar!/ toda escravi
dão - denunciar/ o dom da liberdade - nos faz pro
var!/ que a servidão da lei - pode acabar!

164- A NÓS DESCEI
A nós descei, divina luz! (bis) 
Em nossas almas acendei 
O amor, o amor de Jesus! (bis) 
1. Vinde Espírito Santo, e do céu mandai 
Luminoso raio, luminoso raio! 
Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, 
Luz dos corações, luz dos corações!
Grande defensor, em nós habitai! 
E nos confortai, e nos confortai! 
Na fadiga repouso, no ardor brandura, 
E na dor ternura, e na dor ternura! 
2. ó luz venturosa, divinais clarões, 
Encham os corações, encham os corações!
Sem um tal poder, em qualquer vivente, 
Nada há de inocente, nada há de inocente! Lavai 
o impuro e regai o seco,
Sarai o inferrno, sarai o inferrno ! 
Dobrai a dureza, aquecei o frio
Livrai do desvio, livrai do desvio!
3. Aos fiéis, que oram com vibrantes sons,
Dai os sete dons, dai os sete dons!
Dai virtude e prêmio e no fim dos dias
Eterna alegria, eterna alegria! 
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis) 
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis) 
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165-É MARIA
1. Quem é essa mulher radiante/orgulho do Povo de
Deus Sintonia?
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É Maria, é Maria, nossa mãe, modelo e 
guia! 
E Maria, é Maria, companheira noite e dia! 
2. Quem é esta que na América Latina/ do México à
Argentina nos dá tanta alegria?
3. Quem é esta que no meio do povo/ é força e 
coragem em busca do dia?
4. Quem é esta que no meio da noite/ nos canta
vitória e transforma a agonia?
5. Quem é esta que aponta a derrota/ dos grandes
opressores da vil tirania?
6. Senhora de Guadalupe, ó Virgem da Conceição/ 
negrinha do meu Brasil, mãe santa da Libertação. 

166- MARIA DA LIBERTAÇÃO
1. Caminheira com o teu povo/ Maria da Libertação./
Do presépio até a Cruz,/ tua vida marcou nosso
chão.

Ave Maria do Povo. Ave Maria de Deus. 
Maria dos oprimidos/ Liberta os filhos 
teus. 
2. Mãe Latino-Americana/ Jl.,1aria dos oprimidos/ 
Deste grito de justiça/ Atende aos nossos pedidos. 
3. Teu canto de profecia,/ Maria da esperança,/ 
derruba os poderosos/ e os fracos da liderança. 
4. Compaheira de luta,i Maria da união./ Reforça os 
laços da gente e livra da opressão.
5. Festa de Deus entre os homens/ Maria sinal da
história./ Une os pobres na luta/ e apressa a nossa
vitória.
6. Mãe do Povo de Deus./ Maria do nosso chão./ 
Conquista prá nos a terra,/ nos braços do mutirão.
7. Colheita de muitos frutos/ Maria da liberdade./ Dê 
hoje o pão amassado/ na mesa da igualdade. 

167-AVE MARIA DOS OPRIMIDOS
1. Ave Maria dos oprimidos, abre a nós teu coração./ 
Bendito é o fruto do teu ventre, que é semente da
libertação.

Ouve o grito que sai do chão, 
dos oprimidos em oração (bis) 
2. Santa Maria dos infelizes,/ das horas extras, das
horas tristes./ Livrai-nos todos da opressão, de toda
forma de escravidão. 

168 -MARIA MÃE DOS CAMINHANTES 
Maria Mãe dos Caminhantes/ Ensina-nos 
a caminhar/ Nós somos todos viajantes/ 
Mas é difícil sempre andar. 
1. Fizeste longa caminhada/ para servir à Isabel/
Sabendo-te de Deus morada/ Após teu sim à 
Gabriel.
2. Depois da dura caminhada/ para a cidade de
Belém,/ não encontraste lá pousada/ mandaram-te
passar além.

169-AVE MARIA MÃE DO SALVADOR
1. Ave Maria Mãe do Salvador/ viva esperança do
povo sofredor,/ Face materna sinal de nosso Deus,
vem orientar os homens filhos teus.

Maria Mãe da Igreja, Rainha universal. 
Modelo de virtude, liberta-nos do mal. 
Ensina a ser fiel o povo do Senhor./ que 
mundo se transforme num reino de amo, 
2. Humilde serva vem nos ensinar/ por onde ir
como caminhar:/ servindo a Deus e também é 
nosi,o irmão,/ como resposta à nossa vocação.
3. Es bem feliz porque soubeste crer/ dizendo si 
sem nada em ti reter./ Serás bendita em todas , 
nações./ Em ti sentimos a paz dos corações.

170-EU CANTO LOUVANDO MARIA
Ave Maria (2x)

Eu canto louvando Maria, minha mãe, 
a ela um eterno obrigado eu direi. 
Maria foi quem me ensinou a viver, 
Maria foi quem me ensinou a sofrer. 
1. Maria em minha vida, é luz a me guiar,/ é mã 
que me aconselha,/ me ajuda a caminhar./ Mãe d
bom conselho,/ rogai por nós. 
2. Quando eu sentir tristeza,/ sentir a cruz pesar;/ 1 
Virgem Mãe das Dores,/ de ti vou me lembrar
Virgem Mãe das Dores,/ rogai por nós.
3. Se um dia o desespero/ me vier atormentar,/
força da esperança/ em ti vou encontrar./ Mãe d
esperança/ rogai por nós.
4. Nas horas de incerteza,/ Ó Mãe, vem me ajudar,
que eu sinta confiança/ na paz do teu olhar:/ Mãe d
confiança,/ rogai por nós.

171 -MARIA DE NAZARÉ 
1. Maria de Nazaré, Maria me cativo,u. Fez mais fort
a minha fé, e por filho me adotou./ As vezes eu par 
e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar/ e 
meu coração se põe a cantar/pra Virgem de Nazaré
Menina que Deus amou e escolheu/ pra Mãe d
Jesus, o Filho de Deus,/ Maria que o povo inteir
elegeu, Senhora e mãe do céu.

Ave Maria, cheia de graça 
Santa Maria, rogai por nós. 
2. Maria que eu quero bem. Maria do puro amor.
Igual a você, ninguém, mãe pura do meu Senhor
Em cada mulher que a Terra criou, um traço de Deu
Maria deixou/ um sonho de mãe Maria plantou pr
mundo encontrar a paz./ Maria que fez o Cristo fala,
Maria que fez Jesus caminhai.! Maria que só vive
pra seu Deus, Maria do Povo meu.

172-VIVA MÃE DE DEUS E NOSSA

Viva Mãe de Deus e nossa sem pecadi 
concebida} Viva a Virgem Imaculada, ; 
Senhora Aparecida. 
1. Aqui estão os vossos devotos cheios de f
incedida/ de conforto e de esperança, ó Senhor 
Aparecida. 
2. No Calvário junto à Cruz, com alma de dor ferida.
Jesus vos fez nossa mãe, ó Senhora Aparecida.
3. Protegei a Santa Igreja, mãe eterna
compadecida./ Protegei a nossa pátria, ó Senhor,
Aparecida.
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173 - VIRÁ O DIA EM QUE TODOS 

Virá o dia em que todos/ ao levantar a 
vista,/ veremos nesta terra reinar a 
Liberdade. (bis) 
1. Minh'alma engrandece o Deus libertador,/ se
alegra o meu espírito em Deus meu Salvador .. ./ Pois
ele se lembrou do seu povo oprimido/ e fez da sua
serva a mãe dos esquecidos.
2. Imenso é seu amor sem fim sua bondade/ pra
todos que na terra lhe seguem na humildade./ Bem 
forte é o nosso Deus, levanta o seu braço/ espalha 
os soberbos, destrói todos os males. 
3. Derruba os poderosos dos seus tronos erguidos./
Com sangue e suor do seu povo oprimido/ e farta os
famintos, levanta os humilhados/ arrasa os 
opressores, os ricos e os malvados. 
4. Protege o seu povo, com todo o carinho./ Fiel é 
seu amor em todo o caminho./ Assim é o Deus vivo
que marcha na história/ bem junto do seu povo, em 
busca da vitória.
5. Louvemos nosso Pai, Deus da Libertação,/ que
acaba com injustiça, miséria e opressão./ Louvemos
nos irmãos, que lutam com valia/ fermentando a 
história, pra vir o grande dia.
174-SOBE A JERUSALÉM 
- Sobe a Jerusalém Virgem oferente sem igual. Vai
apresenta ao Pai teu menino: Luz que chegou no
Natal. E junto à sua Cruz, quando Deus morrer fica
de pé./ Sim, Ele te salvou, mas O ofereceste por nós
com toda fé. 
- Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus: Morte
e Ressurreição; vida que brotou de sua oferta na
Cruz./ Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma
oblação:/ Culto agradável a Deus é fazer a oferta do
próprio coração. 

175 - PELAS ESTRADAS DA VIDA 
1. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás.
Contigo pelo caminho Santa Maria vai.

ó vem conosco vem caminhar, 
Santa Maria vem. (bis) 
2. Se pelo mundo os homens sem conhecer-se vão,/
não negues nunca a.tua mão a quem te encontrar.
3. Mesmo que digam os homens: tu nada podes
mudar;/ luta por um mundo novo de unidade e paz.
4. Se parecer tua vida inú til caminhar/ lembra que 
abres caminho, outros te seguirão. 
176-COM MINHA MÃE ESTAREI
1. Com .minha mãe estarei/ na santa glória um dia,/
junto à Virgem Maria,/ no céu triunfarei. 
No céu, no céu, com minha mãe estarei. 
(bis) • 

2. Com minha mãe estarei/ palavra deliciosa/ que
em hora trabalhosa/ sempre recordarei.
3. Com minha mãe estarei/ E que bela coroa/ de
Mãe tão tema e boa/ feliz receberei!

1n -MARIA MÃE CHEIA DE GRAÇA 

Maria, ó Mãe cheia de graça, MariaJ Pro-

tege os filhos teus!/ Maria, Maria, nós 
queremos contigo estar nos céus! 
1. Aqui servimos à Igreja do teu filho, sob o teu Ima
culado Coração./ Dá-nos a bênção, e nós faremos
de nossa vida uma constante oblação.
2. Ah! quem me dera poder estar agora festejando lá
no céu Nosso Senhor!. . ./ Mas sei que chega a mi
nha hora, e então, feliz eu cantarei o seu louvor.
3. A nossa vida é feita de esperança: paz e flores
nós queremos semear./ Felicidade somente alcança
quem cada dia se dispõe a caminhar.

178-MÃE DO CÉU, MORENA 

Mãe do céu, morena!/ Senhora da 
América Latina,/ de olhar e caridade tão 
divina,/ de cor igual à cor de tantas raçasJ 
Virgem tão serena!Senhora destes povos 
tão sofridos,/ patrona dos pequenos e 
oprimidos,/ derrama sobre nós as tuas 
graças. 
1. Derrama sobre nós a tua luz,/ aos pobres vem
mostrar o teu Jesus,/ ao mundo inteiro traz o teu
amor de Mãe./ Ensina a quem tem tudo a partilhar,/
ensina a quem tem pouco a não cansar/ e faz o
nosso povo caminhar em paz.
2. Derrama a esperança sobre nós,/ ensina o povo a 
não calar a voz,/ desperta o coração de quem não 
acordou./ Ensina que a justiça é condição,/ de 
construir um mundo mais irmão/ e faz o nosso povo 
conhecer Jesus.

179 - MARIA, MARIA 
Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força 
que �os alerta./ Uma mulher que merece viver e 
amar como outra qualquer do planeta. 
Maria Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose 
mais .Íorte e lenta/ de uma gente que ri, quando deve 
chorar e não vive, apenas aguenta./ Mas é preciso 
ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana 
sempre./ Quem traz no corpo esta marca, Mana, 
Maria, mistura a dor e a alegria./ Mas é preciso ter 
manha, é preciso ter graça, é preciso ter son_ho 
sempre./ Quem traz na pele esta marca, possui a 
estranha mania de ter fé na vida. 
180- ROMARIA'·
1. É de sonho e de pó o destino de um só/ feito eu 
perdido em pensamento sobre o meu cavalo./ _É de 
laço e de nó/ de gibeira e jiló/ dessa vida cumprida a 
sol. 
Sou caipira pirapora Nossa/ Senhora de 
Aparecida/ ilumina a mina escura e funda 
o trem da minha vida ..
2. o meu pai foi peão/ minha mãe solidão, meus 
irmãos perderam-se na vida/ à custa de aventura�./ 
Descasei, joguei, investi, desisti/ se há sorte, nao 
sei, nunca vi. . . . 
3. Me disseram, porém,/ que viesse aqui/ pra pedir
de romaria em prece paz nos desalentos./ Como eu
não sei rezar, só queria mostrar/ meu olhar, meu
olhar, meu olhar ...
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181 -VEM MARIA MULHER 

Vem Maria mulher/ teu canto novo nos 
ensinar!/ Um Deus com rosto de mãe/ 
vem aos pobres anunciar! 
1. Vamos irmãos e irmãs, um canto de júbilo alegres 
cantar,/ ao Deus que faz maravilhas em �eu povo 
que luta pra se libertar./ Seu nome é tres vezes 
Santo e pra todo sempre dura seu amor./ E viva o
Deus dos pequenos, parceiro dos pobres, 
Libertador!
2. Nosso Deus derruba do trono o poderoso,
machista, opressor, que rouba, ajunta e massacra e
obriga o povo a viver na dor,/ e eleva os pobres
cativos, enche sua mesa de vinho e pão, mostrando
o poder de seu braço, destrói a injustiça e a 
opressão.
3. Socorre seu povo escolhido, lembrando sempre 
de sua promessa. Ele é o Deus da história, sua 
misericórdia por nós nunca cessa./ Vem ó Deus de 
Abraão, Deus de Saara, Deus de Agar, Deus de 
Isabel, Deus de Maria, Deus Pai e Mãe, a vida gerar. 
4. Vem, Maria dos pobres, vem com teu povo, vem 
caminhar! Apressa a hora do Reino, que a luta do
povo faz germinar. Desperta os que estão cansados, 
aponta a aurora da Ressurreição, renova a
esperança da gente, com o vinho novo da libertação.
182-À SENHORA DE APARECIDA

Venho cantar meu canto, cheio de amor e 
vida/ Venho louvar aquela a quem chamo 
"Senhora de Aparecida"./ Venho louvar 
Maria mãe do Libertador,/ venho louvar a 
Virgem de cor morena por seu amor. (bis) 
1. Quero lembrar os fatos que aconteceram naquele 
dia,/ quando por entre as redes, aquela imagem
aparecia./ Vendo surgir das águas a tosca imagem
de negra cor,/ agradeceram todos à mãe de Cristo
por tanto amor.
2. Quero entender o culto que começou desde 
aquele dia./ Muitos não compreendem, dizendo ser 
uma idolatria./ Mas neste simbolismo daquela 
imagem de negra cor/ chega-se com Maria ao
Santuário do Salvador .. 
3. Torno a lembrar os fatos que agora tocam a tanta 
gente:/ esta senhora humilde, de cor morena, se fez 
presente/ numa nação aonde imperava a mancha da 
escravidão,/ Nossa Senhora escura nos diz que o 
Cristo nos quer irmãos. 
4. Hoje que eu vejo gente voltar contente de
Aparecida,/ penso na minha Igreja, · com os 
pequenos comprometida./ Penso nas diferenças que
ainda ferem o meu País,/ peço que a Mãe do Cristo
conduza o povo ao final feliz.
5. Hoje eu me fiz Romeiro sem ilusão e sem utopia./ 
Fui visitar a casa que construíram para mãe Maria./
E no meu jeito simples de entender esta devoção,/ 
"Virgem Morena", eu disse: "Conduz meu povo à 

libertação". 
183 - MARIA DE DEUS, MARIA DA 
GENTE 

1. Com Maria em Deus exultemos/ neste canto de
Amor-louvação./ ESCOLHIDA d'entre os pequenos,/

Mãe-profeta da libertação (bis) 
És a imagem da "nova cidade"/ sem domínio dos 
grandes ou nobres./ O teu canto nos mostra a 
verdade/ que teu Deus é do lado dos pobres (bis) 
Maria de Deus, Maria da gente/ Maria da 
singeleza da flor!/ Vem caminhar, vem 
com teu povo/ de quem provaste a dor! 
2. És o grito do irmão bóia-fria/ nesta América· 
empobrecida,/ espoliaçla com mil valentia/ do direito
ao chão de sua vida./ Es Maria de nossos caminhos/
solidária de tantas Marias/ Coroadas de sangue e
espi_nhos/ pela exploração noite e dia.
3. Es a força de nossa esperança/ O Maria da 
fraternidade/ no cansaço de nossas andanças/ guia 
os passos da real liberdade.
Com as flores e o pão partilhados/ preparamos a 
mesa da história./ Da opressão, afinal, libertados,/ 
cantaremos contigo vitória (bis). 
184-LITÂNIA DOS POBRES

Ave, cheia de graça. Ave, cheia de amor/ 
:Salve, ó Mãe de Jesus! A ti nosso canto 
e nosso louvor. (bis) 
1. Mãe do Redentor - rogai 

Mãe do Salvador - rogai 
Do Libertador - rogai por nós.
Mãe dos oprimidos - rogai
Mãe dos perseguidos - rogai
Dos desvalidos - rogai por nós.
2. Mãe do bóia-fria - rogai
Causa da alegria - rogai
Mãe das Mães, Maria - rogai por nós 
Mãe dos humilhados - rogai 
Dos martirizados - rogai
Marginalizados - rogai por nós.
3. Mãe dos despejados - rogai
Dos abandonados - rogai
Dos desempregados - rogai por nós 
Mãe dos pescadores - rogai
Dos agricultores - rogai
Santos e Doutores - rogai por nós 
4. Mãe do Céu clemente - rogai
Mãe dos doentes - rogai
Do menor carente - rogai por nós
Mãe dos operários - rogai
Dos presidiários - rogai
Dos sem-salários - rogai por nós.
185 - IMACULADA MARIÁ 

Imaculada Maria de Deus,/ coração pobre 
acolhendo JesusJ Imaculada Maria do 
Povo,/ Mãe dos aflitos que estão junto à 
cruz! 
1. Um coração que era "SIM" para a vida,/ Um
coração que era "SIM" para o irmão,/ Um coração
que era "SIM" para Deus:/ Reino de Deus
renovando este chão!
2. Olhos abertos pra sede do povo,/ passo bem firme
que o medo desterra,/ mãos estendidas que os 
tronos renegam,/ Reino de Deus que renova esta 
terra!
3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade:/ Que os 
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nossos passos se tornem memória,/ do amor fiel que 
Mana gerou:/ Rerno de Deus atuando na História! 
186-EU TE SAÚDO, MARIA!
Eu te saúdo, Maria, Mãe! Mãe do meu 
Salvador 
Eu te saúdo, Maria, Mãe! Mãe do 
Libertador. (bis) 
1. Eu te saúdo em cada mulher desta nossa nação/
que acredita na vida e não teme o poder do dragão./ 
Mulheres na história oprimidas - tamanh? 
discriminação - Levantam a voz e proclamam: "E 
hora de Libertação". 
2. Eu te saúdo na Mãe Nordestina mulher do sertão/ 
mãe campesina, operária, rosári� de dor e aflição. 
Mulheres na história ... 
3. Eu te saúdo nas mães: Índia e negra - mulheres
de cor/ Raças que trazem a marca mais triste da mão 
do opresor. Mulheres na história ... 

VÁRIOS 

187-PAZ DE CRISTO
Paz, paz de Cristo! Paz/ Paz que vem do 
amor, lhe desejo irmão. 
Paz que é felicidade/ de ver em você/ 
Cristo nosso irmão. 
1 .. Se algum dia na vida/ você de mim precisar,/
saiba que sou amigo/ pode comigo contar. 
2. O mundo dá tantas voltas/ a gente vai se
encontrar,/ quero nas voltas da vida/ a sua mão 
apertar. 

188-VEM CAMINHEIRO 
Vem caminheiro, caminho é caminhar./ 
Vai peregrino meu amor testemunhar. 
1. Eu escutei os clamores do meu povo e pensei
num mundo novo que está no coração/ de cada 
homem que responde à vocação. 
2. Não desanime em construir um mundo novo, onde
tenh_a vez o povo conquistado com amor,/ na 
camrnhada que tem cruz e muita dor. 
3. Pela justiça é que se luta a cada dia, com 
coragem e alegria, sempre sem desanimar./ Na 
esperança da vitória alcançar. 
189-A VERDADE VOS LIBERTARÁ
A verdáde vos libertará, libertará (bis)
1. Não temais os que matam o corpo./ Não temais os
que armam ciladas/ Não temais os que vos 
caluniam/ Nem aqueles que p0rtam espadas./ Não 
temais os que tudo deturpam/ Pra não ver a justiça 
vencer/ Tende medo somente do medo/ de quem 
mente pra sobreviver. (bis) 
2. Não temais 9s que vos ameaçam,/ com a morte ou 
com d1famaçao./ Não temais os poderes que
passam,/ eles tremem de armas na mão./ Não 
temais os que ditam as regras,/ na certeza de nunca 
perder,/ Tende medo somente do medo / de quem 
cala ou finge não ver. 
3. Não temais os que gritam nas praças/ que está
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tudo perfeito e corretofNão temais os que afirmam 
de graça,/ que vós nada trazeis de concreto./Não 
temais o papel de profetas/ que o papel de profeta é 
falar./Tende r:iedo somente do medo,/ de quem 
acha melhor nao falar. (bis) 

190 -CIDADÃO DO INFINITO 
1. Por escutar uma voz que disse/ que faltava gente 
pra semear./ De1xe1 meu lar e sai sorrindo/ e 
assobiando pra não chorar./ Fui me alistar entre os 
operários/ que deixam tudo pra te levar./ E fui lutar 
por um mundo novo, não tenho lar mas ganhei um 
povo (bis) 

Sou cidadão do infinito,/ do infinito do 
infinito} E levo a paz no meu cami�ho / 
no meu caminho,/ no meu caminho. (bis) 
2. Eu procurei semear a paz/ e onde fui andando
falei de Deus.� Abençoei quem fez pouco caso/ e 
espalhou cizania onde semeei./ Não recebi 
condecoração/ por haver buscado um país irmão./ 
Vou semeando por entre o povo/ e vou sonhando 
este mundo novo. (bis) 

191-VAMOS MINHA GENTE
Vamos minha gente/ Vamos todos dar as 
mãos/ Do nascente ao poente/ Norte a 
Sul somos irmãos. (bis) 
1. Mi�ha gente fique atenta no que vou apresentar./
A uniao do nosso povo� que vai nos libertar.
2. CEB's gente fraca/ E povo sofredor. Unidos em 
Jesus Cristo que é nosso Libertador. 
3. Em nossa torça e nossa luta/ nossa vida basear./ 
Segurar nossos direitos/ Pra ninguém poder tomar.
4.A união dos moradores/ é luta popular/ para a 
todos garantir o direito de morar. 
192-BANDEIRA DO DIVINO
1. Os devotos do Divino/ vão abrir sua morada/ prá
bandeira do menino/ ser benvinda, ser louvada. 
2. Deus vos salve esse devoto/ pela esmola em
v�sso nome/ dando água a quem tem sede/ dando 
pao a quem tem fome. 
3. A bandeira acredita/ que a semente seja tanta/ 
que essa mesa seja farta/ que essa casa seja santa. 
4. Que o perdão seja sagrado/ que a fé seja infinita/
que o homem seja livre/ que a justiça sobreviva. 
5. Assim como os três Reis Magos/ que seguiram a 
estrela guia/ a bandeira segue em frente/ atrás de 
melhores dias. 
6. No estandarte vai escrito/ qUe ele voltará de novo/
e o Rei será bendito/ ele nascerá do povo. 
193-SE UMA BOA AMIZADE VOCÊ ...... . 
1. Se uma boa· amizade você tem,/ louve a Deus
pois a amizade é um bem./ Toda boa amizade você 
deve conservar./ Como é bom quando se sabe 
amar./ A amizade vem de Deus e a Deus deve 
levar./ Como é bom quando se sabe amar. 
Uma boa amizade é mais forte do que a 
morteJ Mesmo longe, na· saudade/ a 
amizade vai ficando até mais forte. 
2. A amizade é na vida uma canção./ A amizade faz

cantar o coração./ Ser amigo é fazer ao amigo todo o 
bem,/ como é bom saber amar alguém./ A amizade 
vem de Deus e a Deus deve levar./ Como é bom 
quando se sabe amar. 
194 -SEM CASA, SEM TERRA 
Sem casa, sem terra,/ sem ter o que 
comer J Sem emprego, meu irmão, que 
havemos de fazer! 
1. Este o grito da gente/ abandonada, o gado está
malhando o nosso povoado/ o arame está 
passando/ na beira da estrada fbisl
2. Tinha uma coisinha que nós/ estava agarrado:
Nosso babaçú que Deus nos deu sem querer nada./
Agora o rico tomou pra vender de carrada (bis) 
3. os nossos pequeninos que vivem maltratados/
sem roupa, sem escola/ sem remédio, sem calçado./ 
Olha amigo,/ que situação danada. (bis) 

195 -MIGRANTE NORDESTINO 
1. Eu era senhor da Terra/ da terra que Deus me
deu./ Veio o progresso e tomou/ tudo aquilo que era
meu./ Hoje vivo pelo mundo/ longe do meu velho 
chão,/ procuro alguma coisa. porque roubaram o 
meu chão. 
Assim o mundo não vai/ não pode 
sobreviver/ Sem terra pra cultivar/ Sem ter 
pão pra se comer! (bis) 
2. Hoje vivo pelo mundo/ forasteiro e peregrino/ 
carregando uma família/ sem ter bem certo o 
destino./ Sem roupa, sem lar, sem pão, sem saber o 
que fazer/ sem escola para os filhos/ aumenta mais 
o meu sofrer. 
3. Nosso mundo está virado/ há muita contradição,/
uns estragando dinheiro/ quando outros não tem 
pão./ Muita gente está dizendo:/ isto assim não pode 
ser./ Uns morrem porque não comem/ outros comem 
pra morrer. 
196 -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 afora!/ Eu 
estarei até o fim contigo!/ Está na hora! O 
Sehor me chamou, Senhor aqui estou.! 
2. Teu irmão à tua porta vem bater./ Não vás fechar
teu coração! Teu irmão a teu lado vem sofrer,/ vai 
logo o socorrer. 
3. Dom de amor é a vida entregar,/ talou Jesus e 
assim o fez./ Dom de amor é a vida entregar/ chegou 
a minha vez. 
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. 
197 -CHEGOU A HORA 
1. Chegou a hora tem que ser agora/ chegou a hora
da nossa libertação./ Pois vamos todos nos tornando
conscientes/ sendo gente para frente construindo um 
mundo novo. (bis) 
2. Chegou a hora tem que ser agora/ chegou a hora

de haver vida completa./ A grande prova de entre 
nós haver pecado/ é ver o irmão explorado e querer 
ficar de lado. (bis)
3. Chegou a hora tem que ser agora/ chegou a hora
de implantar Reino de Deus/ e estes pecados do 
nosso meio tirar/ preparar um mundo novo para o 
nosso Deus Reinar. (bis) 

198 -A VIDA QUE A GENTE VIVE 
A vida que a gente vive é cheia de 
divisão. Mas Deus não quer isso não. Mas 
Deus não quer isso não! 
1. De um lado é dinheiro sobrando/ do outro é a fo
me matando./ De um lado é prazer sem amor/ do 
outro é revolta na dor./ Mas Deus não quer isso não. 
2. De um lado é palácio subindo/ do outro é barraco
caindo./ De um lado é alguém dominando/ do outro 
é alguém se curvando. Mas Deus não quer isso não. 
199 - A GRANDE ESPERANÇA 
1. A classe roceira/ e a classe operária/ ansiosa es
pera a Reforma Agrária./ Sabendo que ela dará so
lução/ para a situação que está precária./ Saindo o 
projeto do chão brasileiro de cada roceiro plantar 
sua área,/ sei que na miséria ninguém viveria/ e a 
produção já aumentaria/ quinhentos por cento até na 
pecuária. 
2. Esta àrande crise que há tempo surgiu/ maltrata o
caboclo feliz em seu brio./ Dentro de um país rico e 
altaneiro morrem brasileiros de fome e de frio. Em 
nossas manchester de ricos imóveis, milhões de 
automóveis já se produziu. Enquanto o coitado do 
pobre operário, vive apertado ganhando um salário, 
que sobe depois que tudo subiu. 
3. A grande esperança que o povo conduz, pedindo
a Jesus pela oração/ prá guiar o pobre por onde ele 
trilha/ e à sua família não faltar o pão. Que Ele não 
deixe o capitalismo/ levar ao abismo a nossa nação./ 
A desigualdade que existe é tamanha/ enquanto o 
ricaço não sabe o que ganha/ o pobre do pobre vive 
de tostão. 

200-NOSSOS DIREITOS VÊM
Nossos direitos vêm, nossos direitos 
vêm,!/ Se não vir nossos direitos, o Brasil 
perde também. 
1. Quem negar nossos direitos será negado
também,/ já chega de tanta promessa sem cumprir 
para ninguém./ Mas com os irmãos unidos o mundc 
muda de sentido/ e os nossos direitos vêm. 
2. Confiando em Cristo Rei, que nasceu lá em 
Belém/ e morreu crucificado porque nos queria 
bem./ Confiando em seu amor/ se reclama até 
doutor/ mas nossos direitos vêm. 
3. Desemprego é resultado de um país desgoverna·
do,/ onde manda o capital que é multinacional./ Ma: 
o povo vai lutar, ele vai se organizar, e a históri,
mudará. 

201-CAMINHANDO E CANTANDO
1. Caminhando e cantando e seguindo a canção.,
somos todos iguais, braços dados ou não./ Na� 
escolas nas ruas, campos, construções., 
Caminhando e cantando e seguindo.a canção. 
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Vem vamos embora, que esperar que não 
é saber J Quem sabe faz a hora não 
espera acontecer (2x) 

2. Pelos campos a fome em grandes plantações./
Pelas ruas marchando indecisos cordões./ Inda
fazem da flor seu mais forte refrão,/ e acredrram nas
flores vencendo o canhão.
3. Há soldados armados, ·amados ou não. Quase 
todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhes 
ensinam a antiga lição,/ de morrer pela pátria e viver 
sem razão.
4. Nas escolas nas ruas, campos, construções./
somos todos soldados, armados ou não./
Caminhando e cantando e seguindo a canção./
somos todos iguais, braços dados ou não.
5. Os amores na mente, as flores no chão. Acerteza
na frente, a história na mão. Caminhando e
cantando e seguindo a canção,/ aprendendo e
ensinando uma nova lição.

202 - NÃO NOS MOVERÃO 
Não, não, não nos moverão} Não, não, 
não nos moverãoJ Como uma árvore 
finne/ junto ao rio/ não nos moverão. 
1. Unidos aos operários/ não nos moverão./ Unidos 
em nossas fábricas/ não nos moverão. 
2. Unidos na luta/ não nos moverão./ Unidos até a
morte/ não nos moverão.
3. Unidos em Jesus Cristo/ não nos moverão./ Com
ele venceremos/ não nos moverão!

203 - CALIX BENTO 
1. Ó Deus salve o oratório,/ ó Deus salve o oratório
Onde Deus fez a morada, oiá meu Deus,/ Onde
Deus fez a morada, oiá
2 Onde mora_ o Calix Bento,/ onde mora o Calix 
Bento e a hóstia consagrada, oiá meu Deus,/ e a
hóstia consagrada, oiá.
3. De Jessé nasceu a vara,/ De Jessé nasceu a
vara/ da vara nasceu a flor, oiá meu Deus, da vara 
naseêu a flor, oiá. 
4. E da flor nasceu Maria,/ E da flor nasceu Maria/ de
Maria o Salvador, oiá meu Deus de Maria o
Salvador, oiá.

204 - A PIRÂMIDE 
1. 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.
Ó povo dos pobres, povo dominado,/ que 
fazes aí com ar tão parado?/ O mundo 
dos homens tem que ser mudadoJ 
levanta-te povo, não.fiques parado. 
2� Na terra dos homens, pensLida em pirâmide, viver 
nao se pode, pelo menos na base. O povo dos 
pobres, que vive na base, vai fazer cair a velha 
pirâmide. 
3. A terra dos homens; já sem pirâmide,/ pode
organizar-se em fraternidade./ Ninguém é
esmagado na nova cid�de./ Todos dão as mãos em
viva unidade. \ 
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205 - POVO UNIDO NÃO SERÁ VENctDO 
Povo unido não será vencido (bis) 

1. Uma só varinha é tão fácil de quebrar/ mas ajunte 
um feixe ... Você pode até suar!/ É um exemplo da
força da união.
2. Uma só formiga não dá conta da roseira/ mas
desfolha a mata se ajuntar a formigueira./ Mais um 
exemplo da força da união!
3. Uma gota d'água o mormaço vai secar/ ajuntando
muitas, formam rio, enchem mar./ Mais um exmplo 
da força da união!
4. Melhorar o mundo ninguém vai se for sozinho/ há 
de transformar se a união for o caminho./ Eis nossa
força que está na união! 

206 -A RAÍZ DESTE MAL 
Será que descobrimos a raiz deste mal? 
Será que descobrimos a raiz deste mal? 
1. Eu cheguei do pé da serra/ da cidade ou do ser
tão/trouxe paz, muita alegria para todos os irmãos.
2. Descobri lá no encontro/uma boa explicação/que 
só somos explorados por falta de uni ão. 
3. Dentro desta caminhada/aprendi ser mais ir
mão/pra não trabalhar sozinho em busca da união.
207 -"ASA BRANCA" 
1. Quando olhei a terra ardendo/ Qual fogueira de 
São João/ Eu perguntei a Deus do céu, ai/ Porque 
tamanha judiação?
2. Que braseiro, que fornalha/Nem um pé de planta
ção/Por falta d'água/perdi meu gado/Morreu de sede
meu alazão.
3. Até mesmo o "Asa Branca"/bateu asa pro ser
tão/Então eu disse: Adeus Rosinha/Guarda contigo
meu coração.
4. Hoje longe muitas léguas/Numa triste solidão/Es
pero a chuva cair de novo/Pra mim voltar pro meu 
sertão. 

• • •

1. Quando vejo tanta terra, espalhada por aí/eu me
pergunto com que direito, querem expulsar a gente 
daqui. 
2. Toda gente tem direrro, de ter terra pra morar/por
que aquilo que é de lodos, é mais que roubo acu
mular.
3. A maneira de ter terra já é muito conhecida,/ex
pulsam o fraoo de sua terra, impõem ã força sua saí
da.
4. Porque é que expulsam o pobre, da cidade e do
sertão?/se a Amazônia tá sendo entregue, pra gente
rica doutra nação?
5. Quem me dera que chegasse, o ano da liberta
ção/Onde a terra fosse de todos, e os bens da terra
de cada imião.
208 -NOSSA VISTA CLAREOU 
De repente · nossa vista clareou, clareou 
clareou !/e descobrimos o que o pobre 
tem valor, tem valor, tem valor! 
1. Nós descobrimos o valor da união que é, arma
poderosa e derruba até dragão./E já sabemos que a
riqueza do patrão/e o poder dos governantes/passa
pela nossa mão.

2. Nós descobrimos que a seca do nordeste,/gue
a fome e que a peste/Não é culpa de Deus Pai. A
grande culpa é de _quem mand� no país fazendo o 
pobre infeliz: Deste Jeito é que nao vai! .. 3. o que nós vemos é deputado e senador, militar 
e jogador/recebendo seus milhões/Enquanto isso _o 
povo trabalhador, derramando seu suor, tem que vi
ver de tostões! 
209 - PROCURANDO A LIBERDAQE 
Procurando a liberdade, caminheiro/Procurando a 
liberdade também vou/Procurando a liberdade que é 
vida/Procurando a liberdade de viver. 

Caminhando eu vou 
Procurando eu vou 
Caminhando levo apen.as a esperança/De· um dia 
a liberdade encontrar./E a esperança que dá força 
ao caminheiro/De seguir pela vida a procurar. 

Caminhando eu vou 
Procurando eu vou! 
Na esperança eu vou 
A liberdade é só certeza na esperança/E a encont�a 
quem na vida se arriscar/E no risco posso ser cruc1f1-
cado/Mas cantando a liberdade vou morrer. 

Caminhando eu vou 
Procurando eu vou! 
Na esperança eu vou 
Arriscando eu vou! 
210-SEGURA NA MÃO DE DEUS
1. Se as águas do mar da vida/quiserem te afo
gar/segura na mã9 de Deus e vai/Se as tnsJezas
desta vida/ quiserem te sufocar segura na mao de 
Deus e vai. 
Segura ma mão de Deus/segura na mão 
de Deus/pois ela, ela te sustentará/não 
temas, segue adiante e não olhes para 
trás/segura na mão de Deus e vai. 
2. Se a jornada é pesada/ e te cansas da ?aminha
da/ segura na mão de Deus e vai/Orando, 1e1uando, 
confiando e confessando/segura na mão de Deus e 
vai. . á 3. O Espírito do Senhor sempre te revestir segura 
na mão de Deus e vai/Jesus Cristo prometeu que 
jamais te deixará/segura na mão de Deus e vai. 

211-AMÉRICA LATINA
Talvez esta canção chegue tarde demais, /talvez 
nosso silêncio seja grande demais,/talvez a cons
ciência cale cedo demais,/Talvez boa vontade seJa 
pouca demais./ 
Talvez a liberdade chegue tarde demais,/e tantos 
inocentes morram cedo demais,/Que a luz nos mos
tre agora o caminho da paz/ e acabe a violência que 
mata demais./ 
Meu Deus eu te pergunto se ouves a minha voz,/se é 
este o teu povo e o que queres de nós./ Milhões de 
homens pobres, porque poucos tem demais .. ./ so-
mos um supermercado para as multinacionais. . Quem sabe um dia livre, tua fronte erguerás,/Amén-

ca Latina eu te amo demais./Talvez teu sofri�ento 
seja grande demais!/lnda querem que me cale. tarde 
demai�! 

212- EU QUERO OUVIR A VOZ DO ...
1. Eu quero, quero, quero ouvir a voz do povo, eu
quero ver todo o povo acordar.
E descobrir dentro da realidade,/que a semente da 
verdade está querendo germinar (bis)
2. Eu quero, quero, quero ouvir_ a voz do povo,/ eu_
quero ver todo o povo oomo 1rmaoJEu quero ver to
do o povo caminhando, se libertando do medo que 
ele tem do tubarão (bis) 
3. Eu quero, quero, quero ouvir a voz do povo,/ tod�
o povo tem boca pra falar./ Ainda tem ge�te que a1
se faz de mudo,/fica num canto calado e nao se me
xe do lugar. 

213 -AMAR COMO JESUS AMOU 
· 1. Um dia uma criança me parou/olhou-m� nos 
meus olhos a sorrir,/caneta e papel na sua mao/ta
refa escolar para cumprir./E perguntou no meio de
um sorriso: "O que é preciso para ser feliz?" 
Amar como Jesus amou,/sonhar como
Jesus sonhou,/pensar como Jesus pen
sou,/viver como Jesus viveu.
sentir o que Jesus sentia/sorrir como Je
sus sorria/e ao chegar ao fim do dia/eu
sei que eu donniria muito mais feliz. (BIS)
2. Ouvindo o que eu falei ela me olhou./E d_isse que
era lindo o que eu falei,/ pediu que eu repetisse, por
favor/ que não falasse tudo de uma vez./ E pergun
tou de novo num sorriso:/ "O que é preciso para ser
feliz?. 
3. Depois que eu terminei de repetir/seus olhos nãc 
saiam do papel/ toquei no seu rostinho e a somr/PEl· 
di que ao transmitir fosse fi�IJe ela deu-me um be11c 
demorado e ao meu lado foi dizendo assim: 

214-LUAR DO SERTÃO
Não há, o gente, ó não 
luar como este do sertão. (2) 

1. Oh! que saudade do luar da minha terra,/ lá m
serra prateando folhas secas pelo chão./Este luar ci 
da cidade tão escuro/ não tem aquela saudade de 
luar do m�u sertão./ ' 
2. Se a lua nasce por detrás da verde mata maii
parece um sol de prata preteando a 59lidão./A gent'. pega na viola que ponteia e a cançao da lua che1, 
nos nasce no coração. 
3. Coisa mais bela neste mundo não existe do quE 
ouvir-se um galo triste no sertão se faz luar./ ParecE 
até que a alma da lua que descanta/escondeu-se m
garganta desse galo a soluçar. . _ 4. A mente fria desta terra, sem poesia, nao faz cas<
desta lua nem se importa com o luar./ Enquanto_ , onça, lá na verde capoeira leva uma hora inte1n 
vendo a lua a meditar. 
5. Ai, quem me dera que eu morresse lá na serra/a
braçando a minha terra e dormindo de uma vez./ Se 
enterrado numa cova pequenina/onde a tarde a su 
rurina chora a sua viuvez. 
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215- CIO DA TERRA
Debulhar o tri�o./ Recolher cada bago do tri
go./ForJar do trigo o milagre do pão e se fartar de 
pão./Decepar a cana./Recolher a garapa da ca
na./Roubar a douçura do mel, se lambuzar de 
mel./ Afagar a terra. Conhecer os desejos da terra. 
Cio da terra propício à estação. E fecundar o chão. 
216-CORAÇÃO DE ESTUDANTE
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda./ 
Deve estar dentro de peito, ou caminha pelo ar./ Po
_ de estar aqui do lado. Bem mais perto que pensa
mos./ A folha da juventude, é o nome certo desse 
amor./ Já podaram seus momentos. Desviaram seu 
destino: Seu sorriso de menino, quantas vezes se 
escondeu./ Mas renova-se a esperança. Nova au
rora a cada dia./ E há que se cuidar do broto para 
que a vida nos dê flor e fruto. 
Coração de estudante. Há que se cuidar da vida./ 
Há que se cuidar do mundo, tomar conta da amiza
de./ Alegria e muito sonho. 
Espalhados no caminho. Verdes: planta e senti
mento, folhas, coração, juventude e fé. 
217-AXÉ

Irá chegar um novo dia/ um novo céu/ 
uma nova terra/ um novo mar/ e neste dia 
os oprimidos/ numa só vez a liberdade 
irão cantar! 
Na nova terra, o negro não vai ter corrente e o nos
so índio vai ser visto como gente. Na no�a terra o 
negro, o índio e o mulato, o branco e todos vão co
mer no mesmo prato. 
218 - ACORDA AMÉRICA 

Acorda América, chegou a hora de levan
tar! o sangue dos mártires fez a semente 
se espalhar (Bis) 
1. Nestes campos, nestas planic1es nestes vales e
caatingas, n�stas raízes entrelaçad�s de etnias tão
misturadas. E assim meu povo, a nossa América La
tina. 
2. Meu irmão índio, meu irmão afro, meus laUnos
companheiros_, nós somos vílirrias das dependências
de um império estrangeiro. E assim meu povo a 
nossa América Latina. 
3. Eu me pergunto e a nós todos, até que dia nó� 
aguentamos, essa violência tão assassina, nos to
mam as terras, matam os índios, nos deixam restos 
de nossa América Latina. 
219-CANTO DOS MÁRTIRES DA ...
1. 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./ TomN terra, ter lucro, matan
do: são esses seus planos.
Eis o tempo de graça!/Eis o dia da liber
tação!/de cabeças erguidas,/ de braços
unidos, innãos!/ I
:Haveremos de ver, qualquer dia,/ che
gando a vitória:/o povo nas ruas, fazendo

a história} 
crianças sorrindo, em toda a nação!(bis) 
2. Lavrador_es: Raimundo, José, Margarida, Nati
vo .. ./Assumir sua luta e seu sonho, por nós é preci
so!/ Heveremos de honrar todo aquele que caiu lu
tando/contra os muros e cercas da morte, jamáis re
cuando!
3. C_ompanheiros, no chão desta Pátria é grande a
peleJa! No altar da lgreJa o seu sangue bem vivo la
teJa!/Sobre as mesas de cada família há frutos mar
cados/ e há flores vermelhas gritando por sobre os
roçados!
220 -JESUS CRISTO 

Jesus Cristo (3x), eu estou aqui. 
·Olho pro céu e veio uma nuvem branca que vai pas
sando,/ olho pra terra e vejo uma multidão que vai
caminhando./ Como essa nuvem branca essa gente
não sabe aonde vai./Quem poderá dizer o caminho
certo é você meu Pai.

·Toda essa multidão tem no peito amor e procura
paz./ E apesar de tudo a esperança não se desfaz.
/Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem
amor, /olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Sal
vador. 
Em cada esquina eu vejo um olhar perdido de um 
irmão./ Em busca de um mesmo bem nessa direção
caminhando vem./ É meu desejo ver aumentando
sempre essa procissão,/ para que todos cantem na
mesma voz esta oração.
221 - EU QUERO APENAS

·Eu quero apenas olhar os campos./ Eu quero ape
nas cantar meu canto./ Eu só não quero cantar sozi
nho./ Eu quero um coro de passarinhos. 
Quero levar meu canto amigo/ a qualquer
amigo que precisar J Eu quero ter um mi
lhão de amigos e bem mais forte poder
cantar (Bis)
Eu quero apenas um vento forte,/ levar meu barco no 
rumo norte/ e no caminho o que eu pescar/ quero di
vidir quando lá chegar.
Eu_ quero crer na paz do futuro,/ eu quero ter um
quintal sem muro. /Quero meu filho pisando firme /
cantando alto sorrindo livre.
El!_ quer_o amor decidindo a vida./ Sentir a força da 
mao am1ga. 
O meu irmão com sorriso aberto,/ se ele chorar 
quero estar por perto. 
Venha comigo olhar os campos./ Cante comigo tam
bém meu canto. 
Eu só não quero cantar sozinho,/ eu quero um coro 
de passarinhos. 
222 -PELOS CAMINHOS DA AMÉRICA 

Pelos caminhos da América (3 vezes) 
Latinoaméi'ica ! 
1. Pelos caminhos da América,/há tanta dor, tanto
pranto,/nuvens, mistérios e encantos,/ que envolvem
nosso caminhar./ Há cruzes beirando a estrada /
pedras manchadas de sangue,/ apontando como
setas/ que a liberdade é pra lá!. .. 
2. Pelos caminhos da América;/ há mães gritando
qual loucas./ Antes que fiquem tão roucas,/ digam

32 Vários 

aonde acharão/seus filhos mortos, levados/na noite 
da tirania!/ Mesmo que matem um dia,/ elas jamais 
calarão! 
3. Pelos c_aminhos da América,/ no centro do Conti
nente,/ marcham punhados de gent�/ com a vitória 
na mão!/ Nos mandam sonhos, cantigas,/ em nome 
da liberdade./ Com o fuzil da verdade/ combatem 
firme o dragão! 
4. Pelos caminhos da América,/ bandeiras de um 
novo tempo/ vão semeando no vento/ frases teimo
sas de Paz!/Lá, na mais alta montanha/ há um pau
d'arco florido:/ um guerrilheiro ferido/ que foi buscar
o amanhã!
5. 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! 

223-UTOPIA 
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 tronr,/ eu vou
cantar!/ Quando as cercas caírem no chao,/ quanao 
as mesas se encherem de pão,/ eu vou cantar! 
Quando os muros que cercam ós jardins,/destruidos, 
então os jasmins/ vão perfumar! 

Vai ser tão bonito se ouvir a canção,/ can
tada de novoJ No olhar do homem a cer
teza do innão:/ Reinado do Povo. 
2. Quando as armas da destruição,/ destruídas em
cada nação,/ eu vou sonhar!/ E o decreto que en
cerra 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, ·1sem mais ódio, sem sangue ou 
cobiça:/ vai ser assim!

224-VAI MISSIONÁRIO 

Vai, vai, missionário do Senhor, vai tra
balhar na messe com ardor./ Cristo tam
bém chegou pra anunciar: não tenhas 
medo de evangelizar! 
1. Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus, à
América Latina e aos sofridos povos seus/ que pas
sam fome, labutam, se condoem, mas acreditam na 
libertação! . . 2. Ai daqueles que massacram o pobre, vivendo mui 
tranquilos, ocultando a explo�ção/ enquan_to o ir
mão à sua porta vem bater, implorando piedade, 
água e pão. ·· 
3. Ai daqueles que provocam a guerra, semeando 
discórdias, injustiças e rancor./ Um mundo novo nós 
vamos construir, na unidade, na paz e no amor. 
4. Se és cristão, és também comprometido, chamado 
foste tu e também foste escolhido/pra construção do
Reino do Senhor: vai, meu irmão, sem reserva e
sem temor. 

225 -QUEREMOS DEUS 
1. Queremos Deus, homens ingratos, ao Pai Supre
mo, ao Redentor./ Zombam da fé os insensatos, er
guem-se em vão contra o Senhor. 

Da nossa fé, ó Virgem, o brado abençoai.. 
:Queremos Deus que é o nosso Rei.. 
Queremos Deus que é o nosso Pai: 
2. Queremos Deus! Um povo aflito, ó doce Mãe verr 
repetir/ aos vossos pés, d'alma este grito, que am
pés de Deus fareis subir.
3. Queremos Deus! Na pátria amada, amar-nos to
dos como irmão,/ver a Igreja respeitada: são nossoi 
votos de cristãos. 
4. Queremos Deus! E pronto vamos sua Lei santé
defender./ Sempre servi-lo aqui juramos. Queremoi
Deus até morrer! 

226 -VITÓRIA 

Vitória! Tu reinarás! 
ó Cruz! Tu nos salvarás! 
1. Brilhando sobre o mundo, 
Que vive sem Tua Luz, 
Tu és um sol fecundo
De amor e de paz, ó Cruz!
2 Aumenta a confiança
Do pobre e do pecador,
Confirma nossa esperança
Na.marcha para o Senhor.
3. A sombra dos Teus braços
A igreja viverá, 
por Ti no eterno abraço
O Pai nos acolherá.

227 -MOMENTO NOVO 
- 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)
- É impossível crer que tudo é fácil, 
Há muita coisa que conduz à morte 
Gerando dor, trizteza, desolação!
É necessário unir o cordão.

·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. 

"PÃO PARA QUEM TEM FOME"
1985 

228 - ENTRADA 
1. Vamos, irmãos, é tempo/ de unidos, caminhar e
agradecer ao Deus da vida/ no nosso cantar. 
Nossa Senhora canta:/ Deus é nossa es
perança, ele derruba o poderoso/ e ao 
humilde eleva. Dá pão a quem tem fome1 
santo é o seu nome. E hoje ele nos con
vida/ a sennos mais innãos. 
2. Insegurança e fome/ são fruto do desamor que sa
crifica o povo humilde/ a viver na dor.

Vários 

3. Deus é a favor dos pobres,/ com eles caminhará, 
e das correntes do egoísmo/ vai nos libertar. 
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229-COMUNHÃO 

O pão da vida, a comunhão,/ nos une a 
Cristo e aos irmãos./ E nos ensina a abrir 
as mãos/ para partir, repartir o pão. 
1. Lá no deserto a multidão,/ com fome segue o Bom
Pastor,/ com sede busca a nova Palavra:/ Jesus tem 
pena e reparte o pão.
2. Na Páscoa nova da nova lei./ quando amou-nos
até o fim,/ partiu o pão, disse: "Isto é meu Corpo,/ 
por vós doado: Tomai e comei".
3. Se neste pão, nesta comunhão,/ Jesus, por nós,
dá a própria vida,/ vamos também repartir os dons,/
doar a vida por nosso irmão. 
4. Onde houver fome, reparte o pão/ e tuas trevas
hão de ser luz:/ encontrarás Cristo no irmão,/ serás
bendito do eterno Pai.
5. "Não é feliz quem não sabe dar"./ Quem não
aprende a lição do altar./ De abrir a mão e o cora
ção,/ para doar-se no próprio dar. 
6. "Abri, Senhor", estas minhas mãos,/ que para tu
do guardar, se fecham!" Abri minh'alma, meu cora
ção,/ para doar-me no eterno dom!

"TERRA DE DEUS TERRA 
DE IRMÃOS".1986 

230 -COMUNHÃO 

Este pão que nos dá vida, 
é apelo ao compromisso;/ é o Senhor que 
nos convida,/ pra vivermos a serviço. 
1. Nossa terra que lavramos,/ faz de nós um povo 
irmão,/ pois do trigo que plantamos,/ repartimos hoje
o pão. 
2. Jesus Cristo é a imagem/ de quem morre pelo ir
mão./ Este pão nos dê coragem,/ de viver em doa
ção.
3. Quem divide a sua terra,/ vive a vida em comu
nhão./ Quem aos bens se prende e aferra,/ tem fe
chado o coração.
4. Terra boa semeada/ dá seu fruto, cem por um,/
Vamos juntos na jornada,/ sem deixar irmão algum.
5. Nossa terra é dom divino,/ nossa herança e nosso
bem./ Quem explora o pequenino, ao Senhor rouba
também. 
6. Repartindo o mesmo pão./ nesta ceia do amor,/ 
partilhemos nosso chão,/ pois a terra é do Senhor!

"QUEM ACOLHE O MENOR, 
A MIM ACOLHE" 1987 

231 - CANTO DE COMUNHÃO 
1. Do abismo profundo,/ dos Lecos e rua,/ das gran
des favelas,/ de sonho e de dor,/ dos tristes corti
ços:/ das noites de frio,/ do chão das calçadas,/ cla
mamos, Senhor. (bis) 

Que a Eucaristia/ apresse o dia,/ por nós 
esperado:/ de irmãos libertados,/ de toda 
injustiça, de todo pecado. (bis) 

2. Da fome forçada,/ da vida negada,/ da morte
apressada,/ cruel desamor:/ das grandes manche
tes/ de olhos vendados/ menores pisados,/ clama
mos, Senhor. (bis) 
3. das noites escuras/ de horríveis cadeias, de lou -
cas torturas,/ da droga o pavor;/ sem ter um futuro/
de amor e sentido,/ com medo da guerra,/ clama
mos, Senhor. (bis)
4. Por fraternidade/ que faz povo-irmão,/ nos dá vida 
nova/ e um mundo de amor;/ abrindo às crianças/ 
caminhos de luz,/ de fé e esperança,/ clamamos,
Senhor. (bis) 

232 - MENORES ABANDONADOS 
·Dizem que este país é feliz/ Porque o povo inda
canta nas ruas/ Dizem que nossa nação não vai mal/ 
Porque o povo inda faz carnaval. 
E eu queria somente lembrar/ Que milhões de crian
ças sem lar/ Não partilham da mesma visão/ Há tris
teza no seu coração. 

Menores abandonados;/ Alguém os
abandonou/ Pequenos e mal amados/ o
progresso não os adotou.

·Pelas esquinas e praças estão/ Desleixados e até
maltrapilhos/ Frutos espúrios da nossa nação;/ São 
rebentos, porém não são filhos ... 
E eu queria somente lembrar/ Que milhões de crian
ças sem lar/ compartilham do mesmo sofrer/ Já não 
sabem a quem recorrer. 

·Vivem à margem da nossa nação/ Assaltando e fe
rindo quem passa/ Tentam gritar do seu jeito infeliz/
Que o país os deixou na desgraça/ E eu queria so
mente lembrar/ Que milhões de crianças sem lar/ 
São os frutos do mal que floriu/Num país que jamais 
repartiu ... 

"OUVI O CLAMOR DO MEU POVO" 
1988 

233 -NEGRA MARIAMA!

Negra Mariama! Negra Mariama chama. 
(bis) 
1. Negra Mariama chama pra enfeitar/ o andor porta
estandarte para ostentar/ a imagem Aparecida em 
nossa escravidão/ com rosto dos pequenos, côr de
quem é irmão.
2. Negra Mariana chama pra cantar/ que Deus uniu
os fracos pra se libertar/ e derrubou do trono latifun
diários/ que escravizavam pra se regalar. 
3. Negra Mariama chama pra dançar/ Saravá espe
rança até o sol raiar/ no samba está presente o san
gue derramado/ o grito e o silêncio dos martirizados.
4. Negra Mariama chama pra lutar/ em nossos mo
vimentos sem desanimar/ levanta a cabeça dos es
poliados/ nossa companheira chama pra avançar. 

234 -OS QUILOMBOS ONTEM 

Ei, ei Zumbi/ Zumbi ganga meu rei/ você 
não morreu/ você está em mim. (bis) 
1. Ei Zumbi/ seu povo não esqueceu/ a luta que vo
cê/ deixou pra prosseguir/ Ei Zumbi os novos Qui-
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lombos/ com seus Quilombolas/ lutam pra resistir. 
2. Ei Zumbi/ seu sangue semeou/ coragem em nos
sa gente/ que luta com fervor/ Ei Zumbi/ a luta é a 
mesma/ mudou só o cenário, a roupa e a cor.
3. Ei Zumbi/ nossa terra é fértil/ outros como você/
também tombaram ao chão/ Ei Zumbi/ e muitos tom
barão/ enquanto houver luta pela libertação.

235 -LÁ VEM O NEGRO 

Lá vem o negro/trazendo a espada na 
mão/ Ele sonha, ele luta por sua liberta
ção. 
1. Canta, canta, negro canta/ canta, sua voz há de 
se ouvir/ Canta, canta, negro canta/ canta- que a vi
tória há de vir. 
2. Grita, grita, negro grita/ grita sua voz há de se ou
vir/ Grita, grita, negro grita/ grita que a vitória há de 
vir.
3. Dança, dança, negro, dança/ dança, sua voz há
de se ouvir/ Dança, dança, negro dança/ dança que
a vitória há de vir.

236- BWANA

Bwana, bwana, bwana/hutuhurumiê. (bis) 
Kristu, Kristu, Kristu/hutuhurumiê. (bis) 
Bwana, bwana,/ hutuhurumiê, hutuhurumiê, hurutu
hurumiê. 

237- Ó QUE COISA BONITA
1. : ó que coisa bonita:
Deus Libertador, 
criar negra cor, 
ó qu,e coisa bonita! 
2. :O que coisa bonita:
Jesus é nosso irmão, 
sem separação, 
ó que coisa bonita! 
3. :Ó que coisa bonita:
o Espírito, a f�
a força, o AXE,
ó qu_e coisa bonita! 
4. :O que coisa bonita:
Mãe por Deus escolhida,
l")Jegra-Aparecida,
O q�e coisa bonita!
5. :O que coisa bonita:
celebrar Deus da Vida
com festa, comida,
ó que coisa bonita!
6. :ó que coisa bonita:
esta reza, esta Missa,
clamor de Justiça,
ó que coisa bonita!

238 -TÁ NA HORA DE PARTILHAR 
Tá na hora de partilhar, É ó É ó 
Tá na hora de partilhar (bis). 
1. Com o povo de Deus.
Negro vem comungar, Corpo e Sangue de Cristo,
Pão e Vinho no altar. 
2. Com todo empobrecido .. .
3. Com todo que tem fome .. .
4. Com aquele que chora •..

5. Com todo injuriado .. .
6. Com todo rejeitado .. .
7. Com quem é perseguido .. .
8. Com quem busca a justiça .. .
9. Com quem promove a paz .. .

239 - OFERECEREI
1. Ao Deus Libertador, OFERECEREI
esta raça, esta cor, OFERECEREI
cada negro que luta, OFERECEREI
mundo-irmão, sem racismo,
meu sangue em bastismo OFERECEREI
2. Pão, comida escassa, OFERECEREI 
vinho, vício, cachaça, OFERECEREI
ao Deus de tantos nomes, OFERECEREI 
negro, branco, homem-livre.
a fé que sempre tive. OFERECEREI
3. Negro história negada, OFERECEREI 
toda dor suportada. OFERECEREI
Preto-velho, Yáyá, OFERECEREI
Negra bela raiz,
este povo feliz OFERECEREI
4. Vinho, sangue suado, OFERECEREI
Pão-partido, esmagado, OFERECEREI
UM CLAMOR DE JUSTIÇA, OFERECEREI
Arte, samba, vitória,
nas mãos a história OFERECEREI

240 - NO MEU CORAÇÃO 
No meu coração já não cabe mais/colocar 
tristeza pois já é demais (bis) 
1. Quando a gente pintou por aqui/nos disseram que 
tudo era bom, E crescemos com sede de ver/ este 
mundo de gente feliz. 
2. Quando a gente pintou no trabalho/ o patrão pro·
meteu melhorar.
Dê um duro seu moço que um dia/ sua vida tambérr
mudará.
3. Quando a gente passou a votar/ prometers1m faze
desse chão,
Um Brasil com um povo contente/ sem sofrer, sem te1 
fome de pão. 
4. Hoje em dia está tudo mudado/ as promessas fa
lharam pra nós. O Brasil que é dos explorados/ e 
a fome, o trabalho feroz.

241 -EU SOU NEGRO SIM 

Eu sou negro sim,/ como Deus criou,/ se 
lutar pela vida,/ cantar liberdade, /gostai 
desta cor/ - Eu sou negro sim! 
1. Nasci livre, fui feliz,
lá na África querida
: partilhando os dons de Deus,:
festejando o Deus da vida:
- Eu sou negro sim!
2. Poderosos arrancaram
da mãe terra minha gente 
:resisti, morri de banzo, 
fui escravo por corrente: 
- Eu sou negro sim.!
3. No Brasil juntei-me aos fracos,
lutei contra a escravidão,
:fiz quilombo, fiz cultura,
construi nova nação:
- Eu sou negro sim.!
4. Nesta terra suei sangue,
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dei meu corpo, vida e peito, 
: hoje sofro as mesmas dores 
do racismo e preconceito: 
- Eu sou negro sini!
5. Sem correntes hoje luto
prá viver em liberdade
:organizo, rezo e sonho
meu Brasil - Fraternidade:
- Eu sou negro sim.! 

COMUNICAÇÃO PARA A 
VERDADE E A PAZ 

(C. da F. 1989) 

242 -CANTO DE ENTRADA 
1. Divulgando a Boa Nova,/ convidando à conver
são,/ Jesus Cristo anuncia/ a total libertação. 

Que a Comunicação/ Não se canse ja
mais/ De estar a serviço/ Da verdade e da 
Paz! 
2. O Espírito prometido/ continua a revelar/ a verda
de que no mundo/ haveremos de anunciar.
3. Quantas vozes mentirosas,/ que enganam o hu
mano ser:/ só defendem os interesses/ do dinheiro e 
do poder!
4: Denunciemos toda forma/ de humilhante opres
sao: 
tudo aquilo que deforma nosso povo, nosso chão!/
5. �rom_ovendo-se na vida/ a justiça e a paz:
o s1lénc10 do exemplo/ testemunha muito mais!

243 - CANTO DE COMUNHÃO

Ó Trindade, vos louvamos/ vos louvamos 
pela vossa comunhão!/ Que esta mesa 
favoreça/ favoreça nossa comunicação! 
1. Contra toda tenta9ão/ da ganãncia e do poder,/
nossas bocas gritem Juntas/ a Palavra do viver!
2. Na montanha, com Jesus,/ no encontro com o 
Pai,/ recebemos a mensagem:"lde ao mundo e o
transformai!"/
3. Deus nos fala na história/ e nos chama à conver
são: vamos ser palavras vivas/ proclamando a sal�
vação!
4. Vamos juntos festejar/ cada volta de um irmão/ e o 
amor que nos acolhe,/ restaurando a comunhão!/
5. Comunica quem transmite a verdade/ e a paz,/
quem semeia a esperança/ e o perdão que nos re
faz. 

"MULHER E HOMEM: 
IMAGEM DE DEUS" 1990 

244 -CANTO DE ABERTURA 
Do·.mesmo sopro divino vivendo, mulher e homem: 
imagem de Deus, sendo parceiros de vida, a cami
nho, cantem a glória ao Senhor, rei dos céus! 
1. O Senhor, no começo dos tempos, ao criar céu e 
mar, Vale e serra, fez o homem e fez a mulher e aos
dois confiou toda a terra.

2. Deus os fez semelhante a ele, viva imagem do 
seu esplendor. A razão acendeu-lhes na mente, e 
nos seus corações pôs o amor. 
3. O pecado feriu essa imagem, ofuscando seu bri
lho primeiro. 
Imploramos, Senhor, o perdão, por Jesus, o divino 
Cordeiro. 
4. Adoramos, Senhor, vossa glória, damos graça por 
vossa bondade. Ajudai-nos a ser a imagem, do 
amor que viveis na Trindade! 

245-MULHER NA LUTA
1. Vai pra beira do riacho, com a trouxa na cabeça,
pra ganhar 'ma micharia, lava roupa todo dia
se resfria e não se queixa. (bis)
2. O sol quente na cabeça, e os pés na água fria,
é a mulher lavadeira, trabalha a semana inteira, pra 
poder ganhar a vida. (bis) 
3. Bota a lenha no fogão, faz o leite do menino, 
varre a casa, limpa a mesa e arruma a prateleira, 
enquanto ele está dormindo. (bis) 
4. E mulher, dona de casa, sem tempo pra descan
sar, 
·faz almoço, faz a janta, e a noite, lá pras tantas,
ela ainda sem deitar (bis)
5. Já não tem mais o marido e vai pra roça sozinha,
deixa o filho de dois anos e mais um, nem está an
dando, 
cuiçla deles Mariquinha. (bis)
6. E a mulher do posseiro, que o pistoleiro assassi
nou, 
tudo é culpa do sistema, pois o rico não tem pena
do povo trabalhador. (bis)
7. Se sair, menino chora, mas se fica, falta o pão,
madrugada: todo dia, sol brilhante ou chuva fria,
só !')nricando o patrão. (bis)
8. E a mulher bóia-fria, é o peso do facão,
quando a cana vai caindo, ela pensa nos meninos, 
é uma dor no coração.
9. Mas o tempo vai passando e elas vão se aperce
bendo, 
que é somente se engajando e se conscientizando, 
que 9 luta vai rompendo. 
10. E a mulher que se organiza e ao homem dá a
mão, duas forças bem unidas, pra fechar esta ferida 
e acabar a opressão. 

246 -BAIÃO DA NOVA MULHER 
Viva, viva, a mulher desta nação,/ que vai 
gerando no ventre/ a nova semente da li
bertação!/ e vem trazendo no sangue/ a 
semente nova da revolução!/ 
1. Sertaneja, manhã cedÕ, vai ela sem medo, já vai 
trabalhar, 
Trabalho duro, suado, sempre conquistado a duro 
penar. 
Sai de casa, come nada, e sem deixar nada pros fi
lhos comer. 
Volta, trazendo um pouquinho, o ganho mesquinho, 
não dá prá viver. 
2. Mulher do povo humilhado, comprado, enganado
em toda nação.
Mulher do povo ambulante, tocado a ferro, tangido
do chão.
Pode inda ser diferente, se o olho da gente aberto
enxergar, 

36 e. da Fraternidade

O mal que mata a pobreza, se unindo a certeza a 
gente lutar. 
3. Companheira nordestina, constrói nova sina, va
mos caminhar.
Ganhando a terra e a rua, a força que é tua, nin-
guém vai quebrar. . .
Traz os teus filhos na praça, na lei ou na raça, a vi-
tória já vem.
Une o teu braço ao do homem, pra vencer a fome e
cantar o bem. 
4. Operária da cidade, a brutalidade e a lei do patrão 
vão ter que ser destruídas, tua classe reunida saco
de a nação.
A causa e a luta é comum e o povo é só um, precisa 
se unir. 
A força nova da vida, mesmo perseguida, de pé vai
sorrir.

247 -MULHER É IGREJA 
Mulher é alma, mulher é certeza 
Mulher é sorriso, mulher é Igreja. 
Mulher é corpo, mulher é beleza, 
Mulher é sonho, mulher é firmeza, 
Mulher é rosa, Rosa é mulher, 
Rosa é perfume, perfume é muJher. 
Mulher é corpo, mulher é beleza, 
Mulher é sonho, mulher é firmeza. 
Mulher é alma, mulher é certeza, 
Mulher é sorriso, mulher é Igreja. 
Mulher é alma, é certeza, sorriso, 
Mulher é Igreja (bis) 

248 -MULHER REVOLUÇÃO 
1. Miriam puxou o cordão, tamborim em sua mão, a
dança animou. 
No povo explodiu a alegria, findou a agonia. Jové li
bertou (bis) 
Ê, Ê mulher ê, ê, êJ Mulher que acaricia/ 
Mulher que amassa o pão/ Mulher na lide
rança e na revolução,/ Mulher que traz no 
ventre, nossa libertação! 
2. Débora, muito querida, juíza escolhida, poder po
pular. 
Na terra e no Projeto novo, a conquista do povo, com 
Deus vai guiar 
3. Ana levanta o clamor, põe nas mãos do Senhor a
sua tristeza. 
Ele que é Deus da vida, que abre a saída, fecunda a
probreza.
4. Lá vai Judite tão bela, a coragem revela, matando
o opressor.
E traz sua cabeça cortada, canta emocionada a 
Deus libertador.
5. Anima os filhos à luta, frente à força bruta do ho
mem cruel:
É mártir com os filhos seus, a mãe dos Macabeus
que a Deus é fiel.

6. Maria é arca de amor, traz o Libertador em seu
ventre e anuncia: 
Deus torna o opressor destronado, levanta o humi
lhado, ela canta a alegria.
7. Na América dos torturados, das mães são os bra
dos em nome da história.
Dor, coração, valentia, vence a covardia, fecunda a 
vitória. 

"SOLIDÁRIOS NA DIGNIDADE DO 
TRABALHO" 1991 

249 - CANTO DE ABERTURA 
1. Jesus, vindo ao mundo, quis ser operário
na humilde oficina do justo José.
Enquanto Maria fiava e tecia,
os três partilhavam a vida e a fé.
Vamos nós, povo de Deus,/ conviver com
dignidade/ e, no mundo do trabalho,/ 
construir fraternidade! 
2. Mas como falarmos em fraternidade,
se a desigualdade traz dupla opressão:
salários indignos esmagam a vida 
e lucros vultosos insultam o irmão? 
3. Que todos, unidos e organizados, 
com plenos direitos e sem opressão, 
conquistem a vida através do trabalho, 
construam um mundo mais justo e irmão! 

250 - SALMO RESPONSORIAL 
Será lembrado quem 
reparte com o irmão 
Seu trabalho, sua renda e 
Seu chão! 
251 -ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO 
Salve, ó Cristo, De Deus Pai o filho amado, 
És caminho, boa nova e alegria! 
Tua palavra ouviremos, bem unidos, 
No trabalho a anunciaremos, cada dia! 

252 -APRESENTAÇÃO DAS OFER ... 
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, transformai/ 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, n 
mesma noite, a morte o levou.
3. Jesus nos alerta que o lucro indevido,/ que ex 
piora a 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!

253 - CANTO DE COMUNHÃO 
1. Eis que o Reino de Deus está perto!
Vamos·crescer, vamos nos converter! 
Solidários, em nosso trabalho, 
ao projeto de Deus responder! 
NA DIGNIDADE DO TRABALHO SOLIDARIOS, 
Á VOSSA MESA NOS SENTAMOS, Ó SENHOR.
FRUTIFICAI, POR VOSSA GRAÇA,_ESTA PARTI 
LHA, PARA O TRABALHO DOS IRMAOS TER MAi
VALOR!
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2. Deus nos dá o seu filho amado 
ele vem nos reunir num só pão.

' 

No trabalho nos quer irmanados 
sem barreira de servo e patrão. 

'

3. Lá no templo, Jesus, indignado,
recl�mou contra a exploração. 
O drnherro é amaldiçoado, 
se for fruto do sangue do irmão.
4. Quem crê em _Cristo, não é condenado,
crer, também, é Juntar nossas mãos 
conseguir condições de trabalho 
como filhos de Deus, como irmã�s! 
5. Jesus é solidário conosco 
para nos libertar, se doou. 

' 

Com o trabalhador mais humilde, 
ele mesmo se identificou. 
6. Apontando as aves, as flores 
diz Jesus: "o Pai não as esque�e. 
Mas vocês valem mais do que elas,
quem trabalha, o salário merece!"
254- HINO (Is 65, 17-25)
Boca de povo - povo!
gritando novo - novo!
Senhor Deus mandou dizer: (bis)
1. Eu vou criar
um novo céu e nova terra 
e o que passou, passou! 
As misérias suportadas 
já não mais serão lembradas. 
Todo mundo a se alegrar, 
com o que eu vou criar! 
2. Eu vou tornar
Jerusalém uma alegria,
Todo o povo a sorrir!
Na cidade eu vou vibrar, 
vendo o povo a se alegrar. 
Já não mais se ouvirão 
choros, nem lamentação!
3. Que já não mais
as criancinhas pequeninas 
morrerão, sem se criar! 
Ninguém mais vai falecer, 
sem toda a vida viver. 
Com cem anos, um menino, 
morrer antes, mau destino! 
4. Que os operários,
suas casas construindo,
nelas eles vão morar •.
Seus roçados plantarão,
dos seus frutos comerão. 
Ninguém mais constrói, nem planta, 
pra que outro more e coma! 

\ 
5. Os meus eleitos,
como as árvores vivendo, 
do trabalho de suas mãos 
eles vão, Sim, desfrutar 
epão mais em vão cansar. 
Por Deus raça abençoada 
eles e a filharada! 
6. Antes que eles
por

�
' im chamem, já respondo, 

rnda edem e já atendi. 
Come ão, bem juntos todos, 
bor, leão, cordeiro e lobo. 
Nenhunimal, nem destruição 
em meu monte mais farão! 
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255 - CRISTO TRABALHADOR 
T_u és o Deus dos pequenos,/o Deus humano e so
frrd'!,/ o Deus de mãos calejadas,/ o Deus de rosto 
curtrdo./ Por isso te fal� eu/ como te fala meu povo./ 
Porque és o Deu� recerro,/ o Cristo trabalhador. (bis) 
1

_. 
Tu vars de maos dadas com minha gente/ pelas 

crdades e roçados./ E fazendo fila aos pés dos gran
des/ para que te paguem alguns trocados. 
2. Tu comes na feira catando no lixo/ com Zé, João,
Chrco ou Mana./ E reclamas contra a miséria/ que
mata teu povo dia a dia.
3. Eu te vi brocando, fazendo cerca /engordando
gado _e sem feijão. / E na rua com os �mpanheiros, 
I exrgrn�o terra e ganha-pão. 
4. Te vr no �I0Qado no campo,/ o dia inteiro sem
parar:/ E �o srndrcato com os companheiros/ pra ver
aiustrça triunfar.

256 - SANTO DIAS 
-. Operário de sonho criança,/ operário da terra e ofi
cina. 
Operário que um dia se cansa,/ de esperar as mu
danças de cima: 
- Operário, esperança que vela,/ operário suado 
sem fala.

' 

Operário alger12ado na cela, operário calado a bala.
- Entre nós órfaos choram carícias/ de ásperas mãos
de ternura. 
Que morre em piquete vencendo/ a mão que lhe 
mata e tortura. 
- Só o rosto do amigo tem nome,/ e lugar em uma vi
da futura. 
A_ terra � a história consomem/ o covarde, a opres
sao e a impostura.
Santo, a luta vai continuar/ Os teus sonhos vão res
suscitar( Operários se unem pra lutar/ Por teus filhos
va! continuar.
- � o gás, é o choque, é a tosse,/ fumaça, cavaco,
fenda, po�reza com fome, cansaço,/ doença hora
extra perdrda.

' 

- É a �quina quieta, parada: /é a greve o piquete 
a polícia; 

' ' 

é o p_eão com a vida danada/ entre a fome e a dor da 
seyícra. 
- E o san�ue que orvalha a justiça,/ dá a flor dá o
fruto e o pao.

' 

Ternura nas mãos da cobiça/ se vinga em nova es
tação.
- E _Santo que a morte não mata,/ soluços de Anas
Manas.
Nos órfãos_ que perdem seus pais/ renascem as 
rdéras um dra. 

257 - CONVITE PRA CAMINHADA 
Ó meu irmão,/ Por que aqui não vem? 
Prá nos�a caminhada/ precisamos mais alguém. ó 
meu rrmao/ que eu quero bem,/nosso Jesus/ convi
da você também. 
1. Deus _lá do céu/ _vendo o povo oprimido,/ ele fez o
seu pedrdo pra Morsés e Aarão,/ Mesmo com medo/
atende_ram o chamado;/ o povo foi libertado/ daquela
escravidão.
2. E agora o� fatos/ já estão se repetindo,/ nós esta
mos descobrr�do/_ que é a mesma situação./ nossa
tarefa é conscientizar o povo/ a construir um mundo
novo/ em que haja união.
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3. A gente vê/ nossos irmãos explorados/ nesses
trabalhos pesados/ que têm de muitos estilos,/
Quando adoece ele perde o seu valor,/ o pobre tra
balhador/ vai terminar no asilo. 
4. Nós somos um povo/ que trabalha todo dia/ e até
com alegria/ na esperança de vencer,/ Já sinto um
pouco da nossa libertação,/ a vida em união até que 
é bom viver. 

258 - A LUTA VAI CONTINUAR 
Eu tõ ficando apurrinhado, tõ inconformado/, eu tô 
em alta tensão./ Eu não estou aguentando levar 
esta vida sob esta pressão. 
Pensei que iria melhorar a vida do operário, a vida 
do peão./ Que idiota eu fui quando acreditei na 
Constituição. 
Eles fazem o que querem, são intransigentes, eles 
estão com o poder./ A nossa única arma é o direito 
de greve, sabe Deus porque!/ Se a gente quer 
dialogar, eles mandam o exército pra negociar./ 
Em Volta Redonda a coisa ficou feia, eles manda
ram matar!/ Mas nem por isso, nós vamos parar de 
lutar; em memória de William, Barroso e Valmir, 
nossa luta vai continuar! 

EU SOU VOSSA PÁSCOA 

259 - CANTO DE ENTRADA 
1. Por sua morte, a morte viu o fim,/ do sangue 
derramado a vida renasceu./ Seu pé ferido nova 
estrada abriu,/ e neste homem o homem enfim se
descobriu. 

Meu coração me diz: "O Amor me amou/ 
e se entregou por mim!"/ Jesus ressus
citou!/ Passou a escuridão,/ o sol nas
ceu!/ A vida triunfou: Jesus ressuscitou! 
2. "Jesus me amou e se entregou por mim!" Os 
homens todos podem o mesmo repetir./ Não te
meremos mais a morte e a dor,/ o coração humano 
em Cristo descansou. 
260 - ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
Que alegria, Cristo ressurgiu!/ No evangelho ele 
vai falar./ Entoemos nosso canto de louvor e grati
dão:/ sua palavra vamos aclamar. Aleluia, aleluia/ 
Aleluia, aleluia!/ Aleluia, aleluia/Aleluia, aleluia! 
261- PREPARAÇÃO DAS OFERTAS
1. Em procissão vão o pão e o vinho,/ acompa
nhados de nossa devoção,/ pois simbolizam aquilo 
que ofertamos:/ nossa vida e o nosso coração! 
Ao celebrar nossa Páscoa/ e ao vos tra
zer nossa oferta,/ fazei de nós, ó Deus 
de amor,/ imitadores do Redentor! 
2. A nossa Igreja, que é Mãe, deseja/ que a cons
ciência do gesto de ofertar/ se atualize durante to
da a vida/ como o Cristo se imola sobre o altar! 
3. O pão e o vinho serão em breve/ o Corpo e o
Sangue do Cristo Salvador./ Tal alimento nos une
num só Corpo,/ para a glória de Deus e seu louvor!

262 - CANTO DE COMUNHÃO 
1. Antes da morte e ressurreição de Jesus,/ ele na 
Ceia quis se entregar./ Deu-se em comida e bebi
da pra nos salvar. 
E quando amanhecer/ o dia eterno, a 
plena visão,/ressurgiremos por crer/ 
nesta vida escondida no pão. 
2. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor,/ 
nós repetimos, como ele fez:/ gestos, palavras, até 
que volte outra vez. 
3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos,/ e
nos prepara à glória do céu;/ ele é a força na ca
minhada pra Deus. 
4. Eis o Pão vivo mandado a nós por Deus Pai! 
Quem o recebe, não morrerá;/ no último dia vai
ressurgir, viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós!/ Esta ver
dade, vai anunciar/ a toda a terra, com alegria, a
cantar. 

263 - EM PROL DA VIDA 

Diante de ti ponho a vida e ponho a 
morte,/ mas tens que saber escolher: 
se escolhes matar, também morrerás; 
se deixas viver, também viverás! 
Então vive e deixa viver. 
1. Não mais estes rios poluídos,
não mais este lixo nuclear.
Não mais o veneno que se joga 
no campo, nos rios e no ar. 
Não mais estas mortes sem sentido, 
não poluirás e não matarás.
A terra é pequena e limitada, 
se a terra morrer, também morrerás! 
ô, também morrerás! 

2. Não mais a tortura, nem a guerra,
não mais violência nem rancor.
Não mais o veneno que se joga
na mente do povo sofredor.
Não mais este medo sem sentido,
não destruirás, nem oprimirás. 
A vida é pequena e entrelaçada, 
se o homem morrer, também morrerás! 
ô, também morrerás! 
264 - PAI N. DOS TRABALHADORES 
Pai Nosso que estás nos céus, 
santificado seja o vosso nome. 

Vários 

Venha a nós o vosso Reino,/ sejam feitos vosso 
projetos,/ aqui na terra, aqui na terra, 
antecipando o que será viver nos céus. 
O pão nosso de cada dia dai a nós .e ao noss 
irmão, /como fruto de quem trabalha e constróe est 
nação./ E perdoai-nos os nossos esgoísmos 
que prometemos perdoar também 
a quem nos ofendeu. 
Pra não sermos instrumentos de egoísmo e d 
opressão,/ libertai nosso coração! 
Pois teu é o poder - livrai-nos do mal!
Teu Pai também trabalha - livrai-nos do mal!
E nós trabalharemos para fazer um mundo ma 
igual - livrai-nos do mal! 



265 -COMUNHÃO 

1. O Espírito sopra nos sonhos/ de um mundo mais
justo e feliz./ E todos aqueles que sonham/ carregam
o que Deus sempre quis./ Se o pequeno se une ao 
pequeno,/ é bem certo: o unor vai v!;!ncer./ Vão criar
uma terra de çente/ que é diferente/ e sabe viver.

A comunhão,/ hoje, aqui,/ é a certeza/ do 
que há de vir J Se somos todos/ um mes
mo pão,! Isto é revolução. 

2. Se a festa dos grandes se alonga,/ fazem guerras, 
mil leis de opressão,/ e a gente espera calado/ que 
Deus venha dar solução./ Ficaremos à margem da 
vida,/ só olhando a morte avançar./ Levantemos 
bem firme a esperança!/ O que traz mudança é se 
organizar!
3. Ir manchando de verde o que é cinzai e pintando
de azul nosso chão •• ./_ Só luta quem se faz artista! 
e tem a coragem do NAO./ Passa sempre além dos
limites./ Vai cantando o que querem calar./ Não
aceita modelos perfeitos/ e mostra outro jeito/ de ser 
e de amar!
4. Deus caminha por muitas estradas,/ fala sempre
na vida de alguém./ Mas povo é a maior profecia:/ é
nele que Deus sempre vem./ Cada grito de angústia
e incerteza/ é Palavra que Deus vai usar/ pra em
purrar mais depressa o futuro./ Ainda é escuro, mas
vai clarear!

266 -OFERTAS 

1. Recebe o povo que EE ofertai São grãos unidos 
neste pão./ Recebe a dor, a luta, o pranto/ fermento 
desta união./ Recebe a flor da esperança/ que a 
gente não deixou morrer./ Por nossa vida na mesa/
junto de Deus dá certeza/ Haverá transformação.
2. Recebe a terra em mão de poucos/ que fazem seu 
o que é de Deus./ Recebe os frutos do trabalho/ que
o operário não colheu./ Recebe a fome, a injustiça/
que o Sistema semeou/ Por nossa vida. •• 
3. Recebe toda a violência/ que mata quem incomo
dou/ Recebe o povo tão descrente/ porque alguém o 
enganou./ Recebe tudo que é feito pra gente não 
saber pensar./ Por nc,ssa vida ...
4. Recebe a festa dos pequenos/ mostrando vida
bem maior./ Recebe o canto profecia/ qu� o povo
sabe até de cor./ Recebe o abraço amigo./ E cristali
no ainda o amor./ Por nossa vida na mesa. ••

267-CREIO

1. Creio em Deus, a Mãe e o Pai da Vida/ toda a 
energia de transformação/ que em Jesus se fez um 
companheiro/ Deus que tem rosto e os pés no chão. 
Creio na Força que cria e recriai rio de hoje é chuva 
de amanhã/ Sempre é preciso crer./ Sempre é preci
so andar./ Nada que vive veio pra ficar! 
2, Creio em em entrega sua-vida/ para que o mundo 
cresça além de si/ toma-se pão d vinho derramado/ 
e incomoda quem só está aqui./ Creio no Amor solar 
e transparente/ O que é claro agride a escuridão/ 
Quem se deixou cair/ Quem se deixou partir/ vai ser 
multiplicado sem medir! 
3. Creio em povo se organizando/ e não deixando 
nada sufocar/ sua esperança sempre acordada/
Noites de povo sempre têm luar./ Creio no Reino
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que já está brotando/ árvores crescem sem a gente 
ver/ Frutos de luta e dor/ vão amadurecer/ e todos 
neste dia vão colher! 

268-GLÓRIA
1. Cante conosco o dia que amanhece/ Cante co
nosco a luz, a flôr e o mar. Cé\nte conosco o sol que
nao se esquece de dizer: GLORIA! De gritar: VIVA!
De cantar glória ao autor do universo.
2. Cante conosco os irmãos que nos rodeiam./
Cante conosco alegria e. união. Cante conosco a fé
que não se esquece de dizer: GLÓRIA! De gritar VI
VA! De cantar glória ao Deus de nossos corações. 
3. Cante conosco o Deus que nos reúne. Cante co
nosco o seu amor em nós. Canje conosco o Sim que 
não se esquece de dizer: GLORIA! De gritar VIVA! 
De cantar glória ao nosso Deus e Rei da paz. 
4. CE;r:te conosco o sorriso e amizade./ Cante co
nosco acolhida e união, Cante conosco o amor que 
não se esquece de dizer: GLÓRIA! DE gritar VIVA! 
De cantar glória a quem nos faz comunidade.

269 - O POUCO QUE TEMOS 

Senhor, o pouco que temos, trazemos ao 
teu santo altar J Criaste a terra e a vida, 
mandaste o homem trabalhar. Senhor, 
aquilo que temos, trazemos pra te ofertar. 
Aceita, Senhor, a comida, a bebida, a ale
gria na mesa do lar. 

1. As mãos do pobre parecem com as mãos operá
rias de Deus. São rrãos calejadas no eito, como as 
mão operárias de Deus. 
2. As mão dos pobres parecem com as mãos gene
rosas de Deus. São mãos que repartem o alimento,
como as mão generosas de Deus. 
3. As mãos dos pobres parecem com as mão solidá
rias de Deus. São mãos que acolhem o mais pobre, 
como as mãos solidárias de Deus.

270 -A VIDA INTEIRA NO ALTAR 
1. Da luta que cansa o braço da gente, fazemos vi
nho e pão. Do mundo partido, mal dividido, fazemos
refeição. 

Pra que a vida inteira o altar, possa em 
VIDA se transformar. Comunhão há de 
existir um dia! Se na terra um grão se 
perdeu, nós sabemos que não morreu. O 
amor não acontece em vão! 

2. Da fé que é o olhar mais certo pro escuro, faze
mos vinho e pão. Do amor esmagado e crucificado,
fazemos refeição.
3. Da forço de Deus nas dobras da História, fazemos
vinho e pão. Dos passos cortados, sonhos podados,
fazemos refeição.-

271 -OS DISCÍPULOS DE EMAÚS 
1, Andavam pensando tão tristes de Jerusalém à 
Ema�, os dois seguidores de Cristo, logo após o 
episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, 
Jesus se chegou devagar. "De que vocês vão pa
lestrando?" E ao Senhor não puderam enxergar. 

Fica conosco Senhor, é tarde, a noite já 
vem! 
Fica conosco Senhor, somos teus segui
dores também! (Bis) 

2. Não sabes, então, forasteiro, aquilo que aconte
ceu? Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que es
perou Israel. Os chefes a morte tramaram do Santo
profeta de Deus. O justo foi Crucificado, a esperança
do povo morreu.
3. Che,g,,.rc'o, afinal, ao destino, Jesus fez que ia 
passar, mas eles demais insistiram: "Vem, Senhor,
vem conosco ficar!" Sentado à mesa com eles, dei;
graças e o pão repartiu. Dos dois foi tão grande a 
surpresa: Jesus Cristo, o Senhor, ressurgiu!

272 -O QUE VALE É O AMOR 

Se é pra ir pra luta eu vou/ se é pra tá pre
sente eu tôl pois na vida da gente o que 
vale é o amor. 

1. É que a gente junto vai/ reacender estrelas, vai/
replantar nosso sonho em cada coração/ Enquanto
não chegar o dia/ enquanto persiste a agoniai a
gel)te ensaia o baião. Lauê, lauê ••• 
2. E que a gente junto vai/ vai abrindo caminhos vai/ 
alargando a avenida pra festa geraV Enquanto não 
chega a vitória/ a gente refaz a História pro que há 
de §er afinal. Lauê ••• 
3. E que a gente junto vai/ vai pra rua de novo vai/
levantar a bandeira do sonho maior/ Enquanto eles
mandam não importai a gente vai abrindo a portal 
Quem vai rir depois ri melhor. Lauê •••
4. Esse amor tão bonito vai/ vai gerar nova vida vai/
cicatrizar feridas fecundar o chão/ Enquanto governa 
a maldade/ a gente canta a liberdade. O amor não 
se rende jamais. Lauê ... 

273 -OBRIGADO SENHOR 
1. Obrigado Senhor porque és meu amigo:
porque sempre comigo tu.estás a falar. 
No perfume das flores, na harmonia das cores 
e no mar que murmura o teu nome a cantar
Escondido tu estts no verde da floresta, nas aves em 
festa e no sol a brilhar. Na sombra que abriga, na 
brisa amiga, na fonte que corre ligeiro a cantar
2. Te agradeço ainda, porque na alegria e na dor to
do dia posso te encontrar. Quando a dor me conso
me, murmuro teu nome e, mesmo sofrendo, eu pos
so cantar.

274 -E SE EU CANTAR POR MEU 
IRMÃO 

1. E se eu rezar por meu irmão
E em nome dele eu invocar teu nome 
E se eu cantar uma canção
E se eu dançar por meu irmão
E me esquecer que o meu irmão tem fome.
Será engano meu,
não é religião querer que as coisas
fiquem como estão e não buscar aqui alguma 
solução
Será engano meu,

não é religião querer que tudo fique 
como está, e não acreditar que a história mudará! 
2. Enquanto eu canto esta canção
Já fora eu sei que algum irmão padece! 
Se eu me esconder nesta canção 
se descançar num violão
e me ocultar atrás de alguma prece .. 

275 -O SENHOR VIRÁ 
- Tempo de esperança e de viver
tempo de ser novo e renascer ... 

Eis que uma criança já se anuncia 
dentro de Maria o céu conosco está. 
Tempo de esperança e de alegria 
vamos esperar que o Senhor virá 
o libertador já vem (2x).

- Como esperava o povo Hebreu
o Senhor do povo não se esqueceu ..
- Hoje o povo espera de coração
por um mundo novo bem mais irmão

276 -NOVA SOCIEDADE 

1. Eu enxerguei a aflição de 
meu povo, e escutei o grito
de seus clamores. E enviei
meu servo Moisés à eles,
para livrá-los das mãos
dos opressores.
2. Eu o chamei desde sempre
e para sempre, hoje confio
a você esta missão: de ser
agora Aliança com meu 
povo, de denunciar as
formas de escravidão.

Hoje nasceu um menino, 
um filho nos foi dado 
seu nome é Deus conosco, 
príncipe da paz será 
chamado! (bis) 

3. Os prisioneiros terão
anistia, e todos os
cegos virão a enxergar.
Povo dos pobres, é deles
o meu Reino, à nova
terra irão se encaminhar!
4. Então o lobo hospedará o 
cordeiro, os animais vão 
comer junto ao leão, e um
menino pequeno os guiará
e todos juntos
confraternizarão!
5. Das espadas se farão for
tes arados, todas as
armas em enxads mudarão,
para lavrar esta nova
sociedade, que é meu
projeto de amor e união! 
6. Das alturas se derramará 
o orvalho e as nuvens
choverão a vitória, da 
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terra brotará felicidade, 
sou o Senhor: a justiça é 
minha glória! 

2n - VEM, MEU IRMÃO 
Vem, meu innão, vem festejar
o natal do nosso povo
onde Jesus vai chegar!

1. Jesus quis nascer nos pobres,
escolheu Belém sem nobres 
lá prás bandas de Judá ... 
Não teve nem moradia, 
sua morada terrena 
foi na gruta bem pequena 
que Jesus quis começar ... 
2. Os que juntam em celeiros 
poder, fama e dinheiro 
que repartam esses bens. 
Jesus nasce no oprimido
prá verdade e prá justiça
contra a força e a cobiça
nasce entre os que não têm. 
3. Se Jesus nascesse agora 
prá consolo de quem chora, 
nasceria lutador.
Jesus ia nascer índio, 
Operário ou fávelado,
trombadinha, corticado,
seringueiro ou lavrador.
4. E Jesus sabe da vida,
da pobreza tão sofrida
que o povo vive, ainda.
Foi sabendo o valor
que do pão do operário 
Jesus fez o seu sacrário 
sua carne que dá vida.

278- NATAL É CONVERSÃO

1. Chegou a hora de sonhar de novo,
de tornar-se povo e se fazer irmão 
Chegou a hora que ligeiro passa 
de ganhar a graça para a conversão. 

Meu caro innão, olha prá dentro do 
teu coração, vê se o Natal se tornou 
conversão e te ensinou a viver (bis) 

2. Chegou a hora de viver o Cristo
e acreditar que isto é se tornar maior.
Chegou a hora de pensar profundo
e perceber que o mundo pode ser melhor.
3, Será difícil tantas mãos unidas 
não fazer da vida um tempo sem igual
Será difícil tanto amor e afeto
não tornar concreto o gesto do Natal.

279 - OFERTÓRIO LATIN'J-AMERICANO 
Aceita, Senhor, nossos dons/ aceita, Senhor nosso 
pão/ aceita, Senhor, nosso vinho, / aceita, Senhor, 
nossa gente, sofrida, oprimida, esquecida,/ aceita 
esta dor que machuca demais. 
1. Aceita também nossa fome de paz
Aceita, Senhor, nossa fome de amor.
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Aceita, Senhor, este humano calor dos 
povos latinos que querem viver/ sem 
fome, sem medo, num mundo de paz/ na paz 
da justiça de homens iguais. 

Aceita, Senhor, nosso Deus 
os dons que por certo são teus. (bis) 
2. Aceita também nossos povos, Senhor,
crianças e jovens sedentos de amor e 
todos aqueles sem voz e sem vez/ com
fome de paz e de amor e de pão/ que 
esperam os ventos da renovação à luz 
do que disse Jesus, nosso irmão. 

280 • VEM, SENHOR 
Vem, Senhor, não tardes mais,/ 
Vem nos dar a vida, vem nos dar a 
paz!/ Vem, irmão, não tardes não,/ 
De mãos estendidas repartir o pão. 
1. Jesus, um dia, reuniu todos os 
seus amigos numa refeição:/ Cingiu
-se com uma toalha e lavou os pés,
de todos os irmãos./ Depoi� de
lhes lavar os pés, o Mestre expli·
cou-lhes aquela lição:/ Quem quer 
ser o maior na vida, deve se tor-
nar o menor dos irmãos.
2. Jesus, naquela despedida,/ ele 
pregava a vida, Ele pregava amor;/ 
E qual não foi sua tristeza, quan
do ali na mesa, estava o traidor! 
Também nossa própria vida somos, 
muitas vezes, "Judas traidor" .. .! 
Comemos e bebemos juntos, e de
pois negamos ao irmão o amor. 
3, E o Mestre, repartindo o pão, 
e repartindo o vinho, assim Ele 
falou:/ "Tornai, comei deles agora 
é o meu corpo e sangue, que por 
vós eu dou"!/ Também ao nosso dia
a-dia, vamos nos doar ao pobre, 
nosso irmão!/ Tem gente morrendo 
de fome, e na nossa mesa está 
sobrando pãol, .. 
4. Assim foi a Ultima Ceia, a Pri
meira Missa que Jesus rezou:/ Tor
nando-se nosso alimento e, de amor
sedento, por nós se entregou,/ No 
mundo há uma grande Ceia, a Festa 
da Vida, a Ceia Pascal;/ E a festa 
s6 será completa, quando houver,
no mundo, amor Universal!

281- IDE!
Ide por todo o mundo, pregai
o Evangelho, a justiça e a paz
falai em meu nome sem medo
estarei convosco, não vos deixarei!

Deste meu povo sofrido, cansado, 
abatido, senhor compaixão! 
parece ovelhas sem pastores que 
marcha entre lobos na escuridão. 
Vós sois o sal que dá gosto, a 

luz que ilumina as trevas da dor. 
Não vos torneis sal insonso nem 
luz apagada: brilheis por amor. 
A igreja que é missionária 
ainda que sofra não pode calar. 
Levanta sua voz, voz unida 
e clama com fome de libertação. 

282 - NATAL DE JESUS 
É Natal de Jesus! Festa de alegria, 
esperança e luz! 
1. Toda a terra canta um hino,
bendizendo o Salvador,
que em Belém se fez menino,
dando o exemplo de amor
2. Quantos anos se passaram,
desde que Jesus nasceu;
da mensagem que ele trouxe
muito pouco se aprendeu.

283 - POVO PROFETA, 
POVO MISSIONARIO 

O Espírito de Javé impele o POVO 
a discernir os sinais dos tempos: 
"pobreza faz parte das imensas/ 
maiorias, juventude em busca de 
melhores dias." 

Venha, Povo meu, Povo profeta, Povo 
missionário. Seja fennento no mundo e 
participe na construção do Reino de 
Deus. 
Imensa maioria de nossos irmãos, vive situações de 
pobreza e miséria. Urge denunciar as opressões e 
SAUDARIZAR mesmo com PERSEGUIÇOES. 
Há tanto que fazer e muito que dizer. Não fique ai 
parado de braços cruzados, A Igualdade, a Justiça, 
a Verdade devem reinar na nova sociedade. 
A América Latina sofre, meu irmão, 
Não vês? Tanta dor e tanto sofrimento. É então por 
estas pegadas que o míssionário segue atento. 
Um dia, então, haveremos de ver, o povo faminto, 
sedento, gritar: "Tive fome e me deste de comer, tive 
sede e me deste de beber". 

284 - PÉ NA ESTRADA 

Tu, chegaste um dia 
falaste de um Reino, 
de émor e justiça e 
disseste: 
"Vai, inflama esta terra 
com minhas palavras ... " 
Eu te seguirei! ... 
Te seguirei neste caminhar 
deixei prá traz a saudade 
de onde eu venho. 
Só trago um par de 
sandálias 
e minha voz prá gritar 
que és a força que tenho. 
E todo aquele que me 
escutar, entenderá a 

verdade do teu Evangelho 
e verei como são belos 
os pés de quem vai te 
pregar, não noutra cruz 
mas no peito de 
quem te aceitar. 
EU VOU SEM DESCANSO 
pela estrada canto teu 
nome, que é prá toda 
a terra escutar. 
E nesta estrada não 
existe nada que impeça, 
que eu leve tua luz 
pelo mundo ... porque 
continuo ouvindo, tua 
voz no meu próprio cantar ... 
Mas se neste longo caminhar 
a solidão for mais forte 
que a força que tenho, 
esquecerei que sou fraco 
e prometo que vou te 
pregar, não noutra cruz 
mas no peito de quem te 
aceitar ... 
EU VOU SEM DESCANSO, 
pela estada canto, 
teu NOME 
que é prá toda a terra 
escutar, 
e nesta estrada 
não existe nada, 
que impeça que eu leve 
tua luz pelo mundo ... 
porque continuo ouvindo ... 
tua voz no meu próprio 
cantar ... 
tua voz no meu próprio 
cantar ... 
tua voz no meu próprio 
cantar ... 
láia ... láia ... láláiáláialá ... 

285 - FÉ EM DEUS E PÉ NO CHÃO 
1. Mundo novo, nova vida
fé em Deus e pê no chão,
fazemos a caminhada
prá libertação.
Por caminhos tortuosos
de muita desigualdade,
vamos levando a justiça
e a solidariedade. 
2. Mãos nas mãos e mãos nas Bíblias
vamos lendo as nossas vidas.
O povo de Deus só é POVO
quando nasce pro NOVO. 
Pelo Espírito nós somos 
animados a Evangelizar.
A boa-nova do Reino
iremos, então, proclamar.
3. A partir da Bíblia e das lutas
do povo oprimido
é que nossa missão
alcança o seu sentido.
Construir o Reino
é nossa vocação.
Organizar Comunidades
é serviço de libertação.
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4. "Ide. Evangelizai!"
são palavras de Jesus. 
Em toda nossa missão 
é Ele que nos conduz.

"Evangelizar 
é criar comunidades 
a partir da bíblia e das lutas 
de todo povo oprimido, 
em vista do reino de Deus" (4x). 

286. PELO BATISMO RECEBI UMA
MISSÃO

- Pelo Batismo recebi uma missão
vou trabalhar pelo Reino do Senhor,
vou anunciar o Evangelho para os povos,
vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor. 
Vou anunciar a Boa-Nova de Jesus 
como profeta recebi esta missão
Onde for serei fermento, sal e luz,
levando a todos a mensagem de Cristão.
- O Evangelho não pode ficar parado 
vou anunciá-lo, esta é minha obrigação. 
A messe é grande e precisa de operários, 
vou cooperar na evangelização. 
Sou mensageiro enviado do Senhor, 
onde houver trevas irei levar a luz, 
também direi a todos que Deus é Pai, 
anunciando a mensagem de Jesus. 
- Quem perguntar porque Jesus veio ao mundo
eu vou dizer: foi prá salvar a humanidade,
prá libertar o homem da escravidão
e dar a ele uma nova oportunidade.
Pois os profetas já vinham anunciando
a sua vinda e qual a finalidade:
Jesus Profeta, Sacerdote, Rei, Pastor
veio ensinar-nos o caminho da verdade.
- Mesmo sofrendo calúnia e perseguição
vou procurar viver em counidade,
onde houver ódio, vingança e injustiça
quero levar o amor e a caridade. 
Sou missionário e por isso vou lutar 
para levar meus irmãos à eternidade, 
vamos louvar e bendizer o nosso Deus,
vivendo juntos a nossa fraternidade.

287 • VERDADEIRA IGREJA 
A verdadeira igreja/ é onde está o povo unido 
O que Jesus deseja, nem opressor, nem oprimido. 
Igreja de cal e pedra/ que por nós foi construída, 
é casa de oração/ e não foi obra perdida. 
Mas a verdadeira Igreja/ é dar o sentido à vida. 
Grande parte deste povo/ não aceita esta meta, 
viver em comunidade/ que é vida bem concreta, 
dentro da realidade/ cada irmão é um profeta. 
Vejam as comunidades/ que yiviam antigamente. 
Olhe· na Blblia Sagrada/ que encr-ntra esta semente. 
Assim é que deve ser/ esta Igreja da gente. 
Não adianta ter Igreja,/ sem vivermos como irmãos 
sem praticar a justiça,/ sem repartir o seu pão, 

' 

Viver contrário. disto, não é ser Igreja, não. 
A Igreja é no campo,/ a Igreja é no terreiro, 
a Igreja é na praça/ junto com os companheiros, 
reunindo em Jesus Cristo/ nosso irmão verdadeiro, 
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288 - TERRA SEM MALES 
Aleluia, aleluia, aleluia (bis) 
todos os povos da terra, da terra sem males 
louvem ao Pai! 
- O Evangelho é a Palavra
de todas as culturas
Palavra de Deus na língua dos homens!
- O Evangelho é a chegada
de todos os caminhos
presença de Deus na marcha dos homens!
- O Evangelho é o destino 
de toda a história
história de Deus na história dos homens!

289 • CÂNTICO DAS CRIATURAS 
Onipotente e bom Senhor 
A ti a honra, glória e louvor, 
Todas as bênçãos de ti 110s vêm 
e todo o povo te diz, AMEM! 
• Louvado sejas nas criaturas, 
primeiro o sol lá nas alturas 
clareia o dia, grande esplendor, 
radiante imagem de ti, Senhor. 
Louvado sejas pela irmã lua, 
no céu criastes é obra tua. 
Pelas estrelas claras e belas 
Tu és a fonte do brilho delas. 
Louvado sejas pelo irmão vento 
e pelas nuvens, o ar e o tempo; 
E pela chuva que cai no chão 
Nos dás sustento, Deus da criação. 
• Louvado sejas, meu bom Senhor, 
pela irmã água e seu valor. 
Preciosa e casta, humilde e boa, 
se corre, um canto, a ti entoa. 
Louvado sejas "meu Senhor", 
pelo irmão fogo e seu calor. 
Clareia a noite, robusto e forte
belo e alegre, bendita sorte.
Sejas louvado pela irmã terra, 
mãe que sustenta e nos governa 
produz os frutos, nos dá o pão 
com flores e ervas sorri o chão, 
• Louvado sejas, meu bom Senhor, 
pelas pessoas que em teu amor, 
Perdoam e sofrem tribulação
feliéidade em ti encontrarão.
Louvado sejas pela irmã morte
que vem a todos, ao fraco e ao forte
feliz aquele que em ti amar,
a morte eterna não o matará.
Bem-aventurado quem guarda a paz
pois o Altíssimo o satisfaz
vamos louvar e agradecer,
com humildade ao Senhor bendizer.

290 • SALMO 68(67), 25-36 
1. Eis a procissão do Rei, nosso Deus,
Ao seu santuário, seguido dos seus! (bis)
2. À frente, cantores, atrás, tocadores,
No meio vão jovens tocando tambores. (bis)
3. Uni-vos em coros, a Deus bendizei,
Vós, moços e idosos, cantai vosso Rei! (bis)
4. ô Deus, manifesta teu grande poder,
Ofertas e dons irás receber! (bis)

5; Reprime os ferozes, os fortes que exploram, 
Que oprimem teus pobres e a guerra promovem. 
6. Do sul e do norte os povos se achegam,
Humildes se dobram, a ti, Deus, adoram (bis)
7. Cantai ao Senhor, ó reinos da terra,
Ao Deus poderoso, que tudo governa! (bis) 
8. Seu grande poder nos céus resplandece, 
Ele é nosso Deus, quem nos fortalece! (bis)

291 - SALMO 150 
Aleluia, aleluia, aleluia! (bis) 
Aleluia, aleluia, aleluia! (bis) 
1. Louvação ao Senhor na sua casa, 
Louvação no azul do firmamento:
Louvação pelos seus vistosos feitos,
Louvação pelo seu amor imenso!
2. Louvação co'afoxês e tamborins,
Louvação com pandeiros e pistões,
Louvação co'atabaques e com danças,
Louvação com sanfonas, violões!
3, Louvação com ganzá e cavaquinhos,
Louvação, guisos, flautas e tambor,
Louvação ao Senhor com vibração,
Com prazer entoai o seu louvor.
Tudo aquilo que tem respiração
Concelebre o louvor do seu Senhor!

292- SALMO 130(129)

Do fundo do meu penar 
Chamo por ti, chamo por ti, chamo por ti, 
Senhor, escuta o meu clamor! 

1. Que se abram teus ouvidos
Ao clamor dos meus pedidos!
Se dos erros vais lembrar
Quem, Senhor, vai agüentar? ...
Porque há em ti perdão,
Todos te respeitarão! 
2. No Senhor minh'alma espera,
Eu confio em sua Palavra!
O vigia espera o sol,
Eu espero o meu Senhor!
Seu amor, sua piedade 
Nos libertam da maldade!
3. Ao bondoso Pai cantemos,
A Jesus nos confiemos! 
No Espírito cantemos,
Uns aos outros consolemos!
Ao Deus vivo celebremos
E um louvor contrito demos!

293 - SALMO 121(120) 
1, Eu levanto meus olhos pros montes: 
Onde está quem me ajuda, adonde? 
Meu socorro está no Senhor, 
Que os céus e a terra formou! 
2. Tu não vais tropeçar nas estradas,
Acordado está quem te guarda!
Um cochilo tirar pode não
O vigia da santa nação!
3. O Senhor fica sempre a teu lado, 
Te guardando com todo cuidado! 
Que o fogo do sol não te açoite,
Nem a lua te ofenda de noite! 

� - - -

4. Ele vai te livrar dos desastres, 
Ele sempre te afasta dos males: 
Te protege no ir, no voltar, 
Toda hora sem nunca faltar!
5. A Deus Pai seja todo louvor,
E a seu Filho, Jesus, Salvador,
E ao Espírito Santo também,
Na seqüência dos tempos. Amém!

294 - SALMO 106(105) 

1. Louvai Deus, pois é tão bom,
É sem fim o seu amor.
Vou cantar o seu poder,
Vol} fazer o seu louvor!
2. E feliz quem a lei guardar, 
Com justiça proceder.
Meu Senhor, não nos esqueças
Sempre vem nos socorrer!
3. Eu me alegro com a alegria
Do teu povo escolhido •
Nós pecamos com os avós 
Pelo mal ter preferido.
4. Nossos pais lá no Egito
Esqueceram os teus feitos,
Esqueceram-se de ti;
Esqueceram o mar Vermelho!
5. Ordenaste e o mar secou
E os passaste a pé enxuto,
Libertaste do inimigo, 
Que lhes era hostil em tudo. 
6, Afogaste os seus contrários, 
Nenhum deles escapou ... 
Aceitaram tua Palavra 
E cantaram teu louvor. 
7. Esqueceram este fato, 
O temor de Deus largaram,
Se inflamaram de paixões,
No deserto a Deus tentaram.
8. Atendeu a seus pedidos,
Mas lhes deu grande lição.
Opuseram-se a Moisés
E ao servo de Deus Aarão ... 
9. Pela terra entrou Datá 
E a caterva de Abirão, 
Fogaréu queimou seu bando, 
Findou-se a rebelião.
10. Fabricaram um bezerro 
Obra d'ouro e filigrana, 
Desprezaram seu Senhor 
Por um boi que come grama ...

295 - SALMO 91 (90) 

Quando invocar, eu atenderei, 
Na aflição com ele estarei; 
Libertarei, glorificarei, 
Minha salvação eu lhe mostrarei! 

1. Tu que moras sob a sombra
Do Senhor onipotente,
Lhe dirás em confiança:
"Meu refúgio, meu batente,
Só em ti é que eu confio!"
E ele vem tão fielmente
Te livrar do caçador



E da peste inclemente. 
2. Vai cobrir-te com suas penas,
Em suas asas tu te abrigas,
O seu braço é teu escudo,
Armadura em que te fias; 
Não terás o que temer 
Nem de noite, nem de dia, 
Venha a flecha e o terror, 
Venha a peste, epidemia ...
3. Caiam mil junto de ti 
E dez mil bem a teu lado,
Nada vai te atingir,
Não serás prejudicado ...
Com teus olhos hás de ver 
Qual dos maus o resultado;
No Senhor tens teu refúgio,
Nenhum mal terás passado!
4. O Senhor mandou seus anjos
Pra teus passos vigiarem;
Eles te sustentarão
Pra teus pés não tropeçarem ...
Os perigos mais temidos 
Sem temor vais enfrentá-los;
"Já que a mim se confiou,
Cuidarei de resguardá-lo!"
5. Ele vai chamar por mim,
Logo eu lhe responderei;
Junto dele em sua angústia,
Sou eu quem o livrarei.
E assim vou glorificá-lo
Longos dias lhe darei 
E a minha salvação 
Eu lhe manifestarei! 
6. Glória ao Pai onipotente 
Que é do mundo o criador
E ao seu Filho, Jesus Cristo, 
Dos sem vez libertador, 
E ao Espírito Divino, 
Nossa força e valor, 
Ao Deus vivo, uno e trino, 
Dos remidos o louvor! 

296 • SALMO 139(138) 

Tu és a luz, Senhor, do meu andar, Se
nhor, 
Do meu lutar, Senhor, força do meu so
frer. 
Em tuas mãos, Senhor, quero viver. 

1. Meu coração penetras
E lês meus pensamentos;
Se luto ou se descanso,
Tu vês meus movimentos;
De todas minhas palavras
Tu tens conhecimento.
2. Quisesse eu me esconder
Do teu imenso olhar,
Subir até o céu, 
Na terra me entranhar, 
Atrás do horizonte, 
Lá iria te encontrar! 
3. Por trás e pela frente
Teu ser me envolve e cerca, 
O teu saber me encanta, 
Me excede e me supera, 
Tua mão me acompanha, 
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Me guia e me acoberta! 
4. Se a luz do sol se fosse, 
Que escuridão serial ...
Se as trevas me envolvessem, 
O que adiantaria? ...
Pra ti, Senhor, a noite 
É clara como o dia! 
5. As fibras do meu corpo 
Teceste e entrançaste; 
No seio de minha mãe
Bem cedo me formaste; 
Melhor do que ninguém 
Me conheceõte e amaste! 
6. Teus planos insondáveis! 
Sem fim, tuas maravilhas! 
Contá-las eu quisera, 
Mas quem o poderia? ... 
Como areia da praia,
S6 tu as saberias!
7. Que os maus da terra sumam, 
Pereçam os violentos,
Que tramam contra ti
Com vergonhoso intento; 
Abusam do teu nome
Pra seus planos sangrentos.
8, Mas vê meu coração
E minha angllstia sente; 
Olha, Senhor, meus passos: 
Se vou erradamente, 
Me bota no caminho
da vida para sempre!

Refrão para o Tempo Pascal:. 
Ressuscitei, Senhor, 
Contigo estou, Senhor, 
Teu grande amor, Senhor, 
De mim se recordou,
Tua mão se levantou, 
Me libertou! 

297 • SALMO 85(84) 

Aos caminhos de Deus vamos todos 
Terra boa de se caminhar 
Deus-conosco, seu nome mais lindo 
E os innãos vamos todos cantar. 

1. Foste amigo, antigamente, 
Desta terra que amaste, 
Deste povo que escolheste; 
Sua sorte melhoraste,
Perdoaste seus pecados,
tua raiva acalmaste.
2. Vem, de novo, restaurar-nos!
Sempre irado estarás,
Indignado contra nós? 
E a vida não darás? 
Salvação e alegria, 
Outra vez, não nos trarás? 
3, Escutemos suas palavras, 
Ê de paz que vai falar, 
Paz ao Povo, a seus fiéis,
A quem dele se achegar. 
Está perto a salvação
E a glória vai voltar.

-

4. Eis: Amor, Fidelidade 
Vão unidos se encontrar, 
Bem assim, Justiça e Paz
Vão beijar-se e se abraçar. 
Vai brotar Fidelidade
E Justiça se mostrar. 

298 - SALMO 131(130) 

1. Senhor, não sou orgulhoso,
Nem tenho olhar arrogante. 
Não ando atrás de grandezas, 
Nem busco vida brilhante. 
Minh'alma está bem tranqüila, 
Eu sinto uma paz repousante ... (bis)
2. Eu sou como a criancinha
Que se fartou de mamar
E está no braço amoroso
Da mãe que a vai embalar.
Confia no teu Senhor, 
Que nunca te há de faltar. (bis)
3. A nosso Pai demos glória, 
E glória ao Filho também. 
Louvor e glória igualmente 
Ao Deus-Amor que hoje vem. 
Que nosso louvor se estenda ·
Agora e sempre. Amém! (bis)

299- SALMO 19(18)

Os céus proclamam o louvor de Deus
E o firmamento os feitos seus!

1. Um dia ensina ao outro essa linguagem,
Uma noite à outra sua mensagem. 
Não há palavras, nem discussão, 
Tudo se passa na imensidão. 
Sua voz se espalha no mundo afora,
Por todo canto e na mesma h�ra. 
2. Deus fez pro sol u� barracao, 
Ali começa sua m1ssao.
Parece um noivo todo galante, 
Vai dando saltos como um gigante. 
Sai de um lado, barreia o dia, 
Finda no ocaso sua travessia, 
Enchendo o mundo de luz e cor, 
Ninguém escapa do seu calor. 

A Palavra de Deus é a verdade, 
Sua lei é liberdade! 

A lei de Deus ê perfeição, 
É reconforto pro coração. 
A sua ordem traz alegria, . 
Pra quem não sab�, é sabedo�1a. 
Os seus preceitos são tão d1re1tos, 
O coração fica satisfeito. 
Seus mandamentos são luminosos, 
Pra quem é cego, luz para os olhos. 
O temor de Deus ê tão sereno, 
E duradouro ê o seu empenho. 
Os seus juízos são verdadeiros, 
Da mesma sorte são justiceiros. 
Supera o ouro em sua finura, 
Supera o mel em sua doçura. 
5. Nos teus preceitos teu servo vai. 
Pois observá-los proveito traz. 
Quem suas faltas consegue ver? 
Perdoa as que eu fiz sem perce_ber. 

-. . .. 

300 - SALMO 149 
1. Cantai ao Senhor um novo canto, 
Na assembléia se entoe um louvor. 
Salte de alegria o povo santo 
Numa loa ao rei libertador,
Louvando seu nome com danças, 
Soando a viola e o tambor! 
2. Sim, como Deus gosta da gente!
Dos pobres ele é camarada!
Seu povo fiel tão contente, 
Na espera final da virada, 
Entoando um canto eloqüente, 
Tem nas mãos a espada afiada!
3. Pro castigo da gente fingida
E derrota do explorador,
Pr'acabar duma vez c'oa intriga 
E jogar na cadeia o opre:ssor. 
A lei finalmente é cumprida,
A vitória do povo chegou!
4. Toda glória ao Pai poderoso, 
Celebrá-lo à Igreja convém.
Ao Cristo Jesus vitorioso,
Toda glória e honra também;
Ao Espírito Santo amoroso
Igualmente se louve. Amém!

301 - SALMO 15(14) 

Quem irá, Senhor, morar, 
Quem irá, Senhor, morar, 
Em tua tenda habitar, 
Em tua tenda habitar? ... 

1. Quem honestamente li?a (bis)
E a justiça faz em vida! (bis) . 
Quem medita o que é verdade (bis) 
E não fala falsidades! (bis)_ .
2 Quem não seja malfazeJo, (bis)
Nem difama o companheiro! (bis)
Quem despreza o malfeitor (bis)
E bendiz teu servidor! (bis) . 
3. Quem não volta atrás, jurando, (bis)
Mesmo se prejudicando! (bis) 
Quem não emprestar a juros, (bis)
Nem vender-se contra o justo! (bis)
4 Quem na vida agir assim, (bis)Nunca vai jamais ter fim! \bis)
Glória seja ao Pai e ao Filho, (bis)
Igualmente ao Santo Esplrito! (bis)

302 - QUERO SER FIEL A DEUS 

1. O Pão amassado, a uva pisada eis a oblaçã, 
Pastores sofridos o pobre esquecido, o povo se 
pão. 
Quero ser fiel a Deus respondendo a vc

cação. . _ 
Quero ser junto do povo: o 1rmao entre o

irmãos! 
2. o tempo e a idade, o bem e a verdade, a paz e 
perdão. .

· f II ã Vigor, esperança, amor, confiança - Jamais a ar e 
3. A dor, alegria, a vida sofrida de tantos irmãos.
Cansados, vencidos, também opnm1dos - ofert,
serão!
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A MÚSICA E O CANTO NA LITURGIA 

A recomendação para não dar só valor, mas "grande valor" ao canto e a música nos leva a insistir neste partícula;

fundamental é que a Assembléia se expresse a seu modo e por isso, ela escolha e até, sem excluir outros, componb 

eeua próprios cantos (208). Além disso, é necessário ampliar a área do canto, hoje ainda um tanto restrita em noss 

melo ... 

AI leituras ou a sua conclusão são um campo quase inexplorado ainda. E as aclamações, pelo seu valor de diálog<

comunicação e participação dos fipis, devem ter mais incentivos e ser mais variadas: cantos, palmas, vivas (209). 

O. instrumentos musicais disponíveis em cada região podem ser admitidos no cillto divino a juízo e com o conse�

tlmento do Bispo Diocesano contanto que sejam adequados ao uso litúrgico ou possam a ele se adaptar, condigru

com a dignidade do templo e favoreçam realmente a edificação dos fiéis (210). 

J. O canto é a parte integrante à Liturgia, nunca deveria faltar! Sendo parte integrante, os critérios para escollu 

um ou outro cântico, devem respeitar a Palavra do dia, o perfodo do ano litúrgico (Natal, Páscoa ... ), os momentc 

da celebração (entrada, meditação ... ), particulares circunstdncias (N. Senhora, Padroeiro, Crisma ... ), momentc 

ou problemas particulares vividos pela comunidade. Quer dizer: canta-se o que se celebra! Sendo assim, ao anur. 

e/ar o cdntico, é bom apresentá-lo brevemente, para obter maior participação e oração da comunidacle toda. 

Z, Quanto aos instrumentos, o documento dos Bispos é claro: É ótima a presença e o apoio de instrumentos que aj� 

ileni a pegar o tom certo e a manter o ritmo. Cuidado com o volume! Instrumento também é serviço na liturgit. 

1'14o pode se exibir ou abafar. 

O coral, ou um grupinho mais ensaiado, pode ajudar e muito a animação do canto da comunidade. Este grup 

poderá ter atuações espedjicas (cantaras estrofes de um salmo, ou um canto ainda clesconhecido pela comuTIÚÚJ 

d. ... ). O que não pode acontecer é o povo ficar como ouvinte. Coral úunbém é serviço e não monopólio. Que ta 

antes da celebração, este grupo cantar os cânticos escolhidos? Além de preparar a comunidade, evitaria o clim 

• dispersão, antecipando os temas da celebração. 

, Valorizar as partes fixas: Senlwr tende piedade, Glória, Credo, Santo, Pai Nosso, Cordeiro de Deus. 

S. o canto escolhido é um pouco comprido para o momento e às exigências da comunidade, é bom escolher algi, 

,,., estrofes também. Se a execução está um tanto ª"astada e cansativa, ou o tom está e" ado, com jeito, anur. 

da·sea última estrofe e, com dignidade, chega-se logo aójim. 

o de Entra!fa: Abre a Celebração, cria o clima e anuncia o tema com referência à Palavra do dia e ao períod,

litúrgico. E o canto da alegria do encontro com Deus e os irmãos, é o canto da comunidade que canta e cami 

, piada por Cristo, na direção da casa do Pai. Por isso prevalecem expressões tipo: vem Senhor, ·vamos irmãm

peregrino, entramos na tua casa, venham todos, encontro alegre e fraterno ... Seo canto não exprime motivo

Cflcos do encontro da comunidade, estes podem ser anunciados em forma de estrofe e todo mundo respond 

refrão. 

10 de Meditação: É o salmo responsorial, parte integrante da Liturgia da Palavra. O salmo nos impregna d

eiro espírito de oração. É empobrecer a Liturgia, substituir o Salmo por outro cântico, já que o salmo é ur

blblico, pelo qual Deus fala ao seu povo e tem íntima relação com as leituras. No caso de substituição, é pre

lor cuidado para respeitar os ternas da Liturgia da Palavra e o próprio momento que é de meditação e interiori

da Palavra anunciada. Um leitor, ou um cantor, proclama as estrofes e o povo todo responde com um estri

, que normalmente deveria ser cantado.

'aalo de aclamação: A comunidade, de pé, se coloca alegre na escuta de Cristo e aclama a Deus que fala: Aleluia

acja louvado! Aleluia é uma expressão típica do tempo da Páscoa e Comum, por isso não se canta nos tempc

Advento e Quaresma que tem característica penitencial, por isso, nestes tempos, o canto de aclamação tambér

" une esta característica: 'li Palavra fonte de conversão. 

lO de Ofertório: Com o Pão e o Vinho, o canto nos ajuda a oferecer também a nossa vida, a nossa luta .e

comunhão para que haja o Pão-Cristo no altar e o pão-alimento em todas as mesas. Nas celebrações da Pala

v 6 bom colocar bem este morr.ento, sendo que ele não tem direta relação à Eucaristia; a comunidade, que nã

velo de mãos vazias, pode oferecer si mesma, ou algo que diga a nossa vontade de servir, logo no começo da ceie

lo, ou no final como expressão de um compromisso consciente de fazer da celebração a nossa vida e da noss

vida uma celebração. 

to da Comunhão: O que é comunhão? Por que e para que comungar? Durante a procissão, o canto ajuda

ponder estas perguntas e a assumir o sentido pleno da comunhão na vida pessoal e com unitária. 

to Plul: Não é uma despedida, porqµe a comunidade não se desfaz. Assim como ela foi reunida em nome d 

J6 em Jesus Cristo, ela permanece unida na mesma preocupação de pôr em prática a Palavra e a Comunhã

o união entre fé e vida, entre Palavra e realidade em que a gente vive. 
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1. Cantos da CF-2000 Ecumênica

1. Canto de Abertura (alegre>
L.: Cícero Alencar, O. Carm. 

M.: Norival de Oliveira 

G e G 

da cs-pe -ran - ça que ca - mi - nha ru- mo_ao Pai. -mos 

e D a e 

� • J w. po I a w JJ I u u J J I J * g I r r B1 
po-vo da A-li - an - ça que ji sa- be_a- on - de vai. mllos da - das a ca-

1, 1
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D' G 

n I J J J J Ir· 
por-que jun-tos so - mos mais. 

º' G 

r· �l 1 j
da- de_•- mor e paz. 

G7/F C/E 

uir r 
pra can-tar o 

*� li
2. Pa- ra 

G/D9 Em7 

r J1e J íO 1 
·-no de_u- ni -

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.
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3.Todo irmão é convidado
Para a festa em comum:
Celebrar a nova vida
Onde todos sejam um.



2. Penitência (suplicante> L.: Equipe do CELMU 
M.: Micaela B. Lhotzky 

Berger 

!' 

t' 

, J, J J 
Mi-se - ri 

F Dm 

� J J J -
cór -

Am 

J J , ;i r J
mcn to e tem de 

Am Em/O 

1 J f J J J J J I F J
- cór-d1a, Sf> abor, mi- ae - ri - cór - dia! 

r.,. E O solo e 

1 J , J, i J J J 
dia! Se ·nhor, es cu - ta 

Dm G 

,J J J 1 J 
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� , E Am Em 

;ij Jl ;, J )1 - J 1 
O Am 

r 'P U - F po-vo dá no-vo a -len. to, a tu- a J.. � 
J J I j
e per - dão. 

Misericórdia, Senhor, misericórdia! 
Misericórdia! 

Senhor, escuta o lamento 
e tem de nós compaixão. 
Ao povo dá novo alento 
a tua graça e perdão. 
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3. Adoração rca11110)

e m 

L.: Vanildo de Paiva 
M.: Pr. Claudio Kupka, Fábio 

Henrique e Pe. Osmar Bflzutte 

Pai de_a - mor. a - qui es ta - mos 

e F /F 

da - de So -mos teus fi - lhos a 

O li 

1& J j
da. de. 
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So -mos u - ma 
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e Am 

çlo. No ni - ar de_•• IIO. 
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1, r n IJ J J
raz. A_ .. pe - na- ça do 

1, 
e

1 

1. Pai de amor, aqui estamos
Celebrando a unidade.
Somos teus filhos amados
Nesta mesa da igualdade.
Somos uma só família,
Somos um só coração.
Eis que a graça da partilha
Entre nós faz-se oração.

2.Ó Jesus, Senhor da vida
Vem trazer libertação!
Desta gente tão sofrida
Vem mostrar-Te Deus-Irmão.
Tua cruz é rumo certo
Junto a Ti vamos seguir
Pois teu Reino está bem perto:
As sementes vão florir.

n 

J 
IH 

CIE Am7 01 
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3.Santo Espírito de Amor
Faz em nós tua morada.
E na luta contra a dor
Guia nossa caminhada!
És a fonte da Verdade
Vem mostrar a direção:
Vida plena, dignidade,
Povo livre, mundo irmão!

No raiar de um novo tempo, 
vida nova então se faz. 
A esperança do teu povo 
é justiça, amor e paz! 

F
ra. 

J
ra . 

IIC 

J 
• 
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6. Hino (re�1ivo1 
L.: Almir Gonçalves dos Reis 

M.: Fr. Manoel do Bomfim R. de Souza 

G Am7 

Po -vo, to - dos,. to - da �n - te--;--- lín -guas 

G 

re- li - gi - 6es: no- va_bis - tó - ria 

i±ª/F C/E 

l@JFJ JJ I F 
e ho-ri -zoa - te. 
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vc - rc ffl05 "No-va ter -ra_c no - vo céu•! 

Povos todos, toda gente, 
Línguas, raças, religiões: 
Nova história e horizonte, 
Novo chão sem exclusões! 

1. Caminhamos para a terra
Onde corre leite e mel.
Dignidade nós veremos:
"Nova terra e novo céu"!

2. Solidários, irmanados
Na justiça e no perdão,
Romperemos as cadeias
Da miséria e opressão.

3. Nossos lábios cantem sempre
Quem da vida é o Senhor.
Os direitos respeitados
São também nosso louvor!
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Oziel Campos de Oliveira 

7. Confiança em Deus

Dm 

lo. 

Gm7 e 

Os que con- fi -am no Se -nhor slo co -mo_o mon- te de Si

Gm7 
F 

Os que con- fi - am no Se - nhor 
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MI 
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1. /:Os que confiam no Senhor

são como o monte de Sião.:/

Firmes para sempre permanecem,

Firmes para sempre no Senhor.

Firmes para sempre no Evangelho,

Firmes para sempre no amor:

Os que confiam no Senhor

Os que confiam no Senhor!

2. /:Os que esperam no Senhor,

as forças hão de renovar. :/

Sobem como águias para os montes,

Correm mesmo sem se fatigar,

Engajados pelo Evangelho,

Querem suas vidas ofertar:

Os que esperam no Senhor,

Os que esperam no Senhor!
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8. Oração de São Francisco L : Oração de S. Francisco 
M.: Pe. Ira/a 

pe ro,que_eu ie-.ve_aes- pe - ran-ça. on-de_hou-Wll IJls. te- za. que_eu leve_-: le . gn 
D Em Bm 
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Senhor, fazei-me 
instrumento de vossa paz!Onde houver ódio 
que eu leve o am�r 
Onde houver ofens� 
que eu leve o perdã�. 
Onde houver discórdia 
que eu leve a união 

' 
Onde houver dúvid� 
que eu leve a fé! 

' 
Onde houver erro 
que eu leve a verdade Onde houver desespe�o.que eu leve a esperança, Onde houver tristeza, 
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que eu leve alegria, 
Onde houver trevas 
gue eu leve a luz! 
O Mestre, fazei que 
eu procure mais 
consolar que ser consoladoCompreender que ser
compreendido, 
Amar, que ser amado 
�ois, é dando que se recebe,
� perdoando que se
e perdoado 
e é morrendo que se vive
para a vida eterna! 

9. Canção da Caminhada

Fonograma gentilmente cedido pela Sec. de 
Comunicação da IECLB ("Gente de Casa") 
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Simei Monteiro 
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sus- ten - ta -

mos 
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r 
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Dm 

na, mas u -ma_! - gre - ja que vai em es-pe-ran- ça 

Em a1 C 

1 . Se caminhar é preciso, 
caminharemos unidos, 

da 

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 será tanta que
transporá 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 de vida.
Compartiremos as dores,
os sofrimentos e as penas,
levando a força do amor
em esperança solidária.

4. Se caminhar é preciso,
caminharemos unidos,
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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.
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1 O. Jesus Cristo, Esperança do Mundo S. Meincke 
E. Reinhardt 

e J. Gottinari 

Em 

Em B' 
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1. Um pouco além do presente,
Alegre, o futuro anuncia
A fuga das sombras da noite,
A luz de um bem novo dia.

Venha teu reino, Senhor! 
A festa da vida recria. 
/: A nossa espera e ardor 
Transforma em plena alegria:/ 
Aê, eá, aê, aê, aiá. 

2. Botão de esperança se abre,
Prenúncio da flor que se faz,
Promessa da tua presença
Que vida abundante nos traz.

3. Saudade da terra sem males,
Do Éden de plumas e flores,
Da paz e justiça irmanadas

LJ 
-ra_e ar 
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Num mundo sem ódio nem dores.
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4. Saudades de um mundo sem
guerras

Anelos de paz e inocência:
De corpos e mãos
que se encontram,
Sem armas, sem mortes,

violência. 

5. Saudades de um mundo
sem donos: 

Ausência de fortes e fracos, 
Derrota de todo o sistema 
Que cria palácios, barracos. 

6. Já temos preciosa semente,
Penhor do teu Reino, agora.
Futuro ilumina o presente.
Tu vens e virás sem demora.
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11. Canção da Chegac l a
Flávio lrala e Valdom1ro de Oliveira 

Fonograma gentilmente cedido pelo 
Instituto Albenone · Comep Paullnas 
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l\ 2. D 

Ira di - a 

1 . Estamos aqui, Senhor, 
Viemos de todo o lugar 

<-0l. 

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.
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5. CANTO DE COMUNHÃO
L.: A11w11io Carlos Sa11ti11i 

/\f.: 1\t!rnnr f_1·011ordo 'Ferro ( L'st m/1'.1) 
1\111ilto111\11wml (Rcjrân) 
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1. Deus ouviu nosso clamor,
Fez-se pão sobre este altar: 
É razão de imenso Amor 
Para o povo celebrar' 

2. Cristo viu nosso penar.
Nos�a carne Ele assumiu:
Com seu sangue quis salvar
E o seu povo redimiu'

_ J No deserto fez brotar 
Uma fonte o meu Senhor: 
Água viva pra lavar 
Nosso mal e nossa dor .. 

4. Grão Jc trigo que llHHTCU. 
Vida nova fez brotar:
Jesus Cristo que ,c <leu. 
É ali111c:11to neste altar.

5. Jesus Cri�to lhl:O. mP ... lrPu. 
Ao vc.:ncc.:r a Lc:-nta,-�h 1. 

.. 

que o Se-nhor fa 

Que a palavra que ensinou 
É também o nosso pão. 

6. Jesus Cristo deu exemplo
Pela transfiguração:
Que. na no,sa , ida. há
tempo 
De real transfomiação.

7. No, banquete, prcpara<llh.
Co111(1 outrora ,e falou.
H n:lo ,01110, n:jcita<lo, 
Pl,is Jc,u, nos ,ool\'iduu'

8. k,u, Cristo. cm ,ua n·ia.
Qui, fa1er-sc n:kiç:io:
Para lOd,h. ,·iJ,1 cheia
De ju,ti,·a. ·111hH c p;1<1.

/" /)(1//lillgfl 

'.\ão, i, l'lllOS só dl' püo. 
\(as do que o Senhor falou. 
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o Se -nhor 

2º Domingo 

la -

Cristo se transfigurou: 
Ele é Deus, nosso Se

nhor! 

3º Domingo 

O Senhor nos ,em cha
mar 

À mudança interior. 

41''Do111i11go 

O Senhor nos con, idou 
Ao l.lanq-uete do .-\mor! 

5" Domingo 

O Senhor nos perdoou: 
Do pecado nos lavou! 

Nw110., 

'\a paixão do meu Se
nhor. 

1111\ a luz: Rcssurrl'iç,io! 
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6. HINO: FRATERNIDADE

•. 

001'\S-IJ\,· 
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-·· ir- mio 

Ddim 
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.. ...

A necessidade era tanta e tamanha 
Que a fraternid,tde saiu em campanh_!l 
Andou pelos \'ales subiu as montanhas 
Foi le,·ar o seu pão. 

A d,1r era tanta. a injustiça tamanha 
Que a luz de Jesus que seu ptwo acompa

nh,1 
O iluminou pra ,·i,·cr t'.lll campanha 
t:111 J'a, ,11· dos Írlll�lllS. 

Um,, =. CllLH;,1u e Ullla ,1·, alma 
Ll 1 11 ,1i scn1i111L'lllll em L1n1r dos pequenos 

107 

f" 
1 J r 

,. 

�r."f>t.; ;-�. �1 

um w sen ti· meit-

:- :;� __ J'i ��· - -

�- �......: 
-� -- ---.- •. •J' -.:--=-· ��

E o desej0 fel 11. de tornar<' paí, 
Mais irmão. 111ai, fraternci 
Vão fazer de nó, Po\'o do Senhrn 
Construtores do amor 
Operúrios da pai 
Mai� fi�is a .le�us 
Vã0 fazer nossa lgrcj,1 
Uma Igreja 111ai, sant;t 
E 111ai, plt:11,1 de 111.1 

Erguer as 111:10, c<HII akg i�ia

Mas r·epartir tamhé111 o pao de 

cada dia. 
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270 MARIA , MÃE DOS 
CAMINHANTES P. Geraldo Penok

Maria, mãe dos caminhantes, 
ensina-nos a caminhar. 
Nós somos todos viajantes, 
mas é difícil sempre andar. 

1. Fizeste longa caminhada para servir 
a Isabel, sabendo-te de Deus morada, 
após teu sim a Gabriel. 

2. Depois de dura jornada, para a cidade 
de Belém, não encontraste lá 
pousada, mandaram-te passar além. 

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

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

6 BENDITO DOS ROMEIROS DA
TERRA 

Zé Vicente 

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
Deus marchou. Moisés andava na
frente. Hoje Moisés é a gente, quando
enfrenta o opressor. (bis) 

4. Quem é fraco, Deus dá força; quem 
tem medo sofre mais; quem se une
ao companheiro vence todo cativeiro, 
é feliz e tem a paz. (bis) 

5. Mãos ao alto, voz unida, nosso canto 
se ouvirá nos caminhos do sertão, 
clamando por terra e pão. Ninguém 
mais nos calará. (bis) 

6. Meu são Francisco das Chagas da 
matriz de Canindé, seja nossa
companhia nesta grande Romaria pra 
terra que a gente quer. (bis) 

216N SANTO, SANTO É 
Santo, Santo é (2x) 
Deus do universo, 6 Senhor Javé. 
O céu e a terra vos proclamam 
glorioso, hosana, hosana nas alturas. 
Bendito o que vem em nome do 
Senhor. Hosana, hosana nas alturas. 
Hosana, hosana ao rei. 

1 2 VEM CAMINHEIRO
Vem caminheiro, o caminho é 
caminhar, vai peregrino meu amor 
testemunhar. 

34 CANÇÃO DA CHEGADA Estamos aqui s h . 
1. Eu escutei os clamores do meu povo

Eu pensei num mundo novo que está 
no coração de cada homem que
responde à vocação. 
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Trazendo nosso 1 ª 
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esperança e na cor
, na força da

2. Você que tem um futuro pela frente
anda muito descontente e não tem
tempo pra pensar, Deus tem um
plano para você realizar. 

3. Nosso Senhor é a parte da herança
para quem vive na esperança, sem
orgulho e sem temor. A liberdade é
conquistada com amor. 

m 1. Som·os do campo, da terra e
_ do roçado, / do escritório, da fa- . 

( zerída, / da indústria e da cidade. /, 7 

'-. Comerciários,·:.estudantes, lavrac;ro-

res, / pacientes e doutores, / empre-
sártos e outros mais. 
Refrão: Aqui viemos nossa vida 
partilhar, / os dons que recebemos 
ofertamos no altar./:. Pois quando 
menos nos deram / alegrla e feli
cidade, /foi quando não os coloca
mos / a serviço da comunidade. 

2. Religiosos, cateqi.JJstas e pedrei
ros, / taxistas, caminhoneiros, / gen
te disposta a lutar. /Subempregados,
engraxates, vendedores, / esportis
tas, professores,./ somos da empre
sa e do lar.
3. Advogados, dentistas, encanado
res, / diaristas, servidores, / artistàs
e liberais. / Eletricistas, pedreiros e
camelôs, / desempregados, canto
res, / somos mães, filhos e pais.

147 BUSCAI PRIMEIRO 
M. Frankreich

1. Buscai primeiro o Reino de Deus e a 
sua justiça e tudo o mais vos será 
acrescentado, Aleluia, Aleluia. 

2. Não só de pão o homem viverá, mas 
de toda palavra que procede da boca 
de Deus, Aleluia, Aleluia. 

3. Se vos perseguem por causa de mim, 
não esqueçais o porquê, não é o servo 
maior que o Senhor, Aleluia, Aleluia. 

agem de lutar. 

- - ....... .... , .-.-.. �·- .,,. . .. -----, ...... � ...... �- .,.. �· --� 



1Ho OFERTAR NOSSA VIDA 
QUEREMOS CF 92 

1. Ofertar nossa vida queremos como
g�sto de amor doação. Procuramos
cn�r mun�o novo, trazer para o povo
a hbertaçao. 
De braços erguidos, a Deus '
ofertamos aquilo que somos e tudo 
o que amamos. Os dons que nós
temos compartilharemos. Aqueles '. 
que sofrem, sorrir os faremos. 

2. A injustiça _que fere e que mata, tanto 
h _omem, cnança e mulher faz o jovem 
v�ver sem sentido, frustrado perdido 
distante da fé. 

3. Como o pão e o vinho se tornam
Corpo e Sangue de Cristo Jesus 
transformemos a realidade para se� , 
de verdade esperança e luz! 

4. Juventude milhões pelo O mundo
tanto anseio de libertação! Gent� 
nova, sem _cercas e muros constrói
seu futuro liberta O irmão. 

5. Na familia, primeira escola .
aprendemos a lei do amor. No�
estudos, uma habilidade com
seriedade, buscamos, Senho'r.

191 QUEM DISSE 
Zé Vicente 

326 BAIÃO DAS COMUNIDADES 
Zé Vicente 

Somos gente nova vivendo a união 
somos povo: semente de nova 
nação ê ê. Somos gente nova,
vivendo o amor, somos 
comunidade povo do Senhor ê ê. 

1. Vou convidar os meus irmãos
trabalhadores, operários, lavradores, 

Quem disse que não somos nada biscateiros e outros mais... E juntos 

que não temos nada para oferecer? vamos celebrar a confiança, nossa 

Repare nossas mãos abertas luta na esperança de ter terra, pão e 

trazendo as ofertas do nosso viver. paz, êê. 

(bis) · 2. Vamos chamar os indios que ainda

1. A fé na nossa caminhada de resistem, as tribos que ainda insistem

fraternidade exige comunhão. Só no direito de viver. E juntos vamos, 

resta-nos doar a vida, pois o reunidos na memória, celebrar uma 

compromisso é nossa vocação. ÔÔ, vitória que vai ter que acontecer, êê.

Recebe Senhor... 3. Convido os negros, irmãos no sangue 

2. Ofertamos a nossa pobreza, gente que e na sina, seu gingado nos ensina a

deseja servir aos irmãos. Os dons que dança da redenção. De braços dados, 

temos, nesta terra, serão no terreiro da irmandade, vamos 

transformados em revolução. ôô sambar na verdade enquanto chega a 

3. Aqui trazemos a semente, sangue razão, êê. 

desta gente que fecunda o chão. O · 4. Vamos chamar Oneide, Rosa, Ana e

índio e tantos lavradores e santos: Maria a mulher que noite e dia luta e 

operários em libertação. ôô... faz nascer o amor. E reunidos no altar 

4. Coragem de quem dá a vida seja da liberdade vamos cantar a verdade, 

oferecida neste vinho e pão. É força vamos pisar sobre a dor, êê. 

que destrói a morte, muda a nossa 5. Vou convidar a criançada e a

sorte, é Ressurreição. ôô... juventude, tocadores nos ajudem, 
vamos cantar, por aí. O nosso canto 
vai encher todo o país, velho vai 

178 TODA SEMENTE 
dançar feliz, quem chorou vai ter que 
rir, êê. 

64 GLÓRIA DOS POBRES 

1. To�a semente é um anseio de
frutificar, e todo fruto é uma forma de 
a gente se dar. 
Põe � se'!_lente na terra, não será 
em vao. Nao te preocupe a colheita 
plantas para o innão. 

2. Toda _ palavra é um anseio de
comunicar e toda fala é urna forma
de a gente se dar.

3. Todo tijolo é um anseio de edificar e
toda obra é urna forma de a gente se
dar.

Pe. Regina/do Ribeiro 

1. Glória � Deus nas alturas! É o canto
das criaturas. Rios e matas se
alegram, teus pobres por t i  esperam.
Pa� p_ara O povo sofrido: é o grito do
opnf!lrd�. A terra mal-repartida clama
por JUStrça! (bis) 
Glória, glória, glória te damos
SE;nhorl Glória, glória, venha te�
remo de amor! 

2. G!ória a Jesus, nosso guia! Filho da
Virgem Maria, veio pro meio dos 
P?bres pra carregar nossas dores' 
Frlho do Altíssimo Deus, por nós ná 
cruz padeceu! Venceu a morte e a
do� pra nos dar força e valor. (bis) 

3 Glona ao Espírito Santo, que nos 1 
consola no pranto, que orienta a Igreja j 
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! (bis)

6. Desempregados, pescadores,

desprezados e os marginalizados 
venham todos se juntar á noss� 
marcha pra nova sociedade. Q�ern 
nos ama de verdade pode vir tem 
um lugar, êê. 

296 MÃE DO CÉU MORENA 
1. Mãe do céu morena, Senhora da

América Latina, de olhar e caridade
tão divina, de cor igual á cor de tantas
raças. Virgem tão serena, Senhora 
desses povos tão sofridos, patrona
dos pequenos e oprimidos, derrama
sobre nós as tuas araças.

�- Derrama sobre os jovens tua luz, aos, 
pobres _ven:i mostrar o teu Jesus, ao 
mun_do inteiro traz o teu amor de mãe.· 
Ens_rna quem tem tudo a partilhar 
ensina quem tem pouco a não cansar:: 
e faz o nosso povo caminhar em paz .. 

3. Der:arna a esperança sobre nós,
ensina o povo a não calar a voz 
desperta o c�ração de quem nãÓ 
acor��u. Ensina que a justiça é 
�on_d1çao de construir um mundo mais 
irmao e faz o nosso povo conhecer 
Jesus. 



234 PÃO EM TODAS AS MESAS 
Zé Vicente 

1. A mesa tão grande e vazia de amor
e de paz, de paz! Onde há o luxo de
alguns alegria não há. Jamais!
A '!lesa da Eucaristia nos quer
ensinar, a,  a.  Que a ordem de Deus
nosso Pai, é o pão partilhar.
Pão em todas as mesas, da Páscoa
nova a certeza. A festa haverá e o
povo a cantar, Aleluia!

2. As f:>rç�s da morte: a injustiça e a
ganancia de_ ter, de ter. Agindo
n_aqueles que impedem ao pobre viver,
viver. Sem terra, trabalho e comida
a vi_da não há, não há. Quem deix�
assim e não age a festa não vai
celebrar.

3. Irmãos companheiros na luta vamos
dar as mãos, as mãos! Na grande
corrente do amor, na feliz comunhão
irmãos. Unindo a peleja e a certeza'
va1:1os construir, aqui, na terra, �
pro1eto de Deus: todo o povo a sorrir!

4. Que em todas as mesas de pobre haja
festa de pão, de pão. E as mesas dos
n�os vazias sem concentração, de,
p�o! Busquemos aqui nesta mesa do
pao redentor do Céu, a força e a

· esperança que faz todo povo ser Deus!
5. Bendito o Ressuscitado Jesus

vencedor, ô ô. No pão partilhado a
presença Ele nos deixou deixou'
Be_ndita � � vida nascida de q�em
arnscou, o o, na luta pra ver triunfar
neste mundo o amor!

255 FORÇA DE PAZ 
1. O pão sofrido da terra. Na mesa da

refeição. O pão partido na mesa se
torna certeza e se faz comunhão. O
corpo do meu Senhor é força viva
de paz. (bis)

2. Vinho de festa e alegria é vida no
coração, vinho bebido na luta se torna

l 
conduta de libertação. O sangue do
meu Senhor é força viva de paz.
(bis)

j3. Palavra viva do Reino na boca de cada 

I
! irmão. Palavra que fortalece, anima, 

esclarece a nossa união. Palavra do 
1 meu Senhor é força viva de paz. (bis)

i4 Flores dos jardins dos campos, sorriso 
r exposto no altar. Flores molhadas no 

pranto de quem deu a vida pra vida 
mudar. A vida do meu Senhor é
força viva de paz. (bis) 

is. Agua trazida da fonte, matando a sede 
que mata. Agua da chuva no chão 
traz viqa e traz pão pra gente e pra 
mata. Agua da vida, Jesus, é força
viva de paz. (bis) 

f 

!6. Ceia sagrada aliança, ato supremo
do amor. Ceia encontro e esperança · de Jesus com a gente, transformando 
a dor. A ceia do meu Senhor é força 
viva de paz. (bis) 

7. Louvor que nasce da história, do dia
a-dia do povo; louvor ao Deus
verdadeiro, fiel justiceiro, Pai do
mundo novo. O nome do meu
Senhor é força de vida e paz. (bis)

259 SE CALAREM A VOZ DOS
PROFETAS 

1. Se calarem a voz dos profetas, as
pedras falarão. S� f_echarem u_ns
poucos caminhos, mil tnlhas nascerao.

Muito tempo não dura a verdade
nestas margens estreitas demais.
Deus criou o infinito para a vida ser
sempre mais.
É Jesus este pão de igualdade.
Viemos pra comungar com a luta
sofrida do povo que quer ter voz,
ter vez, lugar. Comungar é tornar
se u m  perigo! Viemos pra
incomodar, com a fé e união nossos
passos um dia vão chegar. 

2. o Espírito é vento incessante _que
nada há de prender. Ele sopra ate no
absurdo que a gente não quer ver. 

3. No banquete da festa de uns poucos
só rico se sentou. Nosso Deus fica ao 
lado dos pobres colhendo o que
sobrou.

14. O poder tem raízes na areia, o tempo
o faz cair. A união é a rocha que o
povo usou para construir.



234 PÃO EM TODAS AS MESAS 
Zé Vicente 

1. A mesa tão grande e vazia de amor 
e de paz, de paz! Onde há o luxo de 
alguns alegria não há. Jamais! 
A '!lesa da Eucaristia nos quer
ensinar, a, a. Que a ordem de Deus 
nosso Pai, é o pão partilhar. 
Pão em todas as mesas, da Páscoa 
nova a certeza. A festa haverá e o 
povo a cantar, Aleluia! 

2. As f_orças da morte: a injustiça e a 
ganancia de_ ter, de ter. Agindo 
n_aqueles que impedem ao pobre viver, 
v1v�r. Sem terra, trabalho e comida 
a v1_da não há, não há. Quem deix� 
assim e não age a festa não vai 
celebrar. 

3. Irmãos companheiros na luta vamos 
dar as mãos, as mãos! Na grande 
�or�ente d� amor, na feliz comunhão, 
1rmaos. Unindo a peleja e a certeza 
var:ios construir, aqui, na terra, � 
proJeto de Deus: todo o povo a sorrir! 

4. Que em todas as mesas de pobre haja 
festa de pão, de pão. E as mesas dos 
ri9os vazias sem concentração, de. 
p�o! Busquemos aqui nesta mesa do 
pao redentor do Céu, a força e a 

· esperança que faz todo povo ser Deus! 
5. Bendito o Ressuscitado Jesus 

vencedor, ô ô. No pão partilhado a 
pres�nça. Ele nos deixou, deixou! 
Be0d1ta E:_ � vida nascida de quem 
arriscou, o o, na luta pra ver triunfar 
neste mundo o amor! 

255 FORÇA DE PAZ 
1. O pão sofrido da terra. Na mesa da 

refeição. O pão partido na mesa se 
torna certeza e se faz comunhão. O 
corpo do meu Senhor é força viva
de paz. (bis) 

259 SE CALAREM A VOZ DOS 
PROFETAS 

:2. Vinho de festa e alegria é vida no 1. Se calarem a voz dos profetas, as 

i coração, vinho bebido na luta se toma pedras falarão. S� f_echarem u_ns 

i conduta de libertação. o sangue do poucos caminhos, mil tnlhas nascerao. 

/ meu Senhor é força viva de paz. Muito tempo não dura a verdade 
! nestas margens estreitas demais. 

j3. Palavra viva do Reino na boca de cada Deus criou o infinito para a vida ser 

i irmão. Palavra que fortalece, anima, sempre mais. 

! esclarece a nossa união. Palavra do É Jesus este pão de igualdade .. 
meu Senhor é força viva de paz. (bis) Viemos pra comungar com a luta 

!4 Flores dos jardins dos campos, sorriso sofrida do povo que quer ter voz, 

exposto no altar. Flores molhadas no ter vez, lugar. Comungar é tornar-

pranto de quem deu a vida pra vida se um perigo! Viemos pra 

mudar. A vida do meu Senhor é incomodar, com a fé e união nossos 

força viva de paz. (bis) passos um dia vão chegar. 

15. Agua trazida da fonte, matando a sede 2. O Espírito é vento incessante _que

que mata. Agua da chuva no chão nada há de prender. Ele sopra ate no

, traz viqa e traz pão pra gente e pra absurdo que a gente não quer ver. 

: mata. Agua da vida, Jesus, é força 3. No banquete da testa de uns poucos

, viva de paz. (bis) só rico se sentou. Nosso Deus fica ao 

16. Ceia sagrada aliança, ato supremo lado dos pobres colhendo o que

do amor. Ceia encontro e esperança sobrou. 
· de Jesus com a gente, transformando 14. o poder tem raízes na areia, o tempo

a dor. A ceia do meu Senhor é força O faz cair. A união é a rocha que o
viva de paz. (bis) povo usou para construir. 

7. Louvor que nasce da história, do dia
a-dia do povo; louvor ao Deus 
verdadeiro, fiel justiceiro, Pai do 
mundo novo. O nome do meu 
Senhor é força de vida e paz. (bis) 



Hino da Fraternidade 

A necessidade era tanta e tamanha 
Que a fraternidade saiu em campanha 
Andou pelos vales subiu as montanhas 
Foi levar o seu pão 

A dor era tanta, a injustiça tamanha 
Que a luz de Jesus que seu povo acompanha 
O iluminou pra viver em campanha 
Em favor dos irmãos 

Um só coração e uma só alma 
Um só sentimento em favor dos pequenos 

Documento1 

E o desejo feliz de tornar o país 
Mais irmão, mais fraterno 
Vão fazer de nós, povo do senhor 
Construtores do amor 
Operário da paz 
Mais fiéis a Jesus 
Vão fazer nossa igreja 
Uma igreja mais santa 
E mais plena de luz 

Erguer as mãos com alegria 

Mas repartir também o pão de cada dia ... 

- ---- ------------
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CELEBRAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS 'O NOVO NO PODER' 
Dia 06 de dezembro de 2002 - Biblioteca Comunitária Oscar Romero 
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São Francisco de Assis 

1- CANTO DE ENTRADA AXÉ

Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. 
E neste dia os oprimidos numa só voz irão cantar! 

1- Na nova terra, o negro não vai ter correntes, e o nosso índio vai ser
visto como gente! Na nova terra, o negro índio e o mulato, o branco e
todos vão comer no mesmo prato.

2- Na nova terra a mulher terá direitos, não sofrerá humilhação, nem
preconceitos. O seu trabalho todos vão valorizar.Nas decisões ela irá
participar.

3- A raça negra maioria neste chão, ainda hoje luta pela abolição. A
nova terra, o Palmares renascido, será conquista deste povo tão
sofrido.

4- Na nova terra os povos todos irmanados, com sua cultura e direitos
respeitados, farão da vida um bonito amanhecer, com igualdade no
direito de viver.



2- ENTRONIZAÇÃODABÍBLIA

Tua palavra e lâmpada para meus pés. 
Lâmpada para meus pés, e luz para meu caminho. 

3- ACLAMAÇÃODO EVANGELHO

Vai falar, vai falar. No Evangelho Jesus vai falar (bis) 

1- Oxalá nossa luz, seja sempre o Cristo Jesus.
2- Já falou, já falou no Evangelho Jesus já falou ...

3- OFERTÓRIO DO POVO

Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer. 
Repare as nossas mãos abertas trazendo as ofertas do nosso viver. (Bis) 

1- A fé do homem nordestino que busca um destino, um pedaço de chão.
A luta do povo oprimido que abre caminho transforma a nação. Ô, ô,
ô, ô, recebe Senhor (2x)

2- Retalhos de nossa história, bonitas vitórias que meu povo tem:
Palmares, Canudos, Cabanas são lutas de ontem e hoje também. Ô

, ô,
ô, ô, recebe Senhor (2x)

3- Aqui trazemos as sementes, sangue dessa gente que fecunda o chão,
do gringo e tantos lavradores, santos e operários em libertação. Ô, ô,

ô, ô, recebe Senhor (2x)
4- Coragem de quem dá a vida, seja oferecida neste vinho e pão é força

que destrói a morte, e muda nossa sorte é Ressurreição. Ô, ô, ô, ô,
recebe Senhor (2x)

4- CANTO DOS MÁRTIRES

1- 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.
'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 cada 
nação! (bis) 

2- 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.

3- Companheiros, no chão desta Pátria é grande 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.

4- Ó 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 teu reino triunfe na terra deste continente.

6- PÃO EM TODAS AS MESAS

1- A mesa tão grande e vazia de amor e de paz. Onde há luxo de alguns e
alegria não há jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar. Que a
ordem de Deus nosso Pai é o pão partilhar.

Pão em todas as mesas, da Páscoa a nova certeza: a festa haverá e o
povo a cantar, aleluia. 

2- As forças da morte a injustiça e a ganância de ter, de ter. Agindo
naqueles que impendem ao pobre viver, viver. Sem terra trabalho e
comida, a vida não há, não há. Quem deixa assim e não age, a festa
não vai celebrar.

3- Irmãos companheiros na luta, vamos dar as mãos, as mãos, na grande
corrente do amor, na feliz comunhão, irmãos. Unido a peleja e a
certeza vamos construir, aqui, na terra o projeto de Deus todo o povo
a sorrir.

7- PAI NOSSO ECUMÊNICO

Pai Nosso que está no céu. 
Santificado seja o teu nome. 
Venha a teu Reino. 
Assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos daí hoje. 
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos 
devedores. 
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, 
Pois teu é o Reino, o poder e a Glória para sempre. Amém. 



8- BANDEIRADO DIVINO

1-0s devotos do Divino, vão abrir sua morada, pra bandeira do Divino, ser bem
vinda e ser louvada.

2- Deus vos salve este devoto, pela esmola em Vosso Nome, dando água a
quem tem sede, dando pão a quem tem fome.

3- A bandeira acredita, que a semente seja tanta, que esta mesa seja farta,
essa casa seja santa.

4- Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita. Que o homem seja livre,
que a justiça sobreviva.

5- Assim como os três Reis Magos, que seguiram a estrela guia, a bandeira
segue em frente, atrás de melhores dias.

6- No estandarte vai escrito que ele voltará de novo, e o Rei será bendito, Ele
nascerá do Povo.

''Quero a utopia 

quero tudo e mais�u 

Quero a a legria, muita gente feliz, 
. . . ; 

quero que a Justiça reine em meu pais� 

< 



CELEBRAÇÃO DOS 25 ANOS DA 
PASTORAL OPERÁRIA 

PROCISSÃO DE ENTRADA: 

PAINEIS DOS MARTIRES DA NOSSA CAMINHADA INICIA 
COM TOQUE DO ATABAQUE OU TAMBORES (FORTE) 

!)ACOLHIDA: 

Queridos irmãos e irmãs, companheiros na Fé, 
estamos reunidos, para celebrarmos, com 
muita alegria e esperança a luta dos 
trabalhadores e trabalhadoras e fazermos a 
memória do martírio de tantos homens e 
mulheres que deram a sua Vida na luta pela 
libertação dos povos e se tornaram mártires de 
nossa caminhada. 
Neste momento lembra-se o nome de alguns 
mártires da caminhada que continuam presentes 
na nossa luta. A cada nome proclamado, a 
plenária responde: "PRESENTE NA NOSSA 
CAMINHADA" (Deixa livre para os 
participantes lembrarem outros nomes) 
Iniciemos a nossa celebração cantando: 

CANTO: ACORDA AMÉRICA 
/: Acorda América, chegou a hora de levantar. O 
sangue dos mártires fez a semente se espalhar.:/ 
Nestes campos, nestas planícies, nestes vales e 
caatingas, nestas raízes entrelaçadas, de etnias 
tão misturadas. É assim meu povo, a nossa 
América Latina. 

Meu irmão índio, meu irmão negro, meus 
latinos companheiros, nós somos vítimas das 
dependências de um império estrangeiro. É 
assim meu povo, a nossa América Latina. 

Eu me pergunto e a nós todos, até que um dia nos 
agüentamos, essa violência tão assassina, 
tomam as terras, matam os índios, nos deixam 
restos de nossa América Latina. 

COMENTARISTA: 

O que marcou a P astoral Operária nesses anos de 

história, foi a resistência, a voz profética dos 

trabalhadores e trabalhadoras que acreditam e 
se envolvem na construção de um mundo 
melhor. Vamos relembrar alguns momentos 

marcantes da Vida da P astoral Operária nesses 
25 anos de caminhada. 
( Entrada dos pés Relatando a caminhada 
Formarumestrada) 

CANTO: AFÉESTÁNO P ÉMEUIRMÃO 
A Fé está no pé meu irmão/ A Fé está no pé 

minha irmã. 

E o Deus da caminhada, meus irmãos/ Que 
sustenta nossa Fé. 

2)SAUDAÇÃO INICIAL: CELEBRANTE

3) ATO PENITENCIAL:

COMENTARISTA: 

Neste momento pedimos perdão pelo grande 
pecado social, encarnado no sistema neoliberal, 
que cria tantas desigualdades, e exclui -tantos 
homens e mulheres e jovens do trabalho 
remunerado. Queremos pedir perdão por tudo 
aquilo que desestrutura , afeta e !Uata a vida. 

(Entram pessoas com sacos enormes escrito 
F M I  D E S E M P R E G O- A L C A
NE OLIB ERALISMO C ORRUPÇÃO 

IMPUNIDADE e aos poucos vão caindo e após 

cada queda cantemos) 

CANTO: OGRITO 

Refrão: Um grito! Um clamor! 

Um duro gemido de dor, ó Senhor! 

É o grito, é o grito da vida 

Da gente e mais gente excluída. 

.... 



iCT>MENTÃRISTX':· t :.;--.::-..,.'.\,:_:,_"-·' �,·�>,, ·, ... -

{Q\i�t�i�s pedir perdão a D�us pelas Vezes que -· 
in�s�rtiitiinos.diante dessas situa_ções .. 
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;CANTO: ÉTANTAE:SPERANÇA 
<_ < r • ' •,' 

'!: Tanta.esperança de chegàr/ Tanta estrada por 
�ndar/Tantasma:reas-esinais.·· 
Tantas palavras .por fala:r/ Tantas outras por 
gritar/Tantas mais pra se calar,ô, ô ... :/ Perdão 
Senhor, pela palavra que eu falei e não devia. 
Perdão Senhqr,, pela palavra que .eu guardei e 
não devia. 
Perdã6, Senhor; . pelas - verdades que eu calei 
quando era hora de profetizar. 

4) COMENTARISTA:

Vàmos'dar Glória à Deus pelá: lutas em defesa da 
Vida ( entrada das bandeiras de luta e dos 
ínártires·fe\fantamas pessoas caídas) 

5) HINO DE LOUVOR
- j ·-· . - ��� �: � 

1 1 . -, 
/ _ � -.-

GLORIA DOS POVOS AMERINDIOS 
GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA. A TI, MEU 
DEUS/ PAZ NA TERRA,· CANTAM os

POVOS TEUS. 
Violões,_ charangos, flautas, sons do 
c:oraçio/Tarilb��es; dt�baques te glorificarão. 

• , ' 1 ' • • 
� • 

' 

�' j 

T.e\1,.1.WII?-e é, tã() po�ito,_ não existe outro igual/
Glória ap queyence a morte e o ídolo do mal.

América, ameríndia e África-na-dor/ Latina 
cpn':7ertida.daíglóriaa0Deus amor. 

Na fé.,da resistência, no axé do nosso canto/ No 
sangue da aliança, glória, glória ao Deus Santo. 

6)0RAÇÃO

Celebrante: Pai de bondade, o Senhor rios reuniu 
de muitos lugares pata sermos ·um só povo de 
trabalhadores. ,Es·cutà o, grito dos teus filhos 
sofridos! Leva-nos com tua mão para caminhos 
de esperança e sql,;id;�riedad�,.-Fortale,ce11ossa 

ação para transformar esta sociedade, onde 
impera o desemprégo, a marginalização e a 
. violência. Educa-nos para a partilha e a 
construção da Vida para todos. Isto te pedimos , 
6' Pai, por Jesus Cristo trabalhador, seu filho e 
nosso irmão, na unidade do Espírito Santo 
TODOS -Amém. 

7) LITURGIA DA PALAVRA

COMENTARISTA: Água, pão, roupa e casa 
são coisas indispensáveis para a Vida. A 
dignidade da pessoa humana supõe o 
atendimento dessas necessidade básicas. Quem 
não possui esse mínimo passa a depender dos 
outros de forma humilhante e isto é contra a 
vontade de Deus. 
LEITOR/ A: ECLO 29, 21-28 

8) CANTO DE MEDITAÇÃO CANTO 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.
EIS O TEMPO DE GRAÇA, EIS O DIA DA
LIBERTAÇÃO. DE CABEÇAS ERGUIDAS,
DE BRAÇOS REUNIDOS IRMÃOS.
/: HAVEREMOS DE VER QUALQUER DIA
CHEGANDO A VITÓRIA, O POVO NAS
RUAS FAZENDO A HISTÓRIA, CRIANÇAS
SORRINDO EM TODA NAÇÃO:/

Lavradores, Rain;rnndo, Jose, 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 
jamaisrecuando. 
Companheiros, no chão desta 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 verm,elhas gritando por 
sobre os roçados. 



Ó Senhor, Deus da vida, escuta este 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. 

9)EVANGELHO

COMENTARISTA: 
O único mandamento que Jesus nos deixou, 

confirma que não somos seus servos, mas seus 

amigos e companheiros. 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
CANTO: OUVIRA PALAVRA 
VAMOS OUVIR A PALAVRA DO SENHOR 
(BIS) 
A Palavra que nos dá vida, vamos ouvir 
A Palavra que nos liberta, vamos ouvir 
A Palavra que nos dá força, vamos ouvir 
A Palavra que nos desperta, vamos ouvir 
A Palavra que nos ilumina, vamos ouvir 
A Palavra que nos orienta, vamos ouvir 
A Palavra que nos anima, vamos ouvir 
A Palavra que alimenta, vamos ouvir. 

CELEBRANTE: 
Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
João 15, 12-17 

10) HOMILIA( Neste momento deixar a

Palavra para os convidados da Pastoral
Operária e homenazear os companheiros e

companheiras que continuam firmes na

caminhada da Pastoral Operária)

11) PRECE DA COMUNIDADE
( Preparada por cada região)
Após cada prece cantar:

OUVI O GRITO QUE SAI DO CHÂO DOS

OPRIMIDOS EM ORAÇÃO

12) OFERTÓRIO
(Procissão com o pão e o vinho/ Trigo e uva)

CANTO: OFERTÓRIO DO POVO LATINO 

Ofertamos ao Senhor .. ( ao Senhor )/Nosso dons, 

nosso trabalho. 
Nossa vida aqui buscamos/ No pão e ·vinho 

consagramos. 
Entregamos ao Senhor nossa história. 

A miséria, nossa dor em sua memória! 

Deste povo latino explorado/ Neste continente 

desprezado·! 
Te ofertamos , ó Senhor, nossa labuta/ Pelo pão, 

pelo respeito, nossa luta! 
Ofertamos o sangue dos nossos· mártires: 

500anos de vida e massacre. 
Nós te damos , ó Senhor, as nossas cruzes, /Que 

tomamos em nosso peregrinar! 
Desde a primeira que cravada nesta terra, 
contigo passamos a carregar! Aceita, ó Senhor, 

o pão e vinho, Presença viva, do�ção, prova de

amor!
Transformados alimentam nosso povo/ A se

tornar Cristo Libertador!
Receba nossas etnias e culturas/Tão diversas

nestas terras ameríndias!

O gingado, o cansaço, a alegria/ Vendo a paz

acontecer no dia-a-dia. / 

13) ORAÇÃO DAS OFERENDAS

CELEBRANTE: No pão e no vinho ofertamos 

toda humanidade, o universo inteiro, toda a obra 

da criação ó Pai . Pão e Vinho fruto -do trabalho 

de homens e mulheres trabalhadores, que, a sua 

semelhança, sustentam a vida no campo e na 

cidade. Aceita, ó Pai, estes dons como oferta e 

santifica e transforma nossas vidas em Cristo 

Jesus, nosso írmãoe companheiro. Amém 

14) PREFÁCIO-E ORAÇÃO

EUGARISTICA

15) SANTO cantado
/: Santo, é Santo, o Senhor é Santo!:/
O povo canta o seu louvor!/ O Senhor é Sant!
Na terra plantou o seu amor.:.;'



É o Pai de Isaac e Abraão ..... . 
É Deus, nossa libertação ... . 

Espírito que dá respiração ... . 
O Cristo que é nosso irmão .. . 

16) PAI NOSSO E RITO DA PAZ

17) CORDEIRO DE DEUS-Cantado

Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do 
mundo/ /: tende piedade de nós:/ 
Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do 
mundo,/: Tende piedade de nós:/ 
Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do 
mundo,/: daí-nos a tua paz:/ 

18)COMUNHÃO

CANTO:PARTILHARA VIDA 
Comungar, ê,ê, é vida partilhar! ( 4X) 
Comungar é partilhar a força, o trabalho feito 
em mutirão. Comunhão é vida ao serviço do 
Reino de Paz ainda em construção. 
É participar da festa, de tudo o que resta, é juntar 
as mãos. Reunidos ao redor da mesa, partilhar a 
riqueza do abraço e do pão. 

Comungar é estar solidário à luta firmada em 
prol da nação. É Andar com desempregados, 
sem terra, migrante, é estender a mão. 
É somar com quem está lutando, à frente, 
marchando, apressando a hora. Recriando o que 
fora desfeito, a justiça, o direito, refazendo a 
história. 

Comungar é apertar o passo, é juntar os braços, 
fazer romaria. É cantar e tocar o tambor, é vencer 
a dor, é vibrar de alegria. É repartir a felicidade, 
o calor da amizade, o encontro, o prazer. É
buscar sempre um motivo forte, uma flor, um
amor que faça revi ver.

19) ORAÇÃO FINAL

CELEBRANTE: Alimentados com o pão 
partilhado, o corpo e sangue de teu Filho amado 
e nosso companheiro Jesus Cristo, ó Pai, te 
agradecemos por esta celebração. Fortifica 
nossa esperança, comunica-nos tua paz e alegria 
para que continuemos firmes construindo um 
mundo de Justiça e solidariedade para todos. 
Isto te pedimos por Jesus Cristo, na Unidade do 
Espírito Santo. 
Todos:Amém 

20)CANTO FINAL:

VALSA ANDANTE (Ritmo) 

Chega de ficar de fora/ de tanta alegria/ Chega 
de ficar carente/ De sonho e utopia. 

Vem buscar conhecimento/ E ser como 
fermento/ Em todo canto e lugar/ Igreja, 
Sindical e Popular. 

Vem pra PO, vem pra PO/ Podemos fazer/ Com 
que o mundo seja bem melhor/ Pode gastar/ Que 
a força renova/ Ajude a construir/ uma 
Sociedade nova. 

Vem lutar com toda força/ Com pobre e 
excluídos/ Mulheres, jovens, crianças, 
desempregados e oprimidos. 

Estudar os Evangelhos/ E a conjuntura/ Mudar 
os conceitos velhos/ Lutar com garra e muita 
ternura. 

O Cotidiano 

Estava em casa assistindo TV / Vendo as torres 
caírem/ Vendo gente morrer/ Derrepente este 
fato me chamou a atenção/ Acontece todo dia, e 
ninguém liga não. 
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Ao 
bancário 
brasiliense 
Você bem imagina o esforço 
e o tempo requeridos para 

1 elaboração deste trabalho. Vários fatos 
• ocorreram desde a realização

vitoriosa da 19 CONCLA Tem agosto
de 81 até hoje (novembro/82),
porém as páginas que você
lerá permanecem atuais e essenciais
à discussão sobre os principais
problemas que afetam os trabalhadores.
Temos a certeza de que, assim
preparados, chegaremos mais
conscientes e unidos ao grande
evento que todos sonhamos e que
foi finalmente marcado para
o ano d.e 1983 o nosso
Congresso Nacional, em que será
criado o poderoso instrumento
para fazer valer os nossos direitos
perante o-Governo e os Patrões:
A Central única dos Trabalhadores.

A Diretoria 
. . -. .... 

Notat-
para um melhor entendimento 
manteve-se o quanto possível 
a mesma redação do texto original 
distribuído pela 
Comissãc;> Pró-CUT 

. ' 

Ho1nenage1n 
Nossas homenagens ao combativo 

companheiro ADELITE MOREIRA, 
que lamentavelmente se ausentou do 
nosso convívio e dedicou toda sua 
vida a uma luta sem tréguas pela orga
nização e emancipação dos trabalha
dores e pelas liberdades democráticas. 

Participou da 19 CONCLAT e sua 
presença foi marcante no nosso meio 
no que tange à construção da CUT -
Central Única dos Trabalhadores, em 
que todos nós estamos empenhados. 

Seu exemplo será seguido e sua lem
brança perene! 

A Caminho da CUT ) 
Editada pelo Departamento de Propaganda e Imprensa do Sindicato dos Bancários de Brasília 

Diretor-responsável: Antônio de Pádua Maia.Supervisão: Bartolomeu Rodrigues. Arte: Licurgo 
S. Botelho. Ilustrações: Lane. Fotografias: Maurício Pinheiro e Mem6ria Bancária. Distribuição gratuita 
aos associados. Montagem na sede do Sindicato: SCS, Ed. Arnaldo Villares, 7'! Andar.Fone: 224-9563. 

Diretoria - Presidente: Augusto Silveira de Carvalho. Vice: Albertina Magalhães. Secretário: 
Geraldo Magela M. Ribeiro. Tesoureiro: Nivaldo Alves da Silva. Procurador: Sebastião Porto de Souza. 
Diretora Social: Maria Luiza Martins Neiva .. Diretor de Propaganda: Antônio de Pádua Maia. 



apresentacao ____ _ 

R
ealizou-se em Praia Grande (SP), nos dias 21, 22 e 23 de 
ag"sto de 1981, a I CONCLAT (Conferência Nacional da 
Classe Trabalhadora). Terá sido a primeira? Sim, a primeira 
nos últimos anos em que estivemos silenciados e proibidos, 

pelo regime militar, no nosso direito de livre organização e manifestação. 

O que de mais importante representa este fato .é o passo da
do no caminho de nossa organização nacional enquanto classe trabalha
dora. E passos como esses precisam ser consolidados, através de uma 
ampla divulgação e discussão de tudo o que foi alí debatido, possibili
tando a maior participação de todos os trabalhadores. 

As questões ali discutidas são aquelas que fazem parte do 
dia-a-dia da classe trabalhadora, como a Estabilidade no Emprego, Pre
vidência Social, Custo de Vida, Moradia, Saúde, Transporte, Trabalho 
da Mulher, Reforma Agrária, Lei de Segurança Nacional, e outras. 

São essas as questões que precisamos discutir, nos conscien
tizando que de suas resoluções dependem a melhoria de nossa condições 
de vida e trabalho, e que sem uma participação decisiva da classe traba
lhadora - a maior interessada - jamais se resolverão estes problemas. 

O Sindicato, ao tomar a iniciativa de editar este informativo 
sobre a I CONC LATI 

dispõe-se a cumprir o seu papel de conscientiza
, ção para o fortalecimento de nossa categoria na luta por um Brasil com 
. justiça e liberdade. 

Este informativo em sua quase totalidade foi compilado da 
edição feita pelo Centro de Informação, Documentação e Análise Sindi
cal - CIDAS, sob a ·responsabilidade da Comissão Nacional pró.CUT. 

A sua importância será maior quanto mais amplamente for li
do e discutido pelos companheiros bancários no local de trabalho, em 
casa, enfim, que de tão precioso documento surja um elo de aproxima
ção e conscientização dos trabalhadores brasilienses. 

Assim sendo, esperamos uma maior participação na realiza
ção dos próximos ENCLATs (Encontros da Classe Trabalhadora no DF) 
e na r.CONCLAT, quando deverá ser fundada a nossa CENTRAL ÚNI
CA DE TRABALHADORE� 

J 
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A 
prepara�ão 

da 

CONCL 

um breve histórico 

A 
realização de um Enc«:>ntro 
Nacional da Classe Trabalha
dora foi pr?po�ta publicamen
·te, pela primeira vez,. em no

vembro de 1977. Uma delegação, inte
grada por 205 sindicalistas de São Pau
lo, foi a Brasma (dia 7/11/77) para dis
cuti� questões de sindicalismo. Em sole
nidade oficial, com a presença do Pre
sidente da República, Ernesto Geisel, 
Hugo Perez, então vice-presidente da 
Federação dos Trabalhadores nas Indús
trias Urbanas no Estado de São Paulo, 
falando em nome dos 205 sindicalistas, 
reivindicou ao Presidente da República 
"o direito dos trabalhadores realizarem 
congressos nacionais", a exemplo dos 
empresários que haviam realizado o seu 
CONCLAP (Congresso Nacional das 
Classes Produtoras). 

Sem resposta do Presidente da 
República a proposta recebeu, na épo-

ca, o apoio de vários deputados e até 
de alguns empresários. O então Ministro 
do Trabalho, Arnaldo Prieto, declarou
se favorável à idéia, desde que: "1. a 
reunião fosse convocada pelas Confede
rações; 2. não poderá ter caráter de um 
organismo permanente, como uma in
tersindical". Para os sindicalistas este 
não seria um empecilho, desde que as 
Confederações assumissem a tarefa de 
convocar o Congresso. 

Por 2 semanas os principais jor
nais do país (SP, MG, RJ e DF) estam
param manchetes e editoriais em torno 
do assunto. 

Vários sindicalistas entrevistados 
pela imprensa, manifestaram seu apoio. 
A idéia de um Congresso, já chamado 
CONCLAT, ganhava força e se p

0

rogra
mava sua realização para o in(cio de 
1978. 



Os temas a serem debatidos le
vantados por vários sindicalistas eram: 
FGTS, Política Salarial� Rotatividade 
de mão-de-obra, Condições de Traba
lho, Contrato Coletivo; Direito de Gre
ve e Liberdade Sindical. 

. Apenas três Confederações se 
1 

1· - d comprometeram com a rea 1zaçao a 
CONCLAT: Confederação dos Traba
lhadores na Agricultura (CONTAG); 
Confederação Nacional dos Trabalhado
res em Empresas de Crédito (CONTEC) 
e Confederação Nacional dos Trabalha
dores em Empresas de Comunicação 
(CONTCOP). Apesar do interesse dos 
sindicatos e das Federações "não houve 
consenso entre as Confederações", de
clarava Hugo Perez, em abril de 1978. 

Arrefecido, por um certo perío
do, o objetivo de realizar o Congresso 
Nacional da Classe Trabalhadora nunca 
foi abandonado. Pelo contrário, conti-

. nuou a ser defendido, divulgado, pe
los sindicalistas mais comprometidos 
com sua realização - proposto em Con
gresso de categorias, programas de cha
pas - e retomada de forma mais ampla 
em 79 pelas intersindicais que se orga
nizaram, sobretudo em SP, RJ e MG, 
até 'tàr'!"lar-se realidade na reunião no 
dia 21 de março de 1981. 

Por iniciativa de alguns dirigentes 
sindicais, reunidos no dia 15/02/81, em 
São Bernardo, foi tirada uma convoca
tória, assinada por 60 entidades, de vá
rios Estados, conclamando todas as en
tidades sindicais do País, para uma reu
nião dia 21/03/81, cujo objetivo era: 
definir data e local de realização da 
CONCLAT, Temário e Regimento. 

Contrariando decisão tomada pe
lo VI Encontro Nacional de Bancários e 
Securitários, realizado em Vitória-E$, 

nos dias 11 e 12/07/81,que recomen
dava a participação ra CONCLAT, a 
CONiEC distribuiu circulam<? 81/089, 
de 23/07/81, comunicando que não 
participaria da CONCLAT, orientando 
seus filiados no mesmo sentido. 

183 entidades, entre Sindicatos, 
Federações e Associações, de 13 Esta
dos, compareceram à reunião de 21 de 
março, realizada no Sindicato dos Tra
balhadores nas Indústrias Ou ímicas e 
Farmacêuticas de São Paulo. Em con
vocatória "AOS TRABALHADORES 
BRASILEIROS", a CONCLAT foi mar
cada para os dias 21, 22 e 23 de agosto 
de 1981. Uma Comissão Executiva Na
cional, de 29 membros, foi eleita, pela 
plenária, nesta reunião, com a tarefa de 
preparar a CONCLAT. 

A CEN da CONCLAT, realizou 
6 reuniões de março a agosto. A primei
ra em Brasília (23/04), as seguintes, em 
São Paulo, no Sindicato dos Metalúrgi
cos de .São Paulo. Elegeu uma Executi
va de 7 membros que dividiu suas tare
fas em 3 subcomissões: finanças (Ar
naldo Gonçalves e Luíz Inácio da Silva), 
organização ( Raimundo Rosas de Lima 
e Joaquim dos Santos Andrade), secre
taria e divulgação (Hugo Perez, Crispim 
da Cruz e Edson B. de Campos). Editou 
um Boletim Informativo para os Sindi
catos. No dia 1� de Maio distribuiu no
ta "Aos Trabalhadores e ao Povo em 
Geral", conclamando todos os trabalha
dores a párticiparem da CONCLAT. 
Elaborou o Regimento Interno e apre
sentou "Documentos de Apoio" sobre 
todos os temas debatidos na CONCLAT, 
alguns deles aprovados em sua quase to
talidade, com algumas modificações e 
adendos como os temas sobre Previdên
cia Social, Direito do Trabalho e Sindi
calismo. 
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conclamacão para a participação na 
1

I CONCLAT 
• 1 

AOS 
TRABALHADORES. 

BRASILEIROS 1 

1 

N
este ano de 1981, a pressão de 
uma gravíssima recessão eco
nômica, voltada para manter 
os interesses clas poder,osas 

empresas multinacionais e aos grupos 
monopolistas nacionais, · provoca cres
cente sofrimento à classe trabalhadora 
brasileira. 

Os trabalhadores têm sido h isto
ricamente marginalizados da vida pol í
tica brasileira. Vivem sufocados por bai
xos salários, muitas vezes sem as m íni
mas condições de trabalho. 

Não bastasse a contínua perda no 
poder aquisitivo do salário, os trabalha
dores brasileiros, enfrentam agora o de
semprego, a redução da jornada de tra
balho com redução do salário, rotativi
dade no emprego. E os trabalhadores 
do campo continuam sem terra e sendo 
·ex'p1i1lsos para as cidades.

Fato importante nas lutas dos 
trabalhadores hoje, é a disposição para 
enfrentar esta ofensiva do governo e 
dos patrões frente às conseqüências des
sa política recessiva. 

Os trabalhadores da Volks de São 
Bernardo disseram não à redução da 
jorna9a de trabalho com redução de sa
lário, os 1<? de Maio aconteceram ex
pressivamente em todo o Brasil, centra
do na luta contra o desemprego e pela 
estabilidade. Mais recentemente, a gre
ve de mais de 3.000 trabalhadores da 
FIAT DIESEL contra o desemprego e 

pela readmissão dos trabalhadOres na- l 
quela empresa, COrtil estabilidade de um 
ano, reforça a disposição de defender 
seus interesses. 

Justamente nesse momento em 
que os trabalhadores provam seu espí
rito de luta, as 183 entidades abaixo as
sinadas, reunidas em São Paulo, no dia 
21 de março de 1981, conclamam to
dos os trabalhadores brasileiros que vi
vem na cidade e no campo, a participa
rem da 1? CONCLAT, que se realizará 
nos dias 21, 22 e 23 de agosto de 1981, 
no Estado de São Paulo. 

Realizando reuniões nas fábricas, 
fazendas, oficinas, em lojas e escritórios 
preparando assim uma grande 
CONCLAT! 

Pela estabilidade no emprego. 
Contra o desemprego e a redução 

da jornada de trabalho com redução de 
salários. 

Contra a política recessiva do go
verno e dos patrões. 

Pela unidade dos trabalhadores 
da cidade e do campo. 

Pela reforma agrária. 
Pela realização da I CONCLAT. 

Na luta por essas Bandeiras esta-
remos contribuindo para a democracia 
no Brasil. 

Seguem assinaturas de 183 enti
dadesª 
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As 15 horas do dia 21 de agosto, na sede, em construção, 
da colônia de férias do Sindicato àos Trabalhadores nas 

Indústrias Têxteis de São Paulo, 
se reali�ou a Plenária de Abertura da I Conferência Nacional 

da Classe Trabalhadora - CONCLAT. 

H
ugo Perez (Presidente da Federa

ção dos T. 1. Urbanas de S.P.), abriu 

a solenidade saudando todos os pre

sentes com as seguintes palavras: 

"Ao dar início aos trabalhos, quere

mos homenagear a todos os trabalhadores que 

morreram na luta da nossa classe, como tam

bém, aqueles que morreram em seu trabalho 

diário. Evocamos, representamos a todos, um 

companheiro que estava nos auxiliando, re
centemente falecido, Dante Pelacani". Toda a 

plenária prestou esta homenagem, com um 

minuto de silêncio. 

"Frente às dificuldades que enfrenta
mos para alojar a todos, cabe ressaltar a gran
de vitória que é reunirmos mais de 5 mil tra

balhadores depois de 17 anos, durante os 
quais fomos obrigados a ficar calados diante 
do governo. Se, por um lado, enfrentamos al
gumas horas de problemas, por outro, é com 

grande satisfação que vemos a CONCLA T su
perar nossas expectativas e trazer todos os 

\ . 
companheiros para debater os problemas que 
hoje sofre a classe trabalhadora." 

A seguir, o Hino Nacional foi tocado 
e cantado por todos os presentes. 

Saudando os trabalhadores brasileiros 
e a I CONCLA T falaram os representantes das 
delegações internacionais abaixo mencionados. 

Hanz Jurgen Druger, 06B 
(Alemanha Federal) 

Jacques Chéreque, CFDT 
(França) 

Luís Carlos Luster, CLAT 
(Venezuela) 

Juan Ponce. FSM 
Federação Sindical Mundial 

Álvaro Rana, CGTP - IN 
(Portugal) 

Galvão Branco, UNTA 
(Angola) 

' 
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Comissão nacional 

pró-CUT 

A 
plenária ·da I CONCLAT aprovou 
a criação de uma Comissão Nacio
nal Pró-ÇUT, cuja função, entre ou
tras, é a de organizar o Congresso 
Nacional da Classe Trabalhadora, 

pàra agosto de 1982, onde será criada a CEN
TRAL úNICA DOS TRABAUIADORES. 

Esta Comissão Pró-CUT, segundo reso
lução da plenária, deveria ser composta de 4 7 
membros, ter, pelo menos, 1 representante de 
cada Estado da Federação e integrar dirigentes 
sindicais e trabalhadores de base, da cidade e 
do campo. 

O processo de eleição da Comissão 
ocupou quase todo o tempo da plenária do 
domingo, dia 23. Após tentativa, fracassada, 
da Comissão Executiva Nacional - CEN, em 
apresentar úma chapa única, que continha 4 7 
nomes e incluía quase a totalidade dos mem
bros da CEN e contemplava quase todos os 
critérios aprovados pela plenária; e interven
ções-d.e vários sindicalistas, apelando à unida
de, duits chapas foram apresentadas, finalmen
te, à plenária. 

Dez membros da CEN, entre eles, Jo
sé Francisco da Silva, Arnaldo Gonçalves, 
Hugo Perez, Ivan M. Pinheiro, Eraldo Lírio, 
Raimundo Rosas de Lima, Lauro Hagemann, 
incluídos na chapa 2 pedem para que seus no
mes sejam retirados desta chapa, por discar-

ACRE 

Manoel Pacífico Costa - Associação dos Pro
fessores do Acre. 
ALAGOAS 

Arlindo Vitalino da Silva - Pte. Federação dos 
Trab. na Agricultura no Estado de Alagoas. 
BAHIA 
Gonçalo Santos de Melo - Pte. Sind. Petro-

darem dos critérios que levaram, parte de seus 
companheiros, a romperem com o acordo da 
chapa única. Em resposta a esta iniciativa, 
Olívio Dutra, reivindicando o caráter unitário 
da chapa 2, anunciou que os membros desta 
chapa, incluídos na chapa 1 (em número de 
15) não fariam o mesmo, conservando seus
nomes nas duas chapas.

O clima que antecedeu a votação, era 
de tensão, na plenária. Em fração de segun
dos, os partidários das duas chapas, utilizan· 
do-se de papéis, improvisaram os números 1 
e 2. Solicitados a manifestarem suas preferên
cias, por � vezes, os presentes ergueram seus 
crachás, acompanhados de palavras de ordem. 
A mesa não se considerava em condições de 
definir a vitória de uma ou outra chapa. As 
opiniões entre os presentes se dividiam, embo
ra a grande maioria concordasse com a neces
sidade de composição de uma chapa única. O 
impasse foi criado e as várias sugestões apre
sentadas para conferir os votos se tornaram 
inviáveis, principalmente porque a plenária, 
nessa altura, já exigia a composição de uma 
chapa única que levasse à frente os trabalhos 
desenvolvidos pela CONCLAT.

Ao final, foi apresentada uma chapa 
com 56 membros, sendo 23 representantes 
da área rural, 14 representantes do setor in
dustrial e 19 do setor de serviços, composta 
pelos seguintes sindicalistas: 

químicos da Bahia. Lázaro Bilac de Souza . 
Pte. Sind. Eletricitários da Bahia. Aluísio 
Carneiro - Secret. da Federação dos Trab. na 
Agricultura do Estado da Bahia. José Gomes 
Novaes - Trab. Rural de Vitória da Conquista. 

BRÀSltIA-DF 
José Francisco da Silva - Pte. Confederação 
dos Trab. na Agricultura. Armando Rolem-

.. 

\ 
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berg · Vice-Presidente da Federação Nacional 
dos Jornalistas Profissionais. 

CEARÁ 
Raimundo Guerreiro - Pte. Sind. Metalúrgicos 
de Fortaleza. João Mendes - Pte. Sind. Trab. 
Rurais de Morada Nova. 

ESPIÍUTO SANTO 
Vítor Buaiz · Pte. Sind. dos Médicos do Espí
rito Santo. Antonio Angelo Moschen · Pte. 
Sind. dos Trab. Rurais de Colatina. 
GOIÁS 
Nélson de Assis Teles· Pte. Sind. Trab. Rurais 
de Bela Vista. 

MARANHÃO 
Jacó Alves de Souza - Diretoria do Sind. dos 
Trab. Rurais de Poção das Pedras. 

MATO GROSSO 
Edvaldo José da Silva - Pte. Federação dos 
Jrab. na Agricultura no Estado de MT. 
MATO GROSSO DO SUL 
Antonio Bejamin F. Costa - Secretário da As
soe. Profissional dos Trabalhadores nas Indús
trias Urbanas do MS. Pedro Ramalho - Federa
ção dos Trab. na Agricultura no Estado de MS. 
MINAS GERAIS 
André Montalvão da Silva - Pte. da Federação 
dos Trab. na Agricultura de Minas Gerais. 
João_ Paulo Pires Vasconcelos - Diretoria do 
Sind. dos Metalúrgicos de João Monlevade. 
Guilherme Tel1 F. Gomes - Pte. do Sind. dos 
Professores de Minas Gerais. João Soares Sil
veira - Pte. Sind. de Metalúrgicos de Belo Ho-

. . rizonte e Contagem. Tilden José Santiago • 
Pte. Sind. dos Jornalistas de Minas Gerais. 

PARÁ 
Venize Nazaré Rodngues · Assoe. Profissional 
dos Prof. no Estado do Pará. Avelino Ganzer · 
Pte. Sind. Trab. Rurais de Santarém. 

PARAÍBA 
Álvaro Diniz - Pte. Federação dos Trab. na 
'Agricultura da Paraíba. 

PARANÁ 
Antonio P. de Santana - Pte. Sind. Const. Civil 
de Curitiba. Agustinho Bukowski - Pte. Fe
deração dos Tr .. b. na Agricultura do Estado 
do Paraná. 

PERNAMBUCO 
Edvaldo Gomes de Souza - Pte. Sind. dos Trab. 
nas Indústrias Urbanas no Estado de Pernam· 
buco. José Alves de Siqueira · Tesoureiro do 
Sind. dos Metalúrgicos de Recife. José Rodri-

gues da Silva • Pte. Federação dos Trab'. na 
Agricultura no Estado de Pernambuco. 
PIAUÍ 
Osma,r Ant.onio de Araújo - Federação dos 
Trab. na Agricultura no Estado do Piauí. 1 

RIO DE JANEIRO 
Eraldo Lírio de Azevedo - Pte. Federação dos 
Trab. na Agricultura no Estado do Rio de Ja
neiro. Ivan Martins Pinheiro - Pte. Sind. dos 
Bancários do Rio de Janeiro. João Carlos 
Araújo Santos - Pte. Sind. dos Petroquímicos 
de Duque de Caxias. Oswaldo Pimentel - Pte. 
Sind. Metalúrgicos do Rio de Janeiro. Roberto 
Chabo · Pte. Sind. dos Médicos do Rio de Ja
neiro. Jorge Ricardo Bittar · Pte. Sind. dos En
genheiros do Rio de Janeiro. 

RIO GRANDE DO SUL 
Orgênio Rott · Pte. Federação dos Traç. na 
Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. 
João Paulo B. Marques - Pte. Sind. Vestuário 
de Porto Alegre. Lauro Hagemann · Pte. Sind. 
Jornalistas de Porto Alegre. Olívio de Oliveira 
Outra - Ex-Pte. Sind. dos Bancários de Porto 
Alegre. Ricardo Baldino de Souza - Pte. Sind. 
Const. Civil de Porto Alegre. Walter José Irber 
- Pte. Sind. Trab. Rurais de Tenente Portela.

RIO GRANDE DO NORTE 
Horácio Paiva Oliveira - Pte. Sind. dos Bancá
rios do RN. José Francisco da Silva · Pte. Fe
deração dos Trab. na Agricultura no Estado 
doRN. 
SANTA CATARINA 
Francisco Alano · Pte. Federação dos Emp. no 
Comércio de SC. Norberto Kartmann · Pte . 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
de SC;. 
SÃO PAULO 
Arnaldo Gonçalves · Pte. do Sind. dos Meta
lúrgicos de Santos. Hugo Perez • Pte. da Fe
deração. dos Trab. nas Indústrias Urbanas no 
Estado de São Paulo. aara Levin Ant-Direto
ria · do Sind. dos Arquitetos de São Paulo. 

Raimundo Rosas de Lima - Pte. do Sind. dos 
Padeiros de São Paulo. Roberto Toshio Hori
guti � Pte. Federaçã'o dos Trab. na Agricultura 
no Estado de São Paulo. Jacó Bitar - Pte. do 
Sind. dos Petroquímicos de Campinas. Luiz. 
Inácio da Silva · Ex-P .e. do Sind. dos Metalúr
gicos de Sã'o Bernardo. Edson Barbeiro Cam.' 
pos • Diretoria do Sind. dos .Bancários de São 
Paulo. 
SERGIPE 
Manoel Júlio de Santana· Pte. Federação dos 
Trab. na Agricultura no Estado de Sergipe. 
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pro-CUT' 
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m sua pri m e ira reunião, realizada em 11 de setembro de 
1981, em Brasília, na sede da CONTAG, a Comissão Nacional Pró
CUT elegeu sua EXECUTIVA, composta de 23 membros efetivos 
e 6 suplentes: 

COMISSÃO EXECUTIVA 

José Francisco da Silva 
Hugo Perez 
Arnaldo Gonçalves 

· " • \ Roberto T. Horiguti
Luiz Inácio da Silva 
Jacó Bitar 
Ivan Martins Pinheiro 
João Carlos Araújo 
Eraldo Lírio 
Jorge Ricardo Bittar 
André Montalvão 
João Paulo Pires de Vasconcelos 
Guilherme Tell 
Lázaro Bilac de Souza 
Edvaldo Gomes de Souza 
Lauro Hagemann 

Olívio Outra 
Orgênio Rott 
Agustinho Bukowski 
Antônio Angelo Moschen 
Antonio Guerreiro 
Francisco Alano 
Armando Rollemberg 

SUPtENTES 

Raimundo Rosas de Lima 
Oswaldo Pimentel 
João Soares Silveira 
João Paulo B. Marques 
José Roc.irigues da Silva 
Norberto Kartmann 

1 
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1
DIREITO 

DO TRABALHO 
\ 

DECLARAÇÃO DE PRINCIPIOS 

A legislação trabalhista no Brasil não ex
prime os interesses da classe trabalhadora, e 
pelo seu caráter antidemocrático distorce e 
contraria os anseios e conquistas do povo, 
mantendo e aprofundando a situação de inse
gurança e miséria que marginaliza milhões de 
trabalhadores, entravando sua organização. 

Os trabalhadores brasileiros exigem um 
Código Nacional do Trabalho elaborado atra
vés de amplas discussões pelos trabalhadores 
e seus sindicatos, como wn passo fundamen
tal para o estabelecime11to de uma efetiva de
mocracia. 

A classe trabalhadora brasileira, no en
tanto, está convencida de que as soluções de 
seus problemas não dependem somente do 
Poder Judiciário, ou simplesmente de uma co
leção de leis. A solução das questões que in
teressam aos trabalhadores depende funda
mentalmente da queda do regime militar an
tinacional, antipopular, antidemocrático e da 
conquista das mais amplas liberdades demo
cráticas. A solução das questões que interes
sam aos trabalhadores depende de seu nível 
de mobilização e organização, implementada 
por um sindicalismo combativo, autêntico e 
construído pela base. 

13 
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REIVINDICAÇÕES 
E PLATAFORMAS DE 

LUTA E MOBILIZAÇÃO 

1. Constituição
- Elaboração de uma Constituição que

garanta os direitos fundamentais da classe 
trabalhadora; o trabalho produtivo é social
mente útil para todos; a prática efetiva dos di
reitos civis e políticos e das liberdades demo
cráticas sem nenhuma discriminação;. a plena 
liberdade sindical, inclusive o direito de greve 
amplo e irrestrito. 

2. Código Nacional de Trabalho
- Que seja formado um grupo de traba

lho, composto por representantes do movi
mento sindical e com o Jssessoramento da 
OAB e da Associação Nacional de Advogados 
Trabalhistas, para elaborar, em prazo curto, 
um projeto de Código Nacional de Trabalho. 
Este grupo de trabalho deve se valer do acú
mulo de discussões já existente no movimento 
sindical sobre o assunto e elaborar um Código 
simples, que seja compreendido, discutido e 
assumido por todos os trabalhadores brasilei
ros e seja uma alternativa às investidas, golpes 
� pacotes do governo e dos patrões. 

Enquanto não existir o CNT, lutar: 
- pela revogação imediata do Título V

da C.L.T.; 
- pelo pleno cumprimento dos disposi

tivos da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) de proteção aos trabalhadores e demais 
leis trabalhistas; 

- pela revogação dos dispositivos da
Constituição e de todas as leis e regulamentos 
limit.ativos dos direitos econômicos e sociais 
dos trabalhadores e de ação sindical. 

3. Direito ao Trabalho · 
.:_ reconhecimento e garantia de que to

da relação de trabalho para um vínculo em
pregatício, gerando direitos e acessos aos be
nefícios sociais, assim como o direito à sin
dicalização ; 

- eliminação da locação de mão-de-obra;
- que seja garantido ao trabalhador o di-

reito ao trabalho, independentemente de 
acusações que possam existir contra ele em 
órgãos de segurança; -

P/111! 

_ __J 
direito ao trabalho para todos os defi. 

cientes físicos, através das seguintes medidas: 

1. incentivar e garantir empregos com to·
das as garantias trabalhistas; 

2. garantir o retorno ao emprego quando
este novamente necessitar de tratamento: 

3. direito ao tratamento para todos os
trabalhadores acidentados no trabalho. sob 
orientação de profissionais especializados, 
através do INPS, em centros de reabilitação 
profissional em todo o território nacior;al: 

4. garantir o retorno à função ou o retor·
no em. nova função, respeitando-se a resolu· 
ção de capacidade profissional dada pelas equi· 
pes nos centros de reabilitaçao. 

4. Estabilidade no Emprego
- estabilidade a todos os trabalhadores a

partir da contratação e extinção dos contratos 
de experiência e os empregos temporários: 

- a automação e mudanças te1.:nológicas
não constituem causas para dispensa. 
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S. Seguro-Desemprego
- enquanto o Estado brasileiro nã'o garan

tir o direito ao trabalho; 
- : instituição do seguro-desemprego co

brindo o pagamento salarial até que o traba
lhador tenha outro emprego; 

- o seguro-desemprego será devido após
30 dias do desligamento do emprego; 

- criar um fundo-desemprego gerido e
a�ministrado pelos sindicatos, ouvida a assem
bléia-geral da categoria; 

- as empresas e o Estado contribuirão
paritariamente com o valor de 2% calculado 
·sobre o faturamento das empresas, sem per
missa'o dq repasse aos preços de venda.

6. FW1do de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS)
- coexistência do FGTS com a estabili

dade, garantida sempre no pedido de demis
são, aposentadoria ou falecimento, a equiva
lência entre a indenização e os depósitos fun
diários; 

- o FGTS constitui, independentemen
te de opção, um fundo financeiro a ser gerido 
pelos trabalhadores; 

a utilização dos' depó itos do FGTS co
mo pecúlio ou pensão para atendimento das 
necessidades dos trabalhadores mediante auto-
rização do� sindicatos; 1 

- em caso de rescisão admitida de con
trato, o empregador ddverá ihdenizar o traba
lhador com o valor dó dep�sito acrescido da 
devida correção monetária; 

- repúdio lls tentativas de extensão do
FGTS aos trabalhadores rurais; 

- possibilidade de levantamento imedia
to do FGTS pelo trabalhador em caso de pedi
do de dispensa; 

- elevação do depósito do FGTS de
8% para um doze avos de remuneração 
mensal recebida pelo empregado. 

1 

7. Direito de Greve
1 

J - legislação asseguran o o princípio
constitucional do amplo e ir estrito direito de 
greve, inclusive na adrni,nistratão pública; 

- abolição de to1as as f eis restritivas ao
direito de greve. 
8. Com�nção Coletiva de Trabalho

- os trabalhadores e seus sindicatos têm
o direito de negociar os salários e todas outras
condições de trabalho e de vida através de
convenções coletivas profissionais ou interpro
fissionais com qualquer empregador; inclusi
ve na administração pública e igualmente no
âmbito nacional;

- nas empresas, os sindicatos podem ne
gociar contratos a fim de completar, adaptar e 
melhorar as convenções coletivas nacionais; 

- o atual contrato individual de traba
lho, aguardando sua extinção, deve conter dis
positivos mínimos legais elaborados com a 
participação dos sindicatos, entre os quais a 
unificação das reivindicações e das datas-base. 
9. Salário-Mínimo Real Unificado

- fixação do salário-mínimo real unifi
cado cobrindo as necessidades em alimenta
ção, saúde, educação, lazer, habitação, trans
porte e vestuário, do trabalhador e de sua fa. 
milia; 

- extensão do SMRU aos trabalhado
res assalariados rurais; 

- participação do DIEESE na elaboração
dos cálculos dos reajustes salariais, inclusive 
do SMRU, assegurando a manutenção do po-

15 
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der definitivo das rendas do trabalho ( alá
rio real garantido). 

10. Salário Prof.wional
- instituição do salário profissional con

fonne as condições específicas de conheci
mentos técnicos necessários nas diversas ati
vidades; 

- a garantia do salário profissional aos
funcionários públicos de acordo com a sua 
prof.wionalização. 

11. Fiscaliz.ação do Trabalho - Higiene e Se
gurança do Trabalho

· - elinúnação dos agentes insalubres;
- proibição do uso de defensivos agrí

colas à base_ de mercúrio; 
- participação do DIESAT (que deve ter

amplitude nacional) na definição dos critérios 
de insalubridade das diversas atividades; 

- participação dos sindicatos e delegados
sindicais na fiscalização, inclusive na constata
ção pericial ou técnica; 

- criar equipes conjuntas de fiscalização,
com participação dos sindicatos; 

- obrigatoriedade das empresas aceita
rem atestados assinados por qualquer médico; 

- garantir pessoal mais qualificado e em
maior número na fiscalização; 

- aumentar as multas derivadas dos au
tos de infração lavrados contra as empresas; 

- CIP AS formadas exclusivamente por
representantes dos trabalhadores eleitos por 
voto direto e secreto em assembléias coorde-

. , nadas pelo sindicato, sem interferência da em"' 
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presa. 

12. Jornada de Trabalho
Assegurar uma remuneração digna do tra

balho com: 
- redução da jornada de trabalho para

40 horas semanais sem redução do salário, res
peitadas as jornadaá já conquistadas, inferio
res a 40 horas; 
. _ - eliminação das horas extras e paga
:mento com adicional de 100% enquanto aque
las não forem extintas. 

13. Direitos da Mulher Trabalhadora
- eliminação de todo e qualquer princí

pio que crie discriminações entre o homem e a 
mulher, garantindo a ela uma real equipara-

ção ;arial, quando no mesmo trabalho; 
- direito da gestante mudar de função,

quando a exercida for prejudicial à gestação; · 
- proibição da exigência de exame de

gravidez quando da admissão de mulheres; 
- ampliação da licença-maternidade pa

ra seis meses; 
- qbrigatoriedade da construção e manu

tenção de creches rias empresas e bairros, 
mantidas pelas próprias empresas e pelo poder 
público, sob controle' efetivo dos trabalhado-
res através de seus sindicatos; 1 

1 

- lutar pela mudança da lei, para que a
exigência de creches se refira ao número · de 
trabalhadores, sem diferença de sexo, e não 
mulheres na empresa; 

- as crianças devem ficar nas creches até
a idade escolar, estando vinculada a sua saída 
da creche à matrícula em escola pública; 

- comemorar no dia 12 de outubro o
"dia de defesa do filho do trabalhador"; 

- direito de acesso da mulher aos cursos
profissionalizantes;

- abolição das discriminações em relação
à mulher quando das promoções nas empresas;
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- Extensão de fato dos direitos trabalhis·tas âs mulheres que realizam trabalho a domicílio; - aposentadoria da mulher aos 25 anosde trabalho; - aprovação de um encontro nacional damulher trabalhadora a ser realizado em novembro de 1981. 
14. Trabalho do Menor- proibição do trabalho ao mei;ior de 16anos, garantindo-lhe �sempre o ensino gratuito e a formação técniCÓ-profissional; - garantia do salário-mínimo ao maiorde 16 anos, mesmo quando aprendiz, garantindo-se o piso salarial de sua categoria; - sem prejuízo da remuneração, ao menor será garantida a jornada ,de seis horas de trabalho por dia; - ao trabalhador menor não será permitido o trabalho por revezamento :.de turnos, devendo, sempre, ter horário fixo de trabalho, sendo proibidõ o trabalho noturno; - ao trabalhador menor não será permitida a transferência de localidade onde foi contratado; - serão nulas as quitações dadas por menor sem assistência de seu responsável e do sindicato; - ao menor estudante será asseguradoo direito de se ausentar dos serviços emdias de prova e exames escolares, sem prejuízo salarial;- o aprendizado efetivado junto às empresas deverá ser sempre fiscalizado pelo sindicàto, nos termos do contrato coletivo; - efetivação do trabaL'lador menor emsuas funções, após a prestação de serviço militar. 
1 S. Direitos dos Trabalhadores Domésticos Não discriminação quanto aos direitos econômicos, sociais e culturais dos trabalhadores domésticos, pela concessão entre outros,.das garantias seguintes: - jornada de oito horas de trabalho;- salário-mínimo;- 13<? salário;- aviso prévio;- FGTS;- descanso semanal remunerado;- salário-família;

'I - auxfüo-natalidade;- seguro contra acidente de trabalho;- direito âs negociações sobre férias; 1- reconhecirtlento jurídico da categoriade empregado doméstico. : 
16. JustiçadoTral alho\ , J - devolver e lgaranpr as prerrogativ da Justiça do Trabalhb para a solução dos co�flitos que não pos�am jr solucionados Pf las convenções coletivf de rabalho. Para isso - . celeridade proces

1 
ual: aumento dof úmero de juntas de conciliação e julgamen ·o eextensão da jurisdição dp atuais; aument do número de tribunais regionais do trabalh e aumento das turmas no� TRTs já existentes; aumento de turmas no lf ribunal Superior\ doTrabalho; \ - competência: cotjhecer e julgar litígiosrelativos à natureza de pcidente do trabalho noG casos de julgamento 'das questões que envolvem empregados regidos pela CLT e estatutário e que são servidores públicos; - depósito recursai: obrigatoriedade, porparte do empregador, do depósito do total da condenação, tanto para a interposição de agravo de petição; supressão do valor de alçada para recurso; - nas audiências de instrução, as empresas deverão contestar cinco dias antes e depositar verbas salariais, 13<? salário é FGTS, suprindo-se as audiências iniciais; - participação do trabalhador ou seu representante na execução de perícias determinadas pela Justiça do Trabalho; - falência: medida cautelar obrigatóriadeterminando arresto dos bens patrimoniais como garantia dos direitos trabalhistas, para todos os efeitos e sempre são créditos privilegiados os direitos trabalhistas, oficiando-se imediatamente o juízo falimentar . - processo trabalhista: criar um Códigode Pro'cesso do Trabalho com a participação dos sindicatos na suà elaboração; - representação classista: democratização da escolha dos representantes dos trabalhadores nas representações classistas, sob efetivo controle das entidades sindicais. Os representantes dos trabalhadores devem ser eleitos pelo voto direto e secreto de suas categorias; - eliminação da prescrição, para que otrabalhador possa reclamar, a qualquer momento, seus direitos. 

17 
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. As entidades sindicais sã'o o efetivo instru
mento de luta dos trabalhadores brasileiros, 
que têm o Sindicato como a sua referência pa
ra a defesa dos seus interesses, apesar da legis
laçll'o que restringe a liberdade e a autonomia 
sindical. É dentro dos Sindicatos, portanto, 
por onde devem passar as lutas dos trabalha
dores. 

A mobilização e a organizaçã'o dos traba
lhadores nos seus locais de trabalho sã'o condi
ções indispensáveis para ·o fortalecimento do 
Sindicato e de �a própria democracia interna. 

O que une os trabalhadores em torno de 
seus Sindicatos são as suas contradições de 
classe com o patronato, sua luta comum con
tra a exploração e por melhores condições de 

vida, independentemente de suas convicções 
religiosas, políticas ou ideológicas. A represen
tação de uma categoria numa mesma base ter
ritorial por um único Sindicato - reivindi
cação histórica da classe trabalhadora - é, 
portanto, o seu melhor instrumento de luta. 

A fim de a�egurar o caráter unitário da 
entidade sindical, deve imperar em seu interior 
a mais ampla democracia, com profundo res
peito ãs decisões das Assembléias. A militância 
sindical deve ser estimulada, sem qualquer ti
po de restrição ou preconceito. 

O Sindicato, para que atinja as suas fina
lidades e possa constituir-se em um instrumen
to de representação autêntica dos trabalhado
res, deve ser livre e autônomo, não só em rela-

't 
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. ção ao Estado, como também em relação aos partidos políticos e credos religiosos .. Embora não tenha caráter partidário, o Sindicato é uma entidade eminentemente política, cabendo-lhe desenvolver a luta pela emancipação política, social e eco�ômica, bem como a solidariedade dos trabalhadores. Os Sindicatos não podem dissociar a luta pela melhoria das condições de vida dos trab;i.Iha-. dores da luta geral do povo brasileiro, pela de� mocracia e pelo progresso social. . Não cabe ao Estado qualquer ingerência nas atividades sindicais, razão pela qual repudiam o seu poder de intervir, cassarmandatos e até mesmo de fechar entidades. Exigimos, portanto, a revogação de toda a legislação restritiva à autonomia sindical. Nós, os trabalhadores, devemos nos organizar numa Central Única (;los Trabalhadores, a partir das bases de nossas entidades sindicais, com amplitude bastante para representar, sem exceção, todos os trabalhadores, da cidade e do campo. 
UNIDADE SINDICAL 1 

Os Sindicatos têm o direito de exercer suas atividades em representação dos trabalhadores segundo seus estatutos, livremente ·adotados. sem controle dos poderes públicos ou dos emprçgadores. Os Sindicatos serão organizados em correspondência ao ramo de atividade econômica e,à mesma base territorial, decidindo a Assembléia dos trabalhadores qualquer dúvida quanto 'à representação da categoría, garantida a unidade sindica!. 
LIBERDADE E

AUTONOMIA SINDICAL 

Os Sindicatos devem ser independentes do Estado, do patronato, das condições reli-. giosas, dos partidos e outras associações políticas. Todos os trabalhadores têm o direito de se expressar, democraticamente nos foruns de deliberação.dos seus Sindicatos, independentemente de suas convicções, acatando-se a decisão da maioria. Os Sindicatos devem definir e traçar seus. programas e sua ação sem nenhuma · in-

1 
gerência externa. l · Liberdade de sindi�zação: os trabalh:1-dores _tê� o dir�itoj incl�sive _na _Administração Publica, de mgressar no Smd1cato de sJa categoria e participar em ioda atividade sind,ical sem autorização! nem \controle da autoil

1

idade pública ou dos empretadores. . Estatutos: os membr s do Sindicato de-
. 1· 1 1 1 termmam 1vremente1 os est, tu tos e regu ame,-tos, a organização, o funcitnamento e as ativ�-dades de seu Sindica�o. 1 1 
El�ição: os trabalhadpres, membros d� Sindicatos, ativos, aposentados ou desempr�gados têm o direito de eleger os seus dirigentes e de serem eleitos para os diferentes caigos, em conformidade com os estatutos da organização. , \Eleição, Programas e gestão: os Sindicar tos têm o direito de 

1
fixar livremente os siste mas de eleição de seus diri�entes e órg[os exe cutivos, bem como db orgapizar sua gestão in terna e formular seus programas de ação. 

Central Única dos Trabalhadores (C.U.T.): os sindicatos têm o direito de reunir-se interprofissionalmente em Central Única. 
Filiação btternacional: os Sindicatos, respeitada a vontade da Assembléia, têm o direito de filiar-se a organizações sindicais internacionais de sua escolha. 

ORGANIZAÇÃO 
SINDICAL DE BASE 

O SINDICATO NA EMPRESA 
Direito de reunião: os trabalhadores têm o direito de reunir-se em cada local de trabalho, de recolher cotizações, ler e difundir aimprensa sindical de sua predileção, realizartodo tipo de propaganda sindical e exercerplenamente seus direitos civis e políticos.
Delegados Sindicais: os trabalhadores têm o direito de eleger nas empresas públicas ouprivadas, bem como em qualquer local de trabalho, delegados sindicais, delegados de empresa ou dirigentes das organizações sindicaisde base. Podem igualmente ser eleitos para asmesmas funções.
Comissão de Empresa: os trabalhadores, através de seus Sindicatos, têm o direito de constituir comissões de empresa visando a plena atividade sindical no local de trabalho, na 

'---------------------'------------------·-
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defesa dos interesses dos trabalhadores e no reforço da unidade da classe trabalhadora. O estatuto das comissões de empresa deve ser aprovado em Assembléia dos s�dicalizados da empresa. Garantia dos delegados sindicais e das comissões de empresa: As comissões de empresa e os delegados sindicais serão garantidos pela convenção coletiva, em participar com as condições mínimas de funcionamento seguintes: 1. Estabilidade no emprego e garantia contraa demissa-o durante o período de sua candidatura, o exercício de seu mandato e um período, a ser fixado de comum acordo, depois domandato;2. livre ac�sso dos delegados sindicais e representantes das comissões da empresa aos locais de trabalho, instalações e estabelecimentos da empresa. Este acesso é extensivo aos locais de alojamento, no 1caso em que QS empregadores alojem os trabalhadores; 3. determinado número de horas, tomadasdentro do tempo de trabalho, para cumprircom eficiência suas funções;

. ireito das Jomis ões de emp esa de dis-por de locais de reunião e quadrqs de anúncios, postos à disposição pela empresa. ! 
CIPA: a criação de CIPA livre ente eleita pelos trabalhadores com a partidipação dos Sindicatos. · \ 
Relações Iniemacionais: Os Sindicatos têm o direito de receber informação, serem consultados sobre os aspectos econômicos e sociais derivados de acordos internacionais do governo da_ União. Os Sindicatos têm o direito de participar das diferentes estruturas de discussão, negociação e decisão sobre as questões econômicas, sociais e culturais internacionais que afetam as . condições de vida e trabalho dos trabalhadores. 

MANUTENÇÃO 
FINANCEIRA 

DOS SINDICATOS 

Cotização e fundos sindicais: os Sindicatos têm o direito de, inclusive nos locais de trabalho, recolher as cotizações sindicais na forma definida pelos estatutos e de aprovar, receber e dar solidariedade e ajuda mútua a nível nacional. Os Sindicatos administram os fundos sindicais sem qualquer controle das autoridades públicas e dos empregadores. Os fundos sindicais e os bens adquiridos pelos Sindicatos não podem ser bloqueados em nenhum caso e constituem patrimônio inviolável dos trabalhadores. O patrimônio é fundos sindicais são indivisíveis. 
Contribuição Sindical 1. O movimento sindical deve ter como meta a sua auto-sustentação, intensificando as diversas maneiras de obter recursos próprios entre os trabalhadores.

i. Os trabalhadores devem discutir amplamente as formas de suas atuais contribuiçõesfinanceiras para as entidades sindicais tendosempre como objetivo torná-las livres e atuan
tes. 3. Enquanto existir a contribuição sindical,sendo ela dinheiro do trabalhador, deve serdestinada unicamente em seu benefício. As·sim, reivindicamos que 20% (vinte por cento)da contribuição sindical destinados ao Minis-
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tério do Trabalho revertam em favor da cate
goria. 
4. Enquanto existir a contribuição sindical,
que se reivindique a revogação da atual le
gislação e sua aplicação, atribuindo-se às as
sembléias dos Sindicatos competência para de
cidir acerca de utilização desse recurso fman
ceiro.

O ENQUADRAMENTO 

SINDICAL 

A atual estrutura sindical, embora mapte
np.a em tese o princípio da unidade sindical, 
pr�picia, em alguns casos, a divisão dos traba
lhadores. 

A Comissão de Enquadramento Sindical é 
um órgão que administra a divisão dos traba
lhadores, tanto a nível corporativo como geo-
gráfico. 

O resultado desta política de divisão é 
que dstrabalhadores são separados em sindica
tos diferentes com distintas diretorias1 Assem:· 

_ bl� Campanhas, com flagrante prejuízo pa
ra força de seu movimento. O que une os tra
balhadores são os interesses frente ao mesmo 
patrão, que, em geral, é representado por um 

1
úhico Sindicato e não os seus ofícios, hoje di
vididos em Sindicatos diferentes. 

Não é à toa que os Sindicatos mais fortes 
hoje em dia são, exatamente, aqueles que re-

presentam trabalhadores 1de grandes ramos de 
atividade econômica. Não é por acaso também 
o desejo dos patrões em dividir os metalúrgi
cos em vários sindicatos.

Reconhecemos que este tipo de divisão 
levada a efeito pelo atual enquadramento sin
dical deve ser combatido e que a discussão so
bre o tipo de Sindicato que mais convém aos 
trabalhadores deve imediatamente iniciar-se da 
maneira mais ampla e democrática, respeitan
do-se as especificidades de certas categorias. 

COMISSÃO PRÕ-CUT 

Que esta primeira CONCLAT seja consi
derada um passo fundamental e irreversível 
da luta pela construção da CUT. Nesse sentido 
deve ser eleita nesta plenária da CONCLA T 
uma Comissão Nacional Pró-CUT com as atri
buições de: 

a) coordenar a execução das resoluções
da CONCLAT e, particularmente, a da realiza
ção em agosto de 1982 do CONGRESSO NA
CIONAL DAS CLASSES TRABALHADO
RA$; 

b) prestar apoio e solidariedade às lutas
específicas das diversas categorias profissionais. 

Foi eleita pelo plenário da CONCLAT, a 
Comissão Nacional Pró-CUT, composta por 56 
(cinquenta e seis) sindicalistas, sendo 24 (vin-
te e quatro) rurais e 32 (trinta e dois) urbanos. 

/1 
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SAÚDE E 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS 

A atual estrutura de saúde do País é anti
democrática e anti-popular. Propostas positi
vas nessa área só serão alcançadas quando os 
trabalhadores conquistarem seus legítimos di
reitos e tiverem voz ativa nas decisões políti
cas. Em outras palavras, não há nem haverá 
saúde fora de uma democracia autêntica. 

Nos últimos dezessete anos de regime mi
litar, a situação da classe trabalhadora sofreu 
grande piora, com reflexos diretos nas suas 
condições de saúde. Foram rebaixados os sa
lários, reprimidos os trabalhadores e seus Sin
dicatos, abolidas conquistas duramente obti
das. No campo de saúde, podemos citar a res
trição dos direitos dos trabalhadores aciden-

22 

tados, a criação dos convênios (que tanta dis
torção tem trazido à assistência médica), a 
piora das condições gerais de vida da popula
ção, além de estatísticas falsas que encobrem 
os números de mortes e acidentes de trabalho, 
etc. Acreditamos que a realidade tem mostra
do fartamente a essência anti-operária e anti
popular do modelo econômico e político atual. 

Agora mesmo o governo tenta penalizar 
os trabalhadores brasileiros pela péssima ges
tão dos fundos da Previdência Social, anun
ciando a intenção de aumentar o percentual 
da contribuição devida pelo trabalhador ao 
INPS, e de extinguir a aposentadoria por tem
po de serviço. Os trabalhadores aproveitam a 
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1 1 oportunidade para afirmar �erante a \Nação 
que rechaçam ambas as medidas, ao resmo 
tempo que responsabilizam os governos auto
ritários que se sucederam nos últimos anos pe
la escabrosa situação do setor. 

Os trabalhadores, nesta I CONCLAT, de
nunciam ainda a precariedade da assistência 
médica, a insuficiência das medidas de saúde 
pública e saneamento, a ausência de condi
ções mínimas para a preservação da saúde do 
povo brasileiro e a falta de requisitos básicos 
para o trabalho dos profissionais de saúde. Es
sa política de saúde elitista e privatizante pri
vilegia as grandes empresas médicas priradas, 
a indústria multinacional de medicamentos e 
equipamentos, em detrimento do trabalhador. 

Por outro lado, a Previdência Social trans
formou-se antes em instrumento de manipu
lação de interesses contrários ao trabalhador 
do que a favor deste. Seus recursos financei
ros, provenientes fundamentalmente da con
tribuição compulsória dos assalariados, são 
alocados para grupos empresariais lucrativos a 
serviço do patronato. Além disso, as verbas 
dos orçamentos da União, dos Estados e dos 
Municípios destinados ao setor são irrisórias. 

A iuta pela democratização só será esta
belecUa na medida em que se instaurar e apro
funci.ir a democratização da sociedadé brasilei
ra, com �ª participação do povo no debate e na 
busca dé soluções para as questões de saúde e 
da previdência. 

Os delegados da I CONCLA T reafirmando 
o direito de cada trabalhador à condição de
p�eçã'o médica e sanitárias modernas e de
mocráticas, dão ênfase a que s:e faça medicina 
preventiva e prevenções de acidentes e molés
tias profissionais e destacam como Reivindica
ções Prioritárias: 

BENEFÍCIOS 

DA PREVIDtNCIA 

1. PREVID�NCIA SOCIAL
URBANA E RURAL 

1. Reajustes dos Proventos Previdenciários

Os proventos das aposentadorias e pen
sões ao longo dos anos vem sendo reajustados 
de forma diferente dos trabalhadores em ativi
dade, e em valores sempre inferiores à varia-

ção do custo de vida. Paia corrigir estas dislor-
ções reivindica-se: \ 1 a) que os proventos das aposentadori�s e
pensões, sem discriminação, sejam reajustaôos 
imediatamente, de forma a repor integralmen
te os poderes aquisitivos que possuíam na épo-
ca de sua concessão; 

b) para os reajustes a serem concedidos,
de ora em diante, sejam adotados os mesmos 
critérios vigentes na legislação da política sala
rial para os trabalhadore,s da ativa, fundados 
nos seguintes princípios: 

I. O enquadramento nas faixas da legisla
ção salarial será feito levando-se em conta o 
salário-mímmo em vigor na data da aplicação 
do reajuste, e não no salário-mínimo anterior 
como vem sendo feito pela Previdência Social; 

II. Aplicação da taxa de p'rodutividade na
cional (PIB) apurado no exercício anterior aos 
reajustamentos dos proventos; 

III. que fique estabelecido o maior salário
mínimo do País como o menor provento de 
aposentadoria e pensões. 
2. Salário de Benefício

Que o salário de benefício para todos os
casos de prestação continuada seja calculado 
com base nos últimos doze salários de contri
buição do segurado corrigidos monetariamen
te. Os salários dos últimos doze meses, toda
via, não poderão ser computados nos valores 
decorrentes de promoção, devidamente com
provada, em relação aos salários percebidos no 
período de vinte e quatro meses anteriores. 
3. Limite de Salário de Contribuição

Seja elevado o limite de contribuição pre
videnciária para 30 salários-mínimos. 
4. Valor de Referência

Seja eliminada a figura do valor de refe
rência para qualquer efeito de direito ou obri
gação previdenciária. 
S. Auxfilo Funeral

Seja assegurado a extensão do Auxílio
Funeral pela morte da esposa ou companhei
ra, dos filhos menores de 18 anos e das filhas 
menores de 21 anos. Que o benefício tenha 
.valor igual a três salários-mínimos regionais. 
6. Auxilio Natalidade

Que o Auxílio Natalidade seja igual a três
salários-mínimos. 
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7. Aposentadoria da Mulher
Que a Aposentadoria da Mulher seja con

cedida aos 25 anos de trabalho, ein valor inte
gral, e que aos vinte anos de trab3P10 seja con
cedida em valor equivalente a 80% do salário
-benefício. Que seja assegurado,

1 
�ambém, o 

abono permanência, aos vinte e cippo anos, na 
data-base de 20 a 25%, respectivamente, do sa-
lário de benefício. 

8. Salário-Família
Que o salário-famfüa seja estendido à es

posa ou companheira e aos filhos, do sexo 
masculino até 21 anos de idade e feminino até 
24, na hipótese de serem estudantes ou não te
rem rendime�tos próprios. 

Que o valor do salário-famfüa seja corres
pondente a 20% do saláfio-mínimo regional vi-
gente. 

9. Abono Anual
Que o abono anual seja pago' ao trabalha

dor afastado para gozo de auxt1io doença ou 
qualquer outro benefício, na proporção de 
1/12 da última remuneração percebida, corri
gida monetariamente, para cada mês de afas
tamento. 

10. Carência

Seja eliminada a exigência de cumprimen
to de prazo de carência para a concessão do 
auxílio doença, aposentadoria por invalidez e 
auxílio natalidade. 
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Seja eliminad�, também, á exJtência de
cumprimento de novo prazo de carência àque
les que perdem a qualidade de segu ado, J;nas 
tenham pago1cinco1anos de contribuiq:ão previ
denciária, para efeito da concessão df aposen
tadoria por tempo e serviço e por idade. 1 
11. Pensão '. . · 1 \ O valor da pensão paga aos deijendentes
do segurado falecido será sempre igual· aos 
proventos da aposentadoria percebida ou que 
teria direito de perceber na data do f alecimen
to. 

l 12. Aposentadoria!Especial 1 1 
Seja elirninada 1de formulários para a com

provação de 1exerdcio de atividade enquadra
da na legislação de aposentadoria especial, des
de que o exercí�io da função ou atiyidade es
teja devidamente rJgistrado na Carteira Profis-
sional. 1 

Que qualque1 Empresa onde exista a pre
sença de agentes, perigos9s ou insalubres, seja 
obrigada a manter registradps no Ministério da 
Previdência Social de competentes laudos téc
nicos em que descreva lninuciosamente as con
dições de trabalho, a fim de facilitar a conces
são de aposentadoria especial. 

Que seja concedida a Aposentadoria Espe
cial aos vinte e cinco anos de trabalho aos se
gurados integrantes da categoria dos desenhis
tas profissionais. 

· Que seja revogado o dispositivo legal que 
estal:-elece o limite de idade para a aposenta
doria especial dos eletricitários, desde que tra, 
balhem com tensão igual ou superior a 220 
volts. 

13. Aposentadoria por Tempo de Serviço
Que seja revigorado o antigo sistema de

cálculo do valor da aposentadoria por tempo 
·de serviço, passando este a representar o valor
integral do salário de benefício, ou seja, 100%
desse valor, porquanto hoj� é de 95%.

II. PREvmeNCIASOCIAL RURAL 
1. Que nenhum benefício da Previdência So
cial Rural seja inferior ao valor do maior salá
rio .mínimo vigente no Brasil.

'i J 
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2. Aposentadoria por Velhi� :
a) Alteração da legislaç�o em vigof, a fim

de conceder aos trabalhadores rurais a aposen
/fadoria por velhice aos SS! anos de I idade, 

quando homem, e aos 50 anos quando qrnlher. 
b) Que a aposentadoria por velhice seja

concedida à mulher ou companheira do traba
lhador rural, mesmo que em atividade de con
junto familiar. 

3. Aposentadoria por Invalidez
a) Que a incapacidade para o trabalho se

ja verificada em relação a qu�lquer ati�idade,
como no sistema vigente; 1 

\ b) Que seja estendida aposentador'a por
invalidez à mulher ou companheira do traba-
lhador rural. · ' 

4. Aposentadoria por Tempo de Serviçp
a) Seja criada a aposentadoria por tempo

de serviço com a exigência de 35 anos de1 servi
ço, para o homem, e 25 anos para a mulher; 

b) Não seja fixado nenhum limite de ida
de para a concessão do benefício. 

5. Pensão por Morte ' Seja estendido este benefício à viúva do
trabalhador rural, quando for o caso, aos 'fi. 
lhos daquele que tenha falecido anteriormente 
à vigência da Lei Complementar n. 11. 

# 

6. Aux1'Úo Funeral
Que este auxílio seja devido por morte de

qualquer membro da farpília e não só por 
morte do trabalhador rurall e sua mulher. 

·\, 7. Auxílio Doença e demais Benefícios
Criação de benefício de auxi1io doença ao

trabalhador rural, bem como extensão de be
nef ícíos concedidos aos trabalhadores urbanos 
tais como: Auxfüo-Natalidade; Salário-Mater
nidade; Salário-Fam11ia e Auxílio- Reclusão. 

LEGISLAÇÃO
ACIDENTÁRIA E

ACIDENTES 
DO TRABALHO

I. GARANTIA DE EMPREGO
AO ACIDENTADO

1. Ao trabalhador afastado da atividade, em

deco_rr�ncia de acidente '1º trabalho, molés�ia
prof1ss1onal ou doença dq trabalho, seja gadm
tida a estabilidade no emprego, quando do seu 
retorno à Empresa, pelo---1:'eríodo necessário à 1 

sua reabilitação e/ou readaptação profissional. 1 

2. Que o movimento sindical procure, por
todos os meios, ampliar a introdução de cláu
sulas, nas convenções coletivas de trabalho, de
garantia de estabilidade no emprego, ao aci-
dentado.

3. Que o movimento sindical envide esforços
no sentido de que sejam criadas juntas médi
cas compostas de médicos do INAMPS, das 
Empresas e dos Sindicatos com o objetivo de 
conferir a lisura das altas médicas que impor
tem na suspensão de benefícios. 

II. COMISSÃO INTERNA
DE PREVENÇÃO

DE ACIDENTES - CIPA

1. Que seja intensificada a pressão sindical
no sentido de que a NR-5 da Portaria 3.214/78
seja alterada, conferindo à CIPA, poderes para
atuar diretamente na proteção dos ambientes
de trabalho.

2. Que a estabilidade do CIPEIRO seja idên
tica à do dirigente sindical, ressalvadas as ca
racterísticas particulares quanto ao mandato 
do referido CIPEIRO, inclusive aos suplentes. 
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3. Que seja obrigatória (previsto em Lei) a
participação e orientação do Sindicato na eleição dos CIPEIROS, devendo o Sindjcato sercomunicado, com pelo menos 30 dias de antecedência da data das eleições.4. Que todos os CIPEIROS representantesdos trabalhadores sejam �indicalizados.

1 5. Que seja obrigatória a liberdade total paraa Campanha Eleitoral dos candidatos à representar os trabalhadores na CIPA.6. Que o Presidente da CIPA seja eleito pelos próprios CIPEIROS e não ind'.icados pelaEmpresa. 17. Que seja encaminhado ao Sü�dicato correspondente cópia das ATAS da CIPA.

III. ACIDENTE DE
TRABALHO RURAL 1. Que o valor mínimo do auxílio doençaacidentário seja igual ao maior salário-mínimodo País.2. Que o Art. 9<? do Decreto n. i6.022/15seja alterado para evitar que a capacidade totale definitiva seja aferida de modo absoluto epasse a ser considerada em relação às ativida-

róprias do trabalho e não em re ação "a qualquer atividade" 3. Que a legislação passe a consid�rar �cidente do trabalho rµral todo aquele vfificado no trajeto de ida e volta para o trab�o, em relação à residência: �o trabalhador ru�rl.4. Que a le�islação passe a consid rar acidente de trabalho, também, todo aquele ocorrido no trabalho dei ida e volta para o
J
local decomercialização dos produtos plantados e collúdos pelo trabalhador rural.5. Que a legislação equipare o traJalhadorrural ao trabalhadorlurbano em matér� de acidente de trabalho, passando a amparllo com to_dos os benefício� físicos da Lei n. 6.367,tais como: J a) A majoração de 25% na apose tadoriapor invalidez, quan o o aposentado n cessitar da assistência permanente de outra pessoa; b) Auxílio acidente de 40%, mensal. vitalício em caso de incapacidade parcial que importe na necessidade de mudança para outra atividade; c) Auxílio suplemehtar de 20% do maiorsalário-mínimo do País pago mensal e vitalício a partir do término do auxílio doença, quando houver lesão ou redução funcional que implique maior esforço para o exercício da atividade habitual. d) Pecúlio invalidez no valor de 15 vezeso maior salário-mínimo do País;e) Pecúlio por morte no valor de 30 vezeso maior salário-mínimo do País;f) Que a aposentadoria por acidente detrabalho do trabalhador rural, seja paga de acordo com o salário de convenção ou dissídio coletivo da categoria. 6. Que o prazo-de 9 dias para comunicaçãodo acidente seja abolido e que sejam revogadasas nonnas internas da Previdência, por estaremem desacordo com a legislação vigente.7. Que os médicos de hospitais e Sindicatos
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que mantêm convênios com a Previdência So-
cial, sejam oficialmente credenciados para 
emitir laudos médicos por acid�ntes do tra
balho rural. 

IV GARANTIAS 

AO APOSENTADO 

1. Que seja alterado o Art. 9<? do Decreto
n. 79.037/76, no sentido de reconhecer ao Se
gurado em gozo de aposentadoria especial, por
velhice ou por tempo de serviço, que volta a
exercer atividade, os mesmos direitos daqueles
que estão na ativa, no caso de ocorrência !de
acidente de trabalho, ou seja: 

I. Auxílio-doença-acidentária;
II. Pensão por Morte;

III. Auxi1io Acidente;
IV Aposentadoria por Invalidez;
V Pecúlio por Invalidez;

VI Abono Anual; ·
VII Pecúlio por Morte:

VIII As.5istência Médica;
IX. Reabilitiição Profissional.

2. Que o movimento sindical desenvolva in
tensa luta para que o trabalhador ao se aposen
tar tenha um benefício que lhe propicie con
dição digna de vida para si e sua família, de
modo a nã'o ser obrigado a retornar à atividade
para sobreviver.

V. LEGISLAÇÃO

Que seja entregue ao trabalhador aciden
tado, 'c.ópia da "CAT" (comunicaçã'o de aci
dente de trabalho) e da "FAA" (ficha de aná
lise de acidente). 

Restauração do Decreto-Lei n. 7.036/44, 
naquilo que beneficia o trabalhador, notada
mente no que diz respeito às tabelas acidentá
rias, graus de incapacidade, comunicaçã'o obri
gatória do acidente pela empresa, sob comuni
caçã'o de multa revertida em favor do aciden
tado e não do segurador. 

Sejam revistos os cálculos das aposentado
rias por invalidez acidentária, no sentido de 
que não haja prejuízo ao acidentado, cumprin
_do-se a determinação legal de que o salário 
deste seja o mesmo do percebido se estiv!:sse 
na ativa. 

Obrigatoriedade da comunicaçfo de aci-

dente ou moléstia profissional, ou doença do 
trabalho, sofrida pelo trabalhadot, ao órgão de 
classe, sob pena de multa epl favor da Entida
de Sindical, visando o controle dos acidentes, 
estudo preventivo e sugestões para evitá-los, 
bem como a defesa dos direitos do acidenta
do. 

Reconhecimento das perícias médicas fei
tas pelos órgãos sindicais, visando a concessão 
dos benefícios acidentários, em caso de omis
são do órgão previdenciário. 

Obrigatoriedade de comunicação do aci
dente, moléstia profissional ou doença do tra
balho à CIPA, para que tome medidas preven
tivas e conscientizadoras, 'visando evitá-lo. 
Dessa comunicação, cópia deverá ser remetida 
ao órgã'o sindical. 

�terminação para que a aposentadoria por 
invalidez acidentária seja calculada pelo salá-

-�

· rio vigente à época do seu pagamento, sob pe
na de reduçã'o injusta.

Restauração do conceito de acidente do 
trabalho, moléstia profissional ou doença do 
trabalho, conforme o Decreto-Lei n. 7 .036/44, 
com ampla proteçã'o ao trabalhador e reco
nhecendo o direito ao pecúlio em caso de pe
quenos danos e sequelas que resultem incapa· 
cidade inferior a 20%. 
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ASSISTtNCIA �DICA 

DA PREVIDmCIA 

• 1 1. Por uma política nacional de saú.de vpl�
tada para os interesses populares, onde seja
priorizada a ampliação dos serviços · públicios
em todos os níveis. O papel dos hospitais pri- ·
vados deverá ser disciplinado de forma a evitar
prejuízos no atendimento à população e que
sejam extintos os convênios com a medicina
de grupo.

2. Pela criaçio de uma rege básic� e pública
de Assistência Médica .obrigatória como porta
única de �ntra!la ao.Sistema de Saúde e cele
bração imediata de conyênios entre os poderes
públicos federais, Estaduais, Municipais e En
tidàdes sem fins lucrativos, que I assegurem a
existência de um sistema _médico, hospitalat e 

odop�ológico público, em seus diversos níveis 
que garantam a prestação desses serviços a to
da população. . . 

�- Que seja assegurada a participação paritá
ria dos trabalhadores através dos sçus órgãos 
sindicais em todos os níveis no planejamento e 
�a execução. 

4. Pela extinção dos convênios entre o
INAMPS de um lado e a indústria e grande co
mércio de outro, que dão margem à existência
de Empresas que intermediam a Assistência
Médica l{ospitalar (Medicina de Grupo) obje
tivando interesses empresariais e o lucro com
a Assistên�ia.· Médica; Convênios que atentam 
coptra os inte.resses e a saúde da classe traba
lhadora e $CUS dependentes. 

28 ..
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5. Por uma política salarial no setor público
especializado na .área de saúde, para os seus
profissionais, médicos OU J1ãO, que garanta:
condições de trabalho e salinos condignos.

. 

11 1 
6. Pelo congelamento dos preços dos produ-

1 tos farmacêuticos e que a C�ntral de Medica
mentos (CEME) padronize,' �roduza e distri
bua, obrigatoriamente no set,or nmil e urbano
os produtos farmacêuticos ne

1

cessários ao aten
dimento médico hospitalar. 

7. Pela unificação da Assistência Médico
-Hospitalar, Odontológica, da Previdência So
ei� rural e urbaria com iguais direitos.

8. · Eliminação imediata de cobranças de exa
mes ou taxa de participação, dos serviços mé
dicos, hospitalares e odontolfgicos dos traba
lhad_ores rurais e pequenos ptrdutores. 

9. Que seja garantido pelo INAMPS o trans
porte dos trabalhadores rurais ou de seus de
pendentes até as localidades de atendimentos
médicos e hospitalares.

10. Que se procure eliminar a influêncfa polí
tica de qualquer natureza nas alocações de
equipamentos médicos, odontológicos aos Sin
dicatos rurais e urbanos.

11. Que os Sindicatos exerçam fiscalização
sobre a assistência médica dos convênios, en
quanto existentes, se houver renovação, que
o mesmo tenha assistência dos órgãos sindi
cais, inclusive hospitais privados e dos serviços
próprios da Previdência-Social.

12. Que sejam assegurados aos trabalhadores

. 1 
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os exames pré-dimensionais e q�ando os mes
mos apresentem alterações em �ua saúde, 1não
tenham sua demissão homologa�a pelo Sindi
cato e quando homologada por outros órgãos, 
o Sindicato lute por sua anulação.

13. Que os exames pré-dimen.sionais dos de
ficientes físicos sejam realizados, obrigatoria
mente, pelo INAMPS, e que seja de sua obri
gação colocá-los em uma função para as quais
estejam aptos e se inválidos lhes sejam conce
didos os benefícios da Previdência Social.

14. Que o DIESAT se fortaleça e transforme
-se em uma Entidade nacional de moldes do
DIEESE. Deve ser uma Entidade de assessoria
aos Sindicatos, que por sua vez deverão orga
nizar uma atuação permanente na exigência de
ambientes de trabalho mais saudáveis.

15. Que toda e qualquer doença congênita ou
adquirida deve ter assistência da Previdência
Social, seja na habilitação ou reabilitação por
tempo indeterminado.

16. Que os órgãos sindicai� intercedam junto
às direções hospitalares no I sentido de que as
mesmas democratizem e procurem facilitar as 
visitas aos doentes hospitalizados, sem prejuí
zo da ordem natural que os trabálhadores re
conhecem necessária. 

17. Que o movimento sindical exija que a as
sistência médica pericial do INPS cumpra sua
verdadeira função sem qualquer interferência
no ato méa.ico de diagnóstico e concessão do
benefício previdenciário.

18. Que a Previdência Social crie um serviço
especializado de estudo e atendimento geriá
trico ao paciente idoso.

19. Que os órgãos sindicais exijam como nor
ma que os médicos dos ,convênios e do
INAMPS atendam somente 14 pacientes por
hora.
20. Que os atestados médicos e odontológicos
dos Sindicatos independentes ou nlro da exis

tência de convênios médicos sejam aceitos pe
las Empresas e por intermédio das Federações
de Representação Profissional, todos os Sindi
catos filiados incluam em seus Contratos de
Trabalho, Convenções ou Acordos de Traba
lho, por ocasião das negociações coletivas com
as Entidades de Representação Rural, cláusu
las específicas nesse sentido.

21. Que o Instituto Nacional de Administra
ção Médica da Previdência Social - INAMPS,
contrate profissionais de saúde para todas as
modalidades de atendimento, para os trabalha
dores previdenciários e seus dependentes.

22. Que os Sindicatos e Federações de repre
sentação profissional de todos os setores rei

vindiquem a instituição de uma Carteira de
Saúde, na· qual haja possibilidade da anota
ção de todos os casos de enfermidade a que
estiver sujeita o trabalhador previdenciário,
principalmente as doenças tidas como mais
graves.

23. Que as condições obtidas neste Conclave,
juntamente com aquelas que serão extraídas
no próximo Congresso de caráter nacional, se
jam de imediato encaminhadas e debatidas
com os deputados federais e senadores da Res

'/ 
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p11blica, para que sejam apresentados projetos 
de lei·com urgência. A mesma providência de
verá .ser adotada junto ao Ministro da Previ
dência e Assistência Social, para que sejam o 
mais rápido possível colocadas em prática. 

ADMINISTRAÇÃO 
DA 

\lREVIDtNCIA 
SOCIAL 

1. Que sejam criados colegiados, nos moldes
daqueles existentes à época da vigência da Lei
Orgânica da Previdência Social - LOPS, em
todos os órgãos da Previdência e Assistência
Social, a nível da Administração Central e nos
Estados membros de modo a permitir a par
ticipação direta do trabalhador na gestão da
Previdência Social, as.segurando-lhe o poder de
decisão.

Para a indicação dos representantes clas
sistas nesses colegiados, será admitida a candi
datura de trabalhadores aposentados, em igual
dade de condições com os trabalhadores da 
ativa. 

2. Considerando que a arrecadação oriunda
do meio rural passou a integrar a receita do
Sistema Geral da Previdência Social, dificul
tando o acompanhamento pelos trabalhadores
rurais da aplicação integral dos· recursos do ex
Funrural na concessão de benefícios da cate
goria;

co·nsiderando, ainda, que o movimento 
sindical de trabalhadores rurais tem denuncia
do 'com freqüência a ação de certos represen
tantes locais do ex-Funrural; 

considerando, ainda, que estas represen
tações têm geralmente seu titular escolhido, 
por critérios políticos partidários, no mais das 
vezes sem consultar os interesses dos trabalha
dores rurais, nem mesmo os da Previdência So
cial, geranqo constantes atritos com os traba
lhadores e degando benefícios de direito líqui
do e certo. 

propõe: 
· a) que a. urnca maneira de corrigir tais

abusos é permitir que os trabalhadores rurais 
sejam admitidos a colaborarem na Administra
ção· da Previ!iência Social Rural, desde a repre
_sentação local ao seu nível mais elevado; 
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b) que seja restituída a autonomia a
Previdência Social Rural - ex-Funrural, es
tendendo-se aos trabalhadores rurais todos os 
benefícios e direitos dos trabalhadores urba
nos, sempre observadas as peculiaridades exis
tentes para o meio rural. 

c) que em todas as Assembléias, Seminá
rios e Congressos, principalmente na próxima 
CONCLAT, esteja na "Ordem do Dia", a par
ticipação dos trabalhadores na gestão da Pre
vidência Social. 

d) que em todos os jornais sindicais se
publiquem frases exigindo que o Brasil cum
pra a Convenção n. 101 da Organização In
ternacional do Trabalho - OIT - que trata da 
participação do trabalhador na administração 
de órgãos, cuja receita tenha parcela de contri
buição do trabalhador. 

e) que para fins de vetar os abusos gene
ralizados do não recolhimento das contribu�
ções ao Instituto Nacional de Previdência So
cial - INPS, seja realizada ampla campanha, a 
fim de se conseguir lei obrigando as Prefeitu
ras Municipais a só considerarem o Alvará de 
Localização e Funcionamento, que é feito 
anualmente, aos interessados que apresenta
rem certidões negativas ao INPS. 

O que seja denunciado o desvio enorme 
de verbas da Previdência Social para utilização 
em outras áreas, motivando desfalques de re
cursos e, portanto, mal atendimento dos segu
rados, além de problemas de ordem financeira, 
cobrando-se a recuperação dessas verbas, in
clusive as destinadas às obras da hidrelétrica de 
Itaipu, que hoje, se atualizadas pela ORTN, al
cançam um trilhão de cruzeiros. 

CUSTEIO 

Preliminarmente deve-se entender que 
não é possível separar do custeio o problema 
econômico nacional. 

As mudanças na política econômica, jun
tas ou não, são responsáveis pela recessão, ago
ra inegável, e de refletir de maneira acentuada 
nas arrecadações da Previdência Social, fun
damental fator para o seu custeio. 

Assim é que a rotatividade da mão-de
obra, redução da jornada de trabalho em con
seqüente redução de salários, desemprego, au
tomatização nas Empresas, etc., a par da falta 
de sustentação própria de entidades como 

L.B.A e Funabem, contribuem negativamente
para o custeio.

Paralelamente, a deficiente fiscalização 
das arrecadações, a falta de maior rigor na 
execução dos débitos para com a Previdência, 
a falta de uma rede para a completa assistência 
médica e hospitalar, propicia ponderável par
cela de evasão de rendas, o que também ocor
re nos acidentes pessoais corri veículos auto
motores, quando as despesas: ambulatórias e 
hospitalares com acidentados s:ro debitados à 
Previdência, não obstante cob·ertos por apóli
ces de seguro obrigatório com empresas segu
radoras de caráter particular. \ 

1. Faz-se necessário:
a) que o seguro obrigatório dos veículos

seja transferido das Companhias seguradoras 
para a Previdência Social, tendo em vista que 
o resultado dos acidentes pessoais ocorridos
no trânsito, acarretam despesas em serviços e
benefícios (assistência médica e aposentadoria
por invalidez).

b) ampliação da fiscalização previdenciá
ria, usando para esse fim, inclusive o DATA
PREV; 

c) a criação de um Foro especial para jul
gar as Empresas constituídas em mora previ
denciária, bem como os crimes de apropriação 
indébita, quando não depositar as importâncias 
arrecadadas dos empregados, objetivando agi
lizar a celebridade processual nessa matéria; 
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d) esgotados os bens para o prossegui
mento da execução judicial, sejam penhorados 
os bens patrimoniais dos proprietários indivi
duais �/ou diretores das empresas, reservando 
sempre bens para satisfazer os çréditos traba
lhistas, na forma preferencial pr�vilegiada; 

e) que sejam dotadas verba� no orçanren
to da Uniã'o para pagamento da :dívida nof ra
zo de 1 O anos, com correção monetária ju-
ros de 12% ao ano, a partir de 1983; 

t) que a FUNABEM e LBA sejam regidas
pelo MPAS através de dotação orçamentária 
da União, desvinculando, destarte, da Previdên
cia Social. 

2. Que sejam adotadas as seguintes modifi
cações na sistemática da arrecadaçã'o;

a) volta da taxação dos lucros extraordi-
nários das empresas; 

b) taxação da contribuição r,revidenciâria
com base no lucro extraordinár�o das empre-

1 sas; 
c) fazer incidir alíquotas sobre aquisiçã'o

de produtos sanitários, tais como: jóias, perfu
mes, veículos de luxo, importaçã'o, assim co
mo fazer incidir sobre bebidas, com mais des-

taque de incidência na renda bruta da Loter'a 
Federal, da Loteria Esportiva e a introdução 
da incidência dessa alíquota na Lotus, e eleva
ção substancial da alíquota sobre o turismo 

li 
ex�mo. 

d) a isenção de contri uição previdenciá
ria nas construções e outrq� tipos de casas, pa
ra evitar a evasão da arreca�ação devida, deter
minou o acolhimento, por unanimidade, desta 
tese; 

e) que seja implantado um setor especí
fico junto ao DIEESE para proceder ao levan
tamento dos gastos públicos, destacando-se da 
arreca9açã'o e dos gastos da Previdência Social, 
bem como o acompanhamento permanente, 
assim como re�mendar também que o movi
mento sindical, face aos elevados custos para 
tais levantamentos, prestigie maciçamente o 
DIEESE, mediante filiação e reforço financei
ro necessário. 

3. Relativamente ao custeio da Previdência
Social Rural, sejam mantidos os atuais siste
mas de custeio, devendo-se buscar outras fon
tes como a taxação de produtos supérfluos
consumidos pela população.

PLANO DE AÇÃO 

1. Efetiva participação dos trabalhadores na
administraç�o da Previdência Social, em todos
os níveis;

2. Ampla participação dos trabalhadores e
profissionais da saúde na elaboração de uma
política nacional de saúde que realmente aten
da às necessidades da população;

3. Ampliaç[o da rede de assistência médico
hospitalar e odontológica da Previdência-So
cial;

4. Criação de uma rede básica e pública de
assistência à saúde, gratuita e de bom nível,
voltada para toda a população.

5. Extinção dos convênios médicos, conco
mitantemente com a criação de uma rede base
e pública de previdêricia;

6. Congelamento dos preços dos produtos
farmacêuticos básicos, com o fortalecimento

da CEME na produção e distribuição de medi
camentos. 

7. Unificação da assistência médico-hospita
lar e odontológica da Previdência-Social rural
e urbana, com' direitos iguais.

8. Adoção de medidas de segurança coletiva
nos ambientes de trabalho, que preservem a
saúde do trabalhador.

Além disso, os trabalhadores brasileiros 
manifestam-se vigorosamente nesta oportuni
dade contra: 

a) o aumento do desconto do salário do
trabalhador, de 8 para 10%, para a Previdência 
Social, medida que se anuncia estar nas cogita
ÇÕeS do governo para resolver os problemas 
que ele mesmo criou nessa área. 

9. Que a CONCLAT discuta e encaminhe
formas de luta para barrar o ''Pacote Previ
denciário".
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POLÍTICA 
SALARIAL 

O fim da política de arrocho salarial im
plantada em 1964 tem sido uma das principais 
metas do movimento sindical, que nunca dei
xou de lutar contra a falsa teoria de que os sa
lários são os responsáveis pela inflação. 

O salário-mínimo, recebido por grande 
parte dos trabalhadores e usado como referên
cia para fixar as remunerações em geral, não 
recuperou até hoje o poder aquisitivo de 1964 
(que já era baixo) e deveria ser hoje de mais de 
CrS 27 .000,00 (vinte e sete mil cruzeiros) pa-

ra assegurar o sustento de uma pequena fa. 
mília, conforme mostra o DIEESE. 

Os salários não foram afetados apenas pe
la política salarial. O fim da estabilidade no 
emprego e a criação do FGTS geraram uma 
alta rotatividade de ma-o-de-obra, que os em
pregados fazem demissões, principalmente, 
nas vésperas dos reajustes oficiais, contratando 
depois novos trabalhadores com salários mais 
baixos. 

Em novembro de 1979 foi adotada uma 
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nova política salarial como forma de diminuir 
a pressão da classe trabalhadora �bre os pa
trões e o governo. 

As vantagens dessa política são: os reajus
tes semestrais com base num índice oficial de 
custo de vida, o INPC e os reajustes maiores 
que o INPC (para as faixas mais baixas, de um 
até três salários mmimos). 

No entanto, pennanecem muitos proble
mas: 

- Não se mexeu nos lucros das empresas,
em parte porque os reajustes par:a as faixas 
mais baixas foram compensados pelos reajus
tes menores para as faixas mais altas; 

- Os reajustes só d� seis meses são insufi
cientes para acompanhar. uma inflação que já 
passa dos 110% (cento e dez por cento) ao 
ano; 

- Os servidores públicos for� excluídos
dessa política; 

- E o índice oficial é calculado sem a
participação dos trabalhadores. 

Mas mesmo com esses defeitos a política 
salarial vem sendo atacada pelos tecnocratas e 
empresários que obedecem aos banqueiros in
ternacionais. Assim, em dezembro de 1980 é 
estabelecido novo sistema de correção salarial 
através da Lei n. 6.886, sendo reduzido de 
80% ( oitenta por cento) do INPC o reajuste da 
faixa entre 15 e 20 salários-mínimos, e elemi
nando os reajustes a partir dessa faixa. Final
mente, em maio último, o salário mínimo foi 
corrig4lo apenas em 100% ( cem por cento) do 
INPC, êom graves repercussões não só para os 
trabalhadores que recebem esse mínimo mas 
também para as faixas superiores de reajustes, 
que terão portanto seus salários corrigidos por 
índi�s menores. 

Assim, frente às limitações e deformações 
da polfüca Salarial e as perspectivas de revoga
ção de alguns de seus aspectos mais positivos, 
cabe ao movimento sindical orientar sua luta 
com vistas aos seguintes objetivos: 

-1. Adoção de um salário�mínimo real e uni�
ficado para todo o País que recupere o poder
aquisitivo determinado pela Co., rtituição.

2. Luta pelo reajuste de l Hi% (cento e dez
por cento) do INPC para o sahrio-mínimo.
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3. Defesa do reajuste semestral; luta pelo
reajuste trimestral no caminho da conquista
dos reajustes salariais automáticos sempre que
a elevação do custo de vida ultrapassar deter
minado percentual (escala móvel de salários).

1 

4. Reajuste de 100% (cerni por cento) do
INPC para todas as faixas sal�riais acima de 3
(três) salários-mínimos; de 1 a 3 salários,
110% (cento e dez por cento) do INPC.

5. Extensão aos servidores pµblicos de todos
os direitos das demais categorias.

1 

6. Paridade dos aposentados com suas res
pectivas categorias.

7. Participação dos trabalhadores na elabo
ração do INPC através do DIE�SE.

8. Efetiva liberdade de negociação direta do
índice de produtividade e demais vantagens
salariais.

9. Unificação das datas-base por categoria e
a nível nacional.

10. Luta pela semana de no máximo 40 horas
de trabalho com salário integral preservadas as
jornadas das menores já conquistadas na luta
de diversas categorias.

11. Unificação do Piso Salarial e do Salário
-Mínimo profissional, por categoria, a nível
nacional.

l12. Reajuste integral para qualquer trabalha-
1 ½ dor admitido pela empresa após a data-base, 1�1extensivo aos aposentados.

13. Luta pela estabilidade plena no emprego
a partir da contratação.

14. Manutenção dO' seguro desemprego como
instrumento complementar de defesa do tra
balhador.

16. Pagamento de todas as horas-extras com
110% (cento e dez por cento) de acréscimo.

17. Luta pelo fim da política recessiva, enten
dendo-se que a questão do emprego está inti
mamente ligada à Política Salarial.

/· 
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POLÍTICA 
ECONÔMICA 

A crise em que o governo mergulhou o 
País, com a implantação de uma política ni
tidamente recessiva, de acordo com os interes
ses dos banqueiros e grandes empresas nacio
nais e estrangeiras, está levando a classe traba
lhadora a uma situação de insegurança e de ex
tremos sacrifícios. 

A pretexto de pagar a enorme dívida ex
terna que os governos autoritários vêm contra
indo ao longo dos anos, os atuais governantes 
decidiram que a ordem é entregar a Bacia de 
Campos, os minérios de Carajás, as terras de 
Mato Grosso, Minas e Goiás; internacionalizar 

o sistema financeiro, e desnacionalizar o que
resta da empresa privada nacional e privatizar
empresas· estatais mais rentáveis.

As principais medidas de política econô
mica que estão arrastando o país à recessão 
são: a liberação dos juros; o controle do crédi
to, a fixação da correção monetária em níveis 
próximos ao da inflação que já passa dos 
110% ( cento e dez por cento) por ano, os cor
tes nos gastos públicos. E as autoridades res
ponsáveis por todo esse conjunto de desman
dos econômicos jogam sobre as costas do. tra
balhador a quota maior de sacrifícios exigidos 

) 
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do povo brasileiro: o peso de uma dívida ex
t'erna feita a nossa revelia, o desemprego, a 
queda real dos salários, o fim da política sala-
rial. · 

Não temos, no Pais, um real planejamen
to econômico em todos os ni'yeis. A concen
tração de renda é uma caractertstica do rtlode
lo econômico brasileiro. E na hora de decidir 
por esse modelo não pediram nossa opinião. 
Mas diante de milhões <:le brasileiros que so
frem com o desemprego e o subemprego,,com 
salários indignos e com condições de vid� pre
cárias, nós trabalhadores reunidos na I 
CONC-1-,AT, não ficaremos de braços cruza
dos. Nós sabemos, por nossa própria experiên
cia, que só organizados e mobilizados podere
mos conquistar nossos objetivos, garantir as 
conquistas que já realizamos, e influir em nos
so próprio destino.e no destino Ido País. 

É por tudo isto que nós,j trabalhadores, 
nesta I CONCLAT não vemos óutra alternati
va senão a da mudança radical ào conjunto da 
política econômica. Ao invés de a vida de 120 
milhões de· brasileiros estar subordinada aos 
interesses de uma minoria de· banqueiros in
ternacionais e nacionais, e de grandes empresá
rios, em sua maioria éstrangeiros, nós, traba
lhadores, exigimos .uma política econômica 
que renha, entre seus objetivos a crJação de 
empregos e garantia· nos empregos exi$tentes, 
a melhori_a dos salários e das condições de vida 
dos trabalhadores urbanos e rurais, e a justa 
distribuição da riqueza nacional. 

. É por tudo isto que, reunidos na I 
CôNCLA T, propomos os seguintes pontos bá
sicos para reorientação da pai ítica econômica: 

1. Estímulo à atividade econômica a partir
de um programa de gasto de investimentos pú
blicos gerador de emprego e não dependente
de importações, que prioriza áreas de carência
social, tais como saúde pública, saneamento
básico, transporte coletivo, habitação popular,
educação, nutrição para carentes, etc. E que
seja revisto com urgência a ordem de priorida
de das metas de __ desenvolvimento do governo.
2. Implantação de uma política energética
com yistas à redução de dependência do pe
tróleo,· coerente com os interesses da classe
trabalbadora, além de reativação da indústria
ferr?viáría e o transporte ferroviário. 
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3. Esti'mulo à produçã0 d:i gêneros alimentí
cios e de primeira necessidade, congelamento

. de seus preços e reformulação da atual estru
tura de comercialização que implique no fim
do intermediário, e que todos os sindicatos do
campo e da cidade encanipem esta bandeira e
da Reforma Agrária ampl�. massiva e imediata.
4. Reforma Tributária com incidência maior
de impostos sobre ganhos de capital. heranças 
e valorização da terra e ai ívio da carga de im
postos indiretos e sobre o salário. Isenção do 
ICM aos agricultores cuja área não ultrapasse a 
50 hectares, além da não incidência tributária 
sobre a herança do pequeno proprietário, 
compreendendo até 50 hecta�es. Fim da 
de�entralização dos recursos advindos pelo 
governo federal, causa do asfixiamento fi. 
nanceiro dos municípios brasileiros. 

1 

5. Revisão de todos os ipcentivos fiscais da
dos às empresas, controle da taxa de juros, e
fim da especulaçâ'o financeira.

6. Aplicação dos fundos sociais (FGTS,
PlS/PASEP, FADS), geridos pelos trabalha
dores, eleitos por estes especialmente para is
to,. no financiamento do programa de investi
mentos sociais de interesse da classe a que se
·refere o item n. 1.

7. Congelamento dos aluguéis e prestações
relativos às habitações populares.

·- desvinculação das prestações dos agen
tes financeiros; 

- que as construções do Sistema Habita
_cional sejam fiscalizadas pelos Sindicatos dos 
Arquitetos, Engenheiros e Trabalhadores da 
Construção Civil: 

:_ pelo direito · à infra-estrutura urbana 
(rede de água, esgoto. luz, etc), 

- -contra o despejo dos favelados e pelo
direito dos moradores da favela contürnarem 
nas áreas ocupadas. Qualquer transferência de
ve ser decidida em conjunto pela populaçJo 
favelada; 

-- pela legalização e regularização dos lo
teamentos clandestinos sem qualquer ônus ao 
inorador, e punição ao loteador: 

- pela regularização das. posses das Uili

dades habitacionais arnalmente ocupadas irre
gularmente; 
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- pela mocuucaçlo da Lei do Inquilina
to de forma a atender melhor as nece$sidades 
do trabalhador, limitando as taxas de aumento 
de aluguéis; 

- pela reformulação da lei do uso e ocu
pação do solo e dos códigos de obras dos mu
nicípios; 

- pelo congelamepto das tarifas de servi
ços públicos de infra-estrutura; 

- pela criação do pacto de transporte,
com direito à utilização de qualquer transpor
te urbano a um custo limitado a 5% do salário
-mínimo; 

- criação de uma comissão de trabalha
dores para dividir equitativamente as moradias 
disponíveis do sistema finançeiro do BNH; 

- a produção da habitação é de responsa
bilidade exclusiva e fundamental do Estado e 
os recursos necessários devem ser obtidos sem 
qualquer tipo de ônus ao trabalhador. A habi
tação é um direito adquirido e inalienável do 
trabalhador como parte da justa remuneração 
de seu salário. 

8. Fim da política recessiva do governo dita
da pelo FMI, de diminuição dos gastos públi
cos, de redução creditícia, da liberação das ta
xas dos juros e de desemprego dos trabalha
dores e pela conquista e da estabilidade no
emprego.
9. Congelamento da Dívida Externa. A dis
ponibilidade de recursos criada com o conge
lamento,· deverá ser usada como recurso de
modo geral, para a solução da crise do País.

10. Monopólio estatal dos recursos minerais e
energéticos sob o controle efetivo dos traba
lhadores. Revogação da lei de permissão de
recurso de capital estrangeiro na exploração
de minérios e fim da concessão de isenção de
impostos concedida a várias destas capitais,
hoje presentes em nosso País.
11. Nacionalização dos bancos estrangei
ros e das empresas multinacionais e que eles
obedeçam a um plano de aplicação de crédito
de interesse nacional.

12. Luta em defesa do meio ambiente.

13. Incentivo à pesquisa científica e tecnoló
gica, através de projetos voltados aos interes
ses e necessidades dos trabalhadores e ao aten
dimento da política econômica definida no I
CONCLAT, e que se dê-incentivo e prioridade
ao desenvolvimento da nossa tecnologia com
cientistas brasileiros dentro de nossas univer
sidades e· empresas estatais e seja desde já con
trolada a importação de tecnologia dos servi
ços técnicos a fim de limitar a remessa de lu
cros e a dependência externa.

14. Exigência de plenas liberdades democráti
cas, com o fim do Governo Militar para garan
tir a aplicação dos porrtos acima definidos e a
luta pela convocação de uma Assembléia Na-
. cional Constituinte e Soberana.

' 1 
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REFORMA 
, 

AGRARIA 
·coNSIDERANDO:

que as condições de trabalho e a qua
lidade de vida dos trabalhadores rurais estão 
a exigir, há várias décadas, a implantação da 
Reforma Agrária; 

- que a implantação da Reforma Agrária
nã'o pode mais ser adiada, devendo ter seu iní
cio e o seu término definidos pelo Poder Pú
blico para que os trabalhadores sem terra pos
sam integrar uma sociedade humana e justa e 
ser uma força ativa e produtiva, dotada da ne
cessária participação política; 

- que- o conceito de Reforma Agrária
na-o é a ocupação de espaços vazios ou terras 
públicas, através do processo de colonização, 
mas sim, o conjunto de medidas que visem a 
promover melhor distribuição de terra, me
diante modificações no regime de sua posse, 
uso e propriedade, a fim de atender aos prin
cípios de justiça social e ao aumento da pro
dutividade; 

- que a Reforma Agrária compreende a
desapropriação das áreas que impedem e atra-
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sam o processo de desenvolwimento econômi-
co e social brasileiro; 1 

- que é indispensável a união e partici
paçãe dos trabalhadores, através de movimen
tos organizados para conquistar a sua efetiva 
realização; 

- que a desvinculação do órgão executor
da Reforma Agrária da Presidência da Repú-

. blica e sua conseqüente transformação em me
ra autarquia, vinculada ao Ministério da Agri
cultura, implicou tamanha, redução de po
deres que, na prática, o INCRA perdeu sua 
condição de órgão executor da Reforma Agra-
ria; 

- que o GE TA.T, além de não ser reco
nhecido como órgão executor da Reforma 
Agrária, só tem criado constrangimento e ter
ror entre os trabalhadores rurais e agravado 
ainda mais os problemas sociais na sua área de 
atua�ão; 

- que a justificativa oficial mais utilizada
para a não desapropriação dos latifúndios é a 
falta de recursos para indenizações e para rea
lização de obras de appio nas áreas desapro-
priadas; · · 

- que determinados programas e proje
tos OFICIAIS, que, muitas vezes, se auto-in
titulam de "Reforma Agrária", têm margina
lizadó e desagregado os trabalhadores rurais 
que deveriam beneficiar; 

- que a violência e as arbitrariedades
contra os trabalhadores rurais têm aumentado, 
nos.últimos anos, provocando, inclusive, o as

.s_assinato · de inúmeros trabalhadores, dirigen
tes sindicais e assessores, além do enquadra
mento d� sindicalistas na Lei de Segurança Na
cional. 

PROPOSIÇÕES: 

1. - exigimos do Governo a imediata deci
são política de implantação da Reforma Agrá
ria radical, ampla, massiva, imediata e .com a
participação dos trabalhadores rurais, visando
promover a melhor distribuição da terra e mo
dificações estruturais no regime de sua posse,
uso. e propriedade, a fim de atender aos prin�
cípios de j�stiça social e ao aumento da pro
dutividade:

·. Reforma Agrária ampla, quer, dizer, que
seja implantada em todo o território nacional;· 

. massiva, que dê a6esso à terra a milhões 
de faml1ias de. trabalpa�pres .rurais sem terra 
ou com pouca terra; 

. imediata, que seja estabelecido, com ur
gência um programa de Reforma Agrária, com 
metas anuais definidas e com prazo estabele
cido para terminar; 

. com a participação dos trabalhadores , 
rurais, que os trabalhadores rurais participem 
de todas as fases de elaboração e execução do 
programa de Reforma Afrária. 

2. - �ue se definam dom9 formas ideais de
assentamento capazes d� promover a Justica
Social . as propriedades :de tipo familiar, co
operiHvo e coletivo;

3. exigimos que o órgão executor de Refor
ma Agrária seja vinculado diretamente à Presi
dência da República e, seja dot:ido de estrutura
e recursos suficientes para a execução do Pro
grama;

4. -: exi$imos a extinção imediata do
GETAT: 

5. - exigimos a elaboração de uma lei cri
ando o instituto da perda sumária da proprie
dade para aquelas propriedades não trabalha
das em regime de economia familiar que não
explorem sua área agricultável;

6. denunciamos jt nação a existência de pro
jetos oficiais, elaborados e executados em de
sacordo com o Estatuto da Terra, contra
riando o interesse dos trabalhadores rurais,
provocando sua marginalização e desagrega
ção. Esses projetos são de resp�msabilidade do
INCRA,' SUDENE, SUDAM, BNDE,
CODEVASF, CHESF, DNOCS, Ministério da
Agricuhrua, Secretaria de Agricultura e ou
tros órgãos oficiais estaduais e federais;

7. responsabilizamos o Governo pela ocor
rência de violências contra os trabalhadores
rurais e suas lideranças, incluindo assassinatos,
espancamentos, prisões e todo o tipo de arbi
trariedade, na medida em que permite a impu
nidade de seus autores e ainda enquadra os le
gítimos representantes dos trabalhadores e co
laboradores da Lei de Segurança Nacional.
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1 COWNIZAÇÃO 

CONSIDERANDO: 

-: que a colonização é colocada como 
pretexto para a não realização da Reforma 
Agrária, nos moldes e forma em que a realida
de brasileira a tem cobrado; 

- que imensas áreas públicas são entre
gues a empresas colonizadoras particulares; 

- que as colonizadoras visam lucro, en
carecem os projetos, �o presas fáceis do po
der econômico/político e não têm visão social 
do problema; j 1 

- que estas colonizadoras praticam toda
sorte de irregularidades em favór do poder 
econômico e adotam diversas formas de prés
são contra os trabalhadores rurais; 

- que tais pressões visam marginalizar os
trabalhadores nos projetos; 

- que a Colonização da· Amazônia está
sendo desenvolvida para atrair mão-de-obra 
bar�ta para a região; 

- que várias outras regiões se mantêm
prejudicadas pelo latifúndio, que permanece 
intocável e çausando tensões sociais. 
PROPOSIÇÕES: 

1. - manifestamos nosso repúdio ao proces
so de cqlonização atualmente em curso; 
2. - denunciamos a expulsão de colonos e
posseiros e sua transformação em mão-de-obra
barata e escrava, provocada pelos erros e des
vjos dessa Colonização como alternativa ofi
cial para não fazer a Reforma Agrária;
3. - exigimos que a Colonização seja reali
zada somente por órgãos oficiais com a parti
cipação do Movimento Sindical de Trabalha
dores Rurais e não por colonizadoras particu
lares;

4. -: exigimos a realização de uma Coloniza
ção voltada para a criação massiva de unidades
de produção de tamanho familiar em benefí
cio dos trabalhadores rurais.

PROBLEMAS DE ;ERRA7 
Posse, Grilagem, ·· 1 

Arrendamento e 
Desapropriação por

Utilidade Pública 

CONSIDERANDO: 
- que um volume escandaloso de terras

públicas vem passando à propriedade privada 
de grandes grupos econômicos, principalmente 
estrangeiros; 

- que estes grupos, contando com o fa.
vorecimento oficial, representado pelos incen
tivos fiscais, retiram a oportunidade a milhões 
de familias de trabalhadores rurais; 

- que, sem outra alternativa, estes traba
lhadores passam de posseiros e legítimos de
tentores de um pedaço de terra para a condi
ção de mão-de-obra abundante e barata, quan
do não escrava; 

- que· os conflitos de terra têm a sua raiz
na ação criminosa de grileiros que vêm expul
sando os posseiros; 

- que o Poder Público se omite em defe
sa dos posseiros; 

- que o Poder Judiciário e o INCRA nã'o
vêm cumprindo com sua missão de aplicar 
prontamente a lei ou solucionar os litígios de 
posseiros; 

- que policiais tomam partido dos gri
leiros em prejuízo dos posseiros; 
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- que as desapropriações por utilidade
pública têm sido causa de desagregação de 
comunidades rurais e de agravamento do êxo
do rural; 

- que obras construídas em nome da
utilidade pública deslocam comunidades intei
ras de trabalhadores rurais das áreas que habi
tam e cultivam, atingindo pequenos proprie
tários, arrendatários, parceiros, posseiros e as
salariados-rurais, a exemplo do que vem ocor
rendo no Vale do São Francisco, com as bar
ragens de Sobradinho e ltaparica; no Paraná, 
com a Hidrelétrica de ltaipú; no Pará, com a 
Hidrelétrica de Tucuruí; 

' . 

- que é indispensável que se conheça e
se divulgue ·a violência praticada contra os 
trabalhadores dessas regiões, os quais passam 
para uma condição humilhante de retirantes, 
sem teto e sem trabalho; 

. - que os trabalhadores dessas regiões não 
têm recebido do Poder Público nem mesmo as 
indenizações justas e prévias, estabelecida� pe
la Constituição Federal; 

- que, ão contrário, têm tido suas posses
e benfeitorias destruídas �. quando muito, re
cebem indenizações irrisórias e tardias. 

PROPOSIÇÕES: 

1. - condenamos e denunciamos a canaliza
ção massiva de incentivos fiscais em favor de

"grandes 
-sociais;

projetos" -� man11estamente anti-
1 

2. - exigimos uma investigação ampla e ver
tical sobre o surgimento de imensos novos lati
fúndios a partir da concessão ou.venda simbó
lica de terras públicas, com expulsão de pos
seiros e surgimento de áreas de tensão e con
flito;

3. - que seja vetada por lfi a concessão ou
alienação de terras públicas � grupos econômi
cos, e que as mesmas sejam distribuídas a tra
balhadores rurais sem ou COIJ? pouca terra; 

1 

4. - exigimos retorno ao domínio público
dos latifúndios disfarçados em empresas, dis
tribuindo-os aos trabalhadores rurais;

5. - reivindicamos que os processos discri
minatórios sejam feitos por áreas menores, pa
ra evitar processos volumosos e lentos, dificul
tando o seu término;

�- - que sejam feitos com o rigor necessá
rio, assegurando ao trabalhador radicado na 
área o direito de nela permanecer; 

7. - reivindicamos que as áreas arrecadadas
pelo Poder Público nas ações discriminatórias,
ao invés de serem leiloadas, sejam distribuídas
a trabalhadores rurais sem terra;

8. - . denunciamos o processo de grilagem, e
cobramos medidas oficiais mais eficazes;

9. - que o movimento sindical promova a
denúncia ampla, perante a Nação de todos os
casos de grilagem; divulgando os nomes dos
grileiros e de seus aliados;

10. - que as lideranças sindicais denunciem
à opiniãó pública e às autoridades superiores
os abusos d.: poli.ciais, exigindo a imediata
substituição dos mesmos;

11 . - que as lideranças sindicais denunciem 
a falta de fiscalização do INCRA quanto aos 
contratos agrários; 

12. - que as lideranças sindicais lutem pela
desapropriação das terras em favor dos arren
datários e parceiros que as ocupam;

)
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13. que seja estabelecido o _prazo mínimo de
S anos para todos os contratos agrários;

14. - reivindicamos a criação e implantação
em todo o território nacional d'! uina Justiça
Agrária para julgar todas as causas relativas ao
uso,. posse e propriedade da terra;

15. - que o · Direito Agrário seja matéria
obrigatória em todas as Faculdades de Direito,
Agronomia e Administração Pública;

16. - que o movimento sindical tome a ini
ciativa de denuncjar todos os casos de corrup
ção no aparelhamento judiciário;

ja feito direta e coletivamente e não ao pro
prietário expropriado que quase sempre, não 
lhes transfere as importâncias a eles destinadas. 

POLÍTICA AGRÁRIA 

1 

'I 
CONSIDERANDO: 

- que são pequenos agricultores aqueles
que trabalham a terra em regime de economia 
familiar, detendo ou não a sua propriedade. 
sendo responsável por 50% qa produção agrí
cola nacional; 

- que a Política Agrícola do Governo

17 . ...,. exigimos que nQs casos de desapropria- vem beneficiando quase que exclusivamente 

ção por utilidade pública, todos os trabalha- JOS grandes proprietários rurais. especialmente 

dores rurais atingidos sejam representados em no que se refere ao uso de insumos e subsídios 

terras que ofereçam as mesmas tondições de oficiais: 

fertilidade e situadas nos mesmó munic:'pios .! · - que a injusta Política Agrícola oficial

ou na mesma região; se constitui cm um dos fatores responsáveis 

18. ··- que o movimento sindical tome posi
ção quanto à necessidade de participação in
tegrada das entidades de trabalhadores rurais
nos casos de desapropriação por utilidade pú
blica, a nível administrativo, para o fim de
opinar e defender os interesses dos trabalha
dores na avaliação das indenizações, como
também na elaboração e implantação dos pro
jetos de reassentamento;

19. - que nos casos de desapropriação de
áreas onde existem arrendatários, parceiros e
assemelhados, o movimento sindical exija
que 'ô,pagamento de suas indenizações lhes se-
1 

pelo êxodo rural, pela diminuição do número 
de pequenas propriedades e o aumento dos 
latifúndios·. 

- que as reivindicações, recomendações e
exigências. em relação à Política 'Agrícola. se
rão de efeito meramente paliativo. sem 111:.iio
res conseqü.:ncias na vida dos tr:.ibalhadorl:'s 
rurais se 11:Io fizerem acompanhar pela implan
tação imediata e definitiva da Reforma Agd
ria. cm todo o território nacional. capaz de 
assegurar os benefícios daquela pol 11 ica � 
grande maioria dos trabalhadores rur:1:s e qt11: 
a autonomia sindical é indispensável parn que· 
o movimento sindical possa fiscalizar a aplil':1-
ção da Política Agri'cola.

.. 
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PIFICULTA o· PEQUE.NO'. 

f KORKIETAKIO 
Após constatar que: 
a) dadas as condições excepcionais do

Brasil para o desenvolvimento da agricultura, e 
que a balança de pagamento está diretamente 
relacionada à produção agrícola; 

b) sendo o Brasil um País que possui cli
ma e solo para todos os tipos de produtos, 
tendo condições de ser auto-suficiente para 
atender às suas necessidades internas, através 
de estoques reguladores, e de, numa etapa pos
terior, export�r. 

PROPOSIÇÕES: 

I. - que o Poder Público concentre todos
os meios para incentivar os pequenos produto
res a elevàrem a produção de alimentos desti
nados ao abastecimento interno, no estrito in
teresse nacional;

2. - que sejam suprimidos os estímulos e
incentivos fiscais às grandes empresas agro
pecuárias voltadas para a produção de expor
tação e que os mesmos venham a ser con
cedidos ao� �'.:':"P-nos agricultores, produtores
de gêneros de alimentação, ou às suas coopera
tivas;

3. que haja melhor pliinejamento a nível
nacional das áreas a sererr )lantadas, para que
não ocorra falta de produtos �ssenciais; para
tanto é preciso cuidar da diversificação · das
explorações, a fim de não haver importações
de feijão, arroz, milho, cebola, carne e muitos

outros produtos, pois a preoc1 pação oficial
está concentrada na exportação! de um núme
ro bem reduzido de produtos; 

4. - criação de um programa especial de
cré.iitu elevando-se os seus recursos de 10%
para 50%, para atender às reais necessidades
dos autênticos pequenos agricultores, obser
vando-se os seguintes critérios:

a) mínima burocracia;
b) juros mais baixos;
c) prazos mais dilatados;
d) garantia constituída so . ente pelo pe

nhor da produção; 
e) dilatação especial de prazos, sem

acréscimo de juros ou correção monetária, e 
sem prejuízos de novos financiamentos, nos 
casos de frustraçãode safra e dificuldades de 
comercialização; 

t') que os financiamentos sejam estendi
dos aos pequenos agricultores não proprie
tários (pos.seiros, parceiros e arrendatários) 
sem necessidade de carta d� anuência e sem 
aval, pu através de apresentação de contrato 
segundo o Estatuto da Terra; 

g) que os financiamentos sejam concedi
dos acompanhados de orientação t,fonica, e 
que esta respeite as necessidades e interesses 
dos pequenos produtores; 

5. - que seja criado um serviço especial de
Assistência Técnica, voltada para atender às
necessidades dos pequenos agricultores, e que
sejam respeitados seus costumes e a experiên
cia por eles acumuladas, exigindo-se do Gover
no a celebração de convênios com as Federa
ções e Sindicatos de Trabalhadores Rurais, pa
ra a livre contratação de técnicos agrícolas;

6 - que a introdução de mecanização não 
seja prejudidàl ao aprov�itapiento da mão-de
obra, incen,ivam'o-se o uso da tração animal, 
da adubação orgânica e, a diversificação de cul
tura; 
7. - nacionalização das empresas multina
ci, •nais que produzem insumos agrícolas (adu
bos, v�nenos, etc.);

8. - imediata reformulação do Plano de 
Emergência de combate aos efeitos da seca, no 
Nordeste, com a _participação dos trabalhado
. res e da liden,tnça sindical.
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PROBLEMAS 
NACIONAIS 

A CONCLAT representa um aconteci
mento da maior importânçia para a classe tra
balhadora brasileira e a sua realização um 
grande avanço no sentido da unidade de todos 
os trabalhadores, para, através de suas lutas, 
alcançarem suas justas reivindicações. 

O País atravessa, no momento, grave cri
se econômica, política e social, cujas conse
qüências têm sido, sistematicamente, jogadas 
nãs costas dos trabalhadores brasileiros, que 

não são o·s responsáveis pela mesma. O atual 
regime, constituído pela aliança entre os gran
des latifundi,ários, o grande capital financeiro 
nacional e internacional, sustentados pelos mi
litares é o responsável pela atual crise e pelos 
males que atualmente afligem a maioria da 
população brasileira. O fim do atual regime mi
litar é condição indispensável para se atingir 
a democracia no País. Objetivo esse, que inte
ressa fundamentalmente a todos os trabalha
dores e a maioria da nação. 

• 

1 
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Assim propomos lutar: 

1. Por uma Assembléia Nacional Consti
tuinte Livre e Soberana cuja convocação seja
precedida das seguintes condições:

a) Liberdade, de manifestação, reunião e
õrganização para todos os setores da socie
dade; 

b) efetiva liberdade de expressão de todos
os partidos e .correntes políticas; 

c) anistia ampla, geral e irrestrita, que ex
tinga todas as punições políticas e sindicais� 

d) livre e igual acesso aos meios de corhu�
nicação de massa, rádio, jornal e televisão, pa
ra todos os partidos políticos e entidades sin
dicais de trabalhadores da cidade e do campo; 

e) fim de toda a legislação de exceção e
arbítrio e desmantelamento de todos os 1or
ganismos de repressão; e 

· f) que o governo que a convoque seja o
resultado da expressão da luta dos trabalha
dores da cidade.e do campo; 

2. Que seja aprovado um Plano de Salvação
Nacional que inclua:

- Congelamento da dívida externa;
- Qacionalização dos Bancos e monopó-

lios estrangeiros; 
- reforma agrária ampla, massiva e ime

diata; 
- a revogação da Lei de Segurança Na

cional, pela revogação das punições impostas 
aos líderes e aos trabalhadores nela incursos; 

- a anistia ampla, total e irrestrita; pela
liberdade de expressão, informação e reunião 
e de organização partidária; 

- uma política de saúde e educação que
atenda aos interesses dos trabalhadores. Pe
lo ensino público e gratuito em todos os ní
veis; 

- uma política no setor de tecnologia e 
informática que atenda aos interesses dos tra
lhadores e não sejam usadas para ajudar a 
oprimir o povo. 

Proclamamos que não cabe aos trabalha
dores gerir a crise que não foi causada por nós, 
e tampouco fazer um pacto social com os res
ponsáveis pela crise - as multinacionais e o 
regime militar. 

Conclamamos também, a solidariedade in
ternacional aos povos de El Salvador e Nicará
gua na sua luta. 

.. 
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CONSiíRUINDO 
A 

PLANO DE LUTAS 

A CONCLAT, fruto das lutas dos traba
lhadores nestes últimos anos, e concretizaçã'o 
da necessidade da classe trabalhadora de se 
organiz!lf e de se unificar para melhqr enfren
tar o patronato e o governo, ocorre num mo
mento de suma importância. Período em que 
o País atravessa uma grave crise econômica
gerada pelos patrões e seu governo, que lan
çam uma grande ofensiva contra os trabalha-

dores, traduzindo em miséria e desemprego. 

Contra isto os trabalhadores têm respon
dido com greves e mobilizações. Porém a ato
mização e o enfrentamento isolados nos de
bilita. Está na hora .de dar um passo à frente, 
através de um PLANO DE LUTAS com rei
vindicações e calendários que preparem a 
GREVE GERAL. 

,, l
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I. 

Para isso a CONCLAT aprova: ., 
1 .__ ____________________ _ 

REIVINDICAÇÕES CENTRAIS 

a) Contra o Desemprego - Lutar por:

1. Estabilidade no emprego desde o l '?
dia de trabalho;

2. Salário Desemprego, pago pelo go
verno;

3. Redução da Jornada d,e Trabalho
sem redução dos salários (jornada
máxima de 40 h. semanais e escala
móvel de horas de trabalho que as
segure a manutenção e ampliação
do quadro de funcionários) e

4. Aplicação de um plano de obras pú
blicas que atenda às necessidades da
população e absorva a mão-de-obra
desempregada.

b) Contra a Carestia - Lutar por:

1. Congelamento dos preços dos gêne
ros de primeira necessidade;

2. Escala móvel de salários com rea
justes salariais automáticos trimes
trais, de acordo com o DIEESE;

3. �forma agrária massiva, ampla e
imediata com a participação direta
dos trabalhadores, visando promo
ver a melhor distribuição da terra e
modificações estruturais no regime
de sua posse, uso e propriedade. Ga
rantia de preços justos para os pro
dutos agrícolas.

4. Melhoria no atendimento médico e
hospitalar sem qualquer taxa paga
pelos trabalhadores além dos 8%
(oito por cento), reajustes das apo
sentadorias e pensões de acordo
com os reajustes da categoria do be
neficiário e contra o pacote da Pre
vidência Social.

5. Salário-Mínimo Real, Nacional e
Unificado que garanta a subsistên
cia do trabalhador e de sua farm1ia;

1. Pelo fim das intervenções em todos

os sindicatos de trabalhadores e 
2. Pela absolvição dos dirigentes sindi

cais condenados pela Lei de Segu
rança Nacional.

II. CALENDÁRIO

1. DIA 19 DE OUTUBRO bntrega das rei
vindicações ao Presidente da República.
blica.
Neste dia os trabalhadores se mobili
zarão unificadamente num DIA NA
CIONAL DE LUTA, cujas formas se
rão determinadas localmente (por
exemplo: atos públicos, marchas, as
sembléias e greve onde for possível)
e DIA 16 DE NOVEMBRO-prazo para
que o governo responda às reivindica
ções. Concentração em Brasllia neste
dia com caravanas organizadas pelos
Estados, para receber a resposta do go
verno às reivindicações.
Neste dia os trabalhadores se reuni
rão a nível municipal, regional, esta
dual e nacional para avaliar as condi
ções de deflagraçilo da GREVE GE-
RAL.

III. FORMAS E MEIOS DE MOBILIZAÇÃO

1. Que até a data de entrega das reivindi
cações, os sindicatos realizem assem
bléias para discutir com as bases o pla
no de lutas e a necessidade da prepara
ção da GREVE GERAL, caso as reivin
dicações não sejam atendidas.
Que nessas assembléias se prepare o
DIA NACIONAL DE LUTA em con
tato com outras categorias, definindo
a melh ir forma de luta em cada cidade.

2. Que seja elaborado um cartaz unifica
do com as reivindicações centrais e o
calendário aprovados.

O ENCAMINHAMENTO DO PLANO DE 
LUTAS E AS NEGOCIAÇÕES FICARÃO 

SOB A RESPONSABILIDADE DA 
COMISSÃO NACIONAL PRÓ-CUT 

l e) Liberdade e Autonomia Sindical

, _ 
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Encerramento� 
As 22:30 h. do dia 23 de agosto, 

cumprida toda a programação, aprovadas as Resoluções, i
José Francisco da Silva (Pte. da Contag) 

1 
com um disçurso, que transcrevemos a seguir, 

encerrou os trabalhos da I CONCLAT. 

Ao finalizar, os presente� cantaram o Hino Nacional 

P
reza d os comp a n h e iros  
componentes da  CEN da 
Conclat, prezados compa
nheiros delegados: nós, que 

colaboramos com essa com1ssao, hoje, 
nos sentimos bastante revigorados pelo 
sucesso dessa Conferência, ou seja, da 
primeira Conferência Nacional da Clas
se Trabalhadora. Esta Conferência foi 
um marco histórico importante na vida 
do sindicalismo brasileiro, do campo e 
da cidade. O comparecimento massivo, 
de mais de 5 mil delegados, a disposi
ção desses companheiros durante esses 
3 dias e praticamente 3 noites, discutin
do os assuntos aqui, com muita veemên
cia, com muita responsabilidade, com 
muito empenho e com muita decisão, 
dispostos a encontrar caminhos para in
tensificar a luta da classe trabalhadora 
do campo e da cidade para combater es-

, sa situação de miséria em que vive mer
gulhada a classe trabalhadora, imposta, 
essa miséria, pelo sistema capitalista sel
vagem implantado .em nossa pátria, que 
beneficia o grande capital nacional e es
trangeiro e os latifundiários, que con
centra a riqueza de um lado e a miséria 
do outro. O capitalismo não tern cora-

i 
ção e ainda mais esse que se implanta 
em nossa pátria, esse capitalismo não 
tem a menor preocupação com a vida 
dos seres humanos. Quantas e quantas 
crianças morrem de fome. Quantas e 
quantas crianças são impedidas de nas
cer. Quantas e quantas pessoas não têm 
condições de viver condignamente, não 
têm condições de educar seus filhos. 
Hoje o desemprego em massa, acelerado 
no campo e na cidade, é realmente uma 
encruzilhada em que este País está mer
gulhado e essa classe trabalhadora, reu
nida aqui durante estes três dias, indica 
os rumos para, se esse governo quiser, 
rever o seu procedimento com relação 
aos destinos de nossa pátria. Os rumos 
estão indicados pelas conclusões da pri
meira Conferência da Classe Trabalha
dora Brasileira, reunida nesta Conclat. E
de se destacar o empenho desses 29 
companheiros da CEN, eleitos numa as
sembléia de quase 200 entidades sindi
cais. Esses companheiros deram tudo de 
si para que a Conclat se realizasse. Aos 
nossos companheiros os nossos agrade
cimentos, o nosso reconhecimento, pe
lo seu empenho para a realização dessa 
conferência. E de se destacar, tdmbém, 
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o apoio decisivo das comissões de tra
balho, dos companheiros de apoio, que
não mediram sacrifícios para que esta
Conclat se realizasse com tanto brilho.
E se destaca também o apoio que rece
bemos aqui das entidades sindicais in-.
temacionais e, também, de diversos seg
mentos de nossa sociedade. E à impren
sa, que tem dado uma cobertura fabu
losa durante toda a conferência, fican
do aqui com a gente, sem medir sacrifí
cios, até alta madrugada, no sentido de
colaborar para que esta Conclat real
mente seja o que na realidade é: um
marco histórico importante na condu
ção da luta dos trabalhadores do cam
po e da cidade. Companheiros, se.m
querer cansá-los, mas é realmente uma
época difícil a que atravessa nosso País.
Nós entendemos o sacrifício que os
companheiros enfrentaram para chegar
até aqui. Aqui não é São Paulo, aqui
não é Santos, aqui é uma cidade até cer-
to ponto isolada. E uma cidade um 
pouco afastada do grande centro. E à 
custa de todo sacrifício, de todos os re
cantos de nossa pátria, os trabalhadores 
estão aí, discutindo seus problemas, de
finindo suas lutas, tirando bandeiras 
comuns de ação. A nossa Conclat não 
pára aqui. Ela vai para as bases, porque 
é lá que a gente vai continuar esse tra
balho de ativação da organização da 
nossa classe, de ativação das nossas lu
tas, para dar um basta, repito, a esse ca
pitalismo selvagem implantado em nos
so ;'aís. A luta do movimento sindical 
se dá, acima de tudo, pela íevisão desse 
modelo econômico, pelo estabelecimen
to de uma política econômica que pro
porcione emprngo para o trabalhador, 
que distribua a renda para o trabalha
dor, que amplie o mercado interno e 
não uma política econômica que bene
ficie apenas as multinacionais, preocupa

da apenas em exporta:-, inventando até 

s ogans como "Exportar é o que Impor
ta", sem se preocupar com a vida da fa
mília trabalhadora. Essa política é tra
duzida, companheiros, 1 através de uma 
reforma agrária drástic1a, ampla e ime
diata e com a participação de todos os 
trabalhadores. Essa política é traduzida 
com a definição de uhl salário justo, 
que permita à classe trabalhadora viver 
condignamente, porque é essa classe, a 
trabalhadora, que produz e faz crescer 
a riqueza de nossa pátria e, no entanto, 
não participamos dos frutos dessa rique
za. Essa política se traduz na medida em 
que há estabilidade no emprego e não 
esse desemprego acelerado que está ge
neralizado em nosso País: são os com
panheiros .sendo expulsos das fábricas e 
da construção civil; são os camponeses 
expulsos dos campos pelos latifundiá
rios. Isso, a classe trabalhadora toma 
consciência de que há de chegar o dia, e 
a hora se aproxima, de dar um basta a 
esse tipo de procedimento. Sem querer 
cansá-los, companheiros, mas aqui, repi
to, a nossa satisfação, a nossa alegria e a 
nossa certeza, companheiros, que essas 
linhas comuns de ação aqui tiradas, elas 
não vão ficar no papel nem na nossa ca
beça, elas vão pra dentro das fábricas, 
da construção civil e do campo pra se 
discutir com os trabalhadores e mudar 
os rumos dessa política econômica des
te País, forçada pela classe trabalhado
ra. E a luta nossa também pela redemo
cratização deste País porque na realida
de foi a classe trabalhadora quem mais 
sofre4 com essa ditadura. durante esses 
16 anos. Vá em paz companheiro, boa 
viagem, enquanto seus familiares lhes 
esperam com saúde. Saúde que sirva de 
estímulo para nossa luta. Muito obriga
do a vocês companheiros. Viva a nossa 
Conclat. Viva a primeira Conferência 
das Classes Trabalhadoras. Viva os De
legados". 
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DIREITO DO TRABALHO 

DECLARAÇAO DE PRINC1PIOS 

A legislação trabalhista no .Brasil não exprime os interesses da classe trabalhadora, 
e pelo seu carãter antidemocrãtico distorce e contraria os anseios e conquistas do po.·
vo, mantendo e aprofundando a situação de insegurança e miséria que marginalizà milhões 
de trabalhadores, entravando sua organização. 

Os trabalhadores brasileiros exigem um CÕdigo Nacional do Trabalho elaborado através 
de amplas discussões pelos trabalhadores e seus sindicatos, como um passo fundamental 
para o estabelecimento de uma efetiva democracia. 

A classe trabalhadora brasileira, no entanto, estã convencida de que as soluções de 
seus proble�as não dependem somente do Poder Judiciãrio, ou simplesmente de uma coleção 
de leis. A solução das questões que interessam aos trabalhadores depende fundamentalmen' 
te da queda do regime militar antinacional, antipopular, antidemocrâtico e da conquista 
das rr.ais amplas liberdades democrãticas. A solução das questões que interessam aos tra 
talhadores de�er.pe de seu nivel de mobilização e organização, implementada por um sindi 
calismo combativo, autêntico e constu1do pela base. 

REIVINDICAÇÕES E PLATAFORMAS DE LUTA E MOBILIZAÇAO 

l. Constituição
- Elaboração de uma Constituição que garanta os direitos fundamentais da classe tr2-

balhadora; o traba1ho produtivo e socialmente �til para todos; a pratica efetiva dos di 
reitos civis e politicos e das liberdades democrâticas sem nenhuma discriminação; a pl� 
na liberdade sindical, inclusive o direito de greve amplo e irrestrito. 

2. CÕdigo Nacional de Trabalho
- Que seja formado um grupo de trabalho, composto por representantes do movimento sin

dical e com o assessoramento da OAB e da Associação Nacional de Advogados Trabalhistas, 
para elaborar, em prazo curto, um projeto de CÕdigo Nacional de Trabalho. Esf&jd�0tr2.b_c:_ 
lho deve se valer do acumulo de discussões jã existente no movimento sindical sobre ,, 

' 

assunto e el�borar um CÕdigo simples, que seja compreendido discutido e assumido por t9-
dos os trabalhadores brasileiros e seja uma alternativa ãs investidas, golpes e pacotes 
do governo e dos patrões. 

Enquanto não existir o CNT, lutar : 
- pela revogação imediata do Titulo V da C.L.T.;
- pelo pleno cumprimento dos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

de proteção aos trabalhadores e demais leis trabalhistas; 
- pela revogação de., dispositivos da Constituição e de todas as leis e regulamentos

limitativos dos direitos econômicos e sociais dos trabalhadores e da ação sindical. 

3. Direito ao Trabalho
- reconhecimento e garantia de que toda.relação de trabalho gera um vinculo empreg�

ticio, gerando direitos e acessos aos benef1cios sociais, assim como o direito ã sindi 
calização; 

. . .  / 
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- eliminação da locação de mão-de-obra;

- que seja garantido ao trabalhador o direito ao trabalho, independentemente de acusa

çoes que possam existir contra ele em Õrgãos de segurança; 

direito ao trabalho para todos os deficientes fisicos, através das seguintes medi 

das: 

1. incentivar a garantir empregos com todas as garantias trabalhistas;

2. garantir o retorno ao empregado quando este novamente necessitar de tratamento;

3. direito ao tratamento para todos os trabalhadores acidentados no trabalho, sob o

rientação de profissionais especializados, através do INPS, em centros de reabilitação 

profissional em todo o territõrio nacional. 

4. garantir o retorno ã função anterior ou o retorno em nova função, respeitando-se a

resolução de capacidade profissional dada pelas equipes nos centros de reabilitação. 

4. Estabilidade no Emprego

- estabilidade no emprego a todos os trabalhadores a partir da contratação e extin ··

ção dos contratos de experiência e os empregos temporãrios; 

- a automação e mudança tecnolÕgicas não constituem causas para dispensa.

5. Seguro-Desemprego

- enquanto o Estado brasileiro não garantir o direito ao trabalho;

- instituição do seguro-desemprego cobrindo o pagamento salarial até que o trabalha

dor tenha outro emprego; 

- o seguro-desemprego serã devido apôs 30 dias do desligamento do empregado;

- criar um fundo-desemprego gerido e administrado pelos sindicatos, ouvida a assem

bléia geral da categoria. 

as empresas e o Estado contribuirão paritariamente com o valor de 2% calculado sobre 

o faturamento das empresas, sem pennissão do repasse aos preços de venda.

_p. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço {FGTS) 

- coexistência do FGTS com a estabilidade, garantida sempre no pedido de demissão,�

posentadoria ou falecimento, a equivalência entre a indenização er os depÕsitos fundiâ -

rios; 

- O FGTS constitui, independentemente de opçao, um fundo financeiro a ser gerido pe-
t los trabalhadores; 

- a utilização dos depÕsitos do FGTS como pec�lio ou pensão para atendimento das ne

cessidades dos trabalhadores mediante autorização dos sindicatos; 

- em caso de rescisão admitida de contrato, o empregador deverã indenizar o trabalha

dor com o valor do depÕsito acrescido da devida correção monetãria; 

- repudio ãs tentativas de extensão do FGTS aos trabalhadores rurais;

- possibilidade de levantamento imediato do FGTS pelo trabalhador em caso de pedido

de dispensa; 

- elevação do depÕsito

da pelo empregado. 

do FGTS de 8% para um doze avos da remuneraçao mensal recebi-

. . .  / 
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· 13. Direitos da Mulher Trabalhadora
- eliminação de todo e qualquer principio que crie discriminações entre o homem e �

mulher, garantindo a ela uma real equiparação salarial, quando no mesmo trabalho; 
- direito da gestante mudar de função, quando a exercida for prejudicial ã gestação;
- proibição da exigência de exame de gravidez quando da admissão de mulheres;
- ampliação da licença-maternidade para seis meses;
- obrigatoriedade da construção e manutenção de creches nas empresas e bairros, mant_j_

das pelas prõprias empresas e pelo poder publico sob controle efetivo dos trabalhadores� 
. trav�s de seus sindicatos; 

- lutar pela mudança da lei, para que a exigência de creches se refira ao numero de
trabalhadores, sem diferença de sexo, e não de mulheres na empresa; 

- as crianças devem ficar nas creches atê a idade escolar, estando vinculada a sua
saida da creche ã matricula em escola publica; 

- comemorar liO,dia 12 de outubro o "dia de defesa do filho do trabalhador".
·, 

- direito de acesso da mulher aos cursos profissiona�izantes.
abolição das discriminações·em relação ã mulher quando das promoçoes nas empresas,

- extensão de fato dos direitos trabalhistas ãs mulheres que realizam trabalho a domi
c'il io, 

- aposentadoria da mulher aos 25 anos de trabalho;
- aprovaçao de um encontro nacional da mulher trabalhadora a ser realizado em novem -

bro de 1981. 

14. Trabalho do Menor
, j1 - proibição do trabalho ao irenor. de 16 anos, garantindo-lhe, sempre o ensino gratuito

e a formação técnico-profissional, 
- garantia do salãrio-minimo ao maior de 16 anos� mesmo quando aprendiz, garantindo -

se o piso salaria1 de sua categoria; 
sem prejuizo de remuneração, ao menor serã garantida a jornada de seis h0ras de trab2 

1 ho . por dia, 
- ao trabalhador menor não serã permitido o trabalho por revezamento, de turnos, de

·vendo, sempre, ter horãrio fixo de trabalho, sendo proibido o trabalho noturno;
- ao trab�lhador menor não serã permitida a transferência de localidade onde foi con

tratado; 
- serão nulas as quitações dadas por menor sem assistãncia de seu responsãvel e do

sindicato� se 
ao menor estudante serã assegurado o direito d�usentar dos serviços em dias de 

prova e exames escolares, sem preju1zo salarial_; 
- o aprendizado efetivado junto ãs empresas deverã ser sempre fiscalizado pelo sindj_

cato, nos termos do contrato coletivo. 
- efetivação do trabalhador menor e�-suas funções, apos a prestaç�o de servito mili-

tar. 

. . .  / 
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15. Direitos dos Trabalhadores Domésticos
Não discriminação �Üantõ aoi direitos eoonômicos, soci�is e cultura1s dos trabalhado

res domésticos, pela concessão entre outros, das garantias seguintes: 
- jornada de oito horas de trabalho;
- salãrio-minimo;
-'139 salãrio;

aviso previa; 
- FGTS,
- descanso semanal remunerado;
- salârio-familia;
- auxilio-natalidade;
- seguro contra acidente de trabalho,
- direito ãs negociações sobre ferias;
- reconhecimento juridico da categoria de empregado domestico.

16. Justiça do Trabalho
- devolver e garantir as prerrogativas da Justiça do Trabalho para a solução dos

conflitos que não possam ser solucionados pelas convenções coletivas de trabalvo. Para 
isso: 

- celeridade processual: aumento do numero de juntas de conciliação e julgamento e
.,: · extensão da jurisdição das atuais; aumento do numero de tribunais regionais do trabãl ho 

e aumento das tunnas nos TRTs jâ existentes; aumento de turmas no Tribunal Superior J-, 
. . • ..,. Trabalho; 

- competência: conhecer e julgar litigios relativos ã natureza de acidente do trabA
lho nos casos de julgamento das questões que envolvem empregados regidos pela CLT e est� 
tutãrio e que �o servidores públicos; 

- depõsito recursal: obrigatoriedade, por parte do empregador, do depÕsito do tot?. 1 

da condenação, tanto_ para interposição de recurso ordinãrio quanto para a interposição 
de agravo de petição, supressão do valor de alçada para recurso; 

- nas audiências de instrução, as empresas deverão contestar cinco dias antes e depo
sitar verbas salariais, 139 salãrio e FGTS, suprjmjndo-se as audiências iniciais; 

- participação do trabalhador ou seu representante na execução de pericias determi
� nadas pela Justiça do Trabalho; 

- fatência: medida cautelar obrigatõria determinando arresto dos bens patrimoniais
. como garantia dos direitos trabalhistas, para todos os efeitos e sempre são créditos pr2 
vilegiados os direitos trabalhistas, oficiando-se imediatamente o juizo famirnentar. 

- processo trabalhista: criar um CÕdigo de· Processo do Trabalho com a participação
dos sindicatós na sua elaboração; 

- representação classista: democratização da escolha dos representantes dos trabalh�
dores nas representações classistas, sob efetivo controle das entidades sindicais. Os re 
presentantes dos trabalhadores devem ser eleitos pelo voto direto e secreto de suas cat�gc 
gorias; 

eliminação da prescrição, para que o trabalhador possa reclamar, a qualquer momento 
seus direitos. 

. . .  / 
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SINDICALts,10 

As entidades sihdicais são o efetivo instrumento de luta dos trabalhadores brasilei
ros, que têm o Sindicato como a sua referência para a defesa dos seus interesses, apesar 
da leg.1s1ação·que restringê ê1 i�berdade e a autonomia sindical. t dentro dos Sindicatos, 
portanto. por onde devem passar as iutas dos trabalhadores. 

A mobilização e a organização dos trabalhadores nos seus locais de trabalho são con

dições indispensãveis para o fortalecimento do Sindicato e de sua prÕpria democracia in
terna. 

O que une os trabalhadores em torno de seus Sindicatos são as suas contradições de 
classe com o patronato, sua luta comum contra a exploração e por melhores condições de 
vida, independentemente de suas convicções religiosas, politicas ou ideolÕgicas. A repr� 
sentação de uma categoria numa mesma base territorial por um Ünico Sindicato - reivindi
cação histõrica da classe trabalhadora -_ê, portanto, o seu melhor instrumento: de lutíl, 

A fim de assegurar o �arãter unitãrio da entidade sindical, deve imperar em seu intc 
rior a mais ampla democracia, com profundo respeito ãs deci�Ões das Assembléias. A mili
tância sindical deve ser estimulada, sem qualquer tipo de restrição ou preconceito. 

O Sindicato, para que atinja as suas finalidades e possa constituir-se em um instru
. ·mento de representação autêntica dos trabalhadores, deve ser livre e autônomo, não sõ ern 

relação ao Estado, como tambêm em rel_ação aos partidos pollticos e credos religiosos. 

Embora não tenha carãter partidârio, o Sindiçato ê uma entidade eminentemente polltj_ 
ca, cabe�do-lhe desenvolver a luta pela emancipação politica social e econômica, bem c� 
mo a solidariedade dos trabalhadores. Os Sindicatos não podem dissociar a luta pela me -
lhoria das condições de-vida dos trabalhadores da luta geral do povo brasileiro, pela de 
mocracia e pelo progresso social. 

Não cabe ao Estado qualquer ingerência nas atividades sindicais, razão pefa qual re 
pudiamos o seu poder de inte:vir, cassar mandatos e ate mesmo de fechar entidades. Exigj 
mos,·portanto, a revogação de toda a legislação'restritava ã:autonómia s,iJndtàal. 

Nõs, os trabalhadores, devemos nos organizar numa Central Onica dos Trabalhadores, a 
partir das bases de nossas entidades sindicais, com amplitude bastante para representar, 
semexceç�ô:., todos os trabalhadores, da cidade e do campo. 

umcIDADE SINOICAL 

Os Sindicatos têm o direito de exerce� suas atividades em representação dos traba 
lhadores segundo·seus estatutos, livremente adotados sem controle dos poderes publicas 
ou dos empregadores. 

Os Sindicatos serão organizados em correspondência ao ramo de atividade econômica e 
� mesma base territorial, decidindo a Assembl�ia:dos trabalhadores qualquer d�vida qua� 
to ã representação da categoria, garantida a unidade sindical. 

. . .  I 
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LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL 

Os Sindicatos devem ser independentes do Estado, do patronato, das confissões relig4 
osas, dos partidos e. outras associações politicas. 

Todos os trabalhadores têm o direito de se expressar, democraticamente nos foruns dG 
deliberação dos seus Sindicatos, independentemente de suas convicções, acatando-se a deci 
sao da maioria. 

Os Sindicatos devem definir e traçar programas e sua açao sem nenhuma ingerência ex
terna. 

Liberdade de sindicalização: os trabalhadores têm o direito, inclusive na Administr� 
çao Publica de ingressar no Sindicato de s�a categoria e participar em toda atividade 
sindical sem autorização nem controle da autoridade publica ou dos empregadores. 

Estatutos: os membros do Sindicato determinam livremente os estatutos e regulamen ·· 
tos, a organização, o funcionamento e as atividades de seu Sindicato. 

Eleição: os trabalhadores, membros de Sindicatos, ativos, aposentados ou desemprc�íl 
dos têm o direito de eleger seus dirigentes e de serem eleitos para os diferentes cargos, 
em conformidade com os estatutos da organização. 

Eleição, Programa e Gestjo: os Sindicatos têm o direito de fixar os sistemas de�,. i 
çao de seus dirigentes e Õrgãos executivos, bem como de organizar sua gestão iílterna 
formular seus programas de ação. 

Central Onica dos Trabalhadores. (C.U.T.): os sindicatos têm o direito de reunir-se 
int8rprofissionalmente em Central Onica. 

Filiação Internacional: Os Sindicatos, respeitada a vontade da Assembleia, têm o 
direito de filiar-se a organizações sindicais internacionais de sua escolha. 

ORGANIZAÇAO SINDICAL DE BASE 

O SINDICATO NA EMPRESA 

Direito de reunião: Os trabalhadores têm o direito de reunir-se em cada local de 

trabalho, de recolher cotizações, ler e difundir a imprensa sindic\1 de sua predileção 
realizar todo tipo de propaganda sindical e exercer plenamente seus direitos civis pol1-· 
ticos. 

Delegados Sindicais: os trabalhadores têm o direito de eleg� nas empresas pUbli 
cas ou privadas, bem como em qualquer local je trabalho, delegados sindicais, delegados 
de empresa ou dirigentes das organizações sindicais de base. Podem igualmente ser eleitos 
para as mesmas funções. 

Comissão de Empresa: os trabalhadores, atrav�s de seus Sindicatos t�m o direito Jo 
constituir comissões de empresa visando a plena atividade sindical no local de trabalho 
na defesa dos interesses dos trabalhadores e no reforço da unidade da classe trabalhadora. 

O estatura das comissões de empresa deve ser aprovado em Assembleia dos sindicaliza-
dos da empresa. 

. . .  / 
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Garantia dos delegados sindicais e das comissõ2s de c;�r�sa: As co::�issões de err'.-
, 

presa e os delegados sindicais serão garantidos pela conv2nção coletiva, em pJrticular 

com as condições minimas de funcionamento seguintes: 

1. estabilidade no emprego e garantia contra a demissão durante o por-iodo d2 SL1 J cnili
datura, o exercTcio de seu mandato e um perTodo, a ser fixado de co��n acordo, �J

pois do mandato;

2. livre acesso dos delegados sindicais e representantes das ccmiss6cs de e��resa �o:

locais de trabalho, instalações e estabelecimentos da c1Jpresa. Este acesso ê exten

sivo aos locais de alojamento, no caso em que os empregadores alojera os tr��alhudo

res;

3. determinado numero de horas, tomadas dentro do tempo de traba 1 :',o, p,.1:�j cu:npi'ir cem

eficiência suas funções;

4. direito das comissões de empresa de dispor de locais de reunião e q�adros de anüci
os, postos ã disposição pela empresa.

CIPA: a criação de CIPA livremente eleita pelos trabalhadores co� a particip�c�� ccs 

Sindicatos. 

Relações Internacionais: Os Sindicatos t€m o direito de :--ecobe:r inf�):·ri0.ç::o, scre;-;; cc,;> 

sultados sobre os aspectos econ6micos e sociais derivados �2 �cor(�s i�t:ri1�cior2is �o 

governo da União. 

Os Sindicatos t�m o dirdito de participar das diferentes estruturas d2 disc�ssão, neg� 
'· ciação e decisão sobre as questões econ6micas, scciais e culturais i�ternacionais qJc 

afetam as condições de vida e trabalho dos trabalhadores . 

.. 

li'.-

MANUTENÇAO FINANCEIRf-1 DOS SfaDIC/\lOS 

Cotização e fundos sindicais: Os Sindicatos t�� o direito de, inclusive nos lo

cais de trabalho, recolher as cotizações na forma d2fi�ida rolos estatutos o de apre -

var, receber e dar solidariedade e ajuda m�tua a n1vcl nacional. 

Os Sindicatos administram os fundos sindicais s2� qualq��,· coíltro1e das autorida

des publicas e dos empregadores. 

Os fundos sindicais e os bens adquiridos pelos Sindicatos nao pode;;1 ser· bioque.3-

dos em nenhum caso e constituem patrim6nio inviolZvcl dos tra�nlha�orcs. 

O patrim6nio e fundos sindicais são indivislveis. 

CONTRIBUIÇAO SINDICAL 

l. O movimento sindical deve ter como meta a sua �uto-�us�2ntação, intcnsificanr.o :is

diversas lilaneiras de 'Jbter r2cutsos prr;r:t�c_; C?i1tr-e o ·';rab;::"ihílt:-Jres.

?, Os trabalhadores devem discutir amplamente as -�ormas de suas atuais contribuições

financeiras para as entidades sindicais, tendo sempre co�o objetivo, tornã-las li

vres e atuantes.
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3. · 'Enquanto existir a contribuição sindical, sendo ela dinheiro do trabalhador, deve
� ... ,. • 

j 

s�r. destinada unicamente em seu benef1cio. Assim, reivindicamos que 20% (vinte por cento)

_-;dà.·contribuição sindical destinados ao Ministério do Trabalho revertam em favor da categ� 

; 4; Enquanto ex\stir a contribuição sirydical, que se reivindiqu� a revogaçao da atu�l le 

..... g'isl�ção e sua ap1icação, atribuindo-s�-'ãs assembleias dos Sindic.ato_s competênc;ia_para de
. 1 

cidir-acerca de uti1ização desse recur�o financeiro. 

"·· .':,""'···' . 

o ENQUADRAMENTO SlN)ICAL

A atual estrutura sindical, emb.ora mantenha em tese o principio da unidade sindica1,
pro'pricia, em alguns casos, a d\vis�� dos trabalhadores: ..

,•, ' 
' 

· A Comissão de Enquadramentd Sin,dical ê um orgao· que administra a divisão dos traba -
· 1hadores/itanto a n1vel corpor�·tivo ..

. como geografico.·
� . ·. . . . . ; f ,�· ,. ·o resültado desta po,tic� de.divisão e que os tta.balhadores são separados ero .. sindi

. ,' • i • �, .. ·. . 
-

catos diferentes, com di s-.intas diretorias, Assemb��i a.s e Campanhas, com flagrante pre-
i -:\ ., . . . . . ·- ,: . . . , .. ' ' 

juizo para força de seu mc,imento. O que une os trabalhadores sãô os interesses frente 
:o wesmo patrão, que, em �ral, i representado por urn�nico:Sindicato e não os seus ofl
cios, hoje dividi.dos em Si1dicatos diferentes. 

. �· �t � ·, . '. 

Não e àtoa quP. os Sindicatos mais fortes hoje em dia'são, exatamente. aqueles que 
'representam·trabalhadores e.: grandes ramos de atividadei'..ec6r15mica/ Não e por acasb tamtiê:r, 
b�lt}t'.-0:-·desejo dos: patrões €T dividir. OS' meta lÜrgi COS'· em'· vâr�ó1t si,ndi Cá°tO.S •

' . . � . . . ·. . . . 
... . . •• - - . , -: , .,. . : -. . . . . . \:.:. . . . . . ·, j .. : ·,r� : ....... =

Reconhecemos que este·tipo de divisão levaçia a efeito pelo atual.enquadrarriento:;:s_in-
\ J,,1�!', · .. � ,•�:·,�·· .. ·' • -·.�- i--/ ... ,·�· .. , r',•, ' t"1,,,1•' ·;;

._ 

.;.�� · •• 

dical deve ser combatido� que a discussão sobr�·o fipo de Sindicato que mais�onvem ao�· 
trah.alhadores deve iinedi;tamente foiciar-se·da maneira mais ampla 'e democrãtic.a,_r�spei-

-.-· . . . . . 

tando-se as especificidaies de certas categorias . 

. ·'� . �. 

COMI.SSJ\O PRÕ-CUT 
··. ,-· .. 

Que esta primeira CONCLAT seja considerada um p�sso fur��mental e· irrevers1vel da 
luta pela construção da CüT. Nesse sentido deve ser eleiÚ ·nesta pl'enãria dá' CÓNCL:AT uma 
Comissão Naciona7 Prõ-CUT com as atribuições de 

a) coord2riar a exe.:ução das resoluções da CONCLA"f e; particulannente, a_tt�: realiza
çao em agosto de 1982 do CONGRESSO NACIONAL OAS CLASSES TRAB.ALHADORAS; 

b) pr=star apoio e so idariedade ãs lutas de todos os, trabalhadores e·.�·s· futa·s esp�
.. �� 

cificas cas diversas categcrias profissionais. 

Foi eleita pelo plenã:-ió cta'coNCLAT, a Comissão Nacional Prõ-CUT, composta por '56�.
(cinqUenta e sejs) sindicalistas, sendo 2'1 (vinte e quatro) r,irais e 32 (trinta e dois) 
urbanos. 



SAODE E PREVIDtNCIA SOCIAL 10 

DECLARAÇAO DE PRINC!PIOS 

A atual estrutura de saúde do Pais e anti-democrãtica e anti-popular. Propostas posi
•. _ tivas nessa ãrea sõ serão alcançadas quando os trabalhedores conquistarem seus legitimos 

rlreitos e tiverem voziativa nas decisões politicas. Em ouíras pal�vras, nao ha ·nem have: 
:ra saude fora de.uma democracia autêntica. 

Nos ultimes dezessete anos de regime militar, a situação da clàsse_trabalhadora so · -
freu grande piora, com reflexos diretos nas suas co1dições de saúde. Foram rebaixados _os 
salãrios, reprimi�os os trabalhadores e seus Sindicatos, abolidas conquistas duram�.te o� 
tidas. No campo da saúde, podemos citar a restrição dos direitos dos· trabalhadores aci_de� 
tados, a criação das convênios (que tanta distorção tem trazido ã assistência �.dica), a 
piora das condiçõei-�erais de vida da população, alem de estatísticas falsas que encobrem 
os numeras de mortes e acidentes de traba 1 ho,et--é-;acre:ditâma:r, que a realidade tem mostrado 
;-;wtamente a, essência antioperãria e antipopular do. modelo. eoonômico e polltico atual. 

Agora mesmo o. governo tenta peoolizar os trabalhadores brasileiros pela péssima ge� 
tão dos fundos da Previdência Social, anunciando a intenção de aumentar o percentual 
contribuição devida pelo trabalhador ao INPS, e de extingüir a _aposentadoria por tempo ,:· . . . 

, ;serviço. ,Os trabalhadores aproveitam a oportunidade para afirmar perante a· Nação que r1:'- -
. . --�;haçam ambas as medidas,ao mesmo tempo em que responsabilizam os governos autoritãríos 

·· · · ./i�- se suçederam nos ultimas anos pela escabrosa situação do setor.
,, 

. ' . 

·.,

·/:Os trabalhadores, nesta·t CONCLAT, denunciam ainda a precariedade de assistência rnêd·i
-::a.: '.i insuficiência das medida.s de saÜde publica e saleamento, a ausência de condições n� ... 
. '�1.1s para a preservação da saude do povo bras-ileiro e a falta de r_equisitos bãsicos par:, 
:'J :.ra-ttaljlo do.s:,profissionais d� saÜde .. Essa politica de saüde elitista e privatizante pri 

. . �{-�:- j :s.: 
. . . -

···,ile-gia �s _ _,grandes empre$as mêdicas privadas, a industria multinacional de·;;,edicamentos e
equipamentos, em detrimento do trabalhador, 

. •  . ·,, ' . 
· >, :<Por ou'tr.Q. l�� a Previdência Social trànsformou-se antes em ·instrumento de manípúla-

:/.}1�30 de· in�e:�ses c·ontrã;ios ao trabalhador do que a fa�r <w.�-�e., Se\i_s recµrsos fiQ.anc;�i ... 
,.__. ; .; f 

. . . ,,t- . ,., .. •. .. . .. 

{''., ;· ros, p'.o�_�r\;rntes funda.mentalmente da contribuição coinpu·fsõniia �s étssa.Jàr;;iadtis:,t iio'::.�·10-
:..· ,.... . ·. : ,;J . 1,;.- �;"< . . . .. . ..,. • : .� .... �:i\., ... H��& p"'a.,i�7:1pos empresariais lucrativos a serviço dó patr•nat)\ Al� disso,'��-.. vfrti�s 
,·,;}ii,8-���t��$�,.tl�U .. R,ião, ��: ·�sta��·;.�o� ��r_ici pios de�in.,pos ao s_et?.-r 

_:
ão irri sõ/fi�.

\i .. _··"':,_;;.,-r·. !��:.,,,�;.-�,- �< . • , _.,,13-· - \�:-·�.}; ;·_ �-�. . -� . - "' t:<i)l"' 
:<;-.,: ·A lut.a;·�p�l'a democrat1zaçao da saúde e tambem meta prioritaria do� tf�fialhadores. E es 
sa d�mocratização �õ serã estabelecida na medida em.que se'instsiurar 

.
e apro_f�ndar a.·,?em�--

-!'''\•. 

,Ç.ratização da sociedade br_asi.leira, com a .participação do povo no debate e na busca .de so.: 
. •.l. . 

• 
� • -. 

: ., ·:;ii'uções p-ara a� _questões de saude e da previdêncià. . . 

�\;,,,_. - ;i,Os çl�legados e!.� I CONCLAT reafirmando o direito de cada trabalhador ã condição de pro

. ..::+·''.ie�.�edica e sanitãrias modernas e democrãticas, dão ênfase a que se faça medicina e, 
. �. -.·.�prevenções-de acid-entes e moléstias profis-sionais e destacam como Reivindicações Priorit? 

rias: 

·� . , .- .-
. · ... t 

. . _./'. 
·' . ,· 



.. 

BENEF!CIQS DA PREVIDtNCIA 

1. PREVIOtNClA SOCIAL URBANA E RURAL

1. Reajustes dos Proventos Previdenciãrios

ll 

Os proverfos das aposentadorias e pensões ao longo dos anos vem sendo reajustados de
forma diferente -dos trabalhad��e·s em atividade, e em valores sempre inferiores ã variac..
�ão do custo de vida. Para �orrigir estas distorções reivindica-se 

a) que os proventos das aposentadorias e pensões, sem discriminação sejam reajusta -

·. dôs· imediatamente, de fonna a repor integralmente os poderes aquisitivos que possuiam na
;poca de sua concessão-; . ··
} ·. . 4 .. ·,: •. . . 

,' ·.,b) p:a-ra:os reajustes .à� serem concedidos, de ora em diante, sejam adotados os mesmos 
I'· ·.-· 

i, �:i:t"erios;�igentes na-legislação da politica salarial para os trabalhadores da ativa,
fundados nôs seguintes principias; 

.· . 

. . -

I. O enqtiadramento nas faixas da legislação salarial serã feito levando-se em conta

Q $alãrio minimo em vigor na data da aplicação do. reajuste, e não no salãrio-minimo ante 
rior· como vem sendo feito pela Previdência Social. 

II. Aplicação da taxa de piodutividade nacional (PIB) apurado no exercicio anterior
aos reajustamentos dos proventos; 

· -c) que fique estabeleoido o maior salãrio minimo do Pais como o menor provento de a-
posentadoria � pensões. 

1 . . ·,.: �;.:. '· t 

2. Salârio de Beneficio ..
Que o sa lã rio de benefíc:·10 para todos· os casos de prestação 'éontinUada �- seJa calcula

. - -
. � ' -- . ,.,.. 

· _do com ba�e nQs ultimos doze salarios de contribuição do segurado, corrigidos monetaria-
. mente. os' salârios dos ultimo·s doze meses, todavia, não poderão ser computados nos valo
res decorrente$ de promoção, dev_idamente comprovada, em relação aos salãri:os percebidos · 
no periodo de vinte e quadro. �ses anteriores. · 

..3. Limite.� Salãrio de Contribuição _,.. 

Seja elevado o timite de contribuição prev1denciãria para 30 salãr.iosminirno..s. 

4. ��l-0r de Referi�cia
Seja eliminada a figura do valor de refe�ncia para qualquer efeito de direito ou o

brigação previdenciãria. 

5. Auxilio Funeral
Seja assegurado a extensão do Auxilio Funeral pela morte da esposa ou companheira ,

dos filhos menores de 18 anos e das filhas �enores de 21 ano�. Que o beneficio tenha va 
I

lor igual a três salãrios-minirnos regionai�. 

6. AuxiHo Natalidade
Que o Auxilio Natalidade seja igual a três salãrios-minimos.



. 

.. 

J 

i . 

. .

•, 

,. 

7. Aposentad�ria da Mulher
Que a Aposentadoria da Mulher seja concedida aos 25 anos de trabalho, efu valor ent�

gral, e qur aos.:; 20 a·ne5de trabalho seja concedida em valor,equivalente a 80% do salãrio -

benef:Ício. 
Que seja assegurado, também, o atlono pe�manência, aos vinte e cinco anos, na data base 
de 20 a 25%, respectivamente, do salãrio de beneficio. 

8. Salãrio Familia
Que o salãr.io-familia seja extendido ã esposa ou companheira e aos filhos, _do sexo

masculino üe 21 anos _de idade e feminino ate 24, na hipÕtese de serem estudantes ou nao 
_terem rendimentos próprios. 

Que e valor do salãrio-familia seja correspondente a 20% do salârio-rninimo _regior-
nn 1 vigente. 

9. Abon-) Anua 1
Que) abono anual seja pago ao trabalhador afastado para gozo de auxilio doença ou

qualquer outro beneficio, na proporção de l/12 da ultima remuneração percebida, corrigi
da �cnetcriamente, para.cada mês de afastamento. 

1 O. 
r

- ...,arenc1a 
Seja eliminada a exig�ncia de cumprimento de prazo de carência para a-concessão·dociJ 

·auxtlio doença, aposentadoria por· inval�dez e auxllio natalidade.

Seja eliminada, também, a·exitência de cumprimento de novo prazo de carência aque -
·'fos <ue perderam a tjual idade de segurado, mas tenham pago cinco anos de contribuição pr!: . .':·

· viderciãria, para efeito da concessão de aposentadÓria por tempode de serviço e por ida
de.

::1 L�\ ?ensão, : 
,·. \·:::-o valor.,�� p�nsifo. paga aos dependentes do segurado falecido sera sempre igual aos 
JJrover.tos da· aposentadoria percebido ou que teria direito de perceber na data do faleci-
·m�oto. ':'· 

12". "Aposentadoria Especial 
Seja eliminada a necessidade de fÓrrnulãrios para a comprovação de exercicio de ati 

v�dadé. en�u�d,.ada na �egisl�ção de apos�ntadoria especi�l, 1esd� q�e o exerci cio da fun

_çao ou atividade esteJa devidamente registrado na Carteirarrof1ss1onal.
Que qu1lcuer Empresa onde exista a pr�s�nça de agentes agressivos, perigosos ou in

s:1lubres, seja obrigada a manter registrados no Ministério da Previdência Social de cerni, 
pc:tentes l auc.os técnicos em que descreva minuciosamente as condições de trabalho, a f irn 
d2 f2cilitar a concessão da aposentadoria especial. 

Que seja c.once-dida a aposentadoria Especial aos vinte e cinco anos de trabalho aos 
segurados integr�ntes da e .tegoria dos desenhistas profissi)nais. 

Que seja revU'.lado o dispositivo legal que estabelece o limite de idade para a apo -=:e: 

sentadoria especial dos :eietricitãrios, desde que trabalhem com tensão igual ou superipr 
a 220 volts. 

. .  ./ 
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Que-seja. revigorado o antigo- sistema-de---cã-ktihrd·crval-er· da .. apose'tTtâdori·a.-...por tem;c 
·d�. sér<V-4-{;ô t pa�sando este a repre.sentar o· valor integral do salãrio de benefido,; ou sej,

_: 100:% desse valor, porquanto· hoj� e de 95% . 

../ -. . 
. '.· ... PREV1DtNC1A SOCIAL -RURAL ,· 

que nenhum beneficio d� .Previdência Social Rural seja inferior ao valor dó maior s,' 
.o _mini·mQ vigente no .Brasil. 

Apos:.��nta
.
dori-a por - Ve 1 hi ce '

a) Alteração da [egislação em v�jor,_ a fim de conceder aos· trabalhadores rurais ·· 
aposentadoria por velhice aos 55 anos de idade, quando homem, e aos 50 anos quando mulhir 

b) Que� aposentadoria por velhice seja concedida i mulher ou companheira do tfabi
·;r:ador rural, ·bastando comprovação da atividade rural, mesmo que em atividade de c·onjunto
fa-;1iliar.

,·•3. Aposentadoria por Invalidez ,, .- .. i . .  

a) Que a incapacidade para o trabalho seja verificada em relação a qual'q�er: at'ivi"á�
de, como no sistema vigente; 

...... ' 
b) Que seja estendida referida apose,:ttadoria por invalidez ã mulher ou companheira

' · ào trabalhador ruta l . 

-: · 4 .. : - A'pósentadoria por Tempo de :serviço 
.. a) Seja criada a aposentadoria por tempo de serviço com a exigênci_i:! ·dé 35 anos de 

servi�o·, para o homem, e 25 anos para a mulher; 
b) Não seja fixado nenhum limite de idade para a concessao do.beneficio.

· ·�5 � Pensão por Morte
Seja estendido este benefício ã viuva do trabalhador rural, quãndo ... for o caso; aos 

filhos daquele que tenha falecido anterionnente a vigência da Lei Complé�entar n. 11: 

6.. . Auxilio Funeral 
Que este auxilio seja devido por morte de qualquer membro ·da familia € não: sõ por . 

·rr.0rte do trabalhador rura 1 e sua mulher.

7. Auxilio Doença� demais Beneficias
Criação de beneficios de auxilio doença ao trabalhador rural, bem como extensão de

béneficios concedidos aps trabalhadores mrbanos tais como: Aux,lio-Natalidade; Salãrio-Ma 
ternidade; Salãrio-Família-Reclusão. 

. �, .. ,. •' . . . .. . ' 

. .'!;:· 



LEGISLAÇAO ACIDENTÃRIA-f ACiilENTES DO TRABALHO 

1. GARANTIA DE EMP��GO AO ACIDENTADO

1 
1. Ao trabalh�dor af��tado �J atividade, 

. ,. 

1:.:, i _ '

•·· tia profissio:-1.:11 r::L1 G(;2r.ç2. do trabalho, seja garantidõ. a cst��ilic\c.-::.: :�o snr,rc.·�o, e,;_,�::;:..·,
•. do s,:2u retorr.o ; ��!:;:iresa ) p:�l o período n2cessãri o ã sua re:1bil i t.J.ç::io e/o�! r20.d::ptaç3'c 1,;:-�:�
l ..

.. 

,; . 

. . 

. 

' 

fissim-;ú 1.

2. Que o movi�snto sindical procure, por todos os meios, ��pl12r J introduç5o de clãu

sulas, nas conv2nçc2s coletivas de trabalho, de garantia de estabi1i�ade no c�Jrego, �o íl 

ci centc;dO.

3. Qt!C o ::.ovhe:ito si;1dical 2nvid2 esforço3 no sentido c!e: q:.:c s2j 0
·.,, criadê::.i j�rnttiS r: ...

dicas cc�postas de m�dicos do INAMPS, das Empresas e dos Sindicatc� cc� o c�jetivo de co:1

ferir a lisura das altas ��dicas que importem na suspensao de bcncf1cios

II. cor.:rss�o Ii:TERN/\ DE PREVENÇAO DE ACIDENTES - CIPA

l. Que seja inte,1sif iccda a pressão sindical no sentido e2 c;n2 a :n-s d;:i ?crV.i'ÍJ

3.214/73 seja alterada, ccnferindo â CIPA, pod2rcs para atuar �ir:tJ�entc nJ proteçSJ � ,.
·. ambientes de trabu lho.

2. Q�e a estabilidade do CIPEIRO seja idintica ã do dirig�ntc sindical, ress�lvadas 3S

características pc.rticulz:rcs quanto ao mc.ndato do referido CIPEIRO� inclu�ive aos supls:1-

tes 

3. Que seja obr·igatõria (p,·0v-ís'.,c, ew Lei) a p0.tticipõ.ção e orientação do Sil".dic�·v, ""'

eleição �os CIPEIROS, �:vcíldo o Sindicato ser co�unicacio, cJ� relo m2�os 30 di�s de flnte·

ccci�ncia da data d2s �1ciç6es.

4. Que todos os CIFEIROS representantes dos trabalha�ores seja� sindicaliz1cios.

5. Que seja o�riçJt6ria a liberdade total para a Campanha Eleitor�1 dos candidatos

repr2scntar 0s treba�hadores na CIPA .

6. Q::c o Presid.::nte da Cii\� s2ja eleito p210s proprios CIPEIRClS e não indictj:.:<; ;):::.;:

7. Q�e �eja e�c�Dinhado ao Sindicato correspondente c6pia d�s ATAS da CIPA.

III. P.C ! DE�lTE DE TP.J'.\BAU!O RUR.fi.l

l. Otie o valor mínimo do auxilio doença acidentãrio seja ig:1al ,:-o �,F1�or s,'llâ:ri:;-:.·,· ...:
do Pais.

2. Q·..ie o f�rt. 99 do Decreto n. 76.022/75 seja alterado para evitJr qu2 a .. ' capac1GJG,.2 

tal e definitiva seja aferida de modo absoluto e passe a ser considerada em relaç�o �3

·:_:·lviódi::s prõ;:irias do tnibalho e nao em relação "a qualquer ativid�d2".

. . . , 

.. ...
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3. Que a legislação passe a considerar acidente de trabalho rural torlo aquele VPrific�

do no trajeto de ida e volta para o trabalho, em relação ã residência rio trabalhador r�-

ral.

'· Que a legislação rasse a considerar acidente de trabalho, também, todo aquele ocorri

00 no trajeto ida e volta para o local de co�ercialização dos r.rodutos nlantados e colhi�

dos pelo trabalhador rural.

5. Que a leqislação equioare o trabalhador rural ao trabalaror urbano em matfria de c

cidente de trabalho, passando a amparã-lo com todos os beneficies da Lei N96.367 dr. 197G,

tais como:

a) majoração de ?.5% na arosentadoria por invalidez, quancto o aposP.ntad� necessi

tar de assistência permanente de outra pessoa; 

b) Auxilio acidente de 40% mensal, vitalicio em caso de incaracidarle narcial ou�

irnrorte na necessidade de mudança para outra atividade; 

c) J.\uxilio suolementar de 2�% do maior salãrio mínimo do raís raqo mensol e vit�

licio a partir do termino do auxilio doença, quando houver lesÃ°o ou redução funcional Ol>.

implique em maior esforço para o exercicio da atividade habitual. 

d) Peculio invalidez no valor de 15 vezes o maior salãrio mínimo do Pais;

e) Peculio por morte no valor de 30 vezes o maior salãrio minimo rio Pais;

f) Que a aposentadoria por acidente do trabalho rlo trabalhador rural, seja n�q�

d� acordo com o salãrio de convenção ou dissictio coletivo rla cateaoriíl. 

6. Ouc o nrazo de 8 dias para comunicação do acidente de trabalho seja abolido� que

: · sejam revoqadas as normas internas da _Previdência, ror estarem ern desacordo co� a le�isln

çao vigente. 

7. Que os médicos de hospitais e Sindicatos que mantém convênios com a Previdência Soei

al, sejam oficialmente crerlenciados para emitir laudos medices por acidente de trabr1lho /

rural.

IV. GARANTIAS 00 APOSE�TADO

l. nue seja alterado o Art. 9Q do necreto n. 79.037/76, no sentido rle reconhecer �o sr

�urarlo em gozo de aposentadoria especial, nor velhice ou por temno rle serviço, que volt�

1 exercer atividade, os mesmos direitos daoueles que estão na ativa, no caso 0e ocorrrn-

ciade acidente de trabalho, ou seja:

T. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

'JI I. 

VTII. 

IX. 

Auxilio doença acidentãria; 

Pensão por morte; 

Auxilio acidente; 

Aposentadoria por invalidez; 

Pecúlio nor invalidez� 

/\bono Anual ; 

Pecúlio por morte; 

Assistência Medica� 

Reabilitação Profissional, 

__ Á___ 
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2. Que o movimento sindica1 desenvolva intensa luta para que o trabalhador ao se apo
sentar tenha um beneficio que lhe própicie condição digna de vida para si e sua familia,

de modo a não ser obrigado a retornar ã atividade para sobreviver.

V LEGISLAÇ�O 

Que seja entre�ue ao trabalhador acidentado, cõpia da ''CAT" (comunicação de aciden 
te de trabalho) e da 11 FAA 11 {ficha de anãlise de acidente). 

Restauração do Decreto-beino.7.036/44, naquilo que beneficia o trabalhador, notad� 

mente no que diz respeito ãs tabelas acidentãrias, graus de incapacidade, comunicação 2..· 
brigatõria do acidente pela empresa, sob comunicação de multa revertida em favor do aci- · 

dentado e não do segurador. 

Sejam revistos os cãlculos das aposentadorias por invalidez acidentãria, no sentido 
dG que não haja prejuizo ao acidentado, cumprindo-se a determinação legal de que o salã -
rio deste seja o mesmo do percebido se estivesse na ativa. 

Obrigatoriedade da comunicação do acidente ou moléstia profissional, ou doença do 

trabalho sofrida pelo trabalhador ao Õrgão de classe, sob pena de multa em favor da Enti 

dacic Sindical, visando o controle dos acidentes, estudo preventivo e sugestões para evi
tã-ios, bem corno, a defesa dos direitos do acidentado. 

Reconhecimento das pericias medicas feitas pelos orgaos sindicais, visando a con·· 
c:ssão dos beneficias acidentãrios, em caso de omissão do Õrgão previdendiãrio. 

Obrigatoriedade de comunicação do acidente, rnolestia profissional ou doença do tra 
��lho ã CIPA, para que tome medidas preventivas e conscientizagoras, visando evitã-lo. 
Dessa comunicação, copia deverã ser remetida ao Õrgão sindical. 

Determinação para que a aposentadoria por invalidez acidentãria �eja calculada p� 
lo salãrio vigente ã epoca do seu pagamento, sob pena de redução injusta. 

Restauração do conceito de acidente do trabalho, moléstia profissional ou do�nçn' 

õ0���aoãlnõ, conforme o Decreto-Lei n. 7.036/44, com ampla proteção ao trabalhador � reco 

nhecéndo o direito ao pecúlio em caso de pequenos danos e sequelas que resultem incapêcj_ 
dade inferior a 20%. 

ASSISTtNCIA MEDICA DA PREVID[NCIA 

1. Por uma polltica nacional de saude voltada para os interesses populares, onde seja
priorizada a ampliação dos serviços publicas em todos os niveis. O papel dos hospitais

privados deverã ser disciplinado de forma a evitar prejuizos no atendimento ã população
e que sejam extintos os convênios com a medicina de grupo.

2. Pela criação de uma rede bãsica e publica de Assistência Medica obrigatõria como
porta Ünica de entrada ao Sistema de Saude e celebração imediata de convênios entre os
poderes publicos Federais, Estaduais, Municipais e Entidades sem fins lucrativos, que as
segurem a existência de um sistema medico, hospitalar e odontolÕgico publico, em seus di
versos nlveis que garantam a prestação desses serviços a toda população.

. .  . / 
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3. Que seja assegurada a participação paritãria dos trabalhadores através dos seus õr

gaos sindicais em todos os n1veis no planejamento e sua execuçao.

4. Pela extinção dos convênios entre o INAMPS deu� lado e a indGstria e grande comer
cio de outro, que dão margem ã existência de Empresas que intermediam a Assistência Medi

ca Hospitalar (Medicina de Grupo) objetivando interesses empresariais e o lucro com a As

sistência Medica, Convênios que atentam contra os interesses e a saude da classe trabalha
dora e seus dependentes.

5. Por uma politica salarial no setor publico especializado na ãrea de saude, para os
seus profissionais, medicas ou não, que garanta condições de trabalho e salãrios condig

nos.

6. Pelo congelamento dos preços dos produtos fannacêuticos e que a Central de Medica -

mentas (CEME) padronize, produza e distribua, obrigatoriamente no setor rural e urbano os

produtos farmacêuticos necessãrios ao atendimento medico hospitalar.

7. Pela unificação da J\ssistência Medico-Hospitalar, OdontolÕgica, da Previdência So-

cial rural e urbana com iguais direitos.

8. El-imi_nªção im2diata de cobranças de exa:ncs ou taxas de participação dos serviços me

dicas, hospitalares eodontologicos dos trabalhadores rurais e pequenos produtores.

9. Que seja garantido pelo INAMPS o transporte dos trabalhadores rurais ou de seus de-

pendentes atê as localidades de atendimentos m6dicos e hospitalares. 

·• :tf ::t:'

10. Que se procure eliminar a influência politica de qualquer natureza nas alocações de

equipamentos médicos, odontolÕgicos aos Sindicatos rurais e urbanos.

11. Que os Sindicatos exerçam fiscalização sobre a assistência meaica dos convênios, en
quanto existentes, se houver renovação, que o �cs�o tenha assistência dos Õrgãos sindi
cais, inclusive hospitais;·pivados e dos serviços prõprios da Previdência Social.

12. Que sejam assegurados aos trabalhadores os exames pre-demissionais e quando os mes

mos apresentem alter�ções de sua saude, não tenn�m sua demissão homologada pelo Sindicato
e quando homologado por outros Õrgãos, o Sindicato lute por sua anulação.

13. Que os exames pre-admissionais dos deficientes físicos sejam realizados, obrigatori
<..1T.2nte, pelo INN�?S, e que seja de sua obrig2.ção colocã-los em uma função para quêl este

jam aptos e se invãlidos lhes seja concedidos os benefícios da Previdência Social.

14. Que o DIESAT s2 fortalàça e transfor�e-se em u�a Entidade decto�á��ds�moldes�do

Q�EESE. Deve ser uma Entidade de assessoria aos Sindicatos, que por sua vez deverão org,
nizar uma atuação permanente na exigência de ambientes de trabalho mais saudâveis.

15. Que toda e qualquer doença congênita ou adquirida deve ter assistência da Previd�n-·
eia Social, seja na habilitação ou na reabilitação por tempo indeterminado.

. . .  / 
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16. Que ps orgaos sindicais intercedam junto ãs direções hospitalares no sentido de que

as mesmas democratizem e procurem facilitar as visitas aos doentes hospitalizados sem pr�

juizo da ordem natural que os trabalhadores reconhecem necessãria.

17. Que o movimento sindical exija que a assistência médica pericial do INPS cumpra sua

verdadeira função sem qualquer interferência no ato medico de diagnõstico e concessao do

beneficio previdenciãrio.

18. Que a Previdência Social crie um serviço especializado de estudo e atendimento ger.2_

ãtrico ao paciente idoso.

19. Que os Õtgãos sindicais ex1Jam como norma que os medicas dos convênios e do INAMPS

atendam somente 4 pacientes por hora.

20. Que os atestados médicos e odontolÕgicos dos Sindicatos independentes ou não da e -

xistência de convênios médicos sejam aceitos pelas Empresas e por intermédio das Federa·

ções de Representação Profissional, todos os Sindicatos filiados incluam em seus Contra

tos de Trabalho, Convenções ou Acordos de Trabalho, por ocasião das negociações coletivas

com as Entidades de Representação Patronal, clausulas específicas nesse sentido.

·. 21. Que o Instituto Nacional de Administração M2dica da Previdência Social - INt.r'i;'S,on 

tro1e profissionais de saude para todas as �oda1idades de atendimento, para os traballl2do 

i• 
· r2s pr2videnciârios e seus dependentes. 

.. 

. 

. 

22. Que os Sindicatos e Federações de representação profissional de todos os setores

reivindiquem a instituição de uma Carteira de Saude, na qual haja possibilidade da anotíl

ção d� todos os casos de enfermidades a que estiver sujeita o trabalhador previdenciãrio,

principalrn�nte as doenças tidas como mais graves.

23. Que as conclusões obtidas neste Conclave, juntamente com aquelas que ser�o extral ·· 

das no prõximo Congresso de carãter nacional, sejam de imediato encaminhadas e debatidas

com os deputados federais da Repiiblica, para que sejam apresentados projetos de lei com

urgência. A mesma providência deverã ser adotada junto ao Ministro da Previdência e Assis

tência Social, para que sejam o mais rãpido possivel colocadas em prãtica .

ADMINISTRAÇÃO DA PREVID[NCIA SOCIAL 

l. Que sejam criados colegiados, nos moldes daqueles existentes ã �poca da vigência da

Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS, e� todos os 6rgãos da Previd�ncia e Assist6n -

eia Social, a nivel da Administração Central e nos Estados membros de modo a permitir a

participação direta do trabalhador na gestão da Previdência Social, assegurando-lhe o po

der de decisão.

Para esses colegiados u indicação dos representantes c,Jssistas, sera admitida a 

candiéatura de trabalhadores aposentados, em igualGadc de condições com os trabalhadores 

da ativa. 

../ 
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2. Considerando que: a arrecadação oriunda do meio rural passou a integrar a receitr.
do Sistema Geral da Previdência Social, dificultando que os trabalhadores rurais tenham
um acompanhamento da aplicação integral dos recursos do ex-Funrural na concessão de bene
ficias da categoria;·

í 

Considerando, ainda, que o movimento sindical de trabalhadores rurais tem denuncin-

do com freqtlênéia a ação danosa de certos representantes locais do ex-Funrural. 

Considerando, ainda, que estas representações tem geralmente seu titular escolhido, 
por.critérios politicos partidãrios, no mais das vezes não consultando os interesses dos 
trabalhadores rurais, nem mesmo da Previdência Social, gerando constantes atritos com os 
trabalhadores, negando beneficias de direito liquido e certo. 

?rop5e: 

a} que a unica maneira de corr1g1r tais abusos e permitir que os trabalhadores ru
rais sejam admitidos a cplaborarem na Administração da Previdência Social Rural. desde a 
representação local ao seu nivel mais elevado; 

b) que seja restituida a autonomia ao de Previdência Social Rural - ex-Funrural, es
tendendo�se aos trabalhadores rurais todos os beneficias e direitos dos trabalhadores ur 
banos, sempre ab�ervadas as peculiaridades existentes para o meio rural. 

c) que em todas as Assembleias, Seminãrios e Congressos� principalmente na prõxima
CONCMT, esteja na "Ordem da Dia", a participação dos trabalhadores na gestão da Previdên 
eia Social. 

d} que em todos os jornais sindicais se publiquem frases exigindo que o Brasil cu�I
pra a Convenção n. 101 da Organização Internacional do Trabalho - OIT - que trata da par
ticfpaç·ão�,-ci·o·traba1hador na administração de Õrgãos, cuja receita tenha parcela de contri 

.bu�ção,dÔ trabalh�clSr·.
··,!·;:. 

:e) que para fins de vetar os abusos generalizados do não recolhimento das contribui 
çoes ao Insittuto Nacional de Previdência Social - INPS, seja realizada ampla campanha, a 
fim de se conseguir lei obrigando as Prefeituras Municipais a sõ considerarem o Alvarã de 
Localização e Funcionamento, que e feito anualmente, aos interessados que apresentarem ce 
_t�qões negativas ao INPS. 

�, . . . 
:, \ ( ; ' ', . . ' 

� f) qüé_sejà denunciado o desvio enorme de verbas da Previdência Social para utiliz�
ção em·outras ãreas, motivando desfalques de recursos e portanto, mal atendimento dos s�
gurados, alem de problemas de ordem financeira,. cobrando-se a recuperação dessas verb::1s 
inclusive as destinad�s;-.ã�.obr.as_.da hidrelétrica de Itaipu, que hoje, se atualizadas pc 
la ORTN, a 1 cançam·- um : trilhão de cruzeiros. 

CUSTEIO 

Preliminarmente deve-se entender que nao e possivel separar do custeio o problcm, 
conõmico nacional. 

As mudanças na politica econômica, justas ou não, são responsãveis pela recessão, 
gora inegãvel, e de refletir de maneira __ acentuada.mas arrecadações da Previdência Social 
fundamental fator para o seu custe-i°" · ·· 

,, � ...

-�----.._:.J-
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Assim e que a rotatividade da mão de obra, redução da jornada de trabalho e1;, con-·

sequente redução de salãrios, desemprego, automatização nas Empresas, etc, a par da fal

ta de sustentação prõpria de entidades como L.B.A. e Funabem, contribuem negativamente

para o custeio. 

Paralelamente, a deficiente fiscalização das arrecadações, a falta de maior rigor

na execução dos debites para com a Previdência, a falta de uma rede própria para a com

pleta assistência medica e hospitalar, propicia ponderãvel parcela de evasão de rendas, o

que tambem ocorre nos acidentes pessoais com veicules auto-motores, quando as despesas 

ambulatõrias e hospitalares com acidentados sao debitados ã Previdência, não obstante 

cobertos por apõlices de seguro obrigatõrio com empresas seguradoras de carãter particu-

1 ar. 

1. Faz-se necessãrio:

a) que o seguro obrigatõrio dos veicules seja transferido das Companhias segurn

doras para a Previdência Social, tendo em vista que o resultado do s aciden -

tes pessoais ocorridos no trânsito, acarretam despesas em serviços e benefici

as ( assistência médica e aposentadoria por invalidez ).

b) a ampliação da fiscalização previdenciaria, usando para esse fim, inclusive 0

DATAPREV.

c) a criação de um Foro especial para julgar as Empresas constitu,das em mora /

previdenciãria, bem como ·os crimes d.e apropriação indebita, quando nao deposi

tar as importâncias arrecadadas dos empregados, objetivando agilizar a celebri

dade processual nessa matéria;

d) esgotados os bens para o prosseguimento da execuçao judicial, sejam penhorados

os bens patrimoniais dos proprietãrios individuais e ou diretores das empre -

d b 
s . -

sas, reservan o sempre ens para �:,sfazer os creditas trabalhistas, na forma

preferncial privilegiada;

e) que sejam dotadas verbas no orçamento da União para pagamento da divida no

prazo de 10 anos, com correção monetãria e juros de 12% ao ano, a partir do

1983;

f) que a FUNABEM e LBA sejam regidas pelo MPAS atravez de dotação orçament�ri�

da União desvinculando destarte da Previdência Social.

2. Que sejam adotadas as seguintes modificações na sistematica de arrecadação:

a) volta da taxr �ão dos lucros extraordinãrios d_3 empresas;

b) taxação da contribuição previdenciãria com base no lucro extraordinãrio das/

empresas;
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c) fazer incidir aliquotas sobre aquisição de de produtos suntuãrios, tais como:

jÕias, perfumes, veiculas de luxo, importação, assim como fazer incidir sobr9/
bebidas, com mais destaque de incidência na renda bruta da Loteria Federal , da

Loteria Esportiva e a introdução da incidência dessa alíquota na Lotus, e ele

vaçao substancial da aliquota sobre o turismo externo;

d) a isenção de contribuição previdenciãria nas construções de outros tipos de c�

sas, para evitar a evasao da arrecadação devida, determinou o acolhimento por/

unanimidade, desta tese;

e) que seja implantado um setor especifico junto ao DIEESE para proceder ao levan

tamento dos gastos publicas, destacando-se da arrecadação e dos gastos da Pre
vidência Social, bem como o acompanhamento permanente, assim como recomendar

tambem que o movimento sindica1 face aos elevados custos para tais levantamen
tos, prestigie maçiçamente o DIEESE, mediante filiação e reforço financeiro/

necessãrio.

3. Relativamente ao custeio da Previdência Social Rural, sejam mantidos os atuais sist�

mas de custeio, devendo-se buscar outras fontes como a taxação de produtos sup�rfluo�
consumidos pela população.

PLANO DE AÇAO 

L Efetiva participação dos trabalhadores na administração da Previdência Social, er.1 

todos os niveis; 

2 - Ampla participação dos trabalhadores e profissionais da saude na elaboração de umê 

política nacional de saúde que realmente atenda ãs necessidades da população; 

3 - Ampliação da, rede de assf'stência medico-hospitalar e odontolÕgica da Previdência /
Social; 

4 - Criação de uma rede bãsica e publica de assistência ã saüde, gratuita e de bom nivel, 
voltada para toda população; 

5 - Extinção dos convênios mP.<licos, concomitantemente com a criação de uma rede base e 

publica de previdência; 

6 - Congelamento dos preços dos produtos farmacêuticos bâsicos, com o fortalecimento da 

CEME na produção e distribuição de medicamentos; 

7 Unificação da assistência medico-hospitalar e odontolÕgica da Previdência Social ru

ral e urbana, com direitos iguais; 
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8 - Adoção de medidas de segurança coletiva nos ambientes de trabalho, que presevvem 
a saude do trabalhador. Alem disso, os trabalhadores brasileiros manifestam-se 

vigorosamente nesta oportunidade contra: 

a) a politica de controle da natalidade imposta pelo governo sob o disfarcE
de planejamento familiar, e

b) o aumento do desconto do salãrio do trabalhador, de 8 para 10%, para a
Previdinci� Social, medida que se anuncia estar nas cogitações do gover-

no para resolver os problemas que ele mesmo criou nessa ãrea.

9) Que a CONCLAT discuta e encaminhe formas de luta para barrar o "Pacote Pre
videnciãrio".

POL!TICA SALARIAL 

O fim da politica de arrocho salarial implantada em 1964 tem sido uma das prin 
cipais·metas do movimento sindical, que nunca deixou de lutar contra a queda da renda 
da familia trabalh9dora e contra a falsa teoria de que os salãrios são os responsã -

veis pela inflação. 
O salãrio minimo, recebido por grande parte dos trabalhadores e usado COIT\O re

ferincia para fixar as remunerações em geral, não recuperou ate. hoje o poder aquisi
tivo de 1964 (que jã era baixo) e deveria ser hoje de mais de Cr$27.000,00 (vinte e 

sete mil cruzeiros ) para assegurar o sustento de uma pequena familia, conforme mostra 
o DIEESE.

Os salãrios não foram afetados apenas pela politica salarial .O fim da estabili
·dade no �mprego e a criação do FGTS geraram uma alta rotatividade de mão de obra, /
que os empregadores fazem demissões, principalmente, nas vésperas dos reajustes oficiais

contratando depois novos trabalhadores com salãrios mais baixos.
Em novembro de 1979 foi adotad uma nova politica salarial como forma de diminu

ir a pressão da classe trabalhadora sobre os patrões e o governo. 
As vantagens principais dessa politica são os reajustes semestrais com base num 

índice oficial de custo de vida, o INPC, e os reajustes maiores que o INPC para �s f� i 

xas mais baixas. de um atê três salãrios minimos. 
No entanto, permanecem muitos problemas: 

não se �xeu nos lucros das empresas, em parte porque os reajustes maiores pa
ra as faixas mais baixas foram compensados pelos reajustes menores para as fai
xas mais altas; 

- Os reajustes sõ de seis meses são insuficientes para acompanhar uma inflação/



I, 

. . • 
. 

• 

23 

que ji passa dos 110% {cento e dez por cento) ao ano; 

- Os servidores públicos foram excluidos dessa politica;
- E o indice oficial e calculado sem participação dos trabalhadores .

Mas mesmo c001 esses defeitos a polltica sa1arial vem sendo atacada pe1os tecnocré'. 
tas e�-empresãrios que obedecem ad,s banqueiros internacionais.Assim, em dezembro de / 
1980 e es·tabelecido novo sistema.'de correção salarial atravêz da Lei n. 6.886, sendo 
reduzido.:�e �0% (oitenta por ce�to) do INPC o reajuste da faixa entre 15 e 20 salãri 
os-minimos, e eliminados os reajustes a partir de�sa faixa. Finalmente, em maio Ülti 
�o, o salãrio minimo foi corrigido apenas em 100% (cem por cento) do INPC com graves 

• 1 

repercussões não sõ para os tr�balhadores que recebem esse minimo, mas tambem para/ 
faixas superiores de reajustes� que terão portanto seus salãrios corrigidos por ín
dices menores 

Assim, frente ãs limitações e deformações da Politica Salarial e as perspec -
tivas de revogação de alguns de seus aspectos mais positivos, cabe ao movimento sin� 
dical orientar sua luta com.vistas aos seguintes objetivos: 

l - Adoção de um salâr,io-minimo real e unificado para todo o Pa,s que recupere
o poder aquisitivo determinado pela Cons:tituição.

2 Luta pelo reajuste de 110% (cento e dez por cento) do INPC para salãrio / 
minimo . 

3 - Defesa do reajuste semestral, luta pelo reajuste trimestral no caminho da 
conquista dos reajustes salariais automãticos sempre que a elevação do / 
cu.sto de vida ultrapassar determinado percentual (escala rnõvel de salãrios) 

4 - Reajuste Je 100% (cem por cento) do INPC para todas as faixas salariais aci 
ma·de 3_(tres) salãrios-minimos; de l a 3 salãrios, 110% (cento e dez por/ 
cento) d� INPC. 

5. - Extensão aos servidores públicos de todos os direitos das demais categorias.

6 - Paridade dos aposentados com suas respectivas categorias 

7 Participação dos trabalhadores na elaboração do INpC atravêz do DIEESE. 

8 - Efetiva liberda.:e de negociação direta do indice de ·produtividade e demais 
vantagens salariais. 

� - Unificação das datas-base por categoria e a nivel nacional, 
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1ú - Luta pela semana de no mãximo 40 horas de trabalho com salário integral 
·· · · · .. preservadas as jornadas menores jã conquistadas na luta de diversas ca-

tegorias. 

11 -· Unificação do· Piso Salarial e do Salãrio-Minimo pr9fissional, por cate
. gorfa� a nivel .nacional. 

:tz' .. !'-:.�ajuste·· integral para qualquer admitido pela ;§mlPresa apôs a cjata ba-
se,(extensivo aos aposentados 

i,-H· � Luta pela estabilidade plena no emp·rego a partir da contratação 

.•. l4 .. Manutenção do FGTS em fonna de um pecül io para o trabalhador 

�ls· -�thstHuição do seguro desemprego como instrumento complementar de defesa· 
. do traba 1 hador 

· J6 - P�ãmento de todas .. as horas-extras com 110% (cento e dez por cento) de
acresci mo 

. . 

._..JÃ-·;Luta3>elo_f.im -dt.·_poHtica wrecessiva,-en�rido-se q� a QU€Stão do em -
. ' .. -.- .,.. ....... . ,, '·,t.'· pt-ego e·stã inti�·mente. l igacji) ã ,-. Poli ti ca Sal trtal. .. ,,. · 

POLITICA ECONOMICA 

A éri'se em que o governo mergulhou o Pais,com a implantação de uma politica 
.·· nitidamente recessiva, de acordo cOm os interesses dos banqueiros e grandes empresas 

nacionais e estrangeiras, estã levando a classe trabalhadora a uma situaçãode insegu 
rança e de extremos sacrificios. 

A pretexto de pagar a enorme divida externa ·que os governos autori tãrios / 
vêm contraindo ao long? dos anos,_ o� atuais governantes decidiram que a ordem ê en
tregar a Bacia de tampos, os minêrios de.Carajãs, 1,s terrsa d.o·Mato Grosso, Minas e 
Goiãs;_internacionalizar o sistema financeiro, e desnacionalizar o que resta da em -

•presa privada nacional e privatizar 0111presas e5tatais mais rentãveis.
As principais medidas d&-politica econ�mica que �stão arristando o Pais 

reces®P sã. a liberação dos juros, o contrôle do crédito, a fixação da correção mo-
netãria em niveis próximos ao da inflação que jã passa dos 110% por ano, os cortes / 
nos gastos públicos. E as autoridades responsãveis por todo esse conjunto de desmandos 
e'cnômicos jog�m sobre as costas do trabal hado,r a quota maior de sacri fkios exigi dos/ 
do povo brasileiro; o peso de· 1,1rna divida externa· feita a nossa revelia, o desemprego 

1 a q!:Jeda real dos salãrios, o fim da politica salarial. 
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Não temos, no Pais, um real plan.ejame.nto econômico em todos os n,veis. A con
centração de renda ê �ma característica óo modelo econômico brasileiro. E na hora Í 
de decidir por esse modelo não pediram nossa opinião. Mas diante de milhões de brasi
leiros que sofrem com o desemprego e o sub-emprego, com salãrios· indignos e com con
dições de vida precãrias, nõs tra�alh�dores reunidos na I CONCLAT, não ficaremos de 

. braços cruzados. Nós sabemos, por nossa prÕpria experiência, que sõ organizados e mo
. bilizt1dos poderemos cçmquistar: nossos objetivos, garantir as conquistas que ja reali 
zamos, e influir em nosso próprio' déstino e no d.es,tino do PaTs. 

r por tudo istJ que nõs, trabalhadores, nesta I CONCLAT não vetoos outra alter
nati va'·senão a da mudança radica 1 do conjunto da poli ti ca econômica. Ao i nvês de a / 

'. yida·de,.,,,120 mi lhões de brasileiros estar subordinada aos interesses de uma minoria 1 de 
banqueiros internacionais e nacionais, e de grandes empresarios_ em sua maioria estran. 
g.Eiiros, nõ�, trabalhadores, exigimos uma politica.econômica qve. tenha entre seus obje-

. ' 

.\ti vos Q ·criação de empregos e garantia nos empregos existentes, a melh.oria dos salãri,.. 
· os e d�s condições de vida dos trabalhadores urbanos e rurais, e a justa distribuição
da .. r,fqueza· naci ona1 •

. t por tudo isso que, reunidos na I CONCLAT, propomos os seguintes pontos basi
ces para orientação da politica econômica: 

' . 

. . 1 Estimulo�ã atividade .eco�ica ,a p•rtir de um programa de gasto de inves-
:. timeatos··páblicos·gerador de emprego e não de.pe.n�n1:$ de· importações, que priorize ã

reas de carência social tais como·saude publica saneamen�o bijsico, tr�nsporte coletivt 
h�tiit�çio popular, educação, nutriçi9 para carentes,etc. E que seja revisto com urg�rr 
ciá· a ordem de prioridade das metas-,de ctasenvolvimento do governo. 

2 • Implantação de uma politica energética com vistas ã redução de dependência 
dci.):kt;Õ·leo· co�ente, com os interesses dê classe tra,bal hadora a 1 em da reativação da 

.,jnôiistrta-':ferrt>viâria e o transport6l f.errovtirio.-

' ,· 3 .: E*imulo ã· .produção de .��ros -<1J imenfkios e d!:! primeira necessidade, çen
{".,là�to de seus pnaços, e reformula9ã.o d� atual estru1;(lrq d� comercialização que im
r;1 ·i,qü-e', no fim do intennedi:ãr--io e que todos os sindicatos .do campo e da cidaqf gncam -
pem'·e�t4_ .. liandeit"a e a"d'cl Reforr,;a Agrária ampla� massjva e imedia�a. 

\ '. ·: 4 - Refenna Trfbutâria com i.nddência maior. cle impo�tQ� 1 sobre ganhos de ca 
-�)fi.,n1',·r.eranças e valorizaçã� da ��rr�e al'fvi�da c.arga de 1!PPO$to.s jndiretos e s0-
. -�rr. -o." s�lirio. '!senç,40 do H;t,r· ao!t;: Qgncul tor� . cuja ãrea não ultrapasse 9 50 he�ta i'0· 

alémHfã"nio inc-idência tributãria sob��9,p,?rança do pequeno proprietãrio, cornprecr· 
:.��hcfo · ate 5{) l\eçtares. 

. . 
. ' 

F;:m .. �:; centralização dos reçursoS.;·;?dvi ndOS$·-d.a tributação pelo governo federç\ l , cuu·· 
, J ·:. •• • 

· sa <:to a1>fixfomento'financeiro dos muni_cipios -brçsileiros ...

"'. 
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-5 •. -.-,Revis.ão"de·-todos -os incenttvos··fi sCãi'-:;-- ·ãs, empresas.-. .-contro1 e da· taxa de /
juros, e fim da especulação financeira . 

• . f) - Aplicação dos fundos sociais ·(FGTS, PIS/PASIP,FADS), geridos pelos traba
lhadores, eleitos por estes especialmente para isto, no financiamento de ·1 

programas de investimentos sociais de interesse da classe a que se refere o 

item l . 

7 - Congelamento dos alugueis e prestações relativas ãs_ habitações populares. 
� desvinculação das prestações dos agentes financeiros; 

... 1 , 

que as construções do sistema habitacional sejam fiscalizadas pelos Sindi

catos dos Arquitetos, Engenneiros e Trabalhadores da Construção Civil; 
- pelo direito ã infra-estrutura urbana (rede de ãgua, esgoto, luz,etc );
- contra o despejo dos faveladqs e pelo direito d05 moradores de favela co;1-

tinuarem nas ãreas ocupadas. Qualquer transferência deve ser decididu (-1 

conjunto pel�população favelada;

- pela legalização e regularização dos loteamentos clandestinos sem qualquer/
onus ao morador, e punição ao loteador;

� pela regularização das posses das unidades habitacionais atualmente oc��ad�· 
i rregul annente; 
pela moçi.ificação da lei do Inquilinato de fonna a atender melhor as necess� 
dades do trabalhador, limitando as taias de aumento de alugueis; 

,·-_., pela reformulação da lei do uso e ocupação do solo e dos codigos de ob,ês 
·dos m�n i Cl pios;

- pelo congelamento das tarifas de serviços publicas de infra-estrutura;
- pela criação do pacto de transporte, com direito ã utilização de qualqu�r

transporte urbano a um cysto limitado a 5% do salârio minimo;
·--

- criação de uma comissão de trab�lhadores para dividir equitativamente 2s
moradias disponiveis do sistema financeiro do BNH;

- a produção de habitação e de responsabilidade exclusiva e fundamental do
Estado e os recufsos neces$irios devem ser obtidos sem qualquer tipo de /
ônus ao trabalhador. A habitação ê um direito adquerido e inalienãvel do

' 

trabalhador como parte da justa remuneraç�o de seu sa 1 ã rio;

8 -Fim da politica recessiva do governo ditada pelo FMI, de diminuição dos g�s
tos publicas, de redução crediticia, de liberação das taxas dos juros e d� 
desemprego dos trabalhadores e pela conquista da estabilidade no emprego. 

9 - Congelamento da Divida Externa. A disponibilidade de recursos criada co� 
o congelamento, deverã ser usada como recurso'. •: modo geral, para a solu
ção da crise do Pais.

lo - MohopÕlio estatal dos recur�os minerais e energéticos sob o controle efeti 
vp dos trabalhador�- .Ravogaç.ão da lei de permissão de recursos de capital 
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estrangeiro na exploração de minérios e fim da concessão de isenção de im 
postos concedida a vârios destes capitais hoje presentes em nosso Pa1s. 

11 -Nacionalização dos bancos estrangeiros e das empresas multinacionais e que/ 
elas obedeçam a um plano de aplicação de ,credito de interesse nacional 

12- Luta em defesa do· meio ambiente.

13 -Incentivo ã pesquiza cientifica e tecnolÕgica através de projetos voltados/ 
aos interesses e necessidades dos trabalhadores e ao atendimento da politica 
econômica definida na 'I .:oNCLAT, e que se dê incentivo e prioridade ao de -
sen�olvimento da nossa tecnologia com cientistas brasileiros dentro de nos -
sas universidades e empresas estatais e seja desde ja controlada a importação 
de tecn6logia dos serviços técnicos afim de limitar a remessa de lucros e a 
dependência externa. 

14 -Exigência de plenas liberdades democrãticas, com o fim do Governo Militar pa
ra garantic a aplicação dos pontos acima definidos e a luta pela convocação.' 
de uma Assembléia Nacional Constituinte Livre e Soberana. 

REFORMA AGRJ\RIA 

CONS I OERANOOz 

- que as cqpdições de trabalho e a qualidade de vida dos trabalhadores rurais estão a
exigir, hã vãrias· dêcadas, a implantação da Reforma Agrãria;

- qu· e a implantação da refonna agrãria não mais pode ser adiada, devendo ter seu in1-
cio e o seu termino definidos pelo Poder Publico para qu� os trabalhadores sem terra
possam integrar uma sociedade humana e justa e ser uma força ativa e produtiva, dota
da necessãri a participação poli ti ca;
qu,e o çoncei-1:o de Reforma Agrãria não e a ocupaçao de espaços vazios ou terras pu -
olicas,. at1'-aves do processo de colonização, mas sim, o conjunto de medidas que visam
.Jrpmover melhor distribuição da terra, medfante modificações no regime de sua pos

se, uso e propriedade, afim de atender aos principios de jijstiça social e ao aumen-
·, to da produtividade;'
� qµe a Refonna Agrãria compreende a desapropriação das ãreas que r.xfrr,J'edem e a trazam o

•• • 1 

'·processo de desenvolv-imento ecol1Ômico e social brasileiro; 
que e indispensãvel a "'nião e partiçipação do� traba1hadqr.es.,, ?trá\tês de roovtmentcs 
organizados para con"q"jstar a si�,�- �f�tiv9 1'€1'.� fz�ç�_g; .

.. _ ' 
- que a desvinculação 'do Õrgão executor da ReTorma Agraria· da Presidência da Republica

e sua consequente transformação em mera autarquia, vinculada ao Ministério da Agri

.... 
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cultura implicou em -tamanha redução de poderes que na prãtica, o INCRA percrau sua 
condição de Õrgão executor da Refonna Agrãria; 
que o GETAT, alem de não ser reconhecido como Õrgão executor da Reforma Agrãria / 
sõ tem criado constrangimento e terror entre os trabalhadores rurais e agravado / 
ainda �ais os problemas sociais na sua ãrea de atuação; 
que a justificativa oficial mais utilizada para a não desapropriação dos latifiindios 
ê a falta de recursos para indenizações e para realização de obras de apoio nas áreas 

.... desapropriadas; 
- que determinados programas e projetos oficiais, que muitas vezes, se auto-intitulam

de "Reforma Agrãria", têm marginalizado e desgregado os trabalhadores rurais que
deveriam beneficiar;

- que a violência e as arbitrariedades contra os trabalhadores rurais têm aumentado,
nos ultimas anos, provocando, inclusive, o assassinato de inümeros trabalhadores,/
dirigentes sindicais e assessores, alêm do enquadramento de sindicalistas na lei
de Segurança Nacional.

PROPOSIÇOES: 

1 - Exigiroos do �overno a imediata decisão politica de implantação da Reforma Agrã
ria radical,· ampla, massiva, imediata e com p�rticipação dos trabalhadores rurais 

·visando prOOJOver a ·mel.hor distribuição da ·terra e modificações estruturais no re
gime de se� posse, uso e propriedade, a fim de atender aos princlpios de justiça/

,.sodal e ao aumento da produtividade: 
• Refonna Agrãria ampla,. quer dizer, que seja implantada em todo o territÕrio/

nacional; 
massiva, que dê acesso ã terra a milhões de familias de trabalhadores rurais 
_ sem-·tQrrLi ou com pouca terra; 
imedi�_�, que- $eja estabe]ecidi·, com urgência um progra.11a de Reforma Agrãri a, 

-c-:.:c011t,,rue-.ta.s anuais definidas e com prazo estabelecido para terminar;
,,,.-com a'participação dos trabalhadores rurais,_ que os trabalhadores rurais par

ticipem de todas as fases de elaboração e execução do programa de Reforma 
Agrãrf�. 

• 
• '4. 

_2"" - -que se defil)am .. çomo fonl)as ideais de assentamento capazes de promover a Justiça 
-..t./ .:social as. P-l'opriedades de tipo familiar, cooperativo e coletivo; 
"'j - ·-(lxigimos Q�. o Õgão executor de Refonna Agrãri a seja vinculado diretamente ã Pre 
-�·:

s idência da República e seja dotado de estrutura e recursos suficientes para a 
execução do Programa;

4 .. �xigimos a·-ext.inção imediata do GETAT; 
' 5 ;._ exig-i.mos a el àboração de ·uma 1 ei criando o instituto de perda sumãri a da propri

edade para aqueles propriedades não trabalhadas em regime de economia familiar 
'q!Jj:!_ -não ,explorem sua ãrea agricul tâvel; 

6 - ·denunciamos ã nação a existênc1a de projetos oficiais, elaborados e executados/ 
em desacordo com o Estatuto da Terra, contrariando-o interesse dos trabalhadores 

. 
í 
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C0NS10ERAN0O: 

- qu-e' um volume escanda h)so de\ terr��: publicas vem passando ã pri pri edade privada de 
grandes grupós econõmico·s, pri nci pallnénte estrangeiros; 

· .:.:�qoo estes grupos, contMtdo ,com· o favotecimento oficial, representado .pelos incenti-
· vos fiscaJ$, retiram a· oportunidade a rnilhdes de familias de trab�lhadores rurais;

.-.qU�,i; sem.ou.,tra alternativa, estes trabalhadorés p!ssarn de poss�iros. e legitimas det
.: ·<-t�to�2 de. ;1Jm. p.�daço -de terra para a condiçãt> de mão-de-obra abundahte � barata, 

quando não. escrava; 
:.10 que 'o·s···�ooi:1 \ tos . d� terra 
.. . �···.''t .. ; ;:,.. :;., ;.·_. .. 

pulsando os pos.s.eiros; 

i· tem a sua raiz na ação criminosa de grileiros que vem ex:. 

� �:<tb� .o Poder PÜbl ico se"omi te em defesa dos po�sefros; 
�\í�'�' ê/�oder Judiciãrio e o INCRA não vem cl.lTip�indo com sua missão de aplicar pronta
m� a lei .c<>.u _ _-sol.uci_Qriar os litígios de posseiros;

.;.� qúe�' pof,ê;'J\;l:i·omalri:,-�1� dÓs>9ri'1 e-iros em prejui zo dos 'prosei ros; 
'l;qúe t_:d��Ú»�b';·r;iições-.. ,�r u-t:'1_l.i:tta.der·-pÜbTica·:tem- sido··c.ausa de desagregação de comu-

• • . . .. ' . . 
1 

) , 

· :-*fdà<ti-f r�� 'é- d;o. ,á:g·�vam'ên_to· <to êx.odo rural; 
--�-s;t<iu_l:�.tt�''.ê:o�-tri(icta:-$ -eii��-,� �·tni<lade ·pub:Mca· deslocam oonunHfades inte.i ras de,

-�trab�i'h.a:Jéfr'éi: r#:�B,�:ida$ :r�-s que habitam e cu-1tiv-am, · ati n9incto pequenos propri etã-
:: ... �:·�/á'�·fuBM��/iô/!fp-à'fté-+�o;�, �po�s�frb·s ·.e a·ssalad:aâos rurais:,; ·a exemplo do q.u� 

·:t, ' 1-,J:.\- •• ••t •,t. ( V 

':_'fE·�w .o<fo�¼_ri/ó�')it;:;v�H�'ffa'. São·:.f'riant-rsêb/ Com a-s· bart·ag-e'ris de Sobrid i nho e Itapari ca: I 

.. ·::)J��t�P� a': ���ill�r:i�à �� _fta·fpu;·:�a ·P�ã. --�-� a Hidre.l�ica de Tucuru,;
.2;-\\�, ,�--:;Rd.fspéi\sã,/ê't q1:ie·"se oonheçt·� se ·divul�é a·�v-lhléricia ,praticada· contra ns tra 
;._ ·t

J

aS'Íia:JÉ?�s· 'di.�';s;i:,:r��re�i;�:�' ,qÜa'-;�: ·pàs,san1 · ·�à-ra ·\IDl� condição humi 1 hanre de ret i ran '-=-
-�\f4f · �s��Utcflt'iJm!�raba·1·-h;: · ·· · · · · · 

.. \ qn ' 

· �/�é::;�.rt�tfoiJ�ê\_ '.{fes�Ís -�iáes. não '.tem ·rec�bid� 'do Pod2r PÜb.l i co nem mesmo as
�'-Í��ó-ifà;�és ju�-,-� �p�}�t estié�lecidas pela Constituiçãs;) federal 
é '•' "'. 4 • • 
1:�fut{; �� '�tr:fii{óftem'·\.!'tj(k). suas' pc)S�S �e 'beneffoi� de-struidas e, quando muito, re-�-� - ""' ·, ' •• "'i' + . �.. , ' i'-
;�: 'çeõ'� tndenizaç&!s:·1tr-isõrias é tàf.'dfas. ·:.. · · .\ .. . 

: .. 'j .• 

.!i�%l: .5; , • 
,��P�S���: . .,._ 

Lr. �Q11�a.1DÇ>s .. � denunci�mçs_ a _c,naliza-ção. �siva de incentivos fiscais em favor de
' .. . •• . ... 1 • . � . .' . ' 

:L·>;·�, 11gra·ndes · proj'etas" manifestamente- anti-sociais; 
. . . : ... 

2 - Exigimos·um�(investigação a,pipl.a �:vertical sob:re,o surgimento d� imensos novos la
tifúndios a p.rti-r da concessão ou veooa simbÕlica de terras publicas, com expul -
são de posseiros e surgi:mf!nto de ãr�as de tensão social e conflito; 

3 - QU:ê,- s.ej� v�tada por ·1e·; á con�e·ssão. ou alienação de terras pú.blicas a grupos econ .::; 
. ? .·=. ·;-

micos·, e güe as mesmas sejam distribuidas ;a trabalhadores rurais sem ou com pouca 1 

.. 

terra_; 

4 .. Exi�imós retoi,no ao dominio pÚblico dos latifundios disfarçados em empresas, dis
tri bui.ndo-os a traba 1 hadores rttrai s; 
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Reivindicamos que os processos discriminatõrios sejam feitns ror arens �ennrrs,

;�ara evitar orocessos volumosos e lentos, rlificulta"rln o seu término;
1·· • 

Oue sejam feitos cnrn riaor necessârin, asse�uran�n ?" trabalh��nr rarlicR�0 n�

ãrea o direito de nela nernmnecer; 
7- RcivindicaMos que as areas arrecada�as neln nnrler �Gblicn n�s a�nos discriri

nnt6rias, ao inv�s de sere� leiloa�as, sejam distribui�as a trahalh��nr�s ru-

rais sem terra;
8- Denunciamos o rrocesso criminoso ôe 0.rilanern e cnbraMcs mor-icas nficiais �r1is

:?ficazes;

9- Que o movimento sindical prnmnva a rlenGncia amrla, rPra"te ? �ac�n �r tnrlns ns

casos de �rila0ern, divulqandn os noMP.S rlos 0,rileir0s 0 rlr. seus aliar.ns.

10- Que as lirleranças sindicais denuncie� ã nninião n�hlica e ãs autnri�ar'rs su��

riores os abusos de roliciais, exi�jndn a imediata substituicân rlns �rsmos·

11- nue as lideranças sindicais denuncieri a falta rle fiscc'l.lizr1c�n rio I''rl")/1 c,u2;-i-

to aos contratos a�rãrios;

12- Que as lideranças sindicais lutem nela rlesarrnrri�çãn rlas trrras P� favnr �ns

arrendatãrios 

-. 3- Que seja estab 

a(Jrãrios; 

14- Reivindica!'los a

Ju5tiça /10rãria

da terra:

e narceiros que as acura�; 

elecido o rrazo minirno rle cinco anos nara tnrlos ns cnntrat0s 

criação e imnlantaçãn em todo o territ5rin nacional rl0 uma 

para jul�ar as causas relativas an usn, rosse r rro nriPrlarlr 

15- r.u� o Qi reito Jlgrãrio seja materi a obri ri atõri a P111 t0r1as os F2c11l rlr.rlcs -i(' n;

reito, Aoronomia e Pdministração rurlica;

16- ílu2 o moviJ11ento sindical tome a iniciativr1 rle denunciar torins os c;:,,sns r
J

0 

corrurçao no ararelhaMento jurldico;

17- E'xidmos que nos casos de desa!'.'rorriação nor utilirli'l0e r,iíblicR, ti"1rlns ns tr"

halhadores rurais atinaidos ��jam reassentadns em terras situarlas n�s �cs 

�os rnunicipins ou na �esma reni�0; 

18- Que o movimento sinciical tome rosicão quanto ã necessidi'lor 00 r,wticir·r16í0 ir.

tegrada das entidarles sindicais de trahalhadores rurais nos ci'lsos �r Ars� nrn

�riação ror utilidade nublica, a nivel administrativo, rara n fi111 rle nninar 2

defender os interesses dos trabalh1dores na avaliacãn �as indeniza�6es,cn�n

também na elaboração e implantacão �os projetos �e reassPnta�ent0;

19- Que nos casos de desaprorriação de ãreas onrle existem arrp�rlatãri0s, rarc�i

ros e assemelhados, o movimento sindical exija que o "1aoa11f'>ntn rle suél.s inr1eni
-

zaçoes lhes seja feito rlireta � col�tivamente e não an nronriet�rin pxrrn

priado que quase sempre, n;ío lhes transfere as imnortâncins R Ples '1r-:stin;in.,.s·



.. 

• 

,, 

, 

POL!TICA AGR!COLA 

CONS IDERANOO : 

� que sao pequenos agricultores aqueles que trabalham e terra em regime de econorni, 
miliar, detendo ou nao a sua propriedade, sendo responsãveis por 50% ds produção 
oricola nacional; 
que a Politica do Governo vem beneficiando quase que exclusivamente aos grandes ii 

prietãrios rurais, especialmente no que se refere ao uso de insumos e subsídios 0

eia is; 
-

. 

- que a injusta Politica Agricola oficial se const tui em um dos fatores responsav01s

pelo êxodo rural, _pela diminuição do nimero de pequenas propriedades e o aumento c!r.
,,

1 atifundios;
que as reivindicações, recomendações e exigências, em relação ã Politica Agrícol�,
serão de efeito meramente paliativo, sem maiores consequências na vida dos trabelh;
dores rurais, se não se fizerem acompanhar pela implantação imediata e definitiva �,
Reforma Agrãria, em todo o territõrio nacional, capaz de assegurar os beneficias d?,·· 
quela politica ã grande maioria dos trabalhadores rurais e que a autonomia sindica:
� indispensãvel para que o movimento sindical possa fiscalizar a aplicação da Politi
ca Agricola.

Apôs constatar que: 
a) dadas as condições excepcionais do Brasil para o desenvolvimento da agri

cultura, e que a balança de pagamentos estã diretamente relacionada â rrQ
dução agricola;

b) sendo o Brasil um Pais que possui clima e solo para todos os tipos de
dutos, tendo condições de ser auto-suficiente para atender ãs suas neccs
sidades internas, através de estoques reguladores, e de, numa etapíl post�
rior, exportar.

'· PROPOS IÇOES: 

� 1 - Que o Poder Publico concentre todos os meios para incentivar as culturas de pequ� 
nos agricultores destinados ao abastecimento interno, no estrito interesse naci� 
na l; 

2 - Que sejam suprimidos os estimulas e incentivos fiscais ãs grandes empresas a�ror� 
cuãrias voltadas para a produção de exportação e que os mesmos venham a ser cone� 
didos aos pequenos agricultores, produtores de gêneros de alimentação, ou as suas 
cooperativas; 

3 - Que haja um melhor planejamento a nivel nacional das ãreas a serem plantadas, para 
ra que não ocorra falta de produtos essenciais; para tanto e preciso cuidar rla di 
versificação cas explorações, a fim de não haver importações de feijão, arroz, mi 
lho, cebola, carne e muitas outros produtos, pois a preocupação oficial está con-
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centrada na exportação de um numero bem reduzido de produtos; 

4 - Criação de um programa especial de crP.dito, elevando-se os seus recursos de 1�' 
ra 50%, para atender ãs reais necessidades dos autênticos pequenos agricultores, ob 
servando-se os seguintes critêrios: 

a) mínima burocracia;
b) juros mais baixos;
c) prazos mais dilatados;
d) garantia constituída somente pelo penhor da produção;
e) dilatação especial de prazos, sem acréscimos de juros ou correção rnonetãri

a, e sem prejuizos de novos financiamentos, nos casos de frustração de sa
fra e dificuldades de comercialização;

f) que os financiamentos sejam estendidos aos pequenos agricultores e nao pro
prietãrios (posseiros, parceiros e arrendatãrios) sem necessidade de carta
de anuência e sem aval, ou através de apresentação de contrato segundo e E2_
tatuto da Terra;

g) que os financiamentos sejam concedidos acompanhados de orientação têcnica,
e que esta respeite as necessidades e interesses dos pequenos produtores;

-

5 - Que seja criado um serviço especial de Assistência Técnica, voltada para atender cs 
necessidades dos pequenos agricultores, e que sejam respeitados seus costumes e a 
experiência por eles acumulada, e exindo-se do Governo a celebração de convênios com 
as Federações.e Sindicatos de Trabalhadores Rurais, para a livre contratação de tec 
nicos agrícolas; 

6 - Que a introdução da mecanização não seja prejudicial ao aproveitamento da mao- de
obra, incentivando-se o uso da traação animal, a adubação orgânica e a policultura; 

7 - Nacionalizaç- das empresas multinacionais que produzem insumos agricolas (adubos, 
venenos, etc.); 

8 - Imediata refor�ulação do Plano de.Emergência de combate aos efeitos da seca, no Nor 
deste, com a participação dos trabalhadores e da liderança sindical. 

PROBLEMAS NAcro:NAIS 

A CONCLAT representa um acontecimento de maior importância para a classe trabalh.0_ 
d6ra brasileira e a realização de um grande avanço no sentido da unidade de todos os 
trabalhadores, p�ra, através de suas lutas, alcançarem suas justas reivindicações 

O Pais atravessa, no momento, grave crise econômica, politica e social, cujas coI1_ 
sequências tÊm sido, sistematicamente, jogada� nas costas dos trabalhadores brasileiros 
que não são os responsavei. pela mesma. O atu�l regime, constituido pela aliança entre 
os grandes latifundiãrios, o grande capital ffoanceiro nacional e internacional, suste� 
tado pelos militares e o responsãve1 pela atual crise e pelos males que atualmente afli 
gema maioria da população brasileira. O fim �o atual regime militar e condição j indi!· 
pensãve1 para se atingir a democracia no,Pais. Objetivo esse, que interessa fundamenta_!_ 
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mente a todos os trabalhadores e a maioria da naçao. 

l. 

- . 2.

Assim propomos lutar: 

Por uma Assembleia Nacional Constituinte Livre e Soberana cuja convocaçao seja pr� 

cedida das seguintes condições: 

a) Liberàade de manifestação, reunião e organização para todos os setores da socie
dade;

b) Efetiva liberdade de expressão de todos os partidos e correntes políticas;

c) Anistia ampla, geral e irrestrita, que extingua todas as punições políticas e

sindicais;

d) Livre e igual acesso aos meios de comunicàção de massa, rãdio, jornal e televi

são, para todos os partidos politicos e entidades sindicais de trabalhadores da

cidade e do campo;

e) Fim de toda a legislação de excessão e aruitrio e desmantelainento de todos os

organismos de repressão;

f) Que o governo que a convoque seja o resultado da expres�ao da luta dos trabalha

dores da cidade e do campo;

Que seja aprovado um Plano de Salvação Nacional que inclua: 

Congelamento da divida e>�erna; 

- Nacionalização dos Bancos e monopólios estrangeiros;

- Reforma agrãria ampla, massiva e imediata;

A revogação da Lei de Segurança Nacional, pela revogançao das punições impostês

aos lideres sindicais e aos trabalhadores nela incursos;

- A anistia ampla, total e irrestrita; pela liberdade de expressão, informação e

reunião e de organização partidãria;
- Uma politica de sauje e educação que atenda aos interesses dos trabalhadores. Pelo

ensino publico e gratuito em todos os niveis;

- Uma política no setor de tecnologia e informãtica que atenda aos interesses dos

trabalhadores e não sejam usadas para ajudar a oprimir o povo.

Proclamamos que não cabe aos trabalhadores gerir a crise que não foi cãusada por 

nos, e tampouco fazer um pacto social com os responsãveis pela crise - as multinaciona

is e o regime militar. 

Conclamamos tambem, a solidariedade internacional aos povos de El Sa�vador e Nica· 
râgua na sua luta. 

PLANO DE LUTAS 

A CONCLAT, fruto das lutas dos trabalhadores nestes ultimas anos, e concretização' 

da necessidade da classe trabalhadora de se organizar e de se unificar para melhor en

frentar o patronato e o governo, ocorre �um momento de suma importância. Periodo em que 
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o Pais atravessa uma grave crise econ6�ica gerada pelos patrões e seu governo, que lan
çam uma grande ofensiva contra os trabalhadores, traduzida em miséria e desemprego.

Contra isto os trabalhadores tim respondido com greves e mobilizações. Por�m a a
tomização e o enfrenta�nto isolados nos debila. Estã na hora de dar um passo ã frente 
através de um PLANO DE LUTAS com reivindicações e calendãrios unitãrios que preparem ,:\ 
GREVE GERAL. 

··t, 

· Para isso a CONCLAT aprova:

I. REIVINDICAÇÕES CENTRAIS

a) Contra o Desemprego - Lutar por:

1. Estabilidade' no emprego desde o lQ dia de trabalho;
2. Salãrio Desemprego, pago pelo governo;
3. Redução da Jbrnada de Trabalho sem redução dos s�larios (jornada mãxima dt

40h semanais e escala mõvel de horas de trabalho que assegure a manutenção
e ampliação do quadro de funcionãrios) e

4. Aplicação de um plano de obras publicas que atenda as necessidades da pop.J
lação e absorva a mão-de-obra desempregada •

. b) Contra a Carestia - Lutar por� 

1. Congelamento dos preços.dos gineros de primeira necessidade;
2. Escala mõvel de salãri9s·com reajustes salariais automãticos trimestrais,

de acordo com o DIEESE;

3. Reforma agrãria·massiva, ampla e imediata com a participação direta d0s
·trabalhadores, visando promover a melhor distribuição da terra e modifica
çpes estruturais no regime de sua posse, uso e propriedade. Garantia de pr_"'_
ços justos· para os produtos agricolas.

. ' 

4. Mél�oria no atendimento midico e hospitalar se� qualquer taxa paga pelos 
tra�aihadores alêm dos 8% (oito por cento), reajustes das aposentadorias e 
pensões de acordo com os reajustes da categoria do beneficiaria e contra 0 

pacote da Previdincia Social. 
5. Salãrio-Minimo Real, Nacional e Unificado que garanta a subsistência do tra

balhador e de sua familia,

·c) Liberdade e Autonomia Sindical

, -�· 

l. Pelo fim das intervenções em todos os sindicaJs de trabalhadores e
2. Pela absolvição dos dirigentes sindicais conden,ados pela �ei de Segurança'

·Nacional.

·+· -O-I-A-1-<r-Dt'vtm:tnRó- entrega das reivindicações ao Pr2sidente da Republica.
Neste dia os tr�balhadores se mobilizarão unificadamente num DIA NACIONAL DE 

... . 

- --
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LUTA; cujas formas serão determinádas localmente (por atos publicas, ma·. h, !i,

assembleias e greve onde for posslvel) e DIA 16 DE NOVEMBRO prazo para q�: 

governo responda ãs reivindicações. Concentração em Brasllia neste dia co� cR

ravanas organizadas pelos Estados, para receber a resposta do governo ãs t·ei-,1 

vindicações . 

Neste dia os trabalhadores se reunirão a nlvel municipal, regional, estadual e 

nacional para avaliar as condições de deflagação da GREVE GERAL. 

III. FORMAS E MEIOS DE MOBILIZAÇAO

1. Que ate a data da entrega das reivindicações, os sindicatos realizem as'.:ie:nbl:.:;

as para discutir com as bases o plano de lutas e a necessidade da preparaçio

da GREVE GERAL, caso as reivindicações não sejam atendidas.

Que nessas assembleias se prepare o DIA NACIONAL DE LUT/\ em contato com outr·,_ ·

categorias, definindo a melhor forma de luta em cada cidade.

2. Que seja elaborado um cartaz ·unificado com as reivindicações centra (' e oc0.l-·r

dãrio aprovados.
• 

O ENCAMINHAMENTO DO PLANO DE LUTAS E AS NEGOCIAÇÕES FICAR�O SOB A 

RESPONSABILIDADE DA COMISSAO NACIONAL PRÕ CUT 

xxxxxxx xxxxxxx 
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Congresso Nacional 
da Classe Trabalhadora 
4, 5 e 6 de novembro de 1983 
Praia Grande - São Paulo 

CONVOCATÓRIA 

3 PLANO DE LUTAS
SINDICAIS 

CONSIDERANDO a imperiosa necessi
dade de o movimento sindical brasileiro 
apresentar alternativas para a solução da 
grave crise econômica que afeta funda
mentalmente os trabalhadores. 

CONSIDERANDO indispensável e ur
gente o aprofundamento da discussão so
bre as formas de luta e a organização do 
movimento sindical, para dar respostas 
aos problemas atuais e permanentes da 
classe trabalhadora. 

CONSIDERANDO que um Congresso 
da Classe Trabalhadora, para ser unitário, 
deve ser aberto a todas as entidades sindi
cais, independentemente das opiniões e 
conceitos de seus dirigentes e ativistas, 
sem quaisquer discriminações e que, para 
ser amplo e democrático, deve ser autôno
mo com relação ao Estado, aos partidos 
políticos e aos credos religiosos. 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO 
CONCLAT - eleita na reunião Plenária 
Nacional de Entidades Sindicais realizada 
nos últimos dias 20 e 21 de agosto, com a 
participação de mais de 200 entidades de 

o CONCLAT para os dias 4, 5 e 6 de no
vembro de 1983, no município de Praia 
Grande (SP). 

Os debates e as resoluções do CON
CLAT versarão sobre o seguinte temário: 

1 OS PROBLEMAS NACIONAIS 
E AS ALTERNATIVAS 

DOS TRABALHADORES 
a) Política econômica (salário, emprego e

custo de vida) 
bl Dívidas interna e externa e soberania 

�acional 
c) Política agrária
d) Previdência e direitos sociais (educa-

ção, saúde e habitação) 
e) Liberdades democráticas 

2 UNIDADE E ORGANIZAÇÃO
DOS TRABALHADORES 

Ao conclamarmos o conjunto do movi
mento sindical brasileiro a somar esforços 
na realização de um expressivo CONCLAT, 
apelamos a todos os sindicalistas a contri
buírem para a preservação da histórica e 
indestrutível unidade dos trabalhadores de 
nosso país, em especial nesta hora em que 
as medidas antipopulares do governo 
agravam as consequências da crise econô
mica jogando seu ônus principal nos om
bros das classes trabalhadoras. A UNIDA
DE, saberemos jorgar e consolidar no 
CONCLAT, através de um tratamento de
mocrático e fraternal das opiniões diver
gentes, a busca" constante do consenso e
a prevalência dos intereeaes caetivos dos
trabalhadores sobre os interesses de pes
soas ou grupos. 

a) Estrutura sindical 
b) Liberdade e autonomia sindicais
c) Direito de greve 
d) Comissões de empresa e delegados sin

dicais 
e) lntersindicais Estaduais e Nacional

TODOS NJ CONCLAT UNITÁRIO! 
VIVA A UNIDADE DOS 

TRABALHADORES! 
, todo o pais - REAFIRMA a decisão unâ

nime daquelas entidades de CONVOCAR f) Relações internacionais São Paulo, 30 de agosto de 1983 

BRASÍLIA (D':), 18 DE OUTUBRO DE 1983. 

CONf:.EDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRJCULTURA 
CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM COMUNICAÇAO E PUBLICIQADE 

CONFEDERAÇAO N�CIONAL DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMçNTOS DE CREDITO
CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO E CULTURA 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES MARÍTIMOS, A�REOS E FLUVIAIS 
_ FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTIVADORES 

FEDERAÇAO NACIONA_L DOS TRABALl;iADORES EM INDUSTRIAS URBANAS 
FEDERACAO DOS METALURGICOS DE SAO PAULO 

FEDERAÇÃ� DOS METALÚ�GICOS DO RIO DE JANEIRO 
FEDERAÇAO DOS METALURGICOS DE MINAS GERAIS 

FEDERAÇÃO DOS METALÚRGICOS DO RIO GRANDE DO SUL 
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO RIO DE JANEIRO

FEDEAACÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DE SÃO PAULO 
FEDE�AÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DA BAHIA 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DE �INAS GERAIS
FEDERAÇÃO DOS BANCÁRIOS DO RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO 

FEDERAÇÃO DOS BANCÁRIOS DE MINAS GEf;!AIS 
FEDERAÇÃO DOS BANCARIOS DO PARANA 

FEDERAÇÃO DOS URBANITÁRIOS DE SÃO PAULO 
FEDERAÇÃO DOS TRA9ALHADORES ALIMENTAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL

FEDERAÇÃO DOS TRABALHAQORES GRAFICOS DE SÃO PAULO 
SINDICATO DOS BANCARIO$ DO RIO DE JAf)IEIRO 

SINDICATO DOS BANCARIOS DO CEARA 
SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO 

SINDICATO DOS MÉÇ)ICOS DE BELO HORIZONTE

�:�g:g�tg gg� ���rLiii·1ii:
1
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SINDICATO DOS METALl)RGICOS DE OSASCO 
SINDICATO DOS METALURGICOS DE SANTOS 

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE GUARULHOS 
SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE BELO HORIZONTE

SINDICATO URBANITÁRIOS DE PERNAMBUCO 
SINDICATO DOS PADEIROS DE SÃO PAULO 

SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DE SÃO PAULO 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONSTRUÇÃO CIVIL DE PORTO ALEGRE
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CAPITULO 1- Dos objetivos do Congresso 
Artigo 1 - Discutir amplamente as con
dições de vida, trabalho e salário dos 
trabalhadores da cidade e campo. 
Artigo 2 - Fixar posições unitárias e as 
formas de luta dos trabalhadores na 
defesa de seus interesses. 
Artigo 3 - Avançar nas formas de orga
nização dos trabalhadores, visando 
adequar o movimento sindical unitário 
à atual realidade política, social e eco
nômica. 

CAPITULO li - Da realização e organização 

Artigo 4 - O CONCLAT (Congresso 
Nacional da Classe Trabalhadora) reali
zar-se-á nos dias 4, 5 e 6 de novembro 
de 1983, em Praia Grande, Estado de 
São Paulo. 
Artigo 5 - O Congresso está sendo 
convocado pelo movimento sindical 
brasileiro, representado por Confedera
ções, Federações, Sindicatos, Associa
ções (Pré-Sindicais e de Servidores Pú
blicos Estaduais e Nacionais) e Comis
são Nacional Pró-Cut presentes na Ple
nária Nacional de Entidades realizadas 
nos dias 20 e 21 de agosto/83 em Bra
S11ia. 

CAPÍTULO Ili - Dos participantes do 
Congresso 

Artigo 6 - São participantes do Con
gresso Confederações, Federações, 
Sindicatos e Associações, estas de 
acordo com o parágrafo único deste 
Artigo. 

Parágrafo Único - Poderão partici
par do Congresso as Associações 
Pré-Sindicais e as de Servidores Pú
blicos, estas, de caráter estadual ou 
nacional. 

Artigo 7 - Não serão aceitas inscrições 
de Entidades de Servidores Públicos 
ou de Aposentados cujos associados já 
são representados por entidades sindi
cais. 
Artigo 8 - A Comissão Organizadora 
procurará criar as condições para a par
ticipação de todas as entidades no 
Congresso. 

Parágrafo primeiro - Quando as en
tidades não se inscreverem no Con
gresso, os associados procurarão 
usar o direito constante em todos 
os estatutos sindicais de solicitarem 
a convocação de Assembléia. 
Parágrafo segundo - A Comissão 
Organizadora analisará cada caso 
com base no parágrafo anterior. 

REGIMENTO 
INTERN0

1

DOCONCLAT 

Artigo 9 - Serão admitidos como dele
gados ao Congresso, com direito a voz 
e voto: 

I - As diretorias das entidades 
participantes, através de 
membros por ela escolhidos, 
dentre efetivos ou suplentes, 
independentemente de se
rem diretores, conselheiros 
fiscais ou delegados repre
sentantes. 

li - Os delegados eleitos em As
sembléia de suas Entidades, 
segundo critérios estabeleci
dos pelos participantes das 
mesmas, convocados para 

-este fim.
Parágrafo primeiro - As Entidades 
de Servidores Públicos elegerão de
legados proporcionalmente ao nú
mero de associados da Entidade, 
enquanto os Sindicatos e as Asso
ciações Profissionais Pré-Sindicais o 
farão em proporção ao número de 
trabalhadores da categoria. 
Parágrafo segundo - No caso de a 
Entidade de Servidores Públicos de 
base estadual, ser a única represen
tativa da categoria, prevalecerão os 
çritérios estabelecidos para os Sin
dicatos. 
Parágrafo terceiro - A proporção de 
delegados por entidades será a se
guinte: (veja a tabela ·1).

Parágrafo quarto - As Confedera
ções e Federações terão direito a 
um número de delegados de direto
ria equivalente ao da maior entidade 
que representa. 
Parágrafo quinto - Só poderão par
ticipar do Congresso, dentre as As

sociações Profissionais Pré-Sindi-

cais e de Servidores Públicos aque
las que, comprovadamente, conta
rem, à data do Congresso, mais de 
1 (um) ano de existência. 

CAPITULO IV - Das Inscrições 
Artigo 10 - As inscrições serão feitas 
através das entidades participantes, em 
fichas apropriadas fornecidas antecipa
damente pela Comissão Organizadora. 
Artigo 11 - No ato de inscrição, as Enti
dades deverão saldar integralmente as 
suas cotas de participação, nos seguin
tes valores (veja tabela 2).

Parágrafo primeiro - No caso das 
Entidades de Servidores Públicos 
será levado em conta, também para 
efeito de pagamento das cotas, o 
número de associados, respeitado o 
parágrafo segundo do artigo 9?. 
Parágrafo segundo - O prazo para a 
inscrição das Entidades ao Congres
so é o dia 20 de Outubro/83. 

CAPITULO V - Do Temário 
Artigo 12 - Será objeto do Congresso o 
seguinte temário: 
1 - Os problemas Nacionais e as alter

nativas dos trabalhadores 
a) Política econômica (salário, em
prego e custo de vida)
b) Dívida interna, externa e sobera
nia nacional
c) Política agrária
d) Previdência e direitos soc1a1s
(educação, saúde e habitação)
e) Liberdades democráticas.

1 · Unidade e organização dos traba
lhadores 
a) Estrutura sindical
b) Liberdade e autonomia sindicais
c) Direito de greve
d) Comissões de empresa e delega
dos sindicais
e) lntersindicais Estaduais e Nacio
nal
f) Relações lntersindicais.

3 - Plano de Lutas Sindicais 

CAPITULO VI - Dos organismos do 
Congresso 

Artigo 13 - O Congresso será compos
to pelos seguintes órgãos: 

I - Plenárias 
li - Comissões de Trabalho 

Ili - Comissão Organizadora 

CAPITULO VII- Da Comissão Organizadora 
Artigo 14 - A organização do Congres
so será de responsabilidade de uma 

DIRETORIA ASSEMBLÉIA - entidades com trabalhadores na base

até 2.000 
de 2.001 a 10.000 
de 10.001 a 30.000 
de 30.001 a 100.000 

"" de 100.001 a 200.000 
mais de 200.001 

2 3 

3 5 

4 8 

5 12 
6 16 
7 20 

até 5.000 . ... .... ....... .... .. . CrS 5.000,00 
de 5.001 a 10.000 .. . .... .... ... . CrS 10.000,00 
de 10.001 a 5 0.000 .. . ... .. . .... . CrS 20.000,00 
mais de 5 0.001 ......... . ..... . .  CrS 40.000,00 
Federações .. .................. CrS 40.000,00 
Confederações ................. CrS 60.000,00 
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Comissão Organizadora eleita na Ple
nária Nacional de Entidades dos dias 20 
e 21 de agosto/83, representado por 
Confederações, Federações, Sindica
tos, Associações (Pré-Sindicais e de 
Servidores Públicos Estaduais e Nacio
nais) e Comissão Nacional Pró-Cut pre
sentes na Plenária Nacional de Entida
des realizadas nos dias 20  e 21 de 
agosto/83 em Brasília. 

Parágrafo Único - Compete à Co
missão Organizadora: 
a) Orientar e coordenar os traba

lhos;
b) Cumprir e fiscalizar o cumpri

mento do Regimento Interno;
e) Preparar as pautas e o expedien

te das Plenárias;
d) Formar a Mesa de direção das

Plenárias;
e/ Enviar os documentos de apoio 

para os trabalhos de Comissões 
até 30 de setembro/83; 

f) Preparar, para a sessão de encer
ramento, o relatório final dos tra
balhos e posteriormente os anais 
do Congresso. 

Artigo 15 - Compete à Executiva da 
Comissão Organizadora 

a) Criar todas as condições para a
realização do Congresso;

b) Sistematizar todos os trabalhos
recebidos num documento de
apoio para as Comissões de Tra
balho, ouvida a Comissão Orga
nizadora;

e) Fascalizar e coordenar toda a do
cumentação;

d) Distribuir as credenciais aos dele
' gados;

e) Organizar as assessorias neces
sárias.

CAPÍTULO VIII - Das Comissôes de 
Trabalho 

Artigo 16 - As Comissões de Trabalho, 
que funcionarão nos 2 (dois) primeiros 
dias do Congresso, serão formadas pe
los delegados devidamente credencia
dos. 

Parágrafo Único - Os delegados de 
cada Entidade deverão ser distribuí
dos proporcionalmente, pela Co
missão Organizadora, entre as di
versas Comissões de Trabalho. 

Artigo 17 - Às Comissões de Trabalho 
compete discutir e decidir especifica
mente sobre as matérias constantes do 
Ternário. 

Parágrafo Único - Poderão as Co
missões dar sugestões, apresentar 
emendas e modificações, assim co
mo aprovar ou rejeitar as teses e o 
documento de apoio que lhes forem 

submetidos. 
Artigo 18 - As Comissões de Trabalho 
discutirão todos os itens do Temário e 
serão em número de acordo com as 
µos'sibilidades. 
Artigo 19 - A primeira sessão de cada 
Comissão será instalada por um mem
bro da Comissão Organizadora. 
Artigo 20 - Cada Ccmissão elege uma 
Mesa para dirigir seus trabalhos, com
posta de 1 (um) Presidente, 2 (dois) 
Secretários e 2 (dois) relatores. 
Artigo 21 - Cada Comissão abrirá seus 
trabalhos com a distribuição e apresen
tação do documento de apoio elabora
do pela Comissão Organizadora. 
Artigo 22 - Todos os dias de trabalho 
de Comissões, os relatores se reunião, 
a fim de procurarem unificar os relató
rios às Plenárias. 

CAPÍTULO IX - Das Plenárias 

Migo 23 - A Plenária é d órgão máxi
mo e soberano do Congresso e será 
composto pelos delegados credencia
dos, tendo a competência de discutir, 
aprovar ou rejeitar, em parte ou na to
talidade, as conclusões das Comissões 
de Trabalho, observando-se o Temário, 
o Regimento Interno e a Ordem do Dia.
Artigo 24 - Haverá também sessões
Plenárias de Abertura e Encerramento.
Artigo 25 - As sessões da Plenária se
rão dirigidas por uma Mesa, composta
de 1 (um) Presidente, 1 (um) Vice-Pre
sidente, 2 (dois) Secretários e 2 (dois)
Relatores, indicados pela Comissão Or
ganizadora.

CAPÍTULO X - Das DiscusstJes 
e Votaçôes 

Artigo 26 - Cada delegado, devidamen
te credenciado, terá direito a 1 (um) vo
to. 

Parágrafo primeiro - As votações, 
nas Comissões ou nas Plenárias, se
rão feitas levando-se as credenciais. 
Parágrafo segundo - Em caso de 
dúvida, as votações serão feitas in
dividualmente, por credenciais. 
Parágrafo terceiro - Não serão per
mitidos votos por procuração. 

Artigo 27 - As deliberações, nas Co
missões e nas Plenárias, serão tomadas 
por maioria simples. 
Artigo 28 - Nas Comissões e nas Plená
rias somente será permitida a discussão 
de matéria constante do Temário e da 
Ordem do Dia. 
Artigo 29 - Todo delegado que desejar 
intervir nas comissões e nas Plenárias 
deverá se inscrever previamente à Pre
sidência, e o fará segundo a ordem de 
inscrição. 

Parágrafo primeiro - As inscrições 
se encerrarão ao final da palavra do 
5!' (quinto) orador. 
Parágrafo segundo - Nenhuma in
tervenção poderá ultrapassar o 
tempo de 3 (três) minutos, com
preendido o tempo de eventuais 
apartes. 
Parágrafo terceiro - Será vedada a 
cessão de tempo de um delegado a 
outro. 

· Artigo 30 - Cada Comissão adotará
conclusões das quais deverão constar a
proposta vencedora.
Artigo 31 - Na Plenária, após a leitura
do relatório final das Comisões, a Mesa
solicitará ao Plenário indicar as propos
tas destacadas. Feito isso, a Mesa co
locará em votação as propostas não
destacadas. Em seguida, a Mesa colo
cará em discussão proposta por pro
posta destacada, abrindo duas inter
venções contra e duas a favor, passan
do, em seguida, à votação da matéria. 

CAPÍTULO XI - Das teses e Moções 

Artigo 32 - Os trabalhos apresentados 
pelas Entidades participantes obedece
rão à seguinte classificação: 
a) Teses: deverão versar sobre os itens

do Temário;
b) Moções: atinentes a quaisquer

problemas do interesse geral dos
trabalhadores.
Parágrafo primeiro - As teses deve
rão ser entregues à Comissão Orga
nizadora até o dia 15 de outu
bro/83.
Parágrafo segundo - As moções, 
para que possam ser submetidas à
Plenária de encerramento, devem
previamente ser vitoriosas em qual
quer das Comissões de Trabalho. 

CAPÍTULO XII - Do funcionamento dos 
trabalhos 

Artigo 33 - O credenciamento dos dele
gados se fará no dia 03 de novem
bro/83, das 07:00 às 22:00 horas. 
Artigo 34 - As Comissões de Trabalho 
funcionarão nos seguintes dias: 
- dia 04 de novembro/83 - das 14 às
18 hs.
- dia 05 de novembro/83 - das 08 às
12 e das 14 às 16 hs.
Artigo 35 · As Sessões Plenárias fun
cionarão nos seguintes dias:
- dia 04/ 11 /83 - das 09 às 11 hs - Ses
são de Abertura
- dia 06/11 /83 - das 09 às 12 e das 14
às 18 hs - Sessão de Discussão e En
cerramento.
Artigo 36 - Os casos omissos serão re
solvidos pela Comissão Organizadora.
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Os trabalhadores brasileiros enfrentam 
no ano em curso as conseqüências Ida 
mais grave crise econômica da história\do 
País. 1 , 

O saldo do chamado "rriilagre brasílei
ro" não poderia ser mais dra:mático: o c�s
to de vida atinge o seu recorde históribo; 
milhões de trabalhadores sem emprego 1ou 
subempregados, funcionando o parque,in
dustrial com o mesmo número de operá
rios de dez anos atrás; altas !taxas de1jutos 
alimentando a especulação financeira, in
viabilizando a tomada "de empréstimos 
bancários e levando a um aumento inédito 
do número de falências e concordatas de 
pequenas e médias empresas, justamente 
as que, em seu conjunto, absorvem mais 
mão-de-obra; salário mínimo correspon
dendo a menos de um terço das necessi
dades básicas do trabalhador e sua família; 
atividades produtivas quase paradas e to
tal submissão da política econômica aos 
ditames do FMI e dos banqueiros interna
cionais para administração da fabulosa dí
vida externa de quase USS 100 bilhões, ir
responsavelmente contraída. 

Ao insistir em afirmar os princípios do 
"modelo" de desenvolvimento implantado
à força a partir de 1964, o GovElrnO Federal
só tem conseguido agravar a crise. O atre
lamento aos interesses do capital estran
geiro, a manutenção do latifúndio, dos pri
vilégios das multinacionais e dos bancos e 
a crescente concentração da renda nacio
nal em mãos de uma minoria ínfima da po
pulação impedem que a economia brasilei
ra seja reposta no caminho da expansão 
da produção e do emprego, com pleno 
aproveitamento das outras potencialida
des nacionais e melhoria efetiva das condi
ções de vida dos trabalhadores. l 

As medidas mais recentes, consubstan
ciadas no "pacote" das estatais, no expur
go do INPC e no novo arrocho salarial -
autoritariamente impostas pelo Governo 
- redundarão em mais recessão, mais de
semprego e a perda ainda maior da sobe
rania nacional. Confirma-se a denúncia 
formulada pelo movimento sindical na me
morável 1 � Conferência Nacional da Clas
se Trabalhadora (CONCLAT), em Agosto 
de 1981, de que o Governo antidemocráti
co e antinacional, para não contrariar os 
interesses dos monopólios nacionais e es
trangeiros, levaria às últimas conseqüên
cias sua política de lançamento do ônus 
principal da crise sobre os ombros daque
les que vivem dos seus salários - os tra
balhadores. 

Os drásticos cortes nos investimentos 
públicos aprofundaram a crise e põem em 
risco cada vez maior a soberania nacional, 
dadas a responsabilidade do Estado por
mais de um terço da produção interna e a 
indisfarçada cobiça do capital estrangeiro 
por diversos setores estratégicos. O enfra
quecimento das empresas estatais reper
cute sobre o conjunto da economia fazen
do com que inúmeras empresas privadas, 

1 1 
DOCUMENTO DE APOIO ;- 1 

Mudar a política 
A • econonuca� 

defender: 
os interess�s 

nacionais, lutar 
pela democracia e 

1 

por melhor�s
condições de vida 

para os 
trabalhadores 

dependentes direta ou indiretamente da 
atividade produtiva do Estado, enfrentem 
sérias dificuldades e despeçam em massa
seus empregados. 

A campanha do Governo, do FMI e de 
setores do grande empresariado, apontan
do as empresas estatais como ineficientes 
e responsáveis pelo aumento do déficit 
público, visa denegrir este valioso patrimô
nio construído com sacrifícios e lutas. 

Parte integrante da campanha de des
mobilização destas empresas, visando sua 
desnacionalização, o decreto 2.036 atinge 
duramente os trabalhadores das estatais. 
Em nome do combate a supostos privilé
gios - sem referência às incalculáveis re
galias dos banqueiros, das multinacionais 
e dc.s latifundiários - a suspensão das 
promoções, o congelamento de benefí
cios, a completa subordinação da política 
de remuneração ao CNPS e o esvaziamen
to do papel dos sindicatos no setor e, em 
especial, perspectiva de demissões e rota
tividade - já que os novos empregados 
admitidos não terão nenhum dos benefí
cios atuais - constituemº afronta e amea
ça aos justos direitos adquiridos através de 
lutas históricas. 

A deteriorização das condições de vida 
dos servidores públicos é ainda mais mar
cante. A eles não são concedidos nem 
mesmo os parcos direitos ainda mantidos 
para os trabalhadores do setor privado e 
das estatais. Há anos com reajustes sala
riais muito abaixo do aumento do custo de 
vida, com correção de seus· vencimentos 

este ano prevista para a metade da infla
ção, sem 13? salário e sem direito à sindi
caliza�o. esses trabalhadores sofrem avil
tamento do seu poder aquisitivo sem para
lelo com o de outras categorias. Talvez 
apena� os aposentados e pensionistas, 
com a flagrante manipulação do cálculo de 
:ii�;��imentos, enfrentam situação se-

No qampo, onde as leis e os direitos ra
ramente são respeitados, os trabalhadores 

' 1 • rurais e camponeses continuam respon-
dendo pelo percentual maior da população 
em situação de miséria absoluta. Salários 
abaixo do mínimo regional para a grande 
maioria dos trabalhadores, a concentração 
cada vez maior da propriedade de terra, a 
migração para os centros urbanos e a so
brevivência sem condições dignas, a redu
ção da área disponível para cada família de 
pequenos proprietários e posseiros - sob 
violenta e ilegal investida de grileiros e 
grandes empresas - formam o quadro 
nada bucólico da vida rural brasileira. 

Para o conjunto dos trabalhadores sub
metidos à política salarial, o Governo Fe
deral impôs - sem consulta ao conjunto 
da sociedade e à revelia do Poder Legislati
vo - os Decretos-Leis 2.012, 2.024 e 
2.045 sob pressão do FMI e aplausos do 
grande capital. Apesar das afirmações do 
movimento sindical, de especialistas, de 
muitos empresários e até de min istros de 
Estado, de que os reajustes salariais não 
constituem fator de pressão inflacionária, 
a política salarial foi transformada em polí
tica aberta de arrocho. 

O fim dos 10% sobre o INPC para as re
munerações até três salários mínimos 
constitui inaceitável subtração de um be
nefício para a maioria dos trabalhadores 
carentes. A possibilidade de "livre" nego
ciação em inúmeras empresas e a restrição 
aos aumentos por produtividade - medi
das tão arbitrárias que exigiram para a sua 
decretação respaldo do autoritário Conse
lho de Segurança Nacional - correspon
derão, nos próximos dois anos, a maior 
perda do poder aquisitivo jamais sofrida 
pela classe trabalhadora brasileira. Em 
acréscimo, o INPC passou a ser adultera
do pelos chamados expurgos que aviltam 
ainda mais os salários dos trabalhadores. 

Os preços das mercadorias continuarão 
a ser reajustados livremente aumentando a
concentração da renda em benefício dos 
que detêm o grande capital. Longe de 
controlar efetivamente a inflação e o défi
cit público, o Governo conseguirá, com 
estas medidas, o rápido agravamento da 
recessão e do desemprego, dado o retrai
mento do consumo e, conseqüentemente, 
da produção provocado pelo brutal arro
cho dos salários. 

Na vã tentativa de disfarçar o impacto 
do novo arrocho salarial foi alterado o "pa
cote" do BNH, com aumento da presta
ção restrito a 80% do INPC. Ocorre que a 
diferença entre esse reajuste e a correção 
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monetária real será coberta, aceita a se
mestralidade, pela dilatação do prazo de 
pagamento ou quitação do saldo daqui há 
dois anos ou no final do contrato, pioran
do ainda mais a situação dos mutuários -
agora com os salários ainda mais arrocha
dos - e transformando o sonho da casa 
própria num verdadeiro pesadelo. Acres
centamos, também, as restrições cada vez 
mais drásticas ao atendimento de saúde e 
educação do povo brasileiro. 

Diante deste quadro de mazelas provo
cado pela política recessiva governamen
tal, os trabalhadores brasileiros, reunidos 
no Congresso Nacional da Classe Traba
lhadora, reafirmam as principais resolu
ções da 1 � CONCLAT. Sua atualidade de
monstra a capacidade de o movimento 
sindical identificar as origens da crise eco
nômico-social e as saídas possíveis, de 
acordo com seus interesses, e unir-se em 
torno de um programa de lutas. 

Contudo, o alarmante agravamento da 
crise - com o aumento do desemprego, 
da tensão social e do risco de perda de es
paços democráticos conquistados - e a 
consciência cada vez maior de que a alte
ração da atual política econômica não é 
uma reivindicação exclusiva dos trabalha
dores, exigem que o movimento sindical 
apresente com a máxima urgência os pon
tos básicos de uma proposta alternativa à 
recessão, capazes de serem assumidos 
por um amplo conjunto de forças políticas 
e sociais descontentes com a atual orien
tação econômica financeira. 

Formular propostas alternativas visando 
a mudanças na orientação econômica do 
País e a forma mais conseqüente de defe
sa, hoje, dos interesses dos trabalhadores 
e de abertura de novas e mais favoráveis 
perspectivas para as lutas econômicas· e 
para a conquista da democracia no Brasil. 

Abordados no quadro de um plano glo
bal, a ser debatido pelo conjunto da socie
dade, estes são os pontos básicos propos
tos pelo movimento sindical brasileiro: 

- Reativação imediata dos investimen
tos e gastos públicos: fim da política re
cessiva com a retomada do crescimento 
econômico através de investimentos públi
cos voltados para o atendimento das ne
cessidades da maioria da população, em 
áreas não dependentes de importações e 

geradoras de emprego, como habitação 
popular, saneamento, transporte, saúde, 
educação e produção de alimentos. 

- Reforma financeira com a desdolari
zação da economia, redução das taxas de 
juros e combate à especulação financeira 
para a extinção do verdadeiro foco de in
flação e fonte de desemprego. 

- Política Agrária - 1. exigimos do
Governo a imediata decisão política de im
plantação de uma reforma agrária ampla, 
massiva, e com participação dos trabalha
dores rurais, a começar pela aplicação do 

Estatuto da Terra, visando promover a me
lhor distribuição da terra e modificações 
estruturais no regime de sua posse, uso e 
propriedade, a fim de atender aos princí
pios de justiça social e ao aumento da pro
dutividade. 

2. Extensão aos trabalhadores dO cam
po de todos os benefícios previdenciários 
e trabalhistas do trabalhador urbano. 

3. Expansão do crédito ao pequeno
produtor. 

4. Criação de infra-estrutura e mecanis
mos adequados para transporte e distri
buição dos produtos agrícolas, de modo a 
garantir preços mais baixos para o consu
midor e remuneração mais justa para os 
pequenos e médios produtores. 

5. Isenção de impostos e fim da repres
são ao comércio ambulante do pequeno 
produtor agrícola. 

- Reforma Tributária - com incidên
cia maior de impostos sobre ganhos de ca
pital, em especial sobre os ganhos das 
aplicações financeiras, as altas rendas, he
ranças e valorização da terra, alívio de carL 

ga de impostos individuais e sobre o salá
rio. Isenção de ICM aos agricultores cuja 
área não ultrapasse 50 hectares, além de 
não incidência tributária sobre a herança 
de pequenos proprietários compreendidos 
até 50 ha. 

Fim da centralização dos recursos ad
vindos da tributação pelo Governo Fede
ral, causa do asfixiamento dos Estados e 
Municípios brasileiros. 

- Expansão de Crédito - com priori
dade para pequenas e médias empresas 
nacionais, inclusive para pequenos produ
tores rurais, a juros compatíveis com o de
senvolvimento da atividade produtiva e 
conseqüente expansão do emprego, sem 
exigências de reciprocidade, menos buro
cracia e maiores prazos de carência, com o 
fim de especulação financeira. 

- Dívida Externa - renegociação da
dívida externa, incluindo a moratória su
bordinada aos interesses nacionais, esta
belecendo-se condições e prazos para pa
gamento que permitam o fim da recessão 
econômica. A defesa da soberania nacio
nal exige o rompimento do acordo com o 
FMI. 

- Fim da política de arrocho salarial:
• Reajustes semestrais na base de

110% do INPC para quem ganha de 1 a 3 
salários mínimos e de 100% para todas as 
outras faixas salariais, inclusive para os 
aposentados e pensionistas. 

• Revogação dos decretos-leis 2.036,
2.037 e 2.045. 

• Fim do expurgo do INPC.
• Salário mínimo real e unificado nacio

nalmente de forma a garantir o sustento do 
trabalhador e de todos seus dependentes. 

• Congelamento dos preços de gêneros
de primeira necessidade e serviços pú
blicos. 

• Participação dos trabalhadores, junta
mente com o Governo e os empresários 
ria fiscalização do cálculo do INPC. 

• Extensão aos funcionários públicos
dos reajustes salariais semestrais automá
ticos e do 13? salário. 

- Combate ao desemprego, à rotativi
dade e suas conseqüências: 

• Redução da jornada de trabalho para
40 horas semanais, sem prejuízo do salá
rio, respeitando-se o direito das diversas 
categorias que através de lutas consegui
ram jornadas menores. 

• Estabilidade no emprego, desde a ad
missão. 

• Implantação do seguro-desemprego,
gerido ,com recursos públicos e privados, 
taxando-se sobretudo os lucros do capital 
financeiro e das multinacionais. 

- Tecnologia e Automação
• Pelo desenvolvimento de uma tecno

logia nacional nos diversos níveis, voltada 
para o aproveitamento das nossas maté
rias-primas e a satisfação das necessida
des da população e de atualização do co
nhecimento cientifico e que seja compatí
vel com a defesa do meio ambiente. 

• Defesa da politica de reserva de mer
cado na área da informática. 
. • Que a modernização e a automação 

não sejam fontes geradoras de desempre
go e que se oriente no sentido de substi
tuir as atividades insalubres e perigosas e 
para a redução da jornada de trabalho, 
sem prejuízo salarial. 

- Política Energética - desenvolver o
sistema energético do Pais baseado na hi
drelétrica e na biomassa. 

- A questão democrática
A fim de levar a cabo estas mudanças 

no atu�I modelo econômico, propomos à 
sociedade brasileira a deflagração de uma 
ampla campanha pelas ELEIÇÕES DIRE
TAS PARA PRESIDENTE DA REPÚBLI
CA, que ganhe a pujança da memorável 
campanha pela Anistia e que abrirá cami
nhos para as seguintes medidas políticas 
de democratização do Pais: 

• Revogação de toda a legislação de ex
ceção (Lei de Segurança Nacional, Lei de 
Greve, Lei dos Estrangeiros, Lei de Im
prensa, etc.). 

• Direito de greve para todos os traba
lhadores. 

• Liberdade e autonomia sindicais.
· • Liberdade de organização partidária.

• Política externa independente, basea
da nos principios de uma nova ordem eco
nômica internacional e que assegure uma 
distribuição mais justa da riqueza nacional. 
Apoio às lutas de libertação nacional, pela 
paz mundial, contra a corrida armamentis
ta e a guerra. Relações diplomáticas e co
merciais com todos os países, respeitando 
a .soberania e a autodeterminação dos po
vos. 

• Assembléia Nacional Constituinte, li
vre e soberana. 
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O Movimento Sindical brasileiro exper1-
mentou um grande � a partir de 
1978. Com a eclosão de inú�ras greves,
especialmente na classe operária, os traba
lhadores assumem então uhi importante' 
papel na cena política, contribuindo para o 
avanço de conquistas democráticas e 
apontando alternativas para os problemas 
nacionais. 

A articulação intersindical aparece ,à luz 
do dia e se fortalece, com base no apoio 
concreto às diversas categorias em luta, na 
organização das comemorações do 1 ? de 
Maio, na discussão sobre a CLT e a criação 
de escritórios regionais do DIEESE. . 

Nessa fase, realizaram-se vários eventos 
e reuniões intersindicais, dentre os quais 
destacou-se o Encontro Nacional de Diri
gentes Sindicais, realizado em Gragoatá 
(Niterói) em agosto de 1979. O Movimen
to Sindical já apontava então para os ris
cos .da recessão econômica e indicava a 
saída democrática como alternativa ao 
agravamento da crise que começava a 
despontar. 

Convocada por uma Plenária Nacional 
de Entidades Sindicais, finalmente realiza
se a 1 � CONCLAT nos dias 21, 22 e 23 de 
agosto de 1981. Com a participação de 
1.091 entidades sindicais de todo o País e 
5.036 delegados, suas resoluções abran
geram o grande universo das preocupa
ções dos trabalhadores constantes do Te
mário. O Plenário da CONCLAT aprovou 
um plano de lutas e elegeu uma Comissão 
Nacional PRÓ-CUT, encarregada de unifi
car as ações dos trabalhadores da cidade e 
do campo, criar as condições para a for
mação de uma Central Sindical Única e or
ganizar .o Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora. 

O principal problema para a Comissão 
foi não ter correspondido à necessidade de 
ampliação do movimento pela exclusão de 
Confederações, Federações e Sindicatos 
importantes como o dos Metalúrgicos de 

DOCUMENTOS 1DE APOIO - 2 e 3 

Unidade\ 
e organizaç�o

dos trabalhad�res
1 

A Comissão 
organizadora 

doCONCLAT 
apresenta a seguinte 

proposta de 
Resolução para 
os itens 2 e 3 

do temário 

São Paulo, por exemplo. 
As diversas manifestações convocadas 

pelo Movimento Sindical como passeatas, 
greves, caravanas e atos públicos tiveram 
a virtude de marcar a presença da classe 
trabalhadora nas lutas contra o Pacote da 
Previdência e os demais Decretos de Arro
cho Salarial e reforçar e ampliar o relacio
namento intersindical. 

O acúmulo de forças decorrentes destas 
lutas culminou na realização, com êxito, 
do DIA NACIONAL DE GREVES COM 
MANIFESTAÇÕES, a 21 de julho passado. 
Mas o fator decisivo foi a amplitude e o ca
ráter unitário da reunião que o convocou, 
que contou com a participação expressiva 
de entidades sindicais. A combinação das 
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mais variadas formas de luta, levando em 
conta os diferentes níveis de organização e 
de mobilização dos trabalhadores, fez com 
que o 21 de julho fosse o mais importante 
protesto dos últimos tempos. 

Devemos reconhecer, no entanto, que a 
transformação do movimento sindical em 
efetivo movimento unitário de massas é 
ainda um desafio a ser enfre11tado pelos 
trabàlhadores brasileiros. 

Na base da reflexão sobre as formas 
adequadas de superação desse problema 
devem ser levados em conta a precarieda
de da organização da população em dife
rentes setores da sociedade, a repressão 
ainda reinante com intervenções e cassa
ções de dirigentes sindicais, a resistência 
do patronato à criação de comissões de 
empresa, a ausência de estabilidade no 
emprego, a crise econômica e o aumento 
dramático do desemprego. 

A gravidade da crise, as péssimas con
dições de vida da população e a insatisfa
ção crescente exigem que todas as ativida
des sindicais e intersindicais alcancem ní
veis bem superiores de representatividade, 
contribuindo para a unidade de ação dos 
trabalhadores. 

Outro fator que dificulta o fortalecimen
to de nossas lutas é a legislação sindical, 
que precisa ser enfrentada à base de pro
postas concretas na busca de autonomia e 
democratização das entidades sindicais. 

O predomínio do contrato individual de 
trabalho sobre o contrato coletivo é inad
missível, pois dificulta a união dos traba
lhadores na luta contra a exploração dos 
patrões, retirando o conflito entre empre
gado e patrão do interior da empresa e 
agravando essas dificuldades. O Direito de 
Greve sempre foi limitado. 

Os trabalhadores sempre lutaram contra 
essa legislação sindical imposta, como são 
prova as resoluções de todos os Congres
sos, Conferências e Encontros Sindicais 
realizados. 

. . 

1. Fortalecimento e unificação das
relaç(Jes intBrSindicais

A experiência recente do movimento 
sindical mostra claramente que ainda n:lo 
estão criadas as condições para a forma
ção de uma verdadeira Central Única cios 
Trabalhadores. O grau de unidade do mo
vimento ainda nlo é suficiente e um gran
de número de entidades ainda nlo se in
corporou no trabalho intersindical. A falta 
de enraizamento das articulações intersin
dicais nas entidades sindicais e nos locais 
de trabalho dificulta o reconhecimento da 
legitimidade e da legalidade de uma Cen
tral. As articulações intersindicais esta
duais, bases de apoio para uma Central 
Nacional, ainda apresentam debilidades. 

É absolutamente indispensável deixar 
expresso que a unidade do Movimento 
Sindical só se dá quando a organização e 

. . . . . • .. • � .. e 

Plano de Lutas 
Sindicais articulação das lutas gerais dos trabalha

dores passam por dentro das entidades 
sindicais, qualquer que seja seu grau. Ex
pressamos, ainda, que no comando e or
ganização das coordenações estaduais, 
estejam presentes as Federações, além 
dos Sindicatos, e a nfvel nacional, as Con
federações. 

Para reforçarmos as organizações inter
sindicais, especialmente nos Estados, é 
imperiosa a criação, a nível nacional, de 
um Conselho coordenador das lutas sindi
cais em nosso País. Um Conselho que seja 
representativo do movimento sindical e 
que seja capaz de contribuir para a unifica
ção do conjunto das entidades. 

Nesse sentido, este Congresso elege o 
CONSELHO NACIONAL DA CLASSE 
TRABALHADORA (CONCLAT) que será 
composto por entidades sindicais de todos 
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os graus e não por pessoas isoladas, ca-
bendo às entidades, soberanaménte, indi-
car � seus representantes. 

Uma das tarefas mais importantes do 
Conselho eleito neste Congresso é o en-
tendimento e o diálogo com todo o Movi-

1 
mento Sindical e preparar a realização, no 

1 momento oportuno, e no máximo em dois 
anos, de um novo Congresso Nacional 
com a participação da esmagadora 'maio-
ria das entidades. 

Deve o CONCLAT estimular o fortaleci-
mento das relações intersindicais nos Esta-
dos e Municípios, requisito indispensável 
para a unidade a nível nacional. 

2. Ampliação e democratização da
organização dos trabalhadores 

1. Determinar ao CONCLAT eleito por 
este Congresso que, até 31 de março de 
1984, elabore os seguintes anteprojetos de 
lei: 

a) Sobre organização sindical - Pirocu-
rando considerar a existência de um só 
Sindicato em cada ramo da economia nu-
ma mesma área territorial, a instituição da 
organização sindical nos locais de trabalho 
como prolongamento do Sindicato, o pro-
cesso de eleições sindicais e a formalização 
da Entidade Central dos Trabalhadores. 

b) Sobre o fim da tutela do Estado -
Procurando conSiderar a criação de um ór-
gão composto só por trabalhadores elei-
tos, que substitua a atual Comissão de En-
quadramente Sindical em funções relati-
vas à organização sindical e o direito de 
cada entidade sindical elaborar seus Esta-
tutos baseados na autonomia face ao Es-
tado, aos partidos políticos, aos patrões, 
aos credos religiosos, etc. 

c) Sobre Contrato Coletivo de Trabalho
Proe:urando considerar a extinção gra-

dativa do Contrato lridividual de Trabalho 
e sua substituição pelo Contrato Coletivo 
1de Trabalho como instrumento que possa 
regular as relações entre o capital e o tra-
balho. 

d) Sobre Direito de Greve - Procuran-
do considerar que a greve no Brasil foi 
sempre regulamentada no sentido de im-
pedi-la e que por isso mesmo a ampliaçãp 
da possibilidade de exercê-la é fundamen-
tal para os trabalhadores. 

J e) Sobre o salário mínimo real e unifi 
1do. i

//. Recomenda -se que os anteprojet� 
de lei e outros assuntos de interesse dos 
trabalhadores sejam discutidos em confe-
rências em cada Sindicato, com a presen-
ça de delegados das diversas empresas, 
até o mês de maio de 1984. 

Ili. Recomenda-se em cada Estado a 
realização, no, final do primeiro semestre 
de 1984, de uma Conferência Estadual 
com a participação das entidades locais, 
na base da representação proporcional, 
para discutir as· propostas e opiniões dos 
trabalhadores sobre os anteprojetos de lei 
e outros assuntos de interesse da classe 
trabalhadora. 

IV. No segundo semestre de 1984, reali-
zar uma Conferência Nacional, na base da 
representação proporcional segundo o nú-
mero de trabalhadores existente em cada 
Estado, para discutir as propostas e opi-
niões das Conferências Estaduais sobre os 
anteprojetos de lei. 

V. Recomendar ao Conselho eleito nes-
te Congresso, que procure criar as condi-
ções no Parlamento para que haja por par -
te deste, um acompanhamento das dis-
cussões desses anteprojetos de lei no mo-
vimento sindical. 

VI. Após a realização da Conferência,

• 

organizar uma ampla campanha de mobili-
zação em torno da aprovação dos ante-
projetos. 
3. Luta por uma saída democrática 

. ' 

para a crise ' 

Considerando que o fim da recessão 
J 

econômica e a retomada do desenvolvi- .1 

mento só resultará da ação coletiva e orga-
i nizada das forças sociais e políticas; 

Considerando que os trabalhadores em 1 

seu Congresso de Praia Grande apresen- !. 

tam um conjunto de propostas alternativas 
nas áreas econômica, social e política; 

Considerando que é fundamental a arti-
culação do mo'(imento sindical com as de-
mais entidades, as forças e personal (ledes 

1./� 
políticas em torno de uma alternativa de-
rnocrática para o País, 

O Congresso Nacional da Classe Traba-
lhadora de Praia Grande/83 resolve: 

a) Aprovar uma Carta Política dos Tra-
balhadores que terá a forma de um abai-
xo-assinado colhido nos locais de traba-

1 lho, a cargo de cada Sindicato, e entregue 
ao Congresso i\iac1onal no inicio dos tra-
balhos do Legislativo em 1984. 

b) Propor, através do Conselho Nacio-
nal da Classe Trabalhadora, aos partidos e 
personalidades da vida brasileira, a realiza-
ção de um Encontro Nacional pela Demo-
cracia e em Defesa da Soberania Nacional 
com a finalidade de discutir e aprovar uma 
alternativa democrática para apresentação 
à sociedade, levando-a posteriormente à 
Presidência da República, aos Presidentes 
da Câmara Federal e do Senado, aos Go-
vernadores dos Estados, às Assembléias • 

Legislativas e às Câmaras Municipais e fa-
zendo em torno das propostas uma gran-
de mobilização nacional, com as mais va-
riadas formas de manifestações e protes-
tos 
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� COMUNICADO$ 
CONCLA1i 

1, 2, 3 e 4 

1?. 
1 

O 
Em reunião realizada �o N 1 dia 30/08 na sede do S1n·

• dicato dos Eletricitários 
de São Paulo, a Comissão de Orgahiza
ção, em sua seg4nda reunião, estabeleceu 
os planos de luta visando à revogação

! 
do 

Dec: Lei nº 2 04"i 

Contra o 
dec. lei 2.045 

1. Elaboração imediata de boletins es·
clarecendo aos trabalhadores o brutal ar· 
racho salarial que o decreto representa, 
utilizando os cálculos do DIEESE que se· 
rão publicados dia 26 próximo. Alertar aos 
trabalhadores da eventual necessidade de 
deflagração de greve para que seus direi
tos sejam resguardados. 

2. Sugerir e conclamar às Confedera
ções, Federações e Sindicatos e realizarem 
debates e palestras, se possível com a par· 
ticipação de parlamentares de todos os 
partidos exigindo seus posicionamentos 
quando da votação do Decreto-Lei 2.045. 

3. Realização de plenárias inter-sindicais
• para debater com a Comissão Mista do 
Dec. Lei 2.045. A executiva já está conta·
tando os membros da Comissão Mista pa·
ra ver essa possibilidade e tentar estabele· 
cer um cronograma de visitas da Comissão
aos Estados. Caso seja difícil a plenária
inter-sindical, realizar o encontro da Co
missão Mista nas Assembléias Legislativas.

4. Comparecimento de dirigentes sindi·
cais em Brasília, quando houver reuniões
da Comissão Mista, especialmente se al
gum ministro for convidado a prestar es
clarecimentos à Comissão.

5. Caravana de trabalhadores à Brasília
no dia da votação.

6. Realização de assembléias e debates 
visando a preparação do dia 30/09. 

7. 30 DE SETEMBRO • Dia Nacional de
Manifestações contra o Dec. Lei 2.045. 

8. Reunião de Plenária Nacional de enti· 
dades sindicais, convocada pela Comissão 
Organizadora, no dia 5 de outubro para
avaliação e seqüência da luta visando a re·
vagação do Dec. Lei 2.045. Local de en
contro às 10:00 horas: Rampa do Con
gresso.

9. Recomenda-se às entidades sindicais. 
que no dia 04/10, levem faixas, cartazes e
bandeiras da respectivas entidades.

1. Até o dia 20 de outu· N O 2 bro as inscrições de· 
• vem ser remetidas para

o Sindicato dos Bancários do Rio de 
Janeiro (Ali. Pres. Vargas, 502 • 15? an· 
dar), onde até aquela data continuará
funcionando a SECRETARIA ADMI
NIS TRATIVA DO CONCLAT, marcado
para os dias 4, 5 e 6 de novembro por
mais de 200 entidades que participaram
da Plenária Nacional e pela esmagadora

maioria da Comissão Nacional Pró-Cut. 
Toda a infra-estrutura de inscrições das 
entidades continua naquele endereço 
acima e as correspondências devem ser 
dirigidas aos cuidados de Ivan Martins 
Pinheiro. 

2. Todas as entidades que desejem partici
par do CONCLAT, devem preencher a
ficha de inscrição anexa, mesmo aque
las que já tenham feito sua inscrição,
para efeito de confirmação.

3. Só estão sujeitas ao pagamento da taxa
de inscrição as entidades que ainda não
tenham providenciado a inscrição no
Congresso. A tabela é a seguinte: 
- entidades com até 5.000 trabalhado· 
res na base CrS 5.000,00; - entidades
com de 5.001 a 10.000 trabalhadores na
base CrS 10.000,00; - entidades com
de 10.001 a 50.000 trabalhadores na ba·
se CrS 20.000,00; - entidades com
mais de 50.001 trabalhadores na base
CrS 40.000,00; - Federações CrS
40.000,00; Confederações CrS
60.000,00;
Obs.: No caso de entidades de Servi·· 

dores Públicos, 1=onsulte o regi· 
menta interno. 

- O pagamento deve ser efetuado por 
cheque nominativo em nome de
Eraldo Lirio de Azeredo ou em Or·
dem de Pagamento na conta n?
319.038·2 junto ao Banco do Brasil
S.A., agência Centro - Rio de Ja·
neiro, em nome, também, do com·
panheiro Eraldo.

4. A SECRETARIA GERAL DO CON· 
GRESSO para onde devem ser encami-

1 

nhadas as correspondências, com ex·
ceção das fichas de inscrição, suges· 
tões de teses, pedidos de esclarecimen· 
to, etc., funcionará, a partir desta data, 
na sede da Federação dos Metalúrgicos 
de São Paulo, cujo endereço é Rua Pa· 
rá, 66 - Centro - SP - CEP. 01243 
- Telefone 257.5255. 

5. Ao findar-se o prazo de inscrição de en· 
tidades (20 de outubro) todas as fichas 
de i�scrição passarão para a Secretaria 
Geral, afim de ser processado o creden
ciamento e a confecção dos crachás. 

6. A Comissão Organizadora criou, dentre 
seus membros, as seguintes Secreta
rias: 
Secretaria de Infra-Estrutura: Federação 
dos Metalúrgicos de São Paulo, Fede· 
ração dos Gráficos de São Paulo, Fede
ração das Comunicações de São Paulo 
e Sindicatos dos Metalúrgicos de São 
Paulo e Santos; 
::.t:c;retana de Fmança�. FE l AG RJ, 
Sindicato dos Bancários do Rio de Ja· 
neiro, Sindicato dos Gráficos do Rio de 
Janeiro, Federação dos Metalúrgicos 
de São Paulo, Sindicato dos Eletricitá· 
rios de São Paulo e FENAESP. 
Secretaria de Divulgação e Propagan·
da: Sindicato dos Eletricitários de São
Paulo, Federação dos Urbanitários de
São Paulo, Federação dos Gráficos de
São Paulo, Sindicato dos Metalúrgicos
de Osasco e Sindicato dos Padeiros de 
São Paulo. 

7. O documento de apoio para discussão 
nas Comissões de Trabalho, será divul·
gado até o fim do mês de setembro.

8. Oportunamente, informaremos mais
detalhes, que incluirão uma módica ta·
xa por cada delegado para custear as 
despesas de hospedagem e alimenta· 
ção em Praia Grande, onde existem inú
meras colônias de entidades sindicais. 
As despesas de transportes correrão 
por conta das entidades. 

Realizou-se nesta data N O
• 
3 uma reunião da Comis· 

são Organizadora do 
CONCLAT-83, que se dará nos dias 4, 5 e 
6 de novembro próximo, no município de 
Praia Grande, São Paulo. 

Na ocasião foram tomadas diversas pro· 
vidências para a organização do Congres
so, que vem recebendo a adesão de cente
nas de entidades sindicais do País. 

Para a participação dessa entidade no 
CONCLAT, prestamos as seguintes infor· 
mações: 

1. Estamos anexando ao presente a ficha
de inscrição ao CONCLAT, lembrando 
a proporção de delegados por entida·
des, conforme o artigo 9� do regímen·
to interno. (Veja Tabela 1).

2. A taxa de inscrição, para as entidades
que ainda não a pagaram, obedece à
seguinte tabela. (Veja Tabela 2) 
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' Assemblé� 1 Diretoria 
Até 2.000 na Base. . . . . . 2 

� 1 

1� 1 

Até 5.000 na Base. . . . . . . . . . . . . Cr$ 5.000,00 
"' De 5.001 a 10.000 .. . . . ........ Cr$ 10.000,00 

De 10.001 a 5 0.000 ............. CrS 20.000,00 
Mais de 5 0.001 ................. Cr$ 40.000,00 

"' De 2.001 a 10.000. . . . . . 3 
De 10.001 a 30.000. . . . . . 4 
De 30.001 a 100.000. . . . . . 5 
De 100.001 a 200.000. . . . . 6 
Mais de 200.001. . . . . . . . . . 7 

1 16 j ., Federações .................... Cr$ 40.000,00
20 Confederações ................. Cr$ 60.000,00

-- -·---·- ---· 
3. As inscrições devem ser remetidas, até

o dia 20/10, para o Sindicato dos Ban
cários do Rio de Janeiro (Ali. Presiden
te Vargas, 502 - 15� andar - CEP
20.071 - Rio de Janeiro - Tel.: 223-
4117), aos cuidados de Ivan Martins
Pinheiro ("Secretaria Administrativa
do CONCLAT"I que. funcionará até
aquela data no endereço acima, pas
sando posteriormente para São Paulo.

4. A Secretaria Geral do CONCLAT, para
onde devem ser encaminhadas as cor
respondências, com exceção das fi
chas de inscrições, sugestões. teses, 
esclarecimentos etc. já estão funcio
nando na sede da Federação dos Me
talúrgicos de São Paulo, cujo endere
ço é Rua Pará, 66 - Centro - São
Paulo, CEP 01.243 - Tel.: 257-5255
(procurar Argeu, Gerson ou Lázaro). 

5. Lembramos aos companheiros que as
despesas de transporte, alimentação e
hospedagem correrão por conta das
entidades participantes. 

6. Os delegados ficarão hospedados em
colônias de férias dos Sindicatos Pau
listas na Praia Grande. Os delegados
que excederam da capacidade das co
lônias ficarão hospedados em Hotéis 
próximos ao local da realização. 
As colônias cobrarão diárias em torno
de quatro mil cruzeiros, com direito ao
pernoite, café da manhã, almoço e
jantar. 

Por convocação da Co-

N 
O

• 
4 missão Organizadora do

CONCLAT-83 (Congres
so Nacional da Classe Trabalhadora), que
se dará nos dias 4, 5 e 6 de novembro pró
ximo, em Praia Grande (SP), realizou-se, 
nesta data, uma reunião Plenária Nacional
de Entidades Sindicais, no Auditório Pe
trônio Portela, Senado Federal, com a ex

pressiva participação de dezenas de Fede
rações e Sindicatos de todo o país, de cin
co Confederações Nacionais e do Secreta
riado Nacional dos Trabalhadores em Em
presas Estatais. O objetivo da Plenária era
a discussão da luta pela rejeição dos de
cretos 2.036 e 2.037 (pacotes das estatais)
e 2.045 (pacote do arrocho salarial). 

Ao início da reunião, compareceram di
versos parlamentares que deram informes 
sobre o processo de votação no Congres
so Nacional. Fomos informados de que, 
no período de 17 a 20 de outubro, os três
decretos deverão ser discutidos e votados.
Os partidos de oposição, que estão con
tando para a rejeição dos pacotes com o
apoio inclusive de setores do partido do
governo (como ocorreu por ocasião da re
jeição do 2.024), estão mobilizando todos
os parlamentares para que a votação dos
três pacotes se dê no dia 19 de outubro. 
Tendo em vista que os partidos de oposi
ção, em seu conjunto, tem maioria no
Congresso Nacional, as esperanças são de
que a mobilização seja bem sucedida e as
votações ocorram efetivamente na data 

Já os Hotéis, com os quais estamos
mantendo contatos para reservas, co
bram de 4 a 5 mil cruzeiros de diária, 
sem refeições, que podem ser feitas
nas colônias ou na rede de bares e res-

. taurantes da região. 
Apelamos às entidades que tem mais
condições financeiras a darem prefe;
rência à rede de Hotéis, cuja relação
será entregue na chegada das delega
ções, para que aquelas entidades pos
sam acomodar seus delegados nas co
lônias, cujo preço é mais barato. 
Seja para acomodação em Colônias
ou Hotéis, só poderemos garantir re
servas para as entidades que nos co
municarem a sua opção e o número de 
reservas até o dia 25 de outubro/83. 

7. Na chegada à Praia Grande, as delega
ções devem digirir-se, para credencia
mento e instruções, ao OCEAN 
PRAIA CLUBE, onde funcionará a Se
cretaria, a partir de 3/ 11, ás 9:00 horas 
da manhã. 

8. Tendo em vista os elevados custos pa
ra a realização do CONCLAT, que
contará exclusivamente com recursos
do Movimento Sindical Brasileiro, soli
citamos às entidades uma contribui
ção financeira extra, se possível, a ser 
remetida mencionada no item 2. 

9. Solicitamos às Confederações e Fede
rações · integradas na realização do
CONCLAT que remetam circulares a

Todos à Brasília 
para derrotar 

os pacotes 

prevista. 
A presença das entidades e das lideran

ças sindicais no Congresso Nacional foi
aproveitada ainda para visitas às lideranças
partidárias, a Deputados e Senadores de
todos os partidos, aos Presidentes e de
mais membros das mesas diretoras da Câ
mara e do Senado. Na ocasião, foram dis
tribuídos aos parlamentares e à imprensa
exemplares da CARTA ABERTA AO CON
GRESSO NACIONAL dirigida pela Comis
são Organizadora do CONCLAT. Solicita
mos aos parlamentares o fechamento de
questão por parte dos partidos e a presen
ça em Plenário na data acertada, para re
jeição daqueles instrumentos repudiados
pelos trabalhadores e pelo povo brasileiro.

A fim de marcar a presença "da classe
trabalhadora no Congresso Nacional,
mostrando a nossa insatisfação com a edi
ção dos pacotes e os rumos da política
econômica do governo, a Comissão Orga
nizadora do CONCLAT conclama o con
junto do movimento sindical a comparecer 
em massa à Brasília para engrossar e dar
expressão à CARAVANA NACIONAL 
CONTRA OS PACOTES, que ficará grava
da na história da luta dos trabalhadores 
brasileiros.

seus filiados divulgando o evento e
convidando-os e incentivando-os à
participação. 

10. Estamos remetendo o documento de
apoio elaborado pela Comissão Orga
nizadora do CONCLAT relativo ao
item primeiro do temário ("Os Proble
mas Nacionais e as Alternativas dos
Trabalhadores" 1. 
Conclamamos essa Entidade a promo
ver ampla discussão desse documen
to, remetendo-nos suas criticas e su
gestões para o aperfeiçoamento das
teses que serão distribuídas aos dele
gados como referência dos debates do
CONCLAT. 
Quanto aos 2 (dois) outros itens do Te
mário ("Unidade e Organização dos
Trabalhadores" e "Plano de Lutas Sin
dicais"), estamos aguardando suges
tões para a elaboração das teses que
comporão a documentação para a dis
cussão no Congresso. 

Estamos convencidos de que a partici
pação dessa Entidade no CONCLAT -83
�rará uma grande contribuição na luta dos
trabalhadores brasileiros para a superação
da grave crise porque passa o País, que
abrirá caminho para a ampliação de nossas
conquistas econômicas, sociais e políticas.

Os dias mais importantes para a presen
ça da caravana no Congresso Nacional
são os dias 18 e 19 de outubro. As delega
ções deverão chegar à Brasília no dia 18, 
quando promoveremos uma concentração
às 16 horas na rampa do Congresso. Con
tudo, caso haja disponibilidade e tempo, 
as delegações poderão chegar a partir do 
dia 17, quando se iniciarão os debates, pa
ra já passarem a visitar parlamentares, em
especial de seus Estados, mostrando o de
sejo dos trabalhadores pela rejeição dos
pacotes. Advertimos ainda os companhei
ros para a possibilidade de sermos obri
gados a permanecer em Brasília até o dia 
20, caso o governo tente alguma manobra
protelatória. 

Solicitamos às entidades que tragam
faixas e bandeiras para Brasília e remetam
manifestos, ofícios ou telegramas a todos
os parlamentares avisando que estarão
prese11tes na votação para cobrar a rejei
ção dos decretos. 

Na expectativa da participação dessa 
entidade na grande caravana à Brasília, es
tamos certos de que derrotaremos os pa
cotes e, no CONCLAT de Praia Grande, 
daremos passos seguros no sentido da su
peração da atual orientação da política
econômica do governo, submissa a impo
sições do FMI e das multinacionais, crian
do as condições para o estabelecimento
de uma sociedade democrática onde im
perem a justiça social, o bem estar dos ci
dadãos e a soberania nacional.
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Prezados Companheiros, 

Aproximando-se a rea
lização do CONCLAT 

(PRAIA GRANDE), prestamos aos com
panheiros as informações abaixo, neste úl
timo Comunicado antes do Congresso, 
salvo se surgirem fatos de última hora: 
- já se encontram em nosso poder cente

nas de inscrições de entidades de todo
o Brasil, das mais variadas categorias
profissionais, entre Confederações, Fe
derações, Sindicatos e Associações
Pré-Sindicais e de Servidores Públicos
nacionais e estaduais. Confirmaram a
sua presença todas as três Centrais
Sindicais Mundiais {Confederação In
ternacional das Organizações Sindicais
Livres, Confederação Mundial do Tra
balho e Federação Sindical Mundial),
além de dezenas de entidades nacio
nais de diferentes países.

- @ foram expedidos convites, para a
Sessão de Encerramento, a todos os
Governadores de Estados, Senadores,
Deputados Federais, Assembléias Le
gislativas de todos os Estados, Prefei
turas e Câmaras Municipais, ABI,
OAB, CNBB, DIEESE, DIESAT, CEN
TRO DE MEMÓRIA SINDICAL, todos
os partidos políticos e dezenas de enti
dades democráticas e populares, tendo
diversas presenças já confirmadas.

- mesmo com todas as dificuldades en
contradas para a realização de um Con
gresso que conta exclusivamente com
os recursos do movimento sindical bra
sileiro, a disposição das entidades sin
dicais e o apoio que vimos recebendo
da sociedade tem nos permitido avan
çar na organização da infra-estrutura:
• embora continuem os contatos com

as entidades sindicais de São Paulo,
já dispomos até o momento, de cerca
de 3.000 leitos nas diversas colônias
de férias existentes em Praia Grande,

todas de propriedade de Sindicatos e
Federações. Daremos prioridade para
acomodação nas colônias aos dele
gados de entidades que tem mais di
ficuldades econômicas. Estamos soli
citando às entidades localizadas no
Estado de São Paulo (que terão me
nor gasto em passagens) e entidades
de outros Estados que tem condições
financeiras, no sentido de alojarem
seus delegados na rede de hotéis da
região, com os quais estamos acer
tando convênios para baratear os
custos da hospedagem.

• para os que estiverem hospedados
nas colônias, as refeições serão servi

das no próprio local de acomodação.
Uma empresa especializada venderá,
a preço de convênio, refeições para
os que estarão hospedados fora das
colônias, que terão ainda a alternati
va de utilização dos restaurantes da 
região.

• para cálculo dos recursos que devem
ser trazidos por essa entidade para o

A todas as 
entidades 

sindicais do país 

custeio da hospedagem e alimenta
ção de seus delegados, levem em 
conta que: 
- a diária nas colônias, com direito a

pernoite e todas as refeições, fica
rá em torno de CrS 4.000,00 por
delegado.

- a diária nos hotéis variará de CrS
4.000,00 a CrS 6.000,00 por dele
gado, com direito apenas ao café
da manhã.

- as refeições variarão de CrS
500,00 a CrS 1.000,00.

• serão instalados na Praia Grande vá
rios tipos de serviços, como Posto
Médico, telefones públicos, correios,
stands.de informações, guichês para
marcação de passagens, etc.

CREDENCIAMENTO 

- o credenciamento será feito pelo res
ponsável da delegação e não por cada
delegado individualmente, a fim de agi
lizar o processo de entrega das creden
ciais e de alojamento. Portanto, sua de
legação deve indicar um responsável,
que se dirigirá ao Ocean Praia Clube.

- ao responsável pela delegação serão
entregues, mediante recibo, os cra
chás, os cartões de voto e as pastas de
todos os delegados da entidade.

- as delegações devem procurar chegar
conjuntamente à Praia Grande, a fim
de facilitar ao responsável pela delega
ção a distribuição do material.

- o responsável pela delegação efetuará
todos os pagamentos necessários e se
encarregará da acomodação dos dele
gados no alojamento que for indicado
pela Comissão Organ�adora.

- todos os delegados receberão em suas
pastas uma cartilha com todas as infor
mações úteis e as teses ao Congresso.

INSCRIÇÕES DAS ENTIDADES 

- a partir desta data as inscrições das en
tidades devem ser remetidas para o en
dereço constante deste comunicado,
em São Paulo (Rua Pará, 66 - Capital
- SP - CEP: 01243).

- caso os companheiros ainda não te
nham recebido a ficha de inscrição, de
vem telefonar para São Paulo (011)
257-5255 e solicitar a remessa.

- a ficha de inscrição do Congresso,
impressa em papel amarelo com o
timbre da Comissão Organizadora do
CONCLAT-PRAIA GRANDE, deve
ser preenchida e remetida por todas
as entidades participantes, mesmo
por aqueles que já o tenham feito an
tes da transferência da data do Con
gresso, para efeito de confirmação.
evite a inscrição de sua entidade em ci
ma da hora, a fim de não dificultar o
credenciamento e o alojamento de seus
delegados. Se possível, as delegações
devem chegar durante o dia 3 de no
vembro (quinta-feira).

- A Sessão de Abertura está prevista pa
ra iniciar-se às 11 horas do dia 4 de no
vembro (sexta-feira).

TELEX E TELEFONE 

- a partir do dia 2 será instalado um telex
em Praia Grande (no Ocean Praia Clu
be) com o n? 131464-RTEL.

- o telefone do Ocean Praia Clube é
(0132) 94-2931.

- Ao chegarem em São Paulo, as delega
ções devem dirigir-se à Praia Grande,
através das seguintes alternativas:
1. Chegada de Ónibus de Aluguel ou 

Veículos Particulares:
Pegar a VIA ANCHIETA ou a VIA
DOS IMIGRANTES. Ao término
dessas VIAS, pegar a VIA PEDRO
TAQUES, rumo à Cidade Ocean,
Praia Grande.

2. Chegada na Rodoviária Tietê:
Pegar o METRÔ e descer no TER
MINAR JABAQUARA. Ali tomar o
Ônibus "RÁPIDO SÃO PAULO",
com destino à Cidade Ocean.

3. Chegada no Aeroporto de Congo
nhas: 
Pegar um TAXI até o TERMINAL
JABAQUARA, seguindo o ROTEI
RO N? 2.

4. Chegada de Trem na Estação da 
Luz: 
Igual ao ROTEIRO N? 2.

- Qualquer dúvida ou contratempo na
sua chegada utilize os seguintes telefo
nes para informação:
• FEDERAÇÃO DOS METALÚRGI

COS DE S. PAULO - Fone: 257.5255
Rua Pará, 66 - São Paulo - Capital

• SINDICATO DOS METALÚRGICOS
DE S. PAULO - Fone: 35.6191

• SINDICATO DOS METALÚRGICOS
DE SANTOS - Fone: 32.4518
/w. Ana Costa, 55 - Santos

Contando com a sua participação nesse 
importante evento para o avanço das luta 
dos trabalhadores, apresentamos nossas 

FRATERNAIS SAUDAÇÕES 
--·- -- -- ·----------· - ------ -----
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Companheiros, 
Encontra-se em tramitação no Congres

so Nacional o famigerado decreto 2.045, 
que constitui-se no maior arrocho salarial 
da história de nosso país. Trata-se, para os 
trabalhadores brasileiros, na luta prioritária 
neste momento. 

Na compreensão da necessidade de se 
estabelecer um cronograma de lutas pela 
revogação do 2.045, a histórica reunião 
Plenária Nacional de Entidades Sindicais. 
realizada nos dias 20 e 21 de agosto passa· 
do, na sede da Contag, em Brasília, decidiu 
transformar o DIA 30 DE SETEMBRO num 
DIA NACIONAL DE MANIFESTAÇÕES. 

Nesse sentido recomendamos a realiza
ção de Assembléias nas entidades e de reu
niões intersindicais em todos os Estados 
para a discussão das formas de luta que 
adotaremos nesse dia. Consideramos que, 
sem prejuízo das mais variadas formas de 
protesto a serem utilizadas nesta jornada, 
que serão ditadas pelas decisões soberanas 
das instâncias sindicais levando em consi
deração os diferentes níveis de organiza-

• .... �-4 • ....,.,, •' ' ,, J·· \ , ,# • •  .,. • \ 

As Entidades Sindicais que integram a 
Comissão Organizadora do Congresso Na
cional das Classes Trabalhadoras (CON
CLAT), a ser realizado em novembro, 
Praia Grande, São Paulo, reunidas no dia 
04/10 em Brasília, manifestam a V. Exa. a 
satisfação de milhões de trabalhadores 
brasileiros pela demonstração de indepen
dência do Congresso Nacional, ao votar 
pela rejeição do Decreto-Lei 2.024, ocorri
do no dia 21 de setembro último. 

A expressiva manifestação da maioria 
dos congressistas, além de resguardar os 
direitos da classe trabalhadora, significou 
também um gesto de afirmação do poder 
legislativo e de restabelecimento das prer
rogativas do Parlamento' Nacional. 

Aproximam-se as datas de votação dos 
Decretos-Lei 2.036/2.037, que atingem 
os direitos e as conquistas de um milhão e 
trezentos mil trabalhadores das empresas 
estatais, cortando investimentos sem cor-

A Comissão Organizadora do CON
CLAT de Praia Grande sauda a todos os 
trabalhadores que participam desta cara
vana, que foi deliberada numa grandiosa 
Plenária Nacional de Entidades Sindicais, 
em 20 e 21 de agosto deste ano, aqui em 
Brasília, com a presença de 216 entidades 
de todo o País e convocada por esta Co
missão Organizadora em circulares remeti
das a todo o movimento sindical, nos dias 
30 de agosto e 4 de setembro. 

1 

i 
DOCUMENTOS 

Derrotar 0
1
2. 

chega de pac 

(. 

ção e de mobilização dos trabalhadores. 
em cada Estado, destacadamente nas prin
cipais cidades do país, devem realizar-se 
amplas manifestações públicas (atos, con
centrações, passeatas etc.) que sejam ca
pazes de incorporar os mais variados seto
res da sociedade interessados na derrota 

Carta Aberta 
ao Congresso 

Nacional 

Aos Parlamentares, 
aos traballiadores 

presentes 
ao Congresso 

Nacional
' . . -

e a oprmao 
pública 

da atu91 política econômica imposta ao país 
e na superação da crise através de alternati
vas defT)ocráticas que preservem os inte-

1 resses e os direitos da população. 
Com o objetivo de aumentar a mobiliza

ção e a pressão sobre os parlamentares, a 
Comissão Organizadora do CONCLAT 
apresehta o plano de lutas anexo e convi
da todas as entidades sindicais do país pa
ra uma PLENÁRIA NACIONAL DE ENTI
DADES SINDICAIS. no dia 05 de OUTU
BRO, com encontro às 10:00 horas na 
rampa do Congresso Nacional. 

Temos certeza de que a grandeza das 
manifestações do dia 30, a expressiva pre
sença das entidades sindicais no Congres
so Nacional no dia 05 de outubro contribui
ção para acumular forças que. culminando 
com a GRANDE CARAVANA de Trabalha
dores no dia da votação, serão capazes de 
derrotar este instrumento de arrocho sala
rial, que será mais tarde lembrado apenas 
como o "falecido decreto 2.045." 

PELO FIM DOS PACOTES 
E DO ARROCHO SALARIAL! 

ng1r, no entanto, suas sérias distorções 
administrativas. 

Em seguida, será votado o Decreto 
2.045 que, ao limitar os reajustes salariais a 
80% ao INPC, condena milhões de brasi

. leiros à fome e à miséria, além de causar 
graves prejuízos a economia nacional. 

Estes Decretos representam antes de 
tudo a submissão do País a interesses ex
ternos, representados pelo Fundo Mone
tário Internacional, constituindo-se em sé
ria ameaça à soberania nacional. Portanto, 
precisam ser rejeitados. 

Esta é a certeza e a convicção dos tra
balhadores e de toda a sociedade brasilei
ra, que será refletida na manifestação alti
va e independente do congresso nacional, 
através de seus parlamentares, eleitos pelo 
voto popular e que saberão honrar seus 
mandatos. 

Brasília (DF). 4 de outubro de 1983. 

Os trabalhadores brasileiros saudam a 
todos os Parlamentares e reafirmam a sua 
satisfação com a demonstração de inde
pendência do Congresso Nacional no his
tórico episódio da rejeição do Decreto 
2.024, presenciado nas galerias por cente
nas de trabalhadores que atenderam à 
conclamação desta Comissão Organizado
ra, em matéria publicada em vários órgãos 
de imprensa. 

Aquela expressiva manifestação dos 
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Congressistas, além de salvaguardar os di
reitos da classe trabalhadora, significou 
também um gesto de afirmação do Poder 
Legislativo na luta pelo restabelecimento 
de suas prerrogativas. 

Nesses dias as atenções da Nação vol
tam-se novamente para o Congresso Na
cional. Encontram-se em regime de vota
ção os Decretos 2.036 e 2.045. O primeiro 
atinge direitos e conquistas de 1 milhão e 
300 mil trabalhadores em empresas esta
tais; o segundo limita os resjustes salariais 
a 80% do INPC, aprofundando a fome e a 
miséria de milhões de assalariados e a ruína 
da economia nacional. Estes pacotes, além 

do mais, constituem uma aubmissão � 
nossa política econômica aos inter�
das multinacionais, representados pel

�acordo com o FMI. São, sobretudo, instru 
mentos de ameaça à soberania nacional. 

Antevendo a derrota desses Decretos, 
Governo Federal está acenando com � 
possibilidade de negociações em torno d

l reformulações da política salarial. Estamo 
e sempre estivemos abertos ao diálogo 
Consideramos que a rejeição desses Dei 
eretos não significa a negativa ao entendij 
mente, porque o diálogo democrático não 
pode basear-se na chantagem. Pelo conJ 

trário, pressupõe o direito de divergir. 

Dessa forma, a Comissão Organizadora 
do CONCLAT de Praia Grande reafirma a 
sua posição de rejeição dos Decretos 2.036 
e 2.045, conclamando os Congressistas a 
manterem sua independência e o espírito 
de defesa dos interesses nacionais e popu
lares. Aos trabalhadores, conclamamos ao 
reforço da nossa unidade eflisposição de 
luta, para o avanço de nossas conquistas 
econômicas, sociais e políticas. 

Brasília (DF), 18 de outubro de 1983. 
A COMISSÃO ORGANIZADORA 
DO CONCLAT - PRAIA GRANDE 
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HOTEL MIRAMAR - 22 apartamentos 
frente p/ o mar, com capacidade para 70 
pessoas. CrS 3.000,00 por pessoa, somen
te para dormir. Av. Castelo Branco n? 
2.188, fone: 91 /1943, Jardim Guilhermi
na. 

HOTEL BOQUEIRÃO LTDA. · Capaci
dade para 51 pessoas. Diária: CrS 4.000,00 
por pessoa, sem café e refeição. Estacioi 
na�nto próprio. Av. Pres. Castelo Braliico, 1260, Boqueirão. Fone: 91-1642. 
HOTEL E RESTAURANTE BRASIL 
MAR - Capacidade para 22 pessoas. Diá
ria: CrS 4.000,00, sem café e refeição. Rua 
Pernambuco, 137. 
HOTEL ÁGUIA BRANCA · 18 aparta
mentos e 10 quartos. Capacidade para 80 
pessoas. Diária: CrS 3.000,00 por pessoa 
-CÓm café. Tratar com Manolo. Av. Castelo
Branco, 1066.
MIAMI HOTEL • Capacidade para 60
pes;;oas. Quarto para 3 pessoas. Diária
CrS' 2.000,00 por pessoa com café da ma
nhã. Av. Emb. Pedro de Toledo, 222, Gon
zaguinha. T et.: 68-8211.

ATL ÃNTICO HOTEL - 144 aptos. Apto.
· simples: 1 pessoa, CrS 10.500,00; 2 pes

soas, CrS 13.800,00; 4 pessoas, CrS
20.500,00. Apto. Standr.: 1 pessoa, CrS
12.500,00; 2 pessoas, CrS 17.100,00; 4
pessoas, CrS 25.500,00. 20% de descon
to, com direito a café da manhã.
HOTEL PAULISTA PRAIA · Aptos. vis
ta ao mar: duplo, CrS 10.100,00; triplo,
CrS 13.400,00; quadruplo, CrS 17.600,00.
Apto. lateral: solteiro, CrS 6.900,00; du
plo, CrS 8.800,00; triplo, CrS 11.400,00;
quadruplo. CrS 14.200,00. Apto. Star
dust: solteiro, CrS 5.500,00; duplo, CrS
7.500,00; triplo, CrS 8.600,00; quadruplo,
CrS 10.400,00. Café da manhã. Av. Presi
dente Wilson, 134, José Menino.
MARACANÃ SANTOS HOTEL - Capa
cidade p/ 150 pessoas. Solteiro c/ refei
ção, CrS 6.000,00; solteiro s/ refeição, CrS 
4.100,00. Previsto aumento 20% a partir
de 1? /11 /83. Av. Presidente Wilson, 172.
HOTEL CARAVELAS - Capacidade p/
100 pessoas. Aptos. CrS 3.000,00; quar
tos, CrS 2.500,00. Café da manhã. Av. Pi
nheiro Machado, 1023, .. canal 1. Fone:
37-2645.
RITZ HOTEL· Capacidade para 100 pes
soas. Conj. p/ 5 pessoas c/ café da ma
nhã, CrS 14.000,00. Apto. esp. p/ 2 pes
soas, c/ café da manhã, CrS 11.100,00. 
Apto. est. p/ 2 pessoas, c/ café, CrS 
9.000,00. Av. Marechal Deodoro, 24. 
HOTEL GONZAGA · Apto. casal, CrS 
9.000,00; solteiro, CrS 7.000,00. C/ T V  à 
cores, mais CrS 1.500,00. Quartos p/ sol
teiro, Cri 5.500,00; casal, Cri 5.500,00. 
Av. Presidente Wilson, 36. Fone: (0132) 
4-1411.

i • 1 

HOTEIS Ç>A BA XADA 

Hotéis d� 
Praia Grande 

. i 
HOTEL ITARARE · Suite, CrS 16.500,00; 
Apto. p/ casal. CrS 6.000,00; APto. c/ 1 
cama, CrS 3.660,00; Apto. c/ ' camas, 
CrS 6.000,00; Apto. c/ 3 ca as, CrS 
8.800,00; Carr.a extra, CrS 2.50 ,00. Com 
café da manhã. Av. Manoel da Nóbrega, 
1682. Tel.: (0132) 68-3070. 
REAL HOTEL · Capacidade p/ 155 
pessoas. Apto. de luxo p/ 1 pessoa, 
CrS 7.000,00; Apto. p/ 2 pessoas, 
CrS 10.000,00; Apto. p/ 3 pessoas, 

Hotéis 
de Santos 

HOTEL BELA VISTA· Capacidade p/ 60 
pessoas. Diária: c/ refeição, CrS 4.000,00; 
s/ refeição, CrS 2.000,00. Aceita convê
nios com excursões. Av. Presidente Wil
son, 240. Tel.: 37-4580. 
CAIÇARA HOTEL · Apto. p/ 1 pessoa, 
CrS 3.500,00; Apto. p/ 2 pessoas, CrS 
6.000,00; Apto. p/ 4 peessoas, CrS 
12.000,00. SI café da manhã. Praça dos 
Expedicionários, 7. Fone: 4-6798. 
SANTOS HOTEL - Capacidade p/ 40 
pessoas. Diária: CrS 5.000,00 por pessoa; 
CrS 8.000,00 por casal. Café da manhã. 
Av. Bartolomeu de Gusmão, 16. Tet.: 35-
2160. Embaré. 
HOTEL MONT MAR - MO NGAGUÁ -
Diária: solteira, CrS 7.000,00; casal, CrS 
12.000,00. Café da manhã. Rua Padre 
Manoel da Nóbrega, Km 88. Fone: 
98-1622.
HOTEL SOLEMAR · Apto. p/ 4 pessoas, 
CrS 16.000,00. Com café da manhã. Ca
pacidade p/ 28 pessoas. Rua Lima Barre
to, 395. Tet.: 93-1116. 

CrS 14.000,00; Apto. p/ 4 pessoas, 
CrS 16.000,00; Quarto p/ 6 pessoas, 
CrS 18.000,00; Quarto p/ 8 pessoas, 
CrS 20.000,00. Com café da manhã. Rua 
Frei Gaspar, 168. Fone: 68-3545. 
HOTEL LOVY STORE · Capacidade p/ 40 
pessoas. Diária: CrS 3.000,00. Rua Santa
na de Ipanema, 44, Cidade Ocian. Fone: 
94-1852.
PENSÃO COPÃO · Capacidade p/ 60 
pessoas. Diária: CrS 3.000,00, com café 
da manhã. Av. Castelo Branco, 7464. Fo
ne: 94-2961. 
HOTEL E RESTAURANTE JANGADA 
- Capacidade p1 30 pessoas. Diária CrS
2.000,00, com refeição. Rua General Mar
condes Salgado, 69. Fone: 91-1428. 
HOTEL RESTAURANTE WAIKIKI - Ca
pacidade p/ 50 pessoas. Diária: CrS 
4.000,00 por pessoa, com café da manhã. 
Av. Castelo Branco, 4.078. Tel.: 91-3788. 
HOTEL RESTAURANTE ARAGUAIA· 
Capacidade p/ 101 pessoas. Diária: CrS 
3.000,00 por pessoa, com café da manhã. 
Av. Castelo Branco, 5120. 

HOTEL E RESTAURANTE BOLONHA 
· SÃO VICENTE · Capacidade p/ 40 pes
soas. Diária: CrS 2.500,00 c/ café da ma
nhã. Cada refeição, CrS 1.500,00. Av. Ma
noel da Nóbrega, 1708.
INDAIÁ HOTEL · Quarto 1p/ 1 pessoa c/ 
banh. externo, CrS 8.838,00; Apto. p/ 1 
pessoa, CrS 12.455,00; Apto. p/ 2 pes., 
CrS 13.863,00; Apto. p/ 3 pes., CrS 
16.162,00; Apto. p/ 4 pes., CrS 19.378,00. 
25% de desconto. Av. Ana Costa, 431. 
T e l . :  4-1132 .  
GONZAGA BOULE VARD HOTEL· Ca
pacidade p/ 80 pessoas. Apto. CrS 
5.000,00 p/ pessoa com café da manhã. 
Diária completa, CrS 8.000,00 p/ pessoa. 
HOTEL CAXIAS· Capacidade p/ 85 pes
soas. Quarto, CrS 4.000,00 p/ pessoa; 
Apto. CrS 5.000,00 p/ pessoa. Café da 
manhã. Av. Presidente Wilson, 34. Tel.: 
4-1609.
MET RÓPOLE HOTEL - Capacidade 
p/ 120 pessoas. Apto. p/ 1 pessoa, 
CrS 6.000,00; Apto. p/ 2 pessoas, 
CrS 7.500,00; Quarto p/ 1 Pessoa, 
CrS 3.800,00; Quarto p/ 2 pessoas, 
CrS 5.000,0�. Com café da manhã. Refei
ção p/ pessoa, CrS 1.500,00. Rua Newton 
Prado, 26. Tel.: 37-1115. 

1 
HOTEL AVENIDA PALACE - Suite, 
CrS 12.000,00, simples, CrS 14.000,00, 
duplo; Palace, simples, CrS 9.000,00, du
plo, CrS 11.000,00; Stander, simples, CrS 
6.000,00, duplo, CrS 8.000,00; 4 pessoas, 
CrS 14.000,00; Quarto,  s imples,  
CrS 4.500,00, duplo, CrS 6.500,00. Refei
ção, CrS 2.500,00. Av. Presidente Wilson 
n? 10. Fone: 4-1167 e 4-1166. 
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Sub comissoes 

e Plenário 

1. Sub Comissão e Plenário 
Local: Sindicato dos Têxteis 
End.: Av. dos Sindicatos 

2. Sub Comissão e Secretaria Geral 
Local: Ocian Praia Club 
End.: Av. Pres. Castelo Branco 
Cidade Ocian. 

3. Sub Comissão
Local: Cine Ocian
End.: Av. D. Pedro li
Cidade Ocian

4. Sub Comissão
L�: Cine Vara
End.: Rua Londrina - Boqueirão

5. Sub Comissão
Local: Sindicato dos Metalúrgicos
End.: Av. dos Sindicatos
Cidade Ocian

6. Sub Comissão
Local: Escola Estadual da Vila Mirim
End.: Av. 31 de Março - Vila Mirim

7. Sub Comissão
Local: Escola Estadual Prof. Laudelino F.
dos Santos
End.: Rua São Benedito
Vila Caiçara

8. Sub Comissão
Local: Cine Cannem
End.: Av. Nossa Senhora de Fátima
Vila Caiçara

9. Alojamento
Local: Escola Estadual Gago Coutinho
End.: Rua Monteiro Lobato
Bopeva.
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� governo tolera reunião do Conclat -�3

Ili\ pc111c;1, �r.·ni:in;,1,, l) )!llVe·rnn J1Cll\<1U l'lll rn11h1r \1 \\";!!,\ 
rnçà,, d.1 c ·11nfrrcncia Na11,111:1: d:1\ Cla,,..:, r,.,?,a!iiad,,, ,. 
(l�Ptll·L1il. pn•gr:1111.ido p;1�a o :·11:,d ,k"lr qih. -:1J1 \:·1., !';1,1
i 1 1 l'h:.,,•,•i11 q11and(I f1,1 i11fnr111ado p,:!u� \cr-.·1-;,,., . .fv ,cgt:1:11:
1;:1 .Je lf'lt' '.! l('IJI\Í:in �C!'\'Ír;\ 111!11' rara '.lj1í1>fUJ1\Í;11 dtVL'!!ct'll·
,. 1:i, 110 lll�I" npcr;irin ,.1u1: para ar11utla1 ft1r1irn, 111,1!·i11;,1
,Jw·, (},. ·1�1 .111, de \1:gur:111<a dt· �;i., P:niln an,·,i11;,m 1,ll',,
hnll q,H· " Pa111dr, ('p1rn111iq;i e�cr::cr:1 unia p, 1(kr,1:,:1 ·'i· 
1h--·r1L1a q•n.tc1.1Jnra 11a (f.'lllll,t•·

VEJA 

-.s \.) LH o/ 1 <� f I

, '·º -f ss 

D- , T Aí2l} .Q:2_/ ll_

CONCLAT 

Conferência Nacional da ·Classe 

Trabalhadora 

J0AO MONLFVAílF 



HISTÕRICO DA CONCLAT. 

A CONCLAT - Conferência da Classe Trabalhadora ·r:��1-iza-se 19 anos 
apÕs o Último ENCONTRO NACIONAL SINDICAL, no dias 17,18,19 de agÔsto de 
1962 em são Paulo. Nos anos da ditadura militar os traba_lhadores foram pr� 
ibido�:d� s� encontrar� ip5s as mobflizaç;es, grev�s e l�tas dos· Ültimos � 
nos, estamos a�ora em c�n�iç;e� de; fazer a nossa Conferêricia Nacional. 

A idéia �a CONCLAT� sürge ap�s os patr;es terem realizado o .,seu 
CONCLAP - Congresso das Classes �rodutoras em 1978� 

• íf: 
' 

De 1978 atê o inicio.deste ano a idéi� se 6enteve_ se� n��hu�� i 
niciãtiva concreta.tomada. Finalmeite, no inicio do ano, no aniy�r��r�o d; 
Sindicato dos Bancârios de P6rto Alegre, e em 15 de fevereiro,· em Si9 ,Be� 
nardo, foi convocada uma plenária nacional de dirigentes sindicais para 21 
de março. Neste dia, no Sindicato dqs Quimicos de São Paulo, cerca de 200 
sindicatos convocaram então a CONtLAT, em reunião tumultuada ao ·seu final 
por alguns individues ligados ao jornal "HORA DO POVO". 

Nesta reunião foi 'escolhida ·a Comissão Executiva Na;cional da 
·coNCLAT, composta �e 29 sindiialfstas de virias estados.

A Convocação da CONCLAT como foi feita (plenârià n��ional de sin 
"dicatos), foi sem dúvida uma vit;ria das propostas dos sitidica�i�tas ali
nhados em torno das idéias ·dos documentos de João Monl�iade· e 1São Bernardo,

A 1 é m d a r e a 1 i z ação d a p 1 e n ã r ia· d o dia 2 1 / 3 , g ar a n t imos: :a · r e a'i i z a 
_ç�o- da CONCLAT para agosto ;contra aqueles que queriam antecipã ..;,·la e cons� 
�Üentemente prejudicar seu encaminhamento. E também garantimos que ela se 
r�alizasse em três dias, para permitir uma maior participação das bases 
sitldicais e daqueles que vinham de mais longe. 

Finalmen�e, com uma votação esmagadora resolvemo� tirar n� pr5-
pria reunião a CEN, - Co:nissão Executiva Nacional, contra alguns··poucos di 
rigentes, que queriam deixar a comissão em "aberto", para. ser formada a
partir de indica�;ks d�s estados, o que daria margem a manobras e golpes. 

A composição da tEN, no ehtanto, nã� correspondeu is forças do 
plenârio e apesar de terfu6s um número ra�oâvel de companheiros indicados , 
a CEN poderia ter sido melhor composta, Essé erro teria conseqüências bas 
tantes sirias. Com6 se �eria adiante. 

Alêm dessa falha, os tumultos na reunião impediram a aprovação 
democrâtica do Regimento tnterno da CONCLAT (para o qual tínhamos propo� -
tas claras para �emocratizâ�la � g�rantir, ao �ãximo, s partic{p�ção- das 
bases), transferindo para a:CEN a sua discussão e aprovação. 

ATUAÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL; 

A CEN reuniu-se a cada três semanas aproximadamente, e os erros 
em que incorremos no dia 21/3 tiveram imediatas consequência�. 

. . Em primeiro lugar a CEN nunca conseguiu reunir-se na sua 't;otali-
dade. As discussões do Regimento Interno aclararam logo duas posições dis 
tintas: de um lado alguns companheiros querenod ampliar a democracia e de 
o_utro uma visão ·cupulista e burocrâti.ca 

0
da CONCLAT. Vemos abaixo algumas ' 

propostai apres�nt�da� e o que foi resolvido: 
. . . . 

PROPOSTA 

- ampliação do delegado de base;
. ,,diminuição do n9 de diretores
f,sindic-p.is em .sindicatos peque

nos;· Í>articipaç_ão de oposiçóes 
quando a diretoria não encami 
nhar. 

- reduçã_çi.do t-�mârio,. c:onsidera
do ext-�nso, muit� conclusivo e
técnico, para um mais simples

e objetivo. 

APROVADA 

- sete diretores ecoo delegados
nato� independentes da base
sindical; não partici�ação da
oposiç·ão.

- manµtençao do temirio com cer
c�· d� trinta {tens.
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- que as comissões de trabalho na
CONCLAT abordassem todos os te
mas, evitando a divisão mecâni
ca do temâr:;o.

cada comissão discute apenas 
um tema. 

A CEN não foi capaz de agilme�te dinamizar o encaminhamento da 
Conferência, não conseguindo fazer da CONCLAT um acontecimento nacional 
de envergadurai· mobilizando para a discussão de teses e eleição de dele 
gados cada categoria. Poucas foram as entidades sindicais que organiza
ram e encaminharam de forma satisfatÕria a CONCLAT. A regra geral foi a 
garantia da participação da diretoria e o não encaminhamento democrático 
que permitisse a participação ampla. Muitos sindicatos estarão presentes 
ap�nas c�m. a diretoria e as oposições, mesmo que as diretorias não tenham 
e�ci�inhid6, nio poderão patticipar por força da decisão que garante · o 
�egiment� interno restritivo. 

�0-PRINCIPAIS QUESTÕES A SEREM TRATADAS NA CONCLAT: 
,·::. : 

Agora as cartas estão lançadas, Mesmo com todas as deficiências, 
milhares de trabalhadores se reunirão nos dias 21,22,23 de agôsto em um 
acontecimento histÕrico de grande importância para o movimento sindical 
e popular. 

. Essa importincia tem que ser compreendida em toda sua �xtensão 
e em seus v;�ios aspectos: 

. a) Os objetivos traçados para a CONCLAT são a discussão das con 
<lições de vida, trabalho e salârio dos trabalhadores do campo e da cida 
_de; a fixação de objetivos unitârios e formas de luta, e avançar nas foi 

-�as de organização dos trabalhadores. Na medida em que esses objetivei 
·· .. não, sejam alcançados e se cumpram as pretensões do governo de divisão e
· :tumulto, o movimento sindical serã prejudicado.

Por outro lado,não nos interessa, a pretexto da unidade, a concilia 
�ão. Te�os que lutar pelas posiç�es que são basicamente as expressas nos 
doeu.mentas. do João Monlevade e. são: B.ernardo, -t"'ais como: 

- autonomia e inde�endênci� ào Movimento Sindical;
- ligação co Movimento Sindical com o Movimento Popular;
- aproximação sindicalismo urbano e rural;

democratização dos sindicatos, convívio democrático com as op�
siçÕes;

- organizaçao pela base do Movimento Sindical;
- etc.

A luta.pelas nossas pos1çÕes e, principalmente, a vitÕria das p�
siçÕes qué considiramos -�� �ais �onseqüentes terão, lógicamente, uma im 
portincia:imensa para o f6rt�lé�ime�t6 e ampliação da luta dos trabalhi 
dores. 

Com relação ao temârio i importante ter claro que muito� dos pon 
tos a serem discutidos tim propost�i comuns is diversas tendincias sindI 
cais. 

1 

Assim, os quatro temas: Previdência Social, Política Salarial e 
Econ�mica, Politica Agriria e o Direito do T�abalho nao encontraram mui 

. ta cl_i_vergên_d,�.

Pr�vidência Social: as propostas, teses e resoluç;es nio pode 
rao f�gir dá$.'conclisÕ�s do Congres�o-�obre Previdência Social realizad; 
em julho: garantia dos direitos dos ap�sentados; contra a privatização ' 
da assistincia social; e, contra o aumento de 25% (de 8 para 10%) na con 
tribuição do INPS. 

- Política Agraria: o eixo central das discuss;es devem se dar 
,so�re as re�qluç;es do Congresso da CONTAG - Maio 1979 como: defesa da 
reforma agriria e outras quest�es contidas no documento. 

- Política Salarial e Econômica: ha unidade no repúdio a polit�
ca salarial (redução do INPC); denúncia dos aumentos do custo de vida e 

... da política inflacionâria,_,e, principalmente, na denúncia do desemprego 
� e da necesi{dade da �stabilidade, do seguro-desemprego e da luta contra 

a política do governo. 
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- Direito do Trabalho: hã unidade no combate a CLT, pelo direito
de greve, contrato coletivo de trabalho, estabil!dade_no emp�ego! dire�to
de iindicalização dos funcionarias p�blicos, repudio a organizaçao da Ju� 
:e iça trabalhis_ta 'e: a ;legisla·ção nas eleições sindicais. SÔ si1;dicalis,t_as_

'
,. ·1ig�fü'os ao· ·Jó'rna1 "HP" defende_m apenas o e.embate a alguns artigo's da __ CLT, 

··n• � l!: importante ressaltar nesta comissão a importância das organiz� 
.· •ç;e� ��tiveis dos trabalhadores no� seus locais de tribilho. 

SINDICALISMO 

·�asitamente s�o 4 (quatro) os p6ntos mais polêmidos:
19) A contribuição sindical ({����t� sindidal)· existem. duas propostas:um�
que defende um plano progressivo de eliminação do imposto sindical: e o�
tra que coloca como uma questão secundiria e que não deve ser tratada a��
ra Essa segunda posição tem sido encampada peios setores mais atrasados 
do Mtíviriie'nto Sindical. No entanto� muitos sindicalistas consideram que o 
importante e garantir a independência e autonomia sindical, com c'ontrole 
dos · re·cursos sem prestação de co·ntas ao Ministeri'o do Trabalho e,portanto 
propor a ex t i n ç ão d o i m p o s to s i n d i c a 1 e i n v e r t e r as p r i o r i d ii d e s . · _.: ,· · · 

29),Yr•v�GeI'�l: a propo�ta de greve geral, como uma alternativa de luta' 
e 'tdm::o·: úma·: bandeira· a' ser levantada, desde ja esta sendo combatiáa · pelOs 
sindicalistas ligados aos jornais Voz da Unidade e HP. A proposta e colo 

... c.ada.,.como., ·".avent_ureira e Lrreal", Na verdade esses setores pro-curam d esmo 
-�: �f11.z'ai·, o�s: trabalhadores e impedir qualqu�r f�r�a de luta mais avançada .
•.• 1 ·  . • . . 

A questão da greve geral deve ser colocada de forma realista: co
:'lfló ' um·; bbj etivo a· se alcançàd�' e a ·part'iir•":'da unidade das luta:s dos trab�

lhadores em torh� d� u� plario de açió a ser tirado na CONCLAT. aste pl�no
. -de,. açãc;,, __ poderia se_r. fixado., _ segundo algumas, propostas :em doi.s eixos - a

l�ta contra� desem�rego e �  politica econ5mica do BOVerno, e incluiria
um dia de luta contra o desemprego para mobilização nacional dos traba
lhadores. A partir do avanço das nossas lutas a perspectiva da greve ge= 

ral se tornará cada vez mais concreta e efetiva.

39) Unidade e Pluralismo: em diversos ENCLATS foi levantada a questao e '
também existem duas propostas:

a) a afirmação de que a unicidade sindical ê uma "tradição" do
Movimento Sindical brasileiro e hã necessidade da CONCLAT reafirmar uma 
posição pela unicidade, 

b) a outra que coloca como principal a luta �ela independência e
autonomia sindical e que a unidade dos trabalhadores depende exclusivamen 
te das decisões dos trabalhadores nos seus niveis de decisão. Nesta posi 
ção encontram-se tanto os que defendem o pluralismo sindical, como os que 
acreditam que a reafirmação nessa CONCLAT da unicidade não e suficiente , 
para garantir uma real unidade dos trabalhadores. A unidade real passa pe 
la luta efetiva, concreta e não por decisões de cima para baixo. 

-

49) CUT e continuidade da CONCLAT.

Hâ unidade na proposta de não aprovar nada que se assemelhe auma 
Central Onica nessa CONCLAT. As propostas apontam para aprovar a escolha ' 
de uma comissão de dirigentes sindicais. Havendo diverp,ência quanto as ta 
refas dessa comissão e a sua composição. 

A proposta que foi apresentada em vários ENCLATs foi de escolher 
a comissão da CONCLAT, definindo claram�nte suas tarefas, que seriam mais 
informativas, de consulta do que de direção o que sisnificaria de fato um 
avanço maior do que hoje o movimento pode decidir. 

Finalmente, ha quanto ã realização de um Congresso de Trabalhado 
res, para discutir a formação da CUT, e que seria orga�izado por essa co 
missio� As propostas de datas variam de março de 1982 (HP) ate a daqui a I
anos (prazo maximo) dependendo do avanço das lutas e da unificação do Movi 
mento Sindical em cima das decisões tiradas nessa CONCLAT. 

QUESTÕES POLITICAS 

Hã unidade na luta contra a repress;o, n falta de liberdade poli 
tica, contra a LSN e toda a política anti-popular do f,Overno (condenações 
e assassinatos de lideres sindicais,etc.). 



• 

k6 entanto, alguns setores do Movimento Sindical colocam como ne 
c�s�idade· f�ndamental a�rovar como bma d�s b�h�eiras mais importaht�s · ai

CO�CiA± a lbta p6r uma Assembliia c6h�t1iulnti; Sobre.esl��4uestão' de for 
ma. alguma hi consenso. Muitos companheiros coµsideram que levan�ar a ban
a�ii�·de C�nstiç�i�te·agora. i'iludir os trabàlhado�es sobre�- situação p� 
lltica que vivemos. A defesa da c6nstituinte co� Figµ�iredo s�rve ao gove� 
no e interessa ao poder para garantir-lhe uma maior estabilidade. 

Por outro lado, a reivindicação e a exigência de sua aprovação 
não �judari em nada p�ra�garantir uma CONCLAT unitiria. 

CONCLUSÕES: 

Estas sao, sµmari.amente, as questões centrais.' qÚ�-,p.olarizarão ; a 
CONCLAT. :· : ·_. . . . , . j : 

. _ Finalmente i important� ter nos três dias de re�nião aii��li ��� 
ocupaçoes permanent�: 

a) Estreitar
tre os. com'pànheiros do 
cphhec�i �:aprender; 

os laços com os companheiros de outros estados,e en 
campo e da cidéde� Trocar idiia! e informaç;es 

· b) Evitar-provocações e nio dar motivos para policiais infiltra
dos:,e-.provocadore,. causarem tumultos e confusões que s6 prejudicarão a no� 
sa atuação • 

.,., r ., : 'ê) Reconh�ce;r aos companheiros da CEN e aos dirigentes sindicais · · '\ r .. , . r · - -� •·• 1 � • - - • - - ri �ais· cohh�ciijps pbr suas. posiçoes em caso de duvida ou confusao; 

:. . , ! dj!p�;�icipar ativamente das reuni;es, ·expondo seus pontos de ' 
vis�a:e opinJ;es •. 

.. ,. : , ',' : 

. ·,: . 

. ,.'·. i [ ! . : ... 

� '; • '!" ; . 

: � , : .: .. 
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Conclamacão para participação na 
-

1@ Conferência Nacional da Classe Trabalhadora

AOS TRABAIJ/11.:XJRES F!RASILEIROS 

Neste ano de 1981, a prea8âo de :.qrn grov-iasima recessão eoonôrrrica, vottada para 

manter os interesses das poderosas empztesas rmtl tinacionaia e aos grupos monopo
listas nacioruria, provoca crescente Boj'rimer1to a classe tr'abal.hadora b:msilei.n:z. 

Gs trabalhadores têm sido hietoriaamente marginaliaados 
da vida poz.ítica brasileir'<l. V·t'vem aufooados por bai,:os salários, muitas ve.aes 
sem as mínimas condições de trabalho. 

Nã.o bastllBBe a c.,ont-Ínua peztl:z no poder aquisitivo do s� 
lmo, os trabalhadoztes brasiieiros, enft-entam ago1'0 o deaenrprego, a redução da 
jomada de trabaVto aom r-eduçw de saz.ár-i'.o, rotatividade no emprego. E os traba 
lhadorea do campo continuam sem t.:!rra e eendo exputaos para as cidades. 

Fato i,rrportante nas lutas dos trabalhadores hoje, e a 

disposição paro enfrentaP esta ofe�wiva do governo e dos patrões frente às aQP'l
sequências dessa política recessiva. 

Os trabalhadores da Volks de são Bel"Ytal"do disserom '?ao

à redução da jo:rnada de tr.abaZ.ho aom redução de salário, os 19 de Maio aconte .2. 
ram expressivamente em todo o Brasil, centrado na luta contra o desemprego e P! 

Za estabilidade. Mais reaenteme�té, a greve de mais de 3. 000 trabalhadores da 

FIAT DIESEL contra o desemprego e pela readmissão dos trabalhadores naquela� 
p1'esa, aom estabilidade de wn ano, reforça a disposição de defender seus inte
resses. 

Justamente nesse momento em que os trabalhadcres provam 
seu esp{:rito de luta, as J2-':- entidadP-s abaixo aeainadas, reunidas em São Paulo 
no dia 21 de março de 1981� concla,ram todos- os trabalhadores brat1iieiros que vi_ 
vem na cidade e no campo, a pru-tidparem ·da 1� CONCLAT, que se realiza:rá nos 
dias 21, 22 e 23 de agosto de 1981, no E'stado de são Paulo. 

Realizanào reuniões nas fábricas, fal!endas, oficinas, em 
lojas e esc:ritórioa, preparando assim wna grande CONCLAT: 

PELA FSTABIL,rDADE .. NO EMPREGO 

CONTRA O DESEMPREGO E A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO COM REDUÇÃO DE SALÂRÍOS 

CONTP.A A POLÍTICA RECF.:SS1'1A W GOVE'RNO E fXJS PATOOES 

PELA UNIDADE,' DOS TRABALHA!XJRES DA CIDADE E [X) CAMPO 

PELA REFORMA ACR.{RJA 

NA LUTA POR ESSAS BANDE'IRA.C:, i:.S'Ik-.'EMO.r; CONTl1'I.9'JJNDO PARA A DF:MnCRAClA NO BP.ASIL •
.,_ _____________________ _., _____ _ 
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ARTICULAÇAO NACIO 1 AL DE MOVI 1ENTOS PílPULARES 

PROPOSTA PARA A CONCLAT 

Companheiros, 

N,o /090 

OATA1!i/ /0 J.M_ 

CEDAC 

. , .( 

Aqui estão as sugestões que a Secretaria Geral ficou 
,,. \ · 1 

enc�r- ··· 
regada de enviar aos membros de nossa articulação, que vão participar 
da la. CONCLAT. Esperamos que vocês discutam nas bases e cheguem cow 
posições tomadas em nossa reunião do dia 20.08.81. 

Tendo como base o que estã aprovado n0 DOCUMENTíl )E VIT�RIA, 
os sindicalistas vinculados ã articulação se propem a defender na la. 
C NCLAT: 

1. LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICPL'. Lutar �ela imediata modificação
da legislação sindical vigente,de 

modo a tornar o sindicato independente do Estado, imune ã intervenção 
governamental, com estrutura e funcionamento decidido pelos pr5prios 
trabalhadores. Ratificação da Convenção-87 da nr anização Internacio
nal do Trabalho-OIT, preservando o orincioio da unidade sindical(vide 
Documento de São Bernardo). 

2 . E STA B I LI D A D E NO EM P RE G · : L u t a r p e 1 a g a r a n t i a d e p e r ma n ê n c i é'I n o em 
rego, não se permitindo a rescisão uni

lateral e desmotivada do Contrato de Trabalho, salvo as dispensas fu� 
damen as na prãtica de falta grave, depois de discutidas ·e acorda-
das com o sindicato. Nas demissões determinadas por insuper�vel moti
vo de força maior, que sejam obedecidos critérios de preferência, de 
maneira a serem dispensados, em primeiro lugar, aqueles que o deseja
rem, seguindo-se os aposentados ou com tempn e idade que permitam a�Q 
sentadoria. Verificada a improcedência do motivo de fo�ça �aior ·aleg! 
d� como ·justificativa de demissão, o empre9ado demitido serã reinte-
grado:recebendo os salãrios relativos ao período de afastamento,o ·qual 
sera computado, par todos os efeitos, como de efetiva re�tação de 
serviços. Caracterizado o motivo de força maior frente ao sindicato, 
mas superadas as razões determinantes das demissões, as empresas darão 
preferência ã readmissão dos empreg·adns ati nçii dos pelas dispensas, ob� 
decendo ã ordem inversa daquela prevista no item fixa�or de criterios. 
de tal maneira que n �ltimo empregado dispensado seja o primeiro a ser 
recontratado com os seus salãrios regularmente corrigidos. 



Lutar, ainda, pela imediata aprovaçao, 
por parte do GoNerno, do Salãrio-Desemprego equivalente ao filtimo S!

lãrio do trabalhador demitido, sem prejuizo das correções monetãrias 
e dos aumentos previstos pela legislação em vigor. 

3. REDUÇAC DA JílRNADA DE TRABALHO P�Rf 40 HílPAS, SEM REDUÇA0 on SA
Ll-'iRIO:

Lutar pela jornada semanal de trabalho de cinco dias, de 
segunda a sexta-feira, com o mãximo de oito horas de trabalho para os 
empregados. Os sãbados e domingos seriam considerados livres. Ficam 
proibidas as horas-extras. A adoção dessa medida não poderã reduzir o 
nivel salarial. Assim, esta luta ampliarã o mercado de trabalho, rer
�itindo que maior nGmero de pessoas tenham �cesso ao emprego e evita� 
do a superexploração. Pot outro lado, impedido de trabalhar mais de 
40 horas por semana, o trabalhador usufruirã de tempo iara atividades 
de sua preferência (cultural, :esportiva, lazeres 2tc.) 

4 . .  SALARIO"MTNIMO REAL E UN!FICADO: Lutar �ara que se assegure� em 
termos salariais, 0 artigo 165 

da Constituição Federa�, § l. que estabe1ece que o trabalhador tem 
direito a "salãrio ;nfnirno capaz de sàdsfazer_, co,i-forme. as c0ndições· 
de cada região, as nec�ssidade: normais, suas 2 de sua familia''; bem 
como;· ·o artigo 76 da Co�solidação da·s Lefs do Trab·alho, qUe diz:"Sa
lârfo minimo ê a contraprestação min·l'ma devida ·e oagê. diref�rne'nte p� 
lo emp·regador a todo tr-ebnlhado1�, sem distinção de sexo, por ·dia rlBr-: 
m�T 'de s·erviço, capaz de sat"isfazer em determina a epoca ou região· ·do 
pafs, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuã
r i o , h i g i e n e e transporte " . Seja o s a 1 ã ri. o -m í n i mo r e a 1 , ou seja , ava -
li ado co� o acordo de .e.�tidàdes dirigidas pelos trabalhadores, como o 
.OIEESE (que calculou, para "1981, um salãrio-minimo de Cr$25 .. 138,70:,P! 
ra uma famflia de 4 pessoas) e unificado, ou seja, o mesmo em todo, o 
. pais, tanto para os trabalhadores da cidade como para os trabalhadores 
do campo. 

5. CONGELAMENTO DOS ALUGUEIS E FIM 00 INTERMEDI�RI0 NA COMERCIALIZA
ª-º DOS GtNEROS DE ;PRIMEIRA NECESS,�iD .. I\D.E:

Lutir para que os aluguêis 
se j a m e o n g e 1 a d os por d o- is anos , tempo mí n i mo n e e e s s ã ri o par a que - os 
Fundos Sociais, como o BNH, passem a contar com o controle dos sindi:ca 
tos em cada.região do pafs, de modo a serem efetivamente aplicados em 
beneficio dos trabalhadores. A esses cãberia estabelecer formas de su 

· pri mi r os i ntermedi âri os na; comerei ali zação dos gêneros de rpr1imeJr;a, n�
-cessida..de, como o sistema de compras comuni târi as e: cooperativas, de
modo a�tmpedir que o trabalhador da cidade compre caro o qtje o traba

lhador do campo vende barato�• 

• 

• 

• 

•
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FIM DA LEI DE SEGURANÇA NACinNAL E r0 �PARELH0 REPRESSIVO: 
Lutar oe 

la revogaçao imediata de toda a leoislação repressiva, como a Lei de ' 
Segurança Nacional, bem como o desmantelament0 dos or9aos de repressao . 

7. GREVE GERAL: Lutar pela recuperação da Greve Geral como arma fun-
damental do trabalhador. Como diz o Documento de 
VitÕria, "a garantia e estabilidade no emprecio, a 

. posse e uso da terra, liberdade e autonomia sindical e tantos outrns 
!

Jobjetivos sõ serão conseguidos pela união e mobilização de todos ns 
j trabalhadores, os quais, no momento, pocem se expressar através de uMa 
Greve Geral 11

• Pela mobilização das bases, devemos iniciar a orepara
ção da Greve Geral capaz de comprnvar a força ca classe trabalhadora ' 

; brasileira. 
1 
1 

i 8. CENTRAL ONIC, D0S TrABALHADCPES - CUT: Lutar pela formação, a par-

i tir das bac de uma Cen-
1 tral Onica dos Trabalhadores brasileirns, reoresentativa e livre da es 
1 • 

1 trutura sindical vi0ente. Como afirma o "ncumento de Vitõria,"a ideia 
; da CUT precisa ser analisada e discutida tanto pelo conjunt. dos traba 
1 
1 lhadores do campo como da cidade, para que seja reconhecida como neces
sidade fundamental e construida com ampla articipação 11

• Oaí ser prem� 

I 
turo a formação da CUT na atual C�NCLAT. 

Gostariamos que os companheir0s estud ssem as respostas as 
seguintes auestões: 

1. Se os trabalhadores estão cada vez mais conscientes de
seus direitos e reivindicações, as suas bandeiras, o que

fazer para conquistar essas �andeiras na atual conjuntura nacional? 

2. Que formas e instrumentos de luta você propõe concreta
mente?

s-o Bernardo do Campo, 21 de julho de 1981'

OEV. IR 

r/cecretaria Geral 
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J01tO iYlOil.JL�VADE 

Pela Reforma Agr�rla,pela posse e uso da terra 

II�FOfü,� VI 
20.07.81 

Realtzcu-se em 18.07.Rl r:_ reunião da Comissão Executiva 
Nacional-C:J;?,! da lQ. CONCLA_', tencJo acertado: 

l) ADrovaà.o o à6 ;;;imento Interno da 11 CO:·TCLA-i\ Os deler:ri
4 N ·• , dos receberao co�ic do refimsn to �uando chegarem a

Praia. Grand€.
2) P2rr arrecada� fundos os Estados receberia, para ven

ó.r, talões da rifa de 1 (um) Fio.te cartazes.
3) Confscção de cem mil cartazes _'.)ara d5.vulga('ão e pucli

c5-dade.
4) Os d.ocumen'..os-base serê.o elé:'oor·.:dos dias 8 e 9/08 pe

los .g,.embros da CGN, com base nas diversas teses enviiJ:
daJ a Secretaria da 1a CONC�A�.

5) A9oio e solideriedrde aos trab�l�adores demitidos ps
lc }iat de Be ti1i1/�íG.

� ,

6) No caso em gye as en·id2des nao oromoyam assemblGj_a.,
congresso ou conrer�nciª.: ps.rc:. indi C!>COO de seus r_q,�
�re �,entantes, 9s trah:·ühudores, de acq_rdo com os es
tatutos dSV€'11 realizar e.sse ::bleias oara tnd�çaCOO de
�esent3ntes, dando conhacimento do fato a Cor.ais
soo �xecutiva 1focíon,sl da 1º· CO:'.iJCLi�'l:':

Rua Mac1�ado de Assis, 150
Vila Mariana 
OW.06 - SÃO PAULO/SP (tel. Oll-5701175)

7) Adiede para 14.08.81 o recebimen >o das inscrições de
del�gados.

*****************************************··*********�******�***�**** 

E N C L li. 7 s 

25/26-07 
26-07

31/07 e 
01/02-08 

08/09-08 

09-08 

Rio d e Jane.lro, Bahia 
Pé:.rana 

São Paulo(capita.l), Minas Gerais e E. Santo 
P2rn{ba e Sergipe 
Brasília 

**************************'�***********************�***************** 

Saudacõe s 
;; 

Ney Pire-s 
p/Secretaria 

;JINDICúL IZAR }';.AIS OU _,_ - OS COl,lPii.:-:;L�IROS! 
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f.3)
que relativo ao n.Úllero''cle associados. <1 
Entidade -Giv'ir -= não 1.JOderâ eifcauinhar delegados a � 

rv 
rv 

' 
Q nao ser que a profissao se jn reconhecida e não ha- Cf.l 

ja sinclicnto ou associção pré-sirnlical representa.m.:i:
ttlo a categoria. 

-· rn 
H 
-

� g) Manteve-se o credenciau.ento pelos 7 (s6te) rJ.ew.bros.c;la
É:) 
H CEN o .. . 
t.-• de Sao Paulo. 

h) Pauta da prÓxi.Lla reunião�

Inf'ornes, Estrutura da CONCL.ílT (estruturação de trabalhos
na CONCIJl'.11), preparação do docUrJ.ento base para coDeçar as
discussões na CONCLJiT, e desenprego.

H 
Cf.l 

***?****f**���**�**************************************************** �*�*"****x**���******************************************************* �

ENCLilTs 

illagoas (Haio, Bahia (8 a 12/06) RS (19,20 e 21/06), Ceará 
(22/06) e Pará (25 e 26/06) = realizados 

São Paulo (25 e. 26/07), Santa Cato.rinç1. (10 e 11/07), Minas 
Gerais. (1 e 2/08) DF (9.08) e Rio de Janeiro (25 e 26/07)= 
.o.arcados 

Paraná, Pernanbuco = en organizaçao 

o 
Ul 

*****�E-* *-X-*.,�-*-t� �- -¼-*-X--)f- *-X-*** "?f- "?E-****�� ii" 7t" * * 1� if- �t- �� i�--;:- -;:- ?�- �:--::- ?�- �t -X-* ·;t- ,'f 7�-* -;<-* �� * ,\- -;� "7�- -;E-'1{-7�- -;�- -:�--;*--;E-7� �:-�E-• -)E-*** -¾E-*****-�:-*-}(-,� ii-7E-*-;�-X- �-7{- i\- ii" * * �- 7(-�:- -,, *")(--X-�- ·K '7(" -::- -;:- -;�- �f 1<" -)�-* -;,-* -;< * *-3E- -X--����- -3� * * * * * -� * -�I· * �f -;�-**-,'E- ,'f * * 
w.o 
p::: 
H 

� F-i 

21 � o 
o

NOSSil hRTICULLÇíiO 

Reunião de 28.06.81/SP 

w.o . CoIJ. o c onparGci.,J.ento de nproxir.J.Udauente 60 (sessenta) , dirigeg 
6 tes e ativistas sindicais de 8 (oito) estados, foi reali2.íada a reunião 
z do dia 28.06.81, t6ndo cono pauta: Inf'orne sobre EN�MP (Vitória), balan 
� ço da articulação sindical e Conclat. 

-

�'"= Porao. tooadas as seguintes decisões, após o inforne sobre o 
� EN.AMPS!inãiil:.altura do relatório de atividades desenvolvidas pela Seoreta 
N -

� 1) Transferir parn o sindicato elos l\lotalúrgicos de são Berno.r
23 do do Canpo e DiacleDa o encontro preparatório da articulação, anteior=

� ne.nte previsto para Itaici, no seguinte tenpo: 19/08 início as 19 horas 
� e 20/08 início às 9 horns • 
ri] , 

2) Tira; Conissão para preparar docu.nento da nossa articulação,
� a cargo do Devanir R.ib�iro, nu.o. prazo nÍnino -de elaboração (tcDas: CU'l'1 
� Bandeiras, Plano cl.e .. \çaó 7 ertó .. ) • .-, .=:,:"l, 0 -l0.1. 

� t tttt tt t � �� i ,é t t! t tt: �;:t;: gf[ :;t � t;::: t: :�: tttt ! t t! �;; !! ; �t �1 :: �t: ;! t t ::. t; '.; !ttt ! t1 !!�:: :�: �; t �j: t t !
Pi�03SEGUE1V1 JiS LUTJ.S 

MOVIMFN'.rO COLONOS S..:'rlI TI'RlU, 
Os sindicalistas rurais do RS deran o prazo para entrega das terras rei

vindicadas pelos acaupados en Ronda Llt,;:-:.� 25.0'.], - DIL DO COLONO. Caso 
não haja atGndinento haverá un grande prote;;sto. Continue.w. .o.andando di
nheiro, alin::ontos, agassalhoo ·:,etc :R. Lndradas, 1234-sala 2209-Porto Lle 
gre-RS - Coi:iissão Pastoral da Terra :. Cl)'J.!/RS 
LJ.VR.,_-,DORE0 DO HIO DE J�-.NEIRO 
Realizou-se en 15.06.81 ato dos latrr.aclores d.e divGrsos LTU.nicÍpios do RJ, -N ' ' 

7 na sedG do INCIU., rei vinJ.icon.:.1o desapro:pim.ç.n.o,:, dG arH1-s e c on·Grn ex1..:u __ -
-

......... , ....... -. ,+' 
- V , 



INFORME V 
29.06.81 

·::.,· 

decisões: 

JOJiO lVIONLEVJiDF SÃ O BFRN.l\RDO 

Pela Reforma .l\gráfia, pela posse e uso da terrA 

1) 

2) 

C O N CL.liT 

c oR.L-r:mçlí o· 

No Informe II, de 27.04.81, demos informação errada so
bre a proporcionalidade dos delegados de base da categQ 
ria, que de acordo com decisão da CFN em 24.04.81, esta 
beleceu: 
Os delegados de base da categoria, eleitos através de 
ASSFNIBLÉI.l\, CONGRESSO OU CONFFRÊNCI.l\, na seguinte pro-

-

porço.o� 
até 2.000 da categoria = 2 delego.dos 
até 10.000 da categor'ia = 5 delegados 
até 30.000 da categoria = 10 delegados 
até 100.000 da categoria = 15 delegados 
até 200.000 da categoria = 20 delegados 

+ de 200.000 da categoria = 25 delegados 

DECISÕES Dli CFN 

Realizou-se e6. ··27. 06. 81 a terceira reunião da Co.o.issão 
Executiva Nacional -CFN da lª CONCL.liT, COLl as seguintes 

a) apoio à greve dos oédicos do Rio de Janeiro, através de
visita ao presidente detido no DPPS/RJ, participação no ato público 
de· 30. 06. 81 e envio de telegraIJas aos IJinistros do Trabalho, PrevidC:: 
eia Social e Saúde. 

-

b) ressaltar que a contribuição mÍnirD.a de abril a agosto, ou
seja, 5 (cinco) neses é de Ct$ .1.000,00 p/m para os sindicatos, ••• 
Cr$ 5.000,00 p/n para as Federações e Cr$ 10.000,00 p/.ci para as Confede
rações. Cada entidade deve bancar a ida e volta e tr,:s diárias (estas 
aproximadamente de Cr$450,00 por delegado. 

Haverá venda de caoiseteas a 250,00 cada coBo levantqIJ.ento de 
fundos. 

e) os FNCLLTs (Fncontros estaduais) deverão garantir a vinda
dos conpanhairos scn recursos de seus Estados. 

d) o local de realização ela 1ª:GQNCL .. �T é: PRl'lili GR.1.NDF, na Ji
venida dos Sindicatos (Colônias de Férias), perto de Santos. 

e) as inscrições encerra.o-se eo 07.08.81. O sindicato tem que
mandar a relação de delegados en papel timbrado. 

f) critérios de participação:

f.1) Federações e Confederações - 7 (sete) diretores entre
os efetivos e suplentes da diretoria, do Conselho Fís
cal e dos representantes. Não haverá represenirção de 
base. 

f. 2) Funcion.Írios PÚblicos e llssociaçÕes· de liposentados - 1
(um.) delegaclo por diretoria e a nesna proporcionalida
de para os· sindicatos e associações pré-sindicais, só 

. 
. 

• 

" ... 

•

• 
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C O N V I T E 

JOÃO MONLEVADE - SÃO BERNARDO 

Companheiro (a), 

Como é do seu conhecimento, dias 21, 22 e 23 de agosto
será realizada em Praia Grande, perto de Santos-SP a la. CONFE�NCIA
NACIONAL DA CLASSE TRABALHADORA - CONCLAT. 

A articulação inspirada na linha sindical traçada pe
los documentos de Monlevade, são Bernardo e Vitória decidiu fazer u
ma reunião com todos os companheiros delegados, que concordam com e�
ta linha. 

O local será o Sindicato dos Metalúrgicos de são Ber
nardo do Campo e Diadema, rua João Basso, 121 - são Bernardo do Cam
po/SP, a partir das 18�00 horas do dia 19.0S.81. 

Esta reunião, que continuará durante todo o dia 20.08. 
com início às 9:00 horas, quer ser a preparação final dos sindicalis
tas e delegados de nossa articulação, para acertar o tipo de propos
ta e a atuação a tomar nesta la. CONCLAT, a fim de q�e as posições� 
consideradas por nós as melhores e democráticas, tenham o apoio da
maioria. 

Sua presença é importante. Envie-nos até o dia 10 de a
gosto a confirmação de sua presença nos dias 19 e 20/08, incluindo 
�s teses que achar import�ntes. Endereç0s: Devanir Ribeiro - Rua Jo
ao Basso, 121 - 09700 - Sao Bernardo do Campo/SP e Ney Pires - Rua 
Vicente Sousa, 25 - Fds. Botafogo - 22251 - Rio de Janeiro/RJ. 

PS. 

Saudações Sindicais 

Devanir Ribeiro - Ney Pires 
p/Secretaria

esta reunião foi inicialmente prevista para rtaici/SP. Em anexo as teses para a CONCLAT pontos considerados_ma�s polêmicos e ;0b��
m

0�
8 

,quais ho�ve concor�ancia na reunião de sindicali tas realizada em Sao Bernardo em 28.0G.Bl. 
5

------------
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�na Lúcia Mendonça 
�ndréa Carla B. da Cruz 
�ntoninho Francisco dos S, Am 
�ntônio Soares 
Beatriz Dias Brasil Caldas 
Bruno Alves do N. Neto 
Carlos Henrique S. de Farias 
Carmen Vera Lucia A da Silva 
Clara Coca 
Cleonice Justo 
Eliane Simone dos Santos 
Estefane Ferreira dos Santos 
Fabiana Simões Freitas da Silv 
Gilmar Alves Cabral 
Guilherme Monteiro Cerqueira 
lvonete Fernandes da S. Bento 
Joana Franca Silva da Costa 
João Geraldo Batista 
João Torquato de Oliveira 
Joaquim Brasiliano da Costa 
Joroe Antônio Fiaueiredo 
José Avelino da Costa 
José Domingos Souza dos San 
José Geraldo de Matos 
José Roberto P. dos Anjos 
José Wagner Uns da Costa Sa 
José Willian Vieira 
Kelly Cristina Vaz Kirsten 
Laudinea da Matta Perdomo 
Leonardo Bento 
Leonardo Luciano da Silva Vid 
Luciano Marques da Silva 
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Curso de Formação Política ('J..\o�\-'Jol 03/04/01 

,,.,,,.,., --llll!illilí!;il!i!ll�li:íir,iitli!i\lll!!ilij�ii-
Avenida Mal. Floriano Peixoto, 2262 - Centro N. lauacu 26210-000 767-8570 . . -
Rua Anete Silva Pereira, 221 - Posse N, Iguaçu 26020-230 658-7151 . 9749-5035 Crisma, Past. Vocacional 
Rua Waldir Mendes da Costa, 55 - Caioaba N. Iguaçu 26012-570 768-0419 9173-8559 - Catequese, Círculo Bíblico, Batismo 
Rua Capitão Chaves, 292 - Centro N. lauacu 26220-010 767-4519 . 767-6696 -
Rua das Manaueiras 230 - Centro N, lauacu 26255-410 9154-8937 - Associação de Moradores 
Rua Zeli Cotrim, 417 - Monte Castelo N, Iguaçu 26041-640 - 9624-9747 - Pastoral da Juventude 
Rua Perseverança, 177 - Austin N. Iguaçu 26396-570 9219-0076 569-8870 PJ, CEBs, PDT 
Rua Alferes, 190 - Parque Flora N. Iguaçu 26035-010 9131-2712 - Sociedade S. Vicente de Paulo 
Rua Otávio Tarquino, 209 / 904 - Centro N. Iguaçu 26210-170 767-6203 9956-1223 - Núcleos Catequese, CDL 
Rua da Fartura, 10 - Botafogo N. Iguaçu . . - 767-8570 Fé e Política, Pastoral da Saúde 
Av. Abílio Ausgusto Távora, Lt. 7 Qd. 12 - Cabuçu N. Iguaçu 26340-150 - 9167-0188 - Pastoral do Negro 
Rua Ana Cardoso, 365 - Bairro da Luz N. Iguaçu 26260-010 - . 667-6900 Pastoral da Juventude 
Rua Cláudia Maria 156 - Monte Líbano N. Iguaçu 26010-810 667-6943 . - Centro de Teatro Pré-Vestibular Oásis 
Rua Borba Gato 75 - Bandeirantes N. Iguaçu 26285-030 - 9256-3148 - Sindicato PT 
Rua Consolação, 17 - Austin N. Iguaçu 26396-070 - 9264-5792 665-3686 Grupo Jovem, Coord. PJ, PT 
Estrada de Madureira, 22400 - Parque São Carlos N. Iguaçu 26347-400 - 9601-5326 666-2021 Igreja 
Rua Leonardo Salles de Oliveira, 208 - Valverde N. Iguaçu 26350-040 695-0933 . . Círculo Bíblico, Ass. de Moradores 
Rua das Rosas, 31- Carrnari N. Iguaçu -'l.�SI � . 3:,0 9262-6008 - Ação Comunitária Santa Clara 
Rua Olaa Alves, 36 - Enaenho Pequeno N. Iauaçu 26012-451 767-6933 9632-5872 - -
'P.v. ltaoemirim, 593 - Boa Esperança N. Iguaçu 26145-160 658-1703 . 658-1606 Grupo Ação Social Miguel Couto
Rua Cameron 28, C. 2 - Mim.lei Couto N. 1auacu 26147-000 779-1343 

� I. Pentecostal Nova Vida - Ação Social. .. .
Rua lná 26 - Jardim Laranieira N. lauacu 26341-430 - - 695-0814 Mov. Trab. Cristãos Ass. Moradores
Rua do Reverendo, 5 - Jdim. das Acácias (B. Roxo) N. Iauacu 26143-000 - - - .
Rua Noel Rosa, 89 - Santa Rita N. Iauacu 26050-140 658-0683 . - Crisma
Av. Antônio Borges, 877 - Santo Elias N. Iauacu 26230-030 697-5798 . . Conare. Mariana, Cons. Comu Batismo
Rua Adélia Chaves, 165 - Califórnia N. Iauacu 26216-010 768-1468 9632-7542 Min. Do Matrimônio, Past. Bíblica
Rua Ari Barroso, 78 - Cerâmica N. Iauacu 26032-220 658-3676 9231-2831 658-3578 Cateclsmo Cfisma
Rua Cel. Alberto de Mello, 1111 - Vila de Cava N. Iauacu 26055-110 9274-7992 658-7761 Cir. Bíblico, Dízimo, Crisma
Rua Otávio Tarauino 1139, Aoto. 403 - Centro N. Iauacu - 768-4135 9277-0187 695-3833 Pastoral da Crianca L. Maria, catequese
Rua Aroentina 711, C. 19 - Centro {Belford Roxo) N. Iauacu 26130-300 761-2853 . - Pastoral da Juventude
Rua Jaguari, 248 - Andrade Araújo N. Iguaçu 26010-420 761-1052 . - RCC, Grupo Jovem
Estrada Humaitá, Lt. 6 Qd. 22 - Lagoinha N. Iguaçu 26352-260 286-1198 - 263-1494 Pastoral da Juventude, Crisma, PJ
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Márcia Guimarães de Souza Rua Prof. Luiz A. de Oliveira, 137 - Sta. Clara N. Iguaçu 26230-450 - 9232-8635 667-8085 Crisma, Batismo, Palavra 
Maria Auxiliadora L. Matos Rua Noel Rosa, 89 - Santa Rita N. Iguaçu 26050-400 658-0683 - - Crisma 

03/04/01 

Maria de Lourdes de Souza R. das Pereiras, 9 - Cj. Lavradores - Jd. Palmares N. Iguaçu 26335-000 657-8271 9138-2080 667-2780 Associação de Moradores, loreja, Sind.
-" Maria José Toledo de Oliveira Rua José de Lucas, 295 - Carmari N. Iguaçu 26040-040 - 9979-6036 658-5758 Coordenadora Comunitária 

Maria Rita dos Santos Grave Rua Clara de Araúio, 372 -Andrade de Araújo N. Iguaçu 26010-390 - 9274-5395 761-4512 PJ, Preoaração oara Crisma 
- Marlene Costa da Silva Av. Dr. Salles Teixeira, 561, Apto. 101 - Moquetá N. Iguaçu - 768-5022 9668-5613 667-9349 -
..:sr Maxwel da Conceição de Olivei Rua Vasco da Gama, 1047 - Parque Estoril N. Iguaçu 26063-190 - - 667-4596 Curso de Formação Social

Michele Antonio Nunes Rua Renan, 80 - Posse N. Iguaçu 26022-530 - 9772-1217 583-1301 Grupo Jovem, Dízimo 
-f Olívia da Silva Vida! Rua Jaguari, 248 -Andrade de Araújo N. Iguaçu 26010-420 761-1052 - 761-1104 Liturgia, Catequese, Comissão de Cateq.

Patrícia Maria Dias Alves Rua João Venâncio de Figueiredo, 1180 - Posse N. Iguaçu 26020-001 658-6041 - 658-6696 Past. Vocacional, Dízimo
Ricardo de Paula Neto Rua Seis Marias, 189 - Vila Operária N. Iguaçu 26012-180 - - 768-5598 Círculo Bíblico, Grupo Jovem
Ronaldo Monteiro Cerqueira Rua Consolação, 17 -Austin N. Iguaçu 26396-070 - 9605-5292 665-3686 Grupo Jovem, Coord. PJ, PT 
Sebastião Evandro Tavares Rua Benedito Kelly, 310 - Santa Eugênia N. Iguaçu -2..J; 28"S:- -:(,4 o - 9675-9043 Pastoral Social, Movimento Sindical
Sebastião José Bento Rua Argentina, 711, C. 19 - Centro (Belford Roxo) N. louaçu 26130-300 761-2853 - - Pastoral do Batismo, Esc. de Formação 
Sérgio Maurício Veloriano N. Iguaçu
Sérgio Roberto Hing Rua Tamuru, 185 - Jardim Carulina N. Iguaçu 26230-610 697-5833 9657-5024 796-7047 Catequese

-Jlrrancredo de Almeida Jaloto Rua Petrolina, Lt. 25, Qd. 27 - Cabuçu N. Iguaçu 26346-360 695-0160 - 667-1200 Ministro da Palavra
Tereza de Lourdes de A. Piano Rua Paceta, 45, Apto. 201 - Marapicu N. louaçu 26350-000 686-1549 - - Apostolado de Oração 
Ubiraci Frederico de Oliveira Rua Mair Dias, 493 - Vila Operária N. Iguaçu 26012-450 767-4247 9957-2247 - Pastoral do Dízimo, Associação de Mor. 

-vi\/'ilson Antonio de O. Pereira Rua Sta.Marta, Lt.11,Qd. 6-Km 34-Sta.Clara Guandú N. louaçu 26357-100 - 9155-7464 - Ministério do Batismo 
�élia Rosa de Jesus Rua Caratinoa, 205 - Pallhada N. louaçu 26335-300 - 9133-6397 767-8419 Pastoral da Criança 
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Programação diária 

Segunda - Análise da Conjuntura: Limites 

e possibilidades de mudança da 
realidade brasileira. 

08:00 Chegada, credenciamento, cantos 
09:00 Acolhida, abertura, encaminhamen

tos 
09:30 Lanche 
10:00 Blocos de estudo (grupos por ofici-

12:15 
13:45 
14:30 
16:00 
16:30 
17:15 
17:45 

na): apresentação, organização, re
flexão. 
Almoço 
Apresentação dos blocos de estudo 
Exposição: Chico Alencar 
Lanche 
Esclarecimentos (fila do povo) 
Celebração no ginásio 
Encerramento 

Terça - Sociedade civil e a construção da 

08:00 
08:30 
10:00 
10:30 
12:00 
12:30 
13:30 
14:30 
17:30 

cidadania 
Chegada, animação, espiritualidade 
Exposição: Chico Whitaker 
Lanche 
Blocos de estudo 
Almoço 
reunião dos secretários 
Plenário e amarração 
Oficinas - 16h lanche 
Encerramento nos blocos de estudo 

Quarta - A sociedade civil e a superação 

08:00 
08:30 
10:30 
11:00 

12:00 
13:30 
14:30 
17:30 

da miséria 
Chegada, animação, espiritualidade 
Painel com experiências 
Lanche 
Blocos de estudo - A partir da reali
dade local, que experiências signifJCati-
vas você conhece que valorizam a ci
dadania? - Escolher uma experiência. 
Almoço 
Blocos de estudo (cont.) 
Oficinas - 16:00h Lanche 
Encerramento nos blocos de estudo 

Quinta - B"iblia e Cidadania (1•. Pedro). 
08:00 Chegada, animação, espiritualidade 
08:30 Exposição de Luiz José Dietrich 
10:00 Lanche 
10:30 Blocos de estudo - apresentação 

12:00 

13:30 

14:30 

17:30 

18:00 

criativa 
Almoço 
Plenário e amarração 
Oficinas - 16:00h Lanche 
celebração no ginásio 
Noite Cultural 

Sexta - Fé e Cidadania: fundamentação 

08:00 

08:30 

10:00 

10:30 

12:00 

12:30 

13:30 

14:30 

17:30 

18:00 

teológica 
Chegada, animação, espiritualidade 
Exposição: Clodovis Boff 
Lanche 
Blocos de estudo 
Almoço 
reunião dos secretários 
Plenário e amarração 
Oficinas - 16:00h Lanche 
Encerramento nos blocos 
Lançamento do livro de Clodovis 
Banda Via Light 

Sábado - Pistas pastorais 
08:00 Chegada, animação, espiritualidade 
07:30 Chegada, animação 
08:00 Momento de Oração 
08:30 Clodovis Boff - Encaminhamento 

dos Blocos de estudo: Pistas pasto
rais 

10:00 Lanche 
10:30 Apresentação das pistas pastorais 
12:00 Almoço 
13:30 Oficinas 
15:00 Apresentação das oficinas 
17:00 Celebração de encerramento 
18:00 Final 
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1. CANÇÃO DA CHEGADA
Valdomiro Oliveira I Flávio /rafa (Atos 2 1-9)

Estamos aqui Senhor 
Viemos de todo lugar 
Trazendo um pouco de que somos 
Prá nossa fé partilhar. 
Trazendo o nosso louvor 
Um canto de alegria. 
Trazendo a nossa vontade 
De ver raiar um novo dia. 
Estamos aqui Senhor 
Cercando esta mesa comum. 
Trazendo idéias diferentes 
Mas em Cristo somos um. 
E (lUando sairmos daqui 
Nós vamos para voltar 
Na força da esperança 
E na coragem de lutar. 

2. AÁGUA
Simei Monteiro/Alberto Corrêa 

Aqui chegando Senhor 
Que poderemos te dar? 
Um simples coração 
E uma vontade de cantar. 
Recebe o nosso louvor 
E tua paz vem nos dar. 
A tua graça Senhor 
Melhor que a vida será 
E o teu amor em nós 
Será manancial 
De água boa a jorrar 
Prá nossa sede estancar! 

3. MOMENTO NOVO (Mi m)
Ernesto B. Cardoso/ Tércio Janker 

�us chama a gente
Qra um momento novo
Oe 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! (bis) vem 

CURSO DO RIO - 2002 

Não é possível crer que tudo é fácil; 
Há muita força que produz a morte 
Gerando dor tristeza e desolação. 
E necessário unir o cordão. 
A força que hoje faz brotar a vida 
A,.tua em nós pela sua graça. 
E Deus quem nos convida prá trabalhar: 
amor repartir e as forças juntar. 

4. JESUS ESPERANÇA
S. Meincke e E. Feichrdt CM/

Venha teu Reino Senhor! 
A festa da vida recria! 
A nossa espera e ardor

tr�_nsf !)r�a em plena alegria. 
Aie eia a,e ae ae. 

Um pouco além do presente 
alegre o futuro anuncia 
a fuga das sombras da notte 
a luz de um bem novo dia. 
Botão de es�rança se abre 
prenúncio da flor que se faz 
Promessa da tua presença 
que vida abundante nos traz. 
Sau,dade da terra sem males 
do Eden de plumas e flores 
da paz e justiça irmanadas 
num mundo sem ódio nem dores. 
Saudade de um mundo sem guerras 
anelos de paz e inocência: 
de corpos e mãos que se encontram 
sem armas sem morte e violência. 
Saudade de um mundo sem donos 
ausência de fortes e fracos 
derrota de todos os sistemas 
que criam palácios barracos. 
Já temos preciosa semente 
penhor do teu reino agora 
Muro ilumina o presente 
tu vens e virás sem demora. 
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5. VIAGEM

Eu vim de longe 
prá encontra� o m�u cami�ho tinha um 
sorriso o somso ainda vaha. 
Achei difícil a viagem até aqui 
mas eu cheguei mas eu cheguei. 
Eu vim depressa e não vim de caminhão eu 
vim a jato 
neste asfalto e neste chão. . Achei difícil a viagem até aqui 
mas eu cheguei mas eu cheguei. 
Eu vim por causa daquilo que não se vê vim 
nu descai� . sem dinheiro e na pior. . Achei difícil a viagem até aqui 
mas eu cheguei mas eu cheguei. 

6. FELIZ CIDADE Zé Vicente 

Um novo olhar que traz um sonho novo 
E faz cantar meu povo lê lê lê lê a! 

No olhar de quem sabe enxergar em cada 
esquina 
No menino e na menina o futuro do pais 
e futuro novo pleno de felicidade 
Feliz cidade 
Como a gente sempre quis! 
No olhar de quem chega do morro e da 
favela 
De quem desce da janela do andar supen-

i�a brilhar juntos na justiça e na igualdade 
Construindo esta cidade 
Como o nosso Deus sonhou! 
Sonho de vida transformado em louvação_ 
Festejando na união de uma nova humani-
dade _ . _ . Humanidade onde todos sao 1gua1s 
Ninguém é menor nem mais 
Como nosso Deus criou! 
Bendito seja o novo olhar o sonh� novo! 
Pra cidade pra meu povo pra voce pra 
todos nós. . Bendito seja o Deus artista da alegn_a 
Nosso canto noite e dia aleluia aleluia! 

7. POVO NOVO (Sol M)
Zé Vicente 

.Quando o E_s{>írito de Deus soprou 
O mundo inteiro se iluminou. 
A esperança na Terra brotou _ . E um povo novo deu-se as maos 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 nova da justiça anunciou. 
O cego viu o surdo escutou . E os oprimidos das correntes libertou. 
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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 transformar�o 
Jovens unidos na esperança gritarao. 
A força nova é o poder do amor. 
Nossa fraqueza e força em Deus Liberta
dor. 

8. UTOPIA (Mi)
Zé Vicente (Is 65 17-25) 

Vai ser tão bonito 
Se ouvir a canção 
Cantada de novo! 
No olhar do homem 
A certeza do irmão 
Reinado do povo! 

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 os jardins 
Destruídos então os jasmins 
Vão perfumar. 
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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 n�v9 �e eterna justiça . sem mais óchos sem sangue ou cobiça:
Vai ser assim! 

9. AXÉ (Mim) 
Vera Lúcia Nascimento 

Irã chegar um novo dia 
um novo céu uma nova terra um novo 
mar 
E neste dia os oprimidos 
Numa só voz a liberdade irão cantar. 

Na nova terra 
o negro não vai ter corrente
e o nosso índio vai ser visto como gente.
Na nova terra o negro
o índio e o mulato
o branco e todos vão comer no mesmo
prato.

10. LIBERDADE (Mi)
GrupoMagis 

Liberdade vem e canta 
e saúda este novo sol que vem. 
Canta com alegria 
o escondido amor que no peito tem.
Mira o céu azul
espaço aberto prá te acolher. (bis)
Liberdade vem e pisa 
este firme chão de verde ramagem. 
Canta louvando as flores 
que ao bailar do vento 
fazem sua mensagem. 
Mira essas flores 
abraço aberto prá te acolher. (bis) 
Liberdade. vem e pousa 
nesta dura América triste e vendida. 
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Canta com os seus gritos 
nossos filhos mortos 
e a paz ferida. 
Mira este lugar 
desejo aberto prá te acolher. (bis) 
liberdade, liberdade. 
l;s o deseJO que nos faz viver. 
Es o grande sentido 
de uma vida pronta para morrer. 
Mira o nosso chão 
banhado em sangue prá reviver. 
Mira a nossa AMERICA 
banhada em morte prá renascer. (bis) 

11. EU QUERO VER ACONTECER

Zé Vicente (Mi b) 

Eu quero ver 
eu quero ver acontecer 
Um sonho bom 
Sonho de muitos acontecer. 

Nascendo na noite escura 
a manhã futura trazendo amor. 
No vento da madrugada 
a paz tão sonhada brotando em flor. 
Nos braços da estrela guia 
a alegria chegando da clor. 
Na sombra verde e florida 
crianças com vida brincando de irmãos. 
No rosto da juventude 
sorriso e virtude virando canção. 
Alegre e feliz camponês 
entrando de vez na posse do chão. 
Um sorriso em cada rosto 
uma flor em cada mão. 
A certeza na estrada 
O amor no coração. 
E uma semente nova escondida 
em cada palmo deste chão. 
Sonho que se sonha só 
pode ser pura ilusão. 
Sonho que se sonha junto 
é sinal de solução. 
então vamos sonhar companheiros 
sonhar ligeiro - sonhar em mutirão. 
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12. BAIÃO DAS COMUNIDADES
Zé Vicente (Lc 14 12-14) (La M)

Somos gente nova vivendo a união 
Somos povo semente 
de uma nova nação ê ê 
Somos gente nova vivendo o amor 
Somos comunidade 
povo do Senhor ê ê 

Vou convidar os meus 
Irmãos trabalhadores: 
operários lavradores 
b1scateiros e outros mais. 
E juntos vamos celebrar a confiança 
nossa luta na esperança 
de ter terra pão e paz e ê
Vou convidar os índios 
que ainda existem 
as tribos que ainda insistem 
no direito de viver. 
E juntos vamos reunidos na memória cele
brar uma vitória 
que vai ter que acontecer ê ê.

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 ê ê.

Vou convidar 
Oneide Rosa Ana Maria; 
a mulher que noite e dia 
luta e faz nascer o amor. 
E reunidos no altar da liberdade 
vamos cantar de verdade 
vamos pisar sobre a dor ê ê.

Desempregados 
pescadores desprezados 
e os marginalizados 
venha todos se juntar 
à nossa marcha prá nova sociedade. 
Quem nos ama de verdade 
pode vir tem um lugar. 

13. IGREJA DOS POBRES
Frei Brás 

Igreja dos pobres irmãos da Palavra; 
unidade na história 
!)rofetas irmãos de todos. 
Com a vida nas mãos 
nas mãos do Senhor; vivendo a unidade 
defendendo a paz do irmão. 
Somos os filhos da luz 
o sal da terra da dor.
Os mensageiros profetas
no luto na luta do amor.

Onde o pão a semente alimenta a terra; 
vem sim esperar vida nova acontecer. 
Faça em comum realizar comunhão; 
seremos teus povos no grito da dor venci
da. 
Seremos sinais obras do teu amor; 
somos os teus filhos esperança da luz 
Senhor. 
lgr�a dos fracos fortes unidos 
irmaos de todo irmão somos teus templos 
Senhor. 

14. A VERDADEIRA IGREJA
Francisco Sergipe 

� verdadeira Igreja 
E onde está o povo unido 
O que Jesus deseja: 
Nem opressor nem oprimido. 
Igreja de cal e de pedra 
gue por nós foi construída 
e casa de oração 
e não foi obra perdida. 
Mas a verdadeira Igreja 
é dar sentido à vida. 
Grande parte deste povo 
não aceita esta meta. 
viver em comunidade 
que é vida bem concreta. 
Dentro da realidade 
cada irmão é um profeta. 

9 
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Vejam as comunidades 
que viviam antigamente. 
Olhem a Bíblia Sagrada 
que encontra esta semente. 
Assim é que deve ser 
esta igreja da gente. 
Não adianta ter Igreja 
sem vivermos como irmãos. 
Sem praticar a justiça 
sem repartir o seu pão. 
Viver o contrário disto 
não é ser Igreja não. 
A Igreja é no campo 
a lgreJa é no terreiro. 
A Igreja é na praça 
j1.mto com os companheiros. 
Reunindo em Jesus Cristo 
nosso irmão verdadeiro. 

15. BOCA DE POVO (Lã M)
Regina/do Veloso (Is 6517-25) 

Boca de povo povo! 
Gritando o novo novo! 
Senhor Deus mandou dizer: (bis) 
Eu vou criar 
um novo céu e nova terra 
e o que passou passou! 
As misérias suportadas 
já não mais serão lembradas 
todo mundo a se alegrar 
com o que eu vou cnar. 
Eu vou tomar 
Jerusalém uma alegria 
todo o povo a sorrir. 
Na cidade eu vou vibrar 
vendo o povo a se alegrar 
Já não mais se ouvirão 
choros nem lamentação. 
Que já não mais 
as cnancinhas pequeninas 
morrerão sem se criar. 
Ninguém mais vai falecer 
sem toda a vida viver 
com cem anos um menino 
morrer antes mau destino! 
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Que os operários 
tantas casas construindo 
terão casa prá morar 
Seus roçados plantarão 
dos seus frutos comerão 
Ni�guém mais constrói nem planta 
pra que outro more e coma! 
Os meus eleitos 
como as árvores vivendo 
do trabalho de suas mãos 
eles vão sim desfrutar 
E não mais em vão cansar 
por Deus raça abençoada 
Ele e a filharada! 
Antes que eles 
por mim chamem já respondo 
ainda pedem e já atendr. 
Comerão bem Juntos todos 
Boi leão cordeiro e lobo. 
Nenhum mal nem destrução 
Em meu monte mais farão! 

16. QUE SABEDORIA É ESTA (Sol M)

Que sabedoria é esta 
que vem do meu povo? 
E o Espírito Santo 
agindo de novo. (bis) 
Quem te ensinou povo meu 
a repartir entre irmãos o teu pão 
os teus dons o teu coração? 
Quem te ensinou povo meu 
que o amor a teu Deus buscarás 
para o ódio não poder nascer? 
Quem te ensinou povo meu 
que o Senhor tudo vê e julgará 
o que procuras esconder?
Quem te ensinou povo meu
que é preciso ter fé
prá sentir Deus que sempre esteve em ti?
Quem te ensinou povo meu 
que na Bíblia terás reflexões 
Qara tudo sob o sol? 
Quem te ensinou povo meu 
no Evangelho encontrar 
condições prá uma vida já igual? 
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17. ANIMADOS PELA FÉ

O teu povo Senhor está sofrendo 
Caminhando de um lado para outro. 
Uma vida mais justa está querendo 
pois senão vai migrar até estar morto. 
Animados pela fé e bem certos da vitó
ria. Vamos fincar nosso pé 
e fazer a nossa história 
E fazer a nossa história
animados pela fé. 

Deste jeito que a coisa está andando 
O sistema escraviza e nos domina 
Ele é o mal que está nos desviando 
Da verdade que Cristo hoje ensina. 
A estrutura da nossa sociedade 
força o povo para a migração. 
Os da roça vao prá cidade 
sempre em busca de melhor situação. 
Nas indústrias os que são operários 
demitidos também tem que mi9rar 
quando tentam melhorar o salario 
outra fábrica tem que procurar. 
Mas quem lucra com esse vai e vem 
são os grandes enquanto sofre o povo. 
Já é hora dos pobres se unir bem 
para juntos construir um mundo novo. 
É verdade que nós neste mundo 
somos sempre um povo a caminho. 
E Deus não se afasta um s�undo 
acompanha e ajuda com cannho. 

18. O QUE VALE É O AMOR
Zé Vicente 

Se é prá ir prá luta eu vou 
Se é prá tá presente eu tô 
Pois na vida da gente 
que vale é o amor. (bis) 

É que a gente junto vai 
Reacender estrelas vai 
Replantar nosso sonho 
em cada coração. 
Enquanto não chegar o dia 
Enquanto persiste a agonia 
A gente ensaia o baião. 

Lauê Lauê Lauê Lauê. 
É que a gente junto vai 
Reabrindo caminhos vai 
Alargando a avenida 
Pra festa geral. 
Enquanto não chega a vitória 
A gente refaz a história 
Pro que há de ser afinal. 
Lauê .... 
É que a gente junto vai 
Vai prá rua de novo vai 
Levantar a bandeira do 
sonho maior. 
Enquanto eles mandam não importa 
A gente vai abrir a porta. 
Quem vai rir depois ri melhor. 
Lauê ... 
Esse amor tão bonito vai 
Vai gerar nova vida vai 
Cicatrizar feridas 
Fecundar a paz. 
Enquanto governa a maldade 
A gente canta a liberdade 
O amor não se rende jamais. Lauê ... 

19. ABRE A JANELA MEU BEM (Sol)
Zé Vicente 

Abre a janela meu bem 
Vem ver o dia que vem. 
Deixa o sol entrar e o vento falar 
Que eu te quero bem! (bis) 
Deixa a brisa da manhã te abraçar 
Ver a rosa no canteiro a te sorrir 
Vou pedir galo-campina prá cantar 
Vou mandar-te dar bom dia o bem-ti-vi. 
Esta vida só é vida com amor. 
Acordado é o melhor jeito de sonhar. 
Que o carinho seja sempre o bom sabor 
e a razão prá toda hora começar. 
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Se a saudade ou cansaço te bater 
busque a força no segredo da paixão. 
Não me esqueça que eu não vou te esque
cer 
somos um neste país que é o coração. 
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20. LEVANTA POVO! (Re)
Manoel Martins de Almeida (Mane/ão)

É madrugada 
levanta povo! 
A luz do dia vai nascer de novo 
Rompe as cadeias 
Abre o coração 
Vamos dar as mãos 
Já é o reino do povo. 
O povo agora 
é Senhor da história 
Somos rebentos 
desta nova era. 
A liberdade a fraternidade 
São as bandeiras 
desta nova terra. 
Terra regada 
com sangue e com pranto. 
História marcada 
de sonhos e desencantos. 
Sementes plantadas 
pelas mãos do Senhor no mundo. 
Brotando a justiça 
rompendo as cercas do latifúndio. 
Me correm nas veias 
as dores da humanidade. 
Mas brilha em meu peito 
a estrela da liberdade. 
Levanta meu povo! 
Jesus é o Senhor da História. 
Meu canto é reflexo 
do sol dessa Nova Aurora. 

21. XOTE DA VITÓRIA
Lean Mendes de Barros 

João Francisco Esvael 

Se perguntarem sobre o dia da vitória 
tu dirás com esperança 
tudo aqui vai melhorar! 
O povo alegre realizará a história 
E no fim do tempo certo 
A colheita se dará 
A fome haverá? Não! 
Violência haverá? Não! 
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Se a nossa busca for além da romaria 
O Senhor da harmonia 
Afastará de nós a dor. 
Lá Lá Lá. .. 
É caminhando com os olhos no futuro 
Clareando onde é escuro 
Com a força de união 
Que venceremos quem vai contra a nature
za. 
Pois sabemos com certeza 
haverá ressurreição. 
A fome haverá? Não! 
violência haverá? Não! 
A nossa terra terá vida abundante 
Prá que a gente cante e dance 
A plenitude do amor. 
Lá Lá Lá. ..... 

22. TOCANDO XOTE
Zé Vicente 

Eu vou tocar um xote um xote um xote

Eu vou toca um xote pra mexer no cora
ção! 

Eu ofereço esse xote a minha gente 
Pra dançar alegremente numa noite de 
São João 
Num passo firme bem marcado e sacudido 
Com fungado ao pé-do-ouvido 
Das cabóclas do sertão! 
Eu ofereço esse xote a Manuela 
A menina da janela meu amor minha pai
xão. 
Eu vou tocando eu vou dançando eu penso 
nela 
O piscar dos olhos dela 
Me deu essa inspiração! 
Eu ofer�o esse xote em memória 
Da sanfona e da história do querido toca
dor 
Luiz Gonzaga imortal da alegria 
a saúdade e a folia 
De teu povo sonhador! 
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23. NOSSA VISTA CLAREOU (Re M)
Zé Vicente (Nm 33 53-54) 

De repente nossa vista clareou 
Clareou! Clareou! 
E descobrimos que o pobre tem valor. 
Tem valor! Tem valor! 

Nós descobrimos o valor da união 
Que é arma �erosa 
e derruba ate dragão. 
E já sabemos que a riqueza do patrão 
E o poder dos governantes 
Passa pela nossa mão. 
Nós descobrimos que a seca do Nordeste 
Que a fome e Q(.Je a !)este 
Não é culpa de Deus Pai. 
A grande culpa é de quem manda no País 
Fazendo o povo infeliz 
Deste jeito e que não vai. 
O gue nós vemos é deputado e senador 
Mihtar e jogador 
Recebendo seus milhões. 
Enquanto isso o povo trabalhador 
Derramando seu suor 
Tem que viver de tostões. 
Temos certeza que Deus Pai libertador 
Lá na Bíblia nos deixou 
O caminho prá seguir. 
Uniu seu povo que era escravo no Egito 
Faraó ficou aflito 
E Moisés pôde partir. 

24. É BONITA DEMAIS Zé Vicente 

É bonita demais é bonita demais 
a mão de quem conduz a bandeira da 
paz! 

É a _paz. verdadeira que vem da justiça 
irmao. E a paz da esperança que nasce de 
dentro do coração! 
É a paz da Verdade da pura irmandade do 
amor. Paz da comunidade que busca igual
dade ô ô ô ô.

Paz que é graça e presente na vida da 
gente de fé. Paz do Onipotente Deus na 
nossa frente Javé! 
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25. A DE 6 Milton Nasdmento!Pedro Tierra/
Pedro Gasaldáliga (Ex 201) 

Estamos chegando do fundo da terra 
Estamos chegando do ventre da noite 
Da carne do açoite nós somos 
Viemos lembrar. 
Estamos chegando da morte dos mares 
Estamos chegando dos turvos porões 
Herdeiros do banzo nós somos 
Viemos chorar. 
Estamos chegando dos pretos rosários 
Estamos chegando dos nossos terreiros 
Dos santos malditos nós somos 
Viemos rezar. 
Estamos chegando do chão da oficina 
Estamos chegando do som e das formas 
Da arte negada que somos 
Viemos criar. 
Estamos chegando do fundo do medo 
Estamos chegando das surdas correntes 
Um longo lamento nós somos 
Viemos louvar. 
Adeó ... 
Exílio da vida 
das minas da noite 
da carne vendida 
da lei do açoite 
do Banzo dos mares ... 
aos novos albores! 
vamos a Palmares 
todos os tambores! 

Estamos chegando dos ricos fogões 
Estamos chegando dos pobres bordéis 
Da carne venciida nós somos 
Viemos amar. 
Estamos chegando das velhas senzalas 
Estamos chegando das novas favelas 
Das margens do mundo nós somos 
Viemos dançar. 
Estamos chegando dos trens dos 
subúrbios 
Estamos chegando nos loucos pingentes 
Com a vida entre os dentes chegamos 
Viemos cantar. 
Ade ó ....... . 
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Estamos chegando do ventre das minas 
Estamos chegando dos tristes mocambos 

Dos gritos caíados nós somos 
Viemos cobrar. 

Estamos chegando da cruz do engenhos 
Estamos san_grando a cruz do batismo 

Marcados a ferro nós somos 
Viemos gritar. 
Ade ó ...

Estamos chegando do alto dos morros 
Estamos chegando da lei da Baixada 

Das covas sem nome chegamos 
Viemos clamar. 

Estamos chegando do chão dos quilombos 
Estamos chegando do som dos tambores 

Dos novos Palmares nós somos 
Viemos Lutar. 
Ade ó ...

26. VENCE A TRISTEZA

Zé Vicente 

Vence a tristeza 
enxuga o pranto ó meu povo.
Vem cantar um canto novo.
Deus da vida aqui está. (2x) 
Aqui está aleluia (4x) 
Quem ama a Deus e está unido ao seu 
irmão não há porque ficar com medo e sem 
saber (2x) 
O que vai ser do mundo amanhã? 
Quem da fome vai sobreviver? 

Está em nós a luz do amor que vai vencer! 

O b rita rit - . . -
(2x

E 
) 

po re g e o seu g o nao e em vao. 
c;ada esforço em nome dele vai valer.(2x) 

E por isso que eu vou a cantar. 
Déus amigo me escuta e me vê. 
Semente boa está na terra e vai nascer. 
Co . bo . . D 

(2x) 
mo e nito o meu eus a terra o mara 

flor o pássaro e uma mão plantando a paz! 
(2x

d
) . . . _ 

Tu o e nosso e nos somos rrmaos. 
O futuro é a gente que faz. 
Deus é o amor e quem amar sempre é 
capaz. (2x) 
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27. TAMBORES DE PALMARES

Zé Vicente 

Os tambores dos negros de Palmares 
Os tambores do povo de Zumbi! (bis) 

Coração da terra coração do céu 
coração da gente 
coração deste afro-continente 
6atucando no peito do Brasil! 
Oôôô ... 
Um clamor na terra um clamor no céu 
Um clamor da gente 
Um clamor da memória comovente 
Qespertando a história do Brasil! 
Oôôô ... 
Uma flor na terra uma flor no céu 
Uma flor-semente 
Com as cores e axés da negra-gente 
eertumando o futuro do Brasil! 
Oôôô ... 

28. ZUMBI (Mi M) 
Ei eiZumbi 
Zumbi Ganga meu rei 
você não morreu
você está em mim. (bis) 

Ei Zumbi seu povo não esqueceu 
a luta que você deixou prá prosseguir. 

Ei Zumbi os novos quilombos 
com seus quilombolas lutam prá resistir. 

Ei Zumbi seu sangue semeou 
coragem em nossa gente que luta com 
fervor 

Ei Zumbi a luta é a mesma 
mudou só o cenário a roupa e a cor. 

Ei Zumbi nossa terra é fertil 
outros como você tombaram ao chão. 

E muitos tombarão enquanto houver luta 
pela libertação. 
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29. NEGRO NAGÔ (Sol M)

Eu vou tocar minha viola 
eu sou um negro cantador 
O negro canta deita e rola 
lá na senzala do Senhor. 
Dança aí negro nagô (4x) 

Tem que acabar com esta história 
de negro ser inferior 
O negro é gente e quer escola 
quer dançar samba e ser doutor. 
O n�ro mora em palafita 
não e culpa dele não senhor 
A culpa é da abolição 
que veio e não o libertou. 
Vou botar fogo no engenho 
aonde o �egro apanhou 
O negro e gente como outro 
quer ter carinho e quer amor. 

30. Ó QUE COISA BONITA (Mi M)
Alfredo - B. Horizonte/MG.

Ó que coisa bonita (bis) 
Deus Pai Criador 
c;riar negra cor. 
O que coisa bonita! 
ó que coisa bonita (bis) 
Jesus é nosso irmão 
&em separação. 
O que coisa bonita! 
Ó que coisa bonita (bis) 
O espírito a fé 
a força o axé. 
O que coisa bonita! 
ó que coisa bonita (bis) 
Celebrar Deus da Vida 
c;om festa comida. 
O que coisa bonita! 

31. BAIÃO DA NOVA MULHER
Zé Vicente (Jt 13 11-15) 

Viva viva a mulher desta nação 
Que vai gerando no ventre 
A nova semente da libertação 
E vem trazendo no sangue 
A semente nova da revolução! (bis) 
Sertaneja manhã cedo 
Vai ela sem medo 
Já vai trabalhar. 
Trabalho duro suado 
Se!Jlpre conquistado a duro penar. 
Sai de casa come nada 
e sem deixar nada pros filhos comer 
volta trazendo um pouquinho 
o ganho mesquinho não dá prá viver.
Mulher do povo humilhado 
comprado enganado em toda nação. 
mulher do povo ambulante 
tocado a ferro tangido do chão. 
Pode ainda ser diferente 
se o olho da gente aberto enxergar 
o mal que mata a pobreza
se unindo a certeza
a gente lutar.
Companheira nordestina 
constrói nova sina vamos caminhar. 
Ganhando a terra e a rua 
a fo� que é tua 
ninguém vai quebrar. 
Traz _teus filhos na praça 
na lei ou na raça 
a vitória já vem. 
U�e o teu braço ao do homem 
pra vencer a fome 
e cantar o bem. 
Operária da cidade 
a brutalidade e a lei do patrão 
vão ter que ser destruídas; 
tua classe reunida 
sacode a nação. 
A causa e a luta é comum; 
e o povo é só um 
precisa se unir. 
A força nova da vida 
mesmo perseguida 
de pé vai somr. 
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32. MULHER NA LUTA

Vai prá beira do riacho 
com a trouxa na cabeça 
prá ganhar uma micharia 
lava roupa todo dia 
se resfria e não se queixa. (bis) 
O sol quente na cabeça 
e os pes na água fria 
é a mulher lavadeira 
trabalha a semana inteira 
prá poder ganhar a vida. (bis) 
Bota a lenha no fogão 
faz o leite do menino 
varre a casa limpa a mesa 
e arruma a prateleira 
enquanto ele está dormindo. (bis) 
É mulher dona de casa 
sem tempo prá descansar 
faz almoço faz a janta 
à noite lá prás tantas 
ela ainda sem deitar. (bis) 
Já não tem mais o marido 
e vai prá roça sozi!lha . 
deixa o filho de dois anos e mais um 
nem está andando 
cuida deles Mariquinha. (bis) 
É mulher do posseiro 
que o pistoleiro assassinou. 
tudo é culpa do sistema 
pois o rico não tem 
pena do povo trabalhador. (bis) 
Se sair menino chora 
mas se fica falta o pão 
madrugada: todo dia 
sol brilflante ou chuva fria 
só enricando o patrão. (bis) 
É a mulher bóia-fria 
é o peso do facão 
quando a cana vai �aindo 
ela pensa nos mern�os . 
é uma dor no coraçao. (bis) 
Mas o tempo vai passando 
e elas vão se apercebe�do 
que é somente se engaJando 
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e se conscientizando 
que a luta vai rompendo.(bis) 
É mulher que se organiza 
e ao homem dá a mão 
duas forças bem unidas 
prá fechar esta ferida 
e acabar a opressão. (bis) 

33. MARIA MARIA (Ré M)
Milton Nascimento/Fernando Brant

Maria Maria 
é um dom uma certa magia 
uma força que nos alerta. . 
Uma mulher que merece viver e amar 
como outra qualquer do planeta. 
Maria Maria 
é o som é a cor 
é o suor é a dose mais forte e lenta 
de uma gente que ri q�ando deve chorar 
e não vive apenas aguenta. 
Mas é preciso ter força 
é preciso ter raça 
é preciso ter gana sempre 
quem traz no corpo a marca 
Maria Maria 
mistura a dor e a alegria. 
Mas é preciso ter manha 
é preciso ter graça 
é preciso ter sonho sempre. 
Quem traz na pele essa marca , . 
possui a estranha mania de ter fe na vida. 

34. PELOS CAMINHOS DA AMÉRICA
Zé Vicente (Lc 3 4-6) (Re m) 

Pelo caminhos da América (3x) 
Latino 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! 



CURSO DO RIO - 2002 

Pelos caminhos da América 
há monumentos sem rosto! 
Heróis pintados mau gosto 
livros de história sem cor 
Caveiras de ditadores 
soldados tristes calados 
com os olhos esbugalhados 
vendo avançar o Amor! 

Pelos caminhos da América 
há mães gritando qual loucas. 
antes que fiquem tao roucas 
digam aonde acharão 
seus filhos mortos levados 
na noite da tirania! 
Mesmo que matem o dia 
eles jamais calarão! 

35. ACORDA AMÉRICA (Fa) 
Augusto Brito 

Acorda América 
chegou a hora de levantar! 
O sangue dos mártires 
fez a semente se espalhar! (bis) 

Nestes campos nestas planícies 
nestes vales e caatingas 
nestas raízes entrelaçadas de etnias tão 
misturadas. 
E assim meu povo a nossa América latina. 

Meu irmão índio meu irmão afro 
meus latinos companheiros 
nós somos vítimas da dependência 
cje um império estrangeiro. 
E assim meu povo a nossa América Latina. 

Eu me pergunto e a nós todos 
até que dia nós aguentamos 
essa violência tão assassina 
nos tomam as terras 
matam os índios 
nos deixam restos de nossa América Lati
na. 

36. NOVA CIVILIZAÇÃO
Gen Lode - Argentino

Uma terra que não tem mais fronteiras 
Mãos que unidas no mundo formarão 
Uma corrente mais forte 
Que a guerra e que a morte. 
Nós sabemos o caminho é o amor. 

Uma pátria mais justa e mais fraterna 
Onde juntos construímos a unidade 
E ninguém é desprezado 
porque todos são chamados. 
Nós sabemos: o caminho é o amor. 

Um novo sol se levanta 
Pois nasce hoje a civilização do amanhã. 
Uma corrente mais forte 
Que o ódio e que a morte 
Nós sabemos: o caminho é o amor. 
A justiça novo nome para a paz; 
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O amor leva sempre a perdoar; 
A verdade a força que nos dá a liberdade. 
Nós sabemos: o caminho é o amor. 
E quem ama irradia com a vida 
Sabe ver o amor além da dor. 
Pois o homem se sente 
Solidário com o mundo. 
Nós sabemos: o caminho é o amor. 

Meu irmão é você que está ao meu lado 
Todos filhos de Deus que nos criou. 
Ele veio a esta terra 
Para unir a humanidade. 
Nós sabemos: o caminho é o amor. 

37. CÂNTICO DAS CRIATURAS
Francisco de Assis I Zé Vicente 

Onipotente e bom Senhor 
A ti a honra glória e louvor; 
Todas as bênçãos de ti nos vêm 
E todo o povo te diz: Amém! 

Louvado sejas nas criaturas 
Primeiro o sol lá nas alturas 
clareia o dia grande esplendor 
Radiante imagem de ti Senhor. 
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Louv?do �ejas pela irmã lua 
No ceu cnaste e obra tua 
Pelas estrelas claras e belas 
Tu és a fonte do brilho delas. 

Louvado sejas pelo irmão vento 
E pelas nuvens o ar e o tempo 
E pela chuva que cai no chão 
Nos dás sustento Deus da Criação. 

Louvado sejas meu bom Senhor 
Pela irmã água e seu valor 
Preciosa e casta humilde e boa 
Se corre um canto a ti entoa. 

Louvado sejas ó meu Senhor 
Pelo irmão fogo e seu calor 
Clareia a noite robusto e forte 
Belo e alegre bendita sorte. 

Sajas louvado pela irmã terra 
Mae que sustenta e nos governa 
Produz os frutos nos dá o pão 
Com flores e ervas sorri o chão. 

Louvado sejas meu bom Senhor 
Pelas pessoas que em teu amor 
Pe�d�am e sofr:em tribulação. 
Fehc1dade em ti encontrarão. 

Louvado sejas pela irmã morte 
Que vem a todos ao fraco e ao forte· 
Feliz aquele que te amar 
A morte eterna não o matará. 

Bem-aventurado quem guarda a paz 
Pois o Altíssimo o satisfaz. 
Vamos lo�var e agradecer 
Com humildade ao Senhor bendizer. 

38. CANTO CHÃO
Conjunto Hosana - Recife 

Canto da vida o encanto 
A beleza deste céu e deste mar. 
A esperança que nasce da mesa 
Deste pão repartido 
Neste chão prá pisar. 
Canto do amor a certeza 
Que as barreiras vão desaparecer. 
Que a paz será semente 
Plantada irrigada e que um dia 
Vai florescer. 
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Não isto não é sonho 
Nem mesmo uma mera ilusão: 
O amor fará nascer entre nós 
Um novo mundo de irmãos. 

Esta nova humanidade 
Como o sol há de brilhar 
E sua luz sem tréguas 
Resplandecerá. 

39. BENDITO DOS ROMEIROS DA TERRA
Zé Vicente (Mi b) 

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. 

No Egito antigamente 
Do meio da escravidão 
Deus libertou o seu povo. 
Hoje ele passa de novo 
Gntando a libertação. (bis) 

Para a terra prometida 
O povo de Deus marchou. 
Moisés andava na frente 
Hoje Moisés é a gente 
Quando enfrenta a opressão! (bis) 

Caminheiros na estrada 
Muita cerca prende o chão. 
Todo arame e porteira 
�recem corte e fogueira 
Sao frutos da maldição. (bis) 

Quem é fraco Deus dá força; 
Quem tem medo sofre mais; 
Quem se une ao companheiro 
Vence todo cativeiro 
E feliz e tem a paz. (bis) 

Mãos ao alto voz unida 
Nosso canto se ouvirá 
Nos caminhos do sertão 
Clamando por terra e pão 
Ninguém mais nos cafará. (bis) 
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40. BANDEIRA DO DIVINO

Os devotos do Divino 
vão abrir sua morada 
Prá bandeira do divino ser bem-vinda 
ser louvada! Ai ai ai! 
Deus vos salve esse devoto 
pela esmola em vosso nome 
Dando água a quem tem sede 
dando pao a quem tem fome! Ai ai ai! 

A bandeira acredita que 
a semente seja tanta 
Que essa mesa seja farta 
que essa casa seja santa! Ai ai ai! 
Que o perdão seja sagrado 
que a fé seja infinita 
Que o homem seja livre 
que a justiça sobreviva! Ai ai ai! 
Assim como os três reis magos que segui
ram a estrela guia 
A bandeira segue em frente atrás de me
lhores dias! A.i ai ai! 

No estandarte vai escrito que 
Ele voltará de novo 
Que o Rei será bendito 
Ele nascerá do povo! Ai ai ai! 

41. O PROFETA (Re m)
Gilmar Torres (Jr 15) 

Antes que te formasses 
Dentro do ventre de tua mãe 
antes que tu nascesses 
te conheci e te consagrei. 
Para ser meu profeta 
entre as nações Eu te escolhi. 
Irás onde te envio 
e o que Eu mando proclamarás. 
Tenho que gritar tenho Que arriscar. 
Ai de mim se não o façof 
Como escapar de ti? Como calar 
Se tua voz arde em meu peito. 
Tenho que andar tenho que lutar 
Ai de mim se não o faço! 
Como escapar de ti? 
Como calar 
Se tua voz arde em meu peito? 

Não temas em arriscar-te 
porque contigo Eu estarei. 
Não temas em anunciar-me 
por tua boca Eu falarei. 
Te entrego hoje meu povo 
para arrancar e derrubar; 
para edificar destruirás e plantarás. 
Deixa os teus irmãos 
Deixa teu pai e tua mãe. 
Deixa a tua casa 
porque a terra gritando está. 
Nada tragas contigo . 
porque ao teu lado eu estarei 
E hora de lutar 
porque meu povo sofrendo está. 

42. SALMO 23 (22)

Pelos prados e campinas verdejantes 
eu vou! 
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E o Senhor que me leva a descansar. 
Junto às fontes de águas puras repousan
tes eu vou! 
Minhas forças o Senhor vai animar. 

Tu és Senhor o meu Pastor! 
Por isso nada em minha vida faltará: 
Aleluia! 
Nos caminhos mais seguros junto dele eu 
vou! 
E para sempre o Seu nome eu honrarei. 
Se eu encontro mil abismos nos caminhos 
eu vou! 
Segurança sempre tenho em suas mãos! 

No banquete em Sua casa muito alegre eu 
vou! 
Um lugar em Sua mesa me preparou 
Ele unge minha fronte e me faz ser feliz 
E transborda a minha taça em Seu amor. 

Co'aleoria e esperança caminhando 
eu VOU! 
Minha vida está sempre em Suas mãos. 
E na casa do Senhor eu irei habitar; 
E este canto para sempre irei cantar! 
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43. SALMO 145 (146) (Fa)
Wa/deci Farias 

Por melhor que seja al�uém 
Chega o dia em que ha de faltar. 
só o Deus vivo a palavra mantém 
E jamais Ele há de falhar. 
Quero cantar ao Senhor 
Sempre enquanto eu viver. 
Hei de provar seu amor 
Seu valor e seu poder! 

Nosso Deus põe-se do lado 
Dos famintos e injustiçados 
Dos pobres e oprimidos 
dos injustamente vencidos. 
Ele barra o caminho dos maus 
gue exploram sem compaixão 
Mas da força ao braço dos bons 
que sustentam o peso do irmão. 
Esse é o nosso Deus. 
Seu poder permanece sempre. 
Sua força é a força da gente 
Vamos todos louvar nosso Deus! 

44. AXÉ DO POVO

O chamado de Deus para nossa chega
da é para ser comunhão 
e a nossa partilha transformando a vida 
é viva a libertação 
Multidões já esperam com cantos de festa 
a presença do corpo do ressuscitado 
a força dos fracos dos abandonados 
renova a esperan�a na vida no amor 

Esta grande unidade hoje é celebrada 
podem vir meus irmãos que a hora é che
gada 
comer deste pão é assumir compromisso 
no serviço alegra a cada irmão 
Este pão de igualdade é para todo o filho 
que se sente excluído triste ou sozinho 
esta mesa é de todos nós somos iguais 
com direito a justiça fazemos a paz 
Estaremos unidos nas lutas da vida 
este forte alimento nos cura por dentro 
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nos faz solidários a cada momento 
os que sofrem nos chamam para ser fer
mento 
Esta é a nossa casa é nossa família 
e se há mesa farta a causa é partilha 
é linda e gostosa essa nossa comida 
este encontro é de todos que amam a vida 

45. PERMANECE CONOSCO
Gen Rosso 

A sombra vai se abrindo 
Quando a noite cai. 
E vão fugindo tantas luzes de um 
Dia que Jamais há de se acabar 
De um dia que há de começar sempre. 
Porque sabemos que 
Uma nova vida aqui nascida 
Ninguém mais cancelara. 
Se tu vais agora anoitecerá. 
Se tu vais embora Senhor 
O que será? 
Se tu vais agora anoitecerá 
Mas se permaneces a noite não vira. 
Como o mar se espraia infinitamente 
O vento soprará e abrirá 
Os caminhos escondidos. 
Tantos corações hão de ver 
Uma nova luz clara 
Como uma chama que 
Onde passa queima. 
O teu amor todo o mundo invadirá. 
� humanidade luta sofre e espera. 
t. \@íl"â�@Câ
E no céu não há nuvens
Mas a vida não lhe faltará
e a esperança brilhará para sempre. 
Contigo unidos 
Oh! Fonte de água viva! 
Tua presença o deserto acabará. 
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46. QUEM NOS SEPARARÁ
Míria Kollings 

Quem nos separará 
Quem vai nos separar. 
Do amor de Cristo 
Quem nos separará? 
Se Ele é por nós 
Quem será quem será contra nós? 
Quem vai nos separar 
Do amor de Cristo quem será? 

Nem angústia nem a fome 
Nem nudez ou tribulação . _ 
perigo ou espada toda persegu1çao! 
Nem a morte nem a vida 
Nem os anjos dominações 
presente e nem futuro 
poderes e nem pressões! 
Nem as forças das alturas 
nem as forças das profundezas 
nenhuma das criaturas 
nem toda a natureza! 

47. GLÓRIA DOS POBRES (Mim)
Regina/do Veloso 

Glória a Deus nas alturas! 
E o canto das criaturas. 
Rios e matas se alegram 
Teus pobres por ti e�peram 
Paz para o pov� �trido: 
E o grito do opnm1do. 
A terra mal repartida 
Clama por tua Justiça! 
Glória Glória 
Glória te damos Senhor! 
Glória Glória 
Venha teu reino de amor! 

Glória a Jesus nosso guia! 
Filho da virgem Maria 
Veio pro meio dos pobres 
Prá carregar nossas dores! 
Filho do Altíssimo Deus 
Por nós na cruz padeceu! 
Venceu a morte e a dor 
Prá nos dar força e valor! 

Glória ao Espírito Santo 
Que nos consola no pranto 
Que orienta a igreja . 
Prá que pobre ela seJa: 
Que deu coragem a Pedro 
E aos santos seus companheiros; 
Que hoje junta esse Povo 
A buscar um Mundo Novo! 

48. GLORIACADO SEJA

De todos os cantos viemos 
para louvar o Senhor 
Pai de eterna bondade 

Deus vivo e libertador. 
Todo povo reunido 
num canto novo louvor. 
Glorificado seja bendito seja 
Jesus Redentor (bis) 

Os pais e mães de família 
vamos todos celebrar. 
A força nova da vida 
vamos aloores cantar. 
A juventude e as crianças 
todos reunidos no amor. 
Lavradores e operários 
todo o povo lutador. 
Trazendo nas mãos os frutos 
e as marcas de sofredor. 
A vida e a luta ofertamos 
no altar de Deus Criador. 
Do passado nós trazemos 
toda lembrança de quem 
deu sua vida e seu sangue 
como Jesus fez também. 
Do presente todo esforço 
por um mundo sem dor. 
Bendito o Deus da esperança 
que anima a gente a andar. 
Bendito o Cristo da vida 
que ensina a gente a amar. 
Bendito o Espirito Santo 
que faz o povo Criador. 
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49. LOUVADO SEJA O MEU SENHOR

Louvado seja o meu Senhor 
por todas as suas criaturas! 

Pelas pessoas que acreditam no pequeno e 
se juntam para o mundo melhorar. (2x) 

Pela mulher que lava roupa cozinha 
arruma casa e ainda sabe acarinhar.(2x) 
Pelo trabalhador do campo que arranca 
o pão da terra para a fome não o matar(2x)

Pelo operário da cidade que sabe fazer 
as coisas de a gente duvidar. (2x) 

Pelas pessoas que se juntam prá lutar 
por seus direitos não se deixando enganar. 
(2x) 

50. CANTAI AO SENHOR

Cantai ao Senhor um cântico novo (3x) 

Cantai ao Senhor (2x) 

Porque ele fez Ele faz maravilhas (3x) 
É Ele quem dá o Espírito Santo (3x) 

51. VEM VEM LOUVAR

Vem vem louvar. Encher esse lugar de 
Glória. Com a glória do Senhor. 

Quando Deus envia o Seu Espírito. 
Nos conduz à fé e nos faz cantar o seu 
louvor. 
Seu amor em cada coração 
Nos garante a paz e nos faz cantar o seu 
louvor. 
Cante forte ao Senhor. 
É tão bom estar neste lugar. De alegria 
E paz que nos faz cantar o seu louvor. 
Eu também sou templo do Senhor. 
E o meu coração vai cantar prá sempre o 
seu louvor. 
Cante a Glória do Senhor. 
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52. HINO DE LOUVOR
Fabreti (SI 150) 

No teu santuário Senhor 
Te louvo com alegria. 
Comigo te louva o céu 
Comigo te louva o mar 
comigo te louvam os povos da terra. 
Louvai com toque da trombeta 
louvai com dança e com pandeiro. 
Louvai a Deus na viola 
No canto e na voz 
Louvai o Senhor de todos nós! 

53. SENHOR TENDE PIEDADE

Senhor tende piedade 
� perdoai a nossa culpa. 
E perdoai a nossa culpa. 
Porque nós somos vosso povo 
que vem pedir vosso perdão 

Cristo tende piedade ... 

54. PALAVRA NÃO FOI FEITA

Palavra não foi feita para dividir nin
guém. Palavra é a ponte onde o amor vai 
e vem. 

Palavra não foi feita para dominar 
destino da palavra é dialogar. 
Palavra não foi feita para a opressão 
destino da palavra é união. 

Palavra não feita para a vaidade 
destino da palavra é a eternidade. 
Palavra não foi feita prá cair no chão 
destino da palavra é o coração. 

Palavra não foi feita para semear 
a dúvida a tristeza ou o mal-estar. 
Destino da rialavra é a construção 
de um mundo mais feliz e mais irmão. 
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55. BOA NOVA EM NOSSA VIDA
Zé Vicente 

Toda palavra de vida 
é palavra de Deus. 
Toda ação de liberdade é a divindade 
agindo entre nós. (2x) 
Boa Nova em nossa vida Jesus semeou. 
O Evangelho em nosso peito é chama de 
amor. 

Todo grito por justiça que sobe do chão é 
clamor e profecia que Deus prenuncia para 
conversão. (2x) 

Aleluia Aleluia bendita a Palavra 
que faz libertar (2x) 

56. ACLAMAÇÃO
Frei Brás

Ilumina o pranto da rua 
Cidade de homens famintos 
Perdoa o pecado da omissão 
E cuida do meu coração. 
Sabemos que vamos ouvir 
Palavra que liberta os corações 
Salvando vidas da miséria; 
Recuperando a harmonia do caminho. 
Sacode a poeira levanta e se�ue ouvindo o 
clamor. Irmana a justiça das hnguas 
e vive a partir do amor (bis) 
Eis a vocação do profeta: Poeta portador 
(3x) 

57. ACLAMAÇÃO AFRO

Vai falar vai falar 
No evangelho Jesus vai falar (bis) 
oxalá nossa luz 
seja sempre o Cristo Jesus (bis) 
Já falou já falou 
No evangelho Jesus já falou (bis) 
oxalá o louvor 
seja dado ao Cristo Senhor. 

58. ENVIA TUA PALAVRA (Mi) 
Jose Weber 

Envia Tua Palavra 
Palavra de salvação 
que vem trazer esperança 
aos pobres libertação. 
Tua palavra de vida 
é como a chuva que cai 
Que toma o solo fecundo 
� faz nascer a semente; 
E água viva da fonte 
que faz florir o deserto 
E uma luz no horizonte 
é novo caminho aberto. 
Vem visitar nossa terra 
ó Sol de um novo dia 
que rasga a treva da noite 
e todo o mundo alumia! 
Olha o teu povo cativo 
tem pena de sua dor 
Porque és nossa esperança 
és nosso Deus Salvador. 

59. CHEGOU A HORA DA ALEGRIA

Zé Vicente (SI 19) (Mi) 

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 e o calor 
Que sai da boca de Deus nosso Criador. 
A tua lei ó meu Senhor é perfeição 
Conforta a alma e nos educa prá união. 
O mandamento de meu Deus é retidão 
E luz nos olhos e prazer no coração. 
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É mais que ouro e mais que sol a Tua lei. 
Dos teus caminhos meu Deus não desvia
rei. 
Bendita seja esta Palavra do Senhor 
Mel saboroso e alimento para o amor. 
O céu proclama a tua glória ó meu Senhor. 
A terra inteira canta um hino de louvor. 
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60- MISSÃO DE TODOS NÓS
Zé Vicente 

O Deus que me criou 
me quis me consagrou 
para anunciar o seu amor (2x) 
Eu sou como a chuva em terra seca(2x) 
Pra saciar fazer brotar eu vivo para amar e 
pra servir! (2x) 
É missão de todos nós Deus chama eu 
quero ouvir a sua voz! (2x) 
O Deus que me criou me quis me consa
grou 
para anunciar o seu amor (2x) 
Eu sou como a flor por sobre o muro (2x) 
Eu tenho mel sabor do céu eu vivo para 
amar e pra servir! (2x) 
Eu sou como estrela em noite escura (2x) 
Eu levo a luz sigo a Jesus eu vivo para 
amar e pra servir! (2x) 
Eu sou como abelha na colméia (2x) 
Eu vou voar vou trabalhar eu vivo para 
amar e pra servir! (2x) 
Eu sou sou profeta da verdade (2x) 
Canto a justiça e a liberdade eu vivo para 
amar e pra servir! (2x) 

61. A BÍBLIA É A PALAVRA OE DEUS

Deus é bom nos ensina a viver 
nos revela o caminho a seguir: 
só no amor. Partilhando seus dons 
sua presença iremos sentir. 
Somos povo o povo de Deus 
e formamos o reino de irmãos. 
A palavra que é viva nos guia 
e alimenta a nossa união. 

62. UM CORAÇÃO PARA AMAR

Um coração para amar perdoar e sentir / 
Para chorar e sorrir ao me criar Tu me 
deste. 

Um coração prá sonhar inquieto e sempre 
a bater/ Ansioso por entender as coisas 
que Tu disseste. 
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Eis que eu venho Te dar eis que eu ponho 
no altar/ Toma Senhor gue ele é 
Teu. Meu coração não e meu. 
Quero que o meu coração seja tão cheio 
de paz / Que não se sinta capaz de sentir 
ódio ou rancor. 
Quero que a minha oração possa me ama
durecer Leve-me a compreender a conse
qüência do amor. 

63. EU CREIO (La)

Eu creio em ti Deus-Pai 
Divino Criador! 
Eu creio em ti Deus-Mãe 
Fonte de puro amor. 
Eu creio em ti Deus-Irmão 
Luz na escuridão 
Jesus libertador! 

Zé Vicente 

Não creio em Deus sem nome 
Sem rosto e sem lugar. 
Não creio no Deus dos homens 
Que vivem a escravizar. 
Meu Deus é força de vida 
E a classe oprimida 
Vem firme livrar: 
Creio na força nova 
Vinda da união 
Creio em ti companheiro 
Fiel de coração. 
Eu creio no irmão que foi morto 
Lutando disposto 
Por libertaçao! 

64. OFERTÓRIO DO POVO
Zé Vicente (Is 10 20-23) 

Quem disse que não somos nada 
e que não temos nada prá oferecer? 
Repare as nossas mãos abertas 
trazendo as ofertas do nosso viver. 

A fé do homem nordestino 
Que busca um destino 
um pedaço de chão. 
A luta do povo oprimido 
que abre caminho 
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transforma a nação. 
O ô ô ô recebe Senhor! 

Retalhos de nossa história 
Bonitas vitórias 
que meu povo tem: 
Palamares Canudos Cabanas 
são lutas de ontem 
e de hoje também. 
O ô ô ô recebe Senhor! 
Aqui trazemos a semente 
Sangue desta gente 
que fecunda o chão. 
Do Gringo e tantos lavradores 
Santo e operários 
�m libertação. 
O ô ô ô recebe Senhor! 

65. OFERECEREI
(Lc 211-4) 

Ao Deus Pai Criador - oferecerei 
Esta raça esta cor - oferecerei 
Cada negro que luta - oferecerei 
Pelo fim do racismo 
Meu sangue em batismo - oferecerei 
Negra história negada - ofer�rei 
Toda dor suportada - oferecerei 
Preto velho yayá - oferecerei 
Negra bela raiz 
Este povo feliz - oferecerei 
Leite de tanta ama - oferecerei 
Negro filho reclama - oferecerei 
Quilombolas guerreiras - oferecerei 
Na cidade e na roça 
Esta festa que é nossa - oferecerei 
Meu trabalho escravo - oferecerei 
Alugado mal pago - oferecerei . 
Meu povo desterrado - oferecerei 
A beleza que faço 
Alegria que traço - oferecerei 
Vinho sangue suado - oferecerei . 
Pão partido es�agado - oferece�e1 
Um clamor de tustiça - oferecerei 
Arte samba vitoria 
Nas mãos da história - oferecerei. 

66. PAI Ó PAI NOSSO (Re m)
Pai, ó Pai Nosso
quando é que este mundo sera
nosso? (bis)
Pai Nosso quando o mundo será nosso 
dos pobres todos irmãos? 

Pai Nosso como é duro ver minha gente 
Crucificada pela opressão. 
Pai Nosso quem e_!lxu_gará _o �ranto
Dos pobres que nao _tef!l pao . 
Pai Nosso quem saciara os pobres 
De graça libertação? 

67. PAI NOSSO DOS MÁRTIRES
Cirineu Kuhn (At 7 55-60) (Si m)

Pai nosso 
dos pobres marginalizados! 
Pai nosso 
dos mártires dos torturados! 
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Teu nome é santificado . 
naqueles que morrem defendendo a vida. 
Teu nome é g_lorificado 
quando a justiça é nossa medida. 
Teu reino é de liberdade 
de fraternidade paz e comunhão. 
Maldita toda violência 
que devora a vida pela reP.ressão. 
Queremos fazer a tua vontade. 
Es o verdadeiro Deus libertador 
Não vamos seguir as doutrinas 
corrompidas pelo pod�r opressor 
Pedimos-te o pão da v1d� . _ 
o pão da segurança o pao das multidoes.
O pão que traz humanidade _ que constrói a vida em vez de canhoes.
Perdoa-nos quando por medo 
ficamos calados diante da morte! 
Perdoa e destrói os reinos 
em que a corrupção é a lei mais forte. 
Protege-nos da crueldade 
do esquadrão da �oi:t� dos prevalecidos. 
Pai nosso revoluc1onano . . parceiro dos pobres Deus dos opnm1dos! 
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68. FORÇA DE PAZ

Pão sofrido da terra 
na mesa da refeição 
O pão partido da mesa se torna certeza 
se faz comunhão. 
O corpo do meu Senhor 
E força viva de paz. (bis) 
Vinho de festa e alegria 
E vida no coração 
Vinho bebido na luta 
Se torna conduta de libertação. 
O sangue do meu Senhor 
E força viva de paz. (bis) 
Palavra vinda do reino 
Na boca de cada irmão 
Palavra que fortalece 
anima esclarece a nossa união 
f?alavra do meu Senhor 
E força viva de paz. (bis) 
Flor�s dos jardins dos campos 
Sornso exposto no altar 
Flores molhadas no pranto 
De quem deu a vida prá vida mudar 
P:. vida de quem tombou 
E força viva de paz. (bis) 

69. SE CALAREM A VOZ

Se calarem a voz dos profetas 
as pedras falarão. 
Se fecharem uns _poucos caminhos 
mil trilhas nascerao. 
Muito tempo não dura a verdade 
nestas margens estreitas demais: 
De1;1s criou o infinito prá vida ser sempre 
mais! 
� Jesus e�te pão de igualdade: 
viemos pra comungar 
com a luta sofrida do povo 
que quer ter voz ter vez lugar. 

�omunga� � tornar-se um perigo: 
viemos pra incomodar. 
Com a fé e união nossos passos 
um dia vão chegar! 
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No banquete da festa de uns poucos 
só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado 
dos pobres colhendo o que sobrou. 
O poder tem raízes na areia o tempo o faz 
cair. Un_ião é a rocha que o povo usou prá 
construir. 
Toda luta verá o seu dia nascer da escuri
dão. Ensaiamos a festa e a alegria fazendo 
comunhão. 

70. A MESA ESTÁ PRONTA (Re M)
Fabreti 

ô alê aô! A mesa está pronta! 
O Senhor já me chamou! 
Co'a flor do trigo (3x) 
O Senhor me alimentou! 
com vinho santo (3x\ 
O Senhor me saciou! 
Venha veja as obras de Deus 
Seu amor nos valeu tanta coisa bonita! 
l;u canto! Ah! eu canto! 
E louvor do meu povo esse povo que é 
santo. 
Venha! Veja que obra tão bela: 
transformou mar em terra pro meu povo 
passar. 
Vitória Ah! Vitória! 
é o cantar do meu povo que constrói a 
história. 
Venha veja as obras do Rei: 
suas façanhas direi ao meu povo que cla
ma. 
�ustiça! Ah! justiça! 
E_ o clamor do meu povo povo negro que é 
vida. 
Venha! Traga bem na lembrança 
tantos cantos e danças tanto cfloro e sorri
so. 
Escuta Ah! Escuta! 
O clamor deste povo povo negro que luta. 
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71. CADÊNCIA
Pe. Zezinho 

Pega uma canção que tem cadência 
E na cadência deste canto 
Olha pro céu e canta um canto. 
Eee ... Eeeia ... 
Pega a mão de quem tá do teu lado 
Pega a mão de al_gum irmão 
Segura aquela mao amiga 
Eee ... Eee1a ... 
Pega aquela mão que tá na tua 
eleva a tua 
Vai levando aquela mão na direção do céu. 
Canta um canto novo de louvor. 
Canta as maravilhas do Senhor. 

Balança as mãos sacode o ombro 
Ensaia um passo. 
E nos alegremos no Senhor! 

72. PÃO EM TODAS AS MESAS
Zé Vicente 

A mesa tão grande e vazia 
De amor e cfe paz - de paz! 
Onde há o luxo de alguns 
alegria não há - jamais! 
A mesa da Comunidade 
nos quer ensinar - a a 
Que a ordem de Deus nosso Pai 
E o pão partilhar. 
Pão em todas as mesas 
Da páscoa a nova certeza: 
A festa haverá 
E o povo a cantar aleluia! 

As forças da morte: a injustiça 
E a ganância de ter - de ter. 
Agindo naqueles que impedem 
Ao pobre viver - viver. 
Sem terra trabalho e comida 
A vida não há - não há. 
Quem deixa assim e não age 
A festa não vai celebrar. 
Irmãos companheiros na luta 
Vamos dar as mãos - as mãos. 

Na grande corrente do amor 
na feliz comunhão - irmãos. 
Unindo a peleja e a certeza 
Vamos construir - aqui 
Na terra o Projeto de Deus: 
Todo o povo a sorrir! 
Que em todas as mesas dos pobres 
Haja festa de pão - de pão. 
E as mesas dos ricos vazias 
sem concentração- de pão! 
busquemos aqui nesta ceia 
Do pão redentor do céu - do céu 
A força e a esperança 
Que faz todo o povo ser Deus! 

73. BASTARIAM DOIS PÃES

Bastariam dois pães e dois peixes e o 
milagre do amor prá acabar com tanta 
fome e acabar com tanta dor. 
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Jesus vendo a multidão sabendo que tinha 
fome pediu a quem tivesse alguma coisa 
prá aqueles homens e repartiu o peixe e o 
j)ãO. 
Criou assim a comunhão. 
Maria em seu fogão cozeu um pouco de 
pão depois repartiu aos filhos como se 
fosse o seu coração. Refez o gesto de 
Nosso Senhor. Refez o gesto do seu amor. 

74. EU SOU A FLOR DO MAMULENGO

Luiz Fidelis (Re M) 

Eu sou a flor do mamulengo 
Me apaixonei por um boneco. 

E ele neco de se apaixonar 
Neco de se apaixonar 
Neco de se apaixonar 
E ele neco. (bis) 
Estou com os nervos a flor do pano 
De desengano vou ter um treco. 
Se no teatro eu não teatrar 
Boneco eu juro vou me esfarrapar 
Eu não consigo viver sem seu dengo 
Meu mamulengo. 
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75. SEU NOME É JESUS CRISTO

Seu nome é Jesus Cristo e passa fome 
e grita pela boca dos famintos 
e a gente quando o vê passa adiante 
às vezes prá chegar depressa à Igreja. 
Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa 
e dorme pelas beiras das calçadas 
e a_gente quando 9 vê ap�essa o passo 
e diz que ele dormiu emfmagado 
Entre nós está e não o conhecemos. 
Entre nós está e nós o desprezamos. 

Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto 
e vive mendigando um sub-emprego 
e a gente quando vê diz "é um a toa" 
melflor que trabalhasse e não pedisse. 
Seu nome é Jesus Cristo e está banido das 
rodas sociais e das Igrejas 
porque dele fizeram um rei potente 
enquanto que ele vive como um pobre. 
Seu nome é Jesus Cristo e está doente 
e vive atrás das grades da cadeia 
e nós tão raramente vamos vê-lo 
sabemos que ele é um marginal. 
Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento 
por um mundo de amor e de justiça 
mas logo que contesta pela paz 
a "ordem" o obriga a ser da guerra. 

76. A PIPA E A IGREJA

Com três varetas papel e carinho 
Com muita linha alegria e amor 
Faço uma pipa e dou os meus dibicos 
Cruzando o céu com sonho multicor. (bis) 

É dessa forma que se tem Igreja 
Muitas pessoas num corpo comum 
Cheias de vida cheias de esperança 
No amor que faz a gente ser só um.(bis) 

É como a pipa que precisa vento 
Pra no azul poder nos alegrar 
Só o Espírito anima a lgreJa 
A ir em frente amar e trabalhar.(bis) 
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77. PLANETA ÁGUA
Guilherme Arantes 

Água que nasce 
na fonte serena do mundo 
f;: que abre o profundo grotão ... 
Agua que faz inocente nacho 
E deságua na corrente dó ribeirão. 
Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão. 
Aguas que banham aldeias 
E matam a sede da população. 
Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas ronco do trovão 
E depois dormem tranqüilas 
No leito dos lagos ... 
Terra planeta água 
Agua dos Igarapés 
Onde Iara Mãe-d'Agua 
é misteriosa canção 
Agua que o sol evapora 
Pro céu vai embora virar nuvens de algo
dão. 
Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris sobre a plantação. 
Gotas de água da chuva 
Tão triste sao lágrimas na inundação. 
Águas que movem moinhos 
Sao as mesmas águas 
que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra. 

78. CORAÇÃO CIVIL
Milton Nasdmentol Fernando Brant

Quero a utopia quero tudo e mais 
Quero a felicidade dos olhos de um pai. 
Quero a alegria muita gente feliz 
Quero que a justiça reine em meu país. 
Quero a liberdade quero o vinho e pão. 
Quero ser amizade quero amor prazer. 
Quero nossa cidade sempre ensolarada. 
Os meninos e o povo no poder eu quero 
ver. 
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São_ Jos_é da Costa Rica coração civil 
Me inspire no meu sonho de amor Brasil. 
Se o poeta é o que sonha 
o que vai ser real
Vou sonhar coisas boas
que o homem faz.
E esperar pelos frutos no quintal.
Sem polícia nem a milícia 
Sem feitiço cadê poder? 
viva a preguiça viva a malícia 
que só a gente é que sabe ter. 

Assim vivendo a minha utopia 
eu vou levando a vida. 
Eu vou viver bem melhor 
doido prá ver o meu sonho teimoso 
um dia se realizar. 

79. EU QUERO TER UM MILHÃO OE
AMIGOS

Eu quero apenas olhar os campos. 
Eu quero apenas cantar meu canto. 
Eu só não quero ficar sozinho 
Eu quero um coro de passarinhos. 

Quero levar o meu canto amigo 
A qualquer amigo que precisar. 
Eu quero ter um milhão de amigos 
E bem mais forte poder cantar. 

Eu quero apenas um vento forte 
Levar meu barco no rumo norte 
E no caminho o que eu pescar 
Quero dividir quando lá chegar. 
Eu quero crer na paz do futuro. 
Eu quero ter um quintal sem muro. 
Quero meu filho pisando firme 
Cantando alto sorrindo livre. 

Eu quero amor decidindo a vida 
Sentir � for_ça da mão �miga. 
O meu 1rmao com somso aberto 
Se ele chorar quero estar por perto. 
Venha comigo olhar os campos 
Cant� c�migo também meu canto; 
Eu so nao quero cantar sozinho 
Eu quero um coro de passarinhos. 
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80. ANDANÇAS

Vi tanta areia andei 
Da lua cheia eu sei uma saudade imensa. 
Vagando em verso eu vim 
Vestido de cetim na mão direita rosas vou 
levar. 

Olha a lua mansa a se derramar 
( me leva amor) 

Ao luar descansa seu caminhar. 

Seu olhar em festa se fez feliz 
(Amor) 

(me leva amor) 
Lembrando a seresta que um dia fiz 
Por onde for quero ser seu par. 
Já me fiz a guerra por não saber 

(me leva amor) 
Que esta guerra encerra meu bem querer 

(amor) 
E jamais termina seu caminhar 

( me leva amor) 
Só o amor me ensina onde vou chegar. 
Por onde for quero ser seu par. 
Rodei de roda andei 
Dança da moda eu sei cansei de ser sozi
nho. 
Verso encantado usei 
Meu namorado é rei nas lendas do cami
nho onde andei ... 
No passo da estrada só faço andar 

(me leva amor) 
Tenho a minha amada a me acompanhar 
. . ��0 

Vim de longe leguas cantando eu vim 
(me leva amor) 

Vou não faço tréguas sou mesmo assim 
Por onde for quero ser seu par. 

81. CANTO DAS TRÊS RAÇAS
Paulo César Pinheiro'Mauro Duarte (Re m) 

Ninguém ouviu um soluçar de dor 
no canto do Brasil 
um lamento triste sempre ecoou 
desde que o índio guerreiro 
foi pro cativeiro e cfe lá cantou. 
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Negro entoou 
um canto de revolta pelos ares 
no quilombo dos Palmares 
onde se refugiou. 
Fora a luta dos inconfidentes 
pela quebra das correntes 
nada adiantou ... 
E de guerra em paz 
de paz em guerra 
todo povo desta terra 
quando pode cantar 
canta de dor 
ôôô ... 
E ecoa noite e dia 
é ensurdecedor 
aí mas que agonia 
o canto do trabalhador.
Esse canto que devia
Ser um canto de alegria
soa apenas como um soluçar de dor.
ôôô ...

82. O QUE Ê O QUE Ê (Sol M)
Gonzaguinha 

Eu fico com a pureza 
das respostas das crianças 
E a vida é bonita e é bonita. 
Viver e não ter a vergonha de ser feliz 
cantar e cantar e carítar 
a beleza de ser um eterno aprendiz 
{ai meu Deus). 
Êu sei que a vida devia ser bem melhor e 
será. 
Mas isso não impede que eu repita 
é bonita é bonita e é bonita! 

Mas e a vida e a vida o que é? 
Diga lá meu irmão. 
Ela é a batida de um coração 
ela é uma doce ilusão ê ô 
Mas e a vida 
ela é maravilha 
ou é sofrimento? 
ela é alegria ou lamento 
O que é o que é meu irmão? 
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Há quem fale que a vida da gente 
é uma nada no mundo 
é uma gota é um tempo 
que não dá um segundo. 
Há quem fale que e 
4m divino misterio profundo 
E o sopro do Criador 
numa atitude repleta de amor. 
Você diz que é luta e prazer 
ele diz que a vida é viver 
ela diz que o melhor é morrer 
pois amada não é e o verbo é sofrer 
Eu só sei que confio na moça 
e na moça eu ponho a força da fé 
Somos nós que fazemos a vida 
como der ou puder ou quiser. .. 
Sempre deseJada 
por mais que esteja errada 
ninguém quer a morte 
só saúde e sorte. 
E a pergunta roda 
e a cabeça agita 
Eu fico com a pureza 
das respostas das crianças: 
E a vida é bonita e é bonita. 

83. CIO DA TERRA (Lá m)
Chico Buarque (Dt 8 7-10) 

Debulhar o trigo 
recolher cada bago do trigo 
forjar do trigo o milagre do pão 
e se fartar ae pão ... 
Decepar a cana 
recolher a garapa da cana 
roubar da cana a douçura do mel 
se lambuzar de mel... 
Afagar a terra 
conhecer os desejos da terra 
cio da terra propícia estação 
e fecundar o chão .... 
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84. CÁLIX BENTO

ó Deus salve o oratório 
O Deus salve o oratório 
onde Deus fez a morada oiá meu Deus 
onde Deus fez a morada oiá 

Onde mora o cálix bento 
onde mora o cálix bento 
e a hóstia consagrada oiá meu Deus 
e a hóstia consagrada oiá 

De Jessé nasceu a vara 
de Jessé nasceu a vara 
da vara nasceu a flor oiá meu Deus 
da vara nasceu a flor oiá. 

E da flor nasceu Maria 
e da flor nasceu Maria 
de Maria o Salvador oiá meu Deus 
de Maria o Salvador oiá. 

85. PARA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DAS

FLORES Geraldo Vandré (Mim)

Caminhando e cantando 
e seguindo a canção 
Somos todos iguais braços dados ou não. 
Nas escolas nas ruas 
campos construções 
Caminhando e cantando 
e seguindo a canção. 

Vem vamos embora 
que esperar não é saber 
Quem sabe faz a hora 
não espera acontecer. (bis) 

Pelos campos há fome 
em grandes plantações 
Pelas ruas marchando indecisos cordões. 
Ainda fazem da flor seu mais forte refrão 
E acreditam nas flores 
vencendo o canhão. 

Há soldados armados amados ou não 
Quase todos perdidos de armas na mão. 
Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição 
De morrer pela pátria e viver sem razão. 

Nas escolas nas ruas 
campos construções 
Somos todos sofdados armados ou não. 
Caminhando e cantando 
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e seguindo a canção 
somos todos iguais braços dados ou não. 

Os amores na mente 
as flores no chão 
A certeza na frente 
a história na mão. 
Caminhando e cantando 
e seguindo a canção 
aprendendo e ensinando uma nova lição. 

86. TEMPOS MODERNOS
Lulu Santos (Si) 

Eu vejo a vida melhor no futuro 
Eu veio isto por cima de um muro 
de hipocrisia que insiste em nos rodear.(bisJ 

Eu vejo a vicia mais clara e farta 
Repleta de toda satisfação 
Que se tem direito 
do firmamento ao chão. 

Eu quero crer no amor numa boa 
Que isto valha prá qualquer pessoa 
Que realizar a força que tem uma paixão. 

Eu vejo um novo começo de era 
De gente fina elegante e sincera 
Com habilidade 
Pra dizer mais sim do que não não não. 

Hoje o tempo voa amor 
Escorre pelas mãos 

Mesmo sem se sentir 
Que não há tempo que volte amor 
Vamos viver tudo o que há prá viver 
Vamos nos permitir 

(introdução) 

Eu quero crer no amor ... 
Vamos nos permitir ... 
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87. GUERREIRO MENINO

GonzagaJr. 

Um homem também chora menina morena 
Também deseja colo palavras amenas. 
Precisa de carinho precisa de ternura 
Precisa de um abraço da própria candura. 
Guerreiros são pessoas 
são fortes são ffáge\s . 
Guerreiros são meninos no fundo do peito 
Precisam de descanso 
precisam de remanso 
Precisam de um sonho que os tornem per
feitos. 
É triste ver esse homem guerreiro menino 
com a barra de seu tempo 
por sobre os seus ombros; 
Eu vejo que ele berra 
eu veio que ele sangra . a dor que traz no peito pois ama e ama.
Um homem se humilha se castram seus 
sonhos 
Seu sonho é sua vida e a vida é o trabalho 
E sem o seu trabalho um homem não tem 
honra 
E sem a sua honra se morre se mata. 
Não dá prá ser (4x) 

88. PENSAMENTO

Ras Bernardo Biso Da Gama Lazão 

Você precisa saber 
O que passa aqui dentro 
eu vou falar para você 
você vai entender 
A força de um pensamento 
Pra nunca mais esquecer 
Pensamento é um momento que nos leva à 
emoção 
Pensamento positivo que faz bem ao cora
ção 
O mal não. O mal não. O mal não. 
Sendo que para você chegar terá que atra
vessar 
A fronteira do pensar a fronteira do pensar 
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E o pensamento é o fundamento 
eu ganho o mundo sem sair do lugar 
Eu fui para o Japão com a força do pensar 
Passe, pelas rumas e parei no Canadá 
Subi o Himalaia prá do alto cantar 
Boa imaginação que faz você viajar 
Estou sem lenço e o documento 
Meu passaporte é visto em todo lugar 
Acorda meu Brasil pro lado bom de pensar 
Detone o pesadelo pois o bom ainda virá 
Você precisa saber ... 
Custe o tempo que custar esse dia virá 
Nunca pense em desistir. . 
Não te aconselho a prosseguir 
O tempo voa Rapaz. 
Pegue seu sonho rapaz 
A melhor hora e o momento é você quem 
faz. 
Recito em poesias 
Palavras de um rei: 
Faça por onde que eu te ajudarei. 

89. SUITE DOS PESCADORES

Dorival Caymmi 

Minha jangada vai sair pro mar 
vou trabalhar meu bem querer. 
Se Deus quiser quando eu voltar do mar 
um peixe bom eu vou trazer. 
Meus companheiros também vão voltar e a 
Deus do ceu vamos agradecer. 
Adeus adeus! 
pescador não esqueça de mim 
vou rezar prá ter bom tempo 
meu nego . 
prá não ter tempo ruim. 
Vou fazer sua caminha macia 
perfumada de alecrim. 
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90. TREM DAS ONZE

Não posso ficar 
nem mais um minuto com você 
sinto muito amor mas não pode ser. 
Moro em Jaçanã 
se eu perder esse trem que sai a.9ora às 
onze horas só amanhã de manha. 
Além disso mulher tem outra coisa: 
minha mãe não dorme enquanto eu não 
chegar. 
Sou filho único tenho minha casa para olhar 
mas eu não posso ficar .... 

91. CAÇADOR DE MIM
Sérgio Magrão/Luiz Carlos Sá 

Por tanto amor por tanta emoção 
A vida me fez assim 
Doce ou atroz manso ou feroz 
Eu caçador de mim. 
Preso a canções 
Entregue a paixões 
que nunca tiveram fim 
Vou me encontrar 
Longe do meu lugar 
Eu caçador de mim 
Nada a temer 
Senão o correr da luta 
Nada a fazer 
Senão esquecer o medo 
Abrir o peito à força 
Numa procura 
Fugir às armadilhas da mata escura 
Longe se vai sonhando demais 
Mas onde se chega assim 
Vou descobrir o que me faz sentir 
Eu caçador de mim. 

92 - A GLÓRIA DE DEUS - Zé Vicente 

Olha a glória de Deus brilhando aleluia! 
Olha a glória de Deus brilhando aleluia! 

Nosso Deus é o artista do universo 
!; a fonte da luz do ar da cor 
!; o som é a música é a dança 
E o mar jangadeiro e pescador 

Ê o seio matemo sempre fértil 
E beleza é pureza e é calor! 
Aleluia! Aleluia! Vamos criar 
Que é pr'a glória de Deus brilhar! 
Nosso Deus é caminho e caminhada 
Do seu povo para a libertação 
Onde quer que esteja um oprimido 
E Javé que promove a redenção 
Ele quebra a força do tirano 
E garante a vitóna da união! 
Aleluia! Aleluia! Vamos lutar 
Que é pra glória de Deus brilhar! 
Nosso Deus é a voz que se levanta 
!; o canto o gemido e o clamor 
!; o braço erguido para a luta 
!; o abraço em nome do amor 
!; o pé conquistando novo espaço 
E a terra é o fruto é a flor! 
Aleluia! Aleluia! Vamos amar 
Que é pra glória Deus brilhar! 
Nosso Deus está brilhando noite e dia 
l?elos campos e praças do país 
E presença na voz da meninada 
Que convoca um futuro mais feliz 
E a infinita razão de plena vida 
Todo povo cantando hoje bendiz! 
Aleluia! Aleluia! Vamos cantar 
Que é pra glória de Deus brilhar! 

93. ESPERANÇA JOVEM

A Juventude unida 
Clamando noite e dia 
Com grito de esperança 
E de paz e de paz.

Estamos pelas praças 
E somos milhões 
Nos campos e favelas 
Somos multidões 
Perdidos 
Procuramos o caminho 
Ninguém vai ser feliz 
Se andar sozinho. 
Laiá laiá laiá lá 
Laiá laiá laiá lá 
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A fome entre os dentes 
E a morte no chão 
Fizeram do prazer a maldição 
Nas mãos de opressores 
Nós sofremos 
Ser livres nós queremos 
E seremos. 
A flor da liberdade em nosso olhar 
Paixão ternura e sonho em nosso ar 
De olho no futuro 
t;Jós estamos 
E a vida que amamos 
E buscamos! 
É esta a nossa hora 
E o tempo é pra nós 
Que chegue em todo canto a nossa voz 
Miremos 
Bem no espelho da memória 
Faremos jovem e linda 
A nossa história! 

94. POR UM DIA DE GRAÇA
Chico Buarque 

Um dia ... 
Um dia meus olhos inda hão de ver 
Na luz do olhar do amanhecer 
Sorrir o dia de graça. 
Poesias brindando essa manhã feliz 
O mal cortado na raiz 
Do jeito que o Mestre sonhava 
O não chorar ( ai o não chorar) 
E o não sofrer se alastrando 
No céu da vida o amor vibrando 
A paz reinando em santa paz. 
Em cada palma de mão 
Cada palmo de chão 
Semente de felicidade 
O fim de toda opressão 
O cantar com emoção 
Raiou a liberdade 
Chegou chegou ô ô 
O áureo tempo de justiça 
Ao esplendor de preservar a natureza 
Respeito a todos os artistas. 
A porta aberta ao irmão 
De qualquer chão de qualquer raça 
O povo todo em louvação 
Por este dia de graça. 
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95. AMANHÃ SERÁ UM LINDO DIA
Caetano Veloso 

Amanhã será um lindo dia 
Da mais louca alegria que se possa imagi
nar 
Amanhã redobrada força . 
Pra cima que não cessa há de vingar 
Amanhã a luminosidade 
Alheia a qualquer vontade há de imperar. 
Amanhã está toda esperança 
Por menor que pareça existe e é pra vicejar 
Amanhã apesar de hoje 
Será a estrada que surge pra se trilhar 
Amanhã mesmo que uns não queiram 
Será de outros que esperam ver o dia raiar 
Amanhã ódios aplacados 
Temores abrandados será pleno! Será 
pleno! 

96. O BÊBADO E A EQUILIBRISTA
João Basco e Aldir Blanc 

Caía 
A tarde feito um viaduto 
E um bêbado trajando luto 
Me lembrou Carfitos. 
A lua 
T ai qual a dona do bordel 
Pedia a cada estrela fria 
Um brilho de aluguel. 
E nuvens 
Lá no mataborrão do céu 
Chupavam manchas torturadas 
Que sufoco. 
Louco 
O bêbado com chapéu coco 
Fazia irreverências mil 
Pra noite do Brasil. 
Meu Brasil. .. 
Que sonha 
Com volta do irmão do Henfil 
Com tanta gente que partiu 
Num rabo de foguete. 
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Chora 
A nossa pátria mãe gentil 
Choram Marias e Clarisses 
No solo do Brasil. 
Mas sei 
Que uma dor assim pungente 
Não há de ser inutilmente 
A esperança dança 
Na corda fjamba de sombrinha 
Em cada passo dessa linha 
Pode se machucar. 

Azar 
A esperança equilibrista 
Sabe que o show de todo artista 
Tem que continuar. 

97. EU VIM PARA ESCUTAR

Eu vim pra escutar 
Tua Palavra tua Palavra tua Palavra de 
amor. 

Eu quero entender melhor 
Tua Palavra tua Palavra tua Palavra de 
amor. 

O mundo ainda vai viver 
Tua Palavra tua Palavra tua Palavra de 
amor. 

98. NOVA LUZ

Zé Vicente 

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) 

Quem andava espalhado se juntou 
Quem vivia como cego enxergou. 
Por todo canto já nasceu comunidade 
E no caminho da verdade 
Muita gente já entrou. 

Quem vivia explorado protestou 
Quem calava só por medo já gritou. 
Por todo canto os pequenos vão se unindo 
A liberdade vai surgindo 
E todo velho renovou. 

A semente da Palavra se espalhou 
Caiu no campo - coração - de - lavrador 
Pela favela a semente germinou 
E na colheita 
Vai ter festa meu Senhor! 
Aleluia aleluia aleluia (bis) 

99. QUERO TE DAR A PAZ

Pedro de Almeida 

Quero te dar a paz do meu Senhor 
Com muito amor. (bis) 
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Na flor vejo manifestar o poder da criação; 
nos teus lábios eu vejo estar o sorriso de 
um irmão. 
Toda vez que te abraço e aperto tua mão 
sinto forte o poder do Amor dentro do meu 
coração. 
Deus é Pai e nos protege 
Cristo é o Filho e salvação 
Santo Espirita Consolador 
Na Trindade somos irmãos. 
Toda vez que te abraço e aperto a tua mão 
Sinto forte o poder do amor 
Dentro do meu coração 

100. TERRA RENOVADA

Quero ver meu povo inteiro vivendo em 
liberdade 
Numa Terra Renovada onde a base é a 
igualdade 
Nesta Terra Renovada lugar de fraterni
dade 
O amor governará com justiça e carida
de 

O irmão se preocupa com o irmão 
Nesta terra aprendeu - se a repartir 
Todos servem numa grande paz 
E a dor é coisa que nao existe mais 

O operário já não vive de salário 
A palavra agora é repartir 
Busca mesmo é com o seu trabalho 
Os seus dons no dia - a - dia dividir 
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101. NOVA ESPERANÇA
Zé Martins 

N�sce uma nova e�perança para quem é 
cnança e quer caminhar. 
Nasce de uma vida tão dura de uma amar
gura d acreditar 

Nasce uma nova esperança de muitas 
andanças do querer lutar. 
�asce pra quem acredita que a vida bonita 
inda vai chegar 

Nasce �a fé do povo em um dia novo em 
querer viver. 
Nasce da utopia em novo dia que está pra 
nascer 
Nasce da vida tão dura de uma amargura 
do acreditar 
Nasce da teimosa da vida que um dia se 
pôs a lutar. 

102. SIM EU QUERO
José Weber 

Sim eu quero 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 amor ajude o 
meu irmão 
A caminhar guiado por tua mão 
Em tua lei em tua luz Senhor. 

Esta terra os astros o sertão em paz 
esta flor e o pássaro feliz que vês 
não se_ntirã� não poderão Jamais sentir 
essa vida singular que Deus nos dá 

Em minh'alma cheia de amor de Deus 
palpitando a mesma vida divinal 
h� um resplendor sec_reto do infinito ser 
ha um profundo germinar de eternidade 

Quando eu sou um sol a transmitir a luz 
e meu ser é templo onde habita Deus 
todo o céu está presente dentro de mim 
envolvendo - me na vida e no calor. 
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Esta vida nova comunhão com Deus 
no Batismo aquele dia eu recebi 
vai aumentando sempre e vai transforman
do 
até que Cristo seja todo o meu viver. 

103. AS FORÇAS DA NATUREZA
Clara Nunes 

Quando o sol se derramar em toda a sua 
essência 
Desafiando o poder da ciência 
Pra combater o mal 
E o mar com suas águas bravias 
Levar consigo o pó dos nossos dias 
Vai ser um 6om sinal 

Os palácios vão desabar 
Sob a força de um temporal 
E os ventos vão sufocar o barulho infernal 
Os homens vão se rebelar 
Dessa farsa descomunal 
Vai voltar tudo ao seu lugar afinal 

Vai resplandecer uma chuva de prata 
Do céu vai descer la laiá 
O explendor da mata vai renascer 
E o ar de novo vai ser natural! 

Vai florir cada grande cidade 
O mato vai cobrir ô ô ... 
Das ruinas um novo povo vai surgir 
E vai cantar afinal. 

As pragas e as ervas daninhas 
As armas e os homens de mal 
Vão desaparecer nas cinzas de um car
naval. 

104. TEMPO PERDIDO
Renato Russo 

Todos os dias quando acordo 
Não tenho mais o tempo que passou 
Ma$ tenho muito tempo: 
Temos todo tempo do mundo. 
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Todos os dias antes de dormir 
Lembro e esqueço como foi o dia: 
"Sempre em frente 
Não temos tempo a perder". 
Nosso suor sagrado 
É bem mais belo que esse sangue amargo 
E tão sério 
E selvagem. 
Veja o sol dessa manhã tão cinza: 
A tempestade que chega é da cor dos teus 
olhos castanhos. 
Então me abraça forte e me diz mais uma 
vez 
Que já estamos distantes de tudo: 
Temos nosso próprio tempo. 
Não tenho medo do escuro mas deixe as 
luzes acesas agora. 
O que foi escondido é o que se escondeu 
E o que foi prometido ninguém prometeu. 
Nem foi tempo perdido; 
Somos tão jovens. 

105. SEMENTE DO AMANHÃ
Gonzaguinha 

Ontem um menino que brincava me falou 
Que hoje é semente do amanhã 
Para nao Ter medo que esse tempo vai 
passar 
Não se desespere não 
Nem pare de sonhar 
Nunca se entregue 
Nasça sempre com as manhãs 
Deixe a luz do sol brilhar 
No céu do seu olhar 
Fé na vida 
Fé no homem 
Fé no que virá 
Nós podemos muito 
Nós podemos mais 
Vamos lá fazer o que será 
Vamos lá pra ver ... 

106. CANTIGA DE ESPERANÇA
Zé Martins 

Eu canto e decanto esta nova canção 
Nascida em vida do sim e do não 
Eu faço e refaço um novo esperar 
Cantando e amando eu quero chegar 
Chegando dançando com força de amar 
Vem a paz esperada no solo a brotar 
Tão quente semente de amor e justiça 
Vencendo a tristeza o ódio a cobiça 
É paz que refaz um novo amanhã 
Na dança da vida com gesto de irmã 
Eu quero e espero um novo viver 
Na entrega na busca no amanhecer 
Eu canto e decanto esta nova esperança 
Que nasce na paz na fé na bonança 
Eu faço e refaço um novo caminho 
A espera do amor da vida sem espinhos 

107. TÁ LINDO DEMAIS

Esse momento tá! 
Tá lindo demais 
Tem amizade 
Tem paz de verdade 
Tem muita união 
Tem comunidade 
Tem muita igualdade 
Nós somos irmãos 

Esse encontro tá 
Tá lindo demais! 
Tem liberdade 
Tem fraternidade 
Tem graça e calor 
Tem comunhão 
No vinho e no pão 
Também tem amor 
Essa vida tá 
Tá linda demais! 
Nosso sonho tá. .. 
Nossa gente tá. .. 
A esperança tá. .. 
A caminhada tá. .. 
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108. MEU MUNDO

Zé Martins 

Tem morte em toda beira há sonhos des-
pedaçados 
Há gente ficando rica que deixa o irmão de 
lado 
Mas há também muita força e sempre há 
união 
Pra gente mudar a história só basta juntar 
as mãos 
Tem fome e tem doença tem vida que foi 
pisada 
Sinais de tanta cobiça de gente que é mal
vada 
Mas há também muito amor crescendo com 
esperança 
E há uma grande certeza um dia haverá 
festança 
Tem festa e tem banquete mas não entra 
quem é pobre 
Pra se sentar nessa mesa só se for rico ou 
nobre 
Mas tem mutirão e gente que não se dobra 
Pois aprendeu desde cedo não ser massa 
de manobra 
Se a morte ronda o presente também 

Já rondou o passado 
Por isso a injustiça caminha a passo largo 
Meu sonho e utopia mas vai ser realizado 
Pois eu acredito muito que Deus tá do nos
so lado 
Descasos e falcatruas comuns em nosso 
país 
Fazendo a minha gente viver sempre infeliz 
Mas há tantas Margaridas crescendo 
Em nosso jardim 
Nos dando a esperança que a morte vai ter 
um fim 
Tem terra que não produz há cerca por 
todo lado 
Jagunço que mata gente para defender o 
gaâo 
Mas também há resistência de gente gas
tando a vida 
Crendo que ainda é possível viver sem 
tanta ferida 
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Esquadrão que faz a morte na vida e na 
cidade 
Achando que muda o mundo fazendo a 
crueldade 
Mas também tem companheiros ditando 
uma nova forma 
Doando as suas vidas dii;em que o amor é 
a norma 

109. SALMO 139

Tu me conheces quando estou sentado 
Tu me conheces quando estou em pé 
Vês claramente quando estou andando 
Quando repouso tu também me vês. 
Vais às raízes do meu pensamento 
Tu ''advinhas todo o meu dizer 
Para ficar longe do teu Espírito 
O que farei? Aonde irei? Não sei. 
Para onde irei para onde fugirei? 
Se subo ao céu ou se me prostro no 
abismo 
Eu te encontro lá. 
Para onde irei? Para onde fugirei? 
Se estou no alto da montanha verdejan
te / Ou nos confins do mar ... 

Se eu disser às trevas que me escondam 
E que não haja luz onde eu passar 
Pra ti Senhor a noite é claro dia 
Fazes da noite luz a irradiar. 
Tu me teceste no seio matemo 
E me formaste com tuas �róprias mãos. 
As tuas obras são maravilhosas 
Agradecido faço louvação. 
Em teu segredo quando fui pensado 
E fui gerado em fecundo chao 
Meu ser profundo não desconheceste 
Sempre me viste em toda a minha ação. 
A minha história em teu livro escrita 
Ali teu olhos viram meu agir. 
Meus dias foram por ti caículados 
Bem mesmo antes de eu existir. 
ó meu Senhor olhando os teus projetos 
Para entendê-los limitado sou: 
Incalculáveis como grãos de areia ... 
Quando desperto inâa contigo estou. 
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Os opressores todos que me cercam Ainda que eu falasse a língua dos homens 
Por tua força sejam destruídos - E falasse a língua dos anios 
Homens inJustos que a ti ren�am Sem amor eu nada seria. 
Sempre serão Senhor meus inimigos.
Olha-me Deus e vê meus pensamentos 

111. SHEMÁ ISRAELVem examina o meu coração. 

·1
Meus passos tira do caminho errado Shemá Israel Adonai elohenu Guarda minha vida em toda retidão. Adonai ehad! 
Glória te damos Deus �ra todo o sempre Escuta Israel o Senhor é nosso Deus 
Glória a Jesus o nosso Salvador. Um é o Senhor! 
Glória e louvor também ao Santo Espírito Que arda como brasa tua Palavra nos 
Que se revela mãe de temo amor. renove 

Esta chama que a boca proclama.(cf. Is 6) 

110. HINO AO AMOR (1 Cor 131-9)
112. DEUS VOS SALVE DEUSRenato Russo (Monte Castelo} 

Ainda que eu falasse Deus vos salve Deus! 
a língua dos homens Deus vos salve Deus! 
E falasse a língua dos anjos Deus salve esta casa 
$em amor eu nada seria Onde mora Deus. 
E só o amor é só o amor ... vos salve Deus! 
Que conhece o que é verdade Deus vos salve Deus! O amor é bom nao quer o mal Deus salve as pessoas. Não sente inveja ou se envaidece Onde mora Deus ... 
O amor é fogo que arde sem se ver 

... vos salve Deus! I; ferida que dói e não se sente 
I; um contentamento descontente Deus vos salve Deus! 
E dor que desatina sem doer Deus salve o universo 
Ainda que eu falasse a língua dos homens Onde mora Deus 
E falasse a língua dos anjos 
Sem amor eu nada seria 113. NESTA MESA DA IRMANDADEI; um não querer mais :e um bem querer
I; solitário andar �r en e a gente Nesta mesa da irmandade 
E um não conten r-se de contente A nossa comunidade 
� cuidar que se ganha em se perder Se oferece a ti Senhor. 

Nossos sonhos nossa luta I; um estar-se preso por vontade Nossa fé nossa conduta I; servir a quem vence o vencedor Te entregamos com amor. E um ter com quem nos mata lealdade 
Tão contrário a si é o mesmo amor Novo jeito de sermos Igreja 
Estou acordado e todos dormem Nós buscamos Senhor em tua mesa. 
Todas dormem todos dormem Nesse pão te oferecemos 
�ora v� em parte

as então veremos face a face Os mutirões que fazemos 
E só o amor é só o amor A partilha e a produção. 
Que conhece o que é verdade Nesse vinho a alegna 

Que floresce cada dia 
Dentro de nossa união. 
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Nessa Bíblia bem aberta 
Encontramos a luz certa 
Para aqui te oferecer. 
Ela reúne o teu povo 
Na busca de um mundo novo 
Onde os pobres podem viver. 

114. OS CRISTÃOS TINHAM TUDO EM

COMUM
Evera/do Peixoto 

Os cristãos tinham tudo em comum 
Dividiam seus bens com alegria. 
Deus espera que os dons de cada um 
se repartam com amor no dia-a-dia! 

Deus criou este mundo para todos 
quem tem mais é chamado a repartir 
com os outros o pão a instrução 
e o progresso fazer o irmão sorrir! 

Mas acima de alguém que tem riquezas 
está o homem que cresce em seu valor 
e liberto caminha para Deus 
repartindo com todos o amor. 

No desejo de sempre repartirmos 
nossos bens elevemos nossa voz. 
Ao trazer pão e vinho para o altar 
em que Deus vai se dar a todos nós. 

115. MUTIRÃO DA VIDA
Edson Ponick 

O mutirão da vida é vida em mutirão; 
E gente reunida é participação. 
No mutirão da vida há vida em comu
nhão 
A morte é vencida e reina a libertação. 

Quem canta canta e quem dança vai 
dançar. 
E cantando ou dançando outros vão a
companhar. 
E quem achar que não tem ginga ou desa
fina 
Vai mudar a sua sina num canto de amor 
e paz. 

A criançada toda vai se divertir 
De otto a ottenta anos todos vão contribuir. 
E quem achar que é muito novo ou muno 
velho 
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Vai ouvir nosso conselho vai brincar e ser 
feliz. 

A natureza vai de novo florescer 
E dos frutos desta terra os famintos 
vão comer. 
E quem achar que o importante é a 
abundância 
yai ver que sua ganância é uma grande 
insensatez. 
No dia-a-dia no trabalho ou no lazer 
Toda a gente vai fazendo mutirão aconte
cer. 
E quem achar que isto é sonho ou utopia 
Va, ver que a fantasia também tem lugar e 
vez. 

116. COMUM UNIÃO
Marfos Antônio de Paula Rosa 

Somos povo de Deus que trabalha 
Somos povo de Deus que é irmão 
Deus que cura e que vence batalha 
E leva seu povo a libertação (bis) 
E vivendo em comum união 
Estaremos criando então 
Um milênio de dignidade e paz 
Um milênio sem mais exclusão 

E unindo-se nesta batalha 
Contra fome injusti� exclusão 
Estaremos verâadeiramente 
Quebrando as correntes da velha opressão 
(bis) 

Todas juntos num só ideal 
E que Deus nos chama a viver 
Ser sinal de unidade e de libertação 
Compromisso com a vida do irmao (bis) 

Vamos nós todos nos dar as mãos 
E atender ao chamado de Deus 
De ser um como diz em João 
De ser um como Deus caro irmão (bis) 
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117. SOMOS GENTE DA ESPERANÇA
Somos gente da Esperança 
Que caminha rumo ao Pai 
Somos povo da Aliança 
Que já sabe aonde vai 
De mãos dadas a caminho 
Porque juntos somo mais 
Prá cantar um novo hino 
de Unidade Amor e Paz 
Para que o mundo creia 
na Justiça e no Amor 
Formaremos um só povo 
Num só Deus um só Pastor 
Todo irmão é convidado 
Para a festa em comum 
Celebrar a nova vida 
Onde todos sejam Um 

118. A ELE A GLÓRIA
Alfaômega 
Princípio e Fim 
Sim! Ele é! 
Sim! Ele é! 
Lírio do vale 
Estrela da manhã 
Para sempre cantarei 
O seu louvor 
A Ele a Glória 
A Ele o Louvor 
A Ele o Domínio 
Ele é o meu Senhor 

119. POVOS TODOS TODA GENTE
Povos todos toda gente 
Línguas ra�s religiões 
Nova história e horizonte 
Novo chão sem exclusões 
Caminhamos para a terra 
Onde corre leite e mel 
Dignidade nós veremos 
Nova terra e novo céu 
Solidários irmanados 
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Na justiça e no perdão 
Romperemos as cadeias 
Da miséria e opressão 
Nossos lábios cantem sempre 
Quem dá vida é o Senhor 
Os direitos respeitados 
São também nosso louvor 

120. ALFA E ÓMEGA

Estás assentado no trono 
Sempre reinando soberano 
Anjos cantando homens louvando 
Deus reu[lido com Seu povo 
Oh! Alfa Omega! 
Cristo Filho! 
Oh!Vem! 
Oh!Vem! 
Oh! Vem Senhor Jesus! 
Ansioso espero a Sua volta 
O grande dia em que Tu virás 
Então subiremos contigo estaremos 
Prá todo o sempre aleíuia 
Maranatha Cristo! 
Filho! Mestre! 
Oh!Oh!Vem! 
Oh!Oh!Vem! 
Oh! Oh! Vem Senhor Jesus 

. 121. CANÇÃO DA CAMINHADA 

Se caminhar é preciso 
caminharemos unidos 

Simei Monteiro 

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. 
Se caminhar é preciso caminharemos 
unidos 
E nossa fé será tanta que transporá as 
montanhas. 
Vamos abrindo fronteiras onde só havia 
barreiras 
Pois somos povo que vai em esperança 
solidária. 
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Se caminhar é preciso caminharemos 
unidos 
E o reino de Deus teremos como horizonte 
de vida. 
Compartiremos as dores os sofrimentos e 
as penas 
Levando a força do amor em esperança 
solidária. 
Se caminhar é preciso caminharemos 
unidos 
E nossa voz no deserto fará brotar novas 
fontes. 
E a nova vida na terra será antevista nas 
f�stas. 
E Deus que está entre nós em esperança 
solidária. 

123. IGUAIS
Pe. Zezinho 

Tenho innãos, tenho innãs aos milhões 
Em outras religiões 
Pensamos diferente, 
Oramos diferente, 
Louvamos diferente, 
Mas numa coisa nós somos iguais: 
Buscamos o mesmo Deus, 
Amamos o mesmo Pai, 
Queremos o mesmo Céu, 
Choramos os mesmos ais. 
Tenho innãos, tenho innãs aos milhões 
Em outras religiões. 
Falamos diferente, 
Cantamos diferente, 
Pregamos diferente, 
Mas numa coisa nós somos iguais: 
Buscamos o mesmo Amor, 
Queremos a mesma Luz, 
Sofremos a mesma Dor, 
Levamos a mesma Cruz. 
Um dia talvez, quem sabe, 
Um dia talvez, quem sabe, 
Um dia talvez, quem sabe, 
Descobriremos que somos iguais. 
lnnão vai ouvir innão 
E todos se abraçarão 
Nos braços do mesmo Deus, 
Nos ombros do mesmo Pai! 
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124. FORRÓ DO POVO DE DEUS
Dalva T enório e Karla Fioravante

Este é o forró do povo de Deus, 
Este é o forró do povo de Deus, 
Prá começar, quero ver você 
Cantando, todo mundo agitando 
No forró prá Deus. 
No chiadinho da chinela, 
No resfolego da sanfona, 
Ponha seus braços prá trás e jogue 
O_pé direito, dançando prá frente e prá 
tras, 
Prá frente e prá trás. 
Louva Pai, louva mãe, louva tia. 
Louva avó, louva toda família 
E a criançada vem com a gente 
Animando, aprendendo e ensinando 
Esta forma de partilha. 
Cante com a gente o forró prá Deus 
Dance com a gente o forró prá Deus 
Batendo palmas prá direita, prá esquerda, 
E na ginga do pezinho todo mundo vai 
Entrar e não pode parar. 
Tá bom demais este forró prá Deus 
Tá bom demais este forró prá Deus, 
Eu quero ver a sanfona acelerando, 
� zabumba e o triângulo no forró prá Deus. 
I; o forró, é o forró 
E o forró do povo de Deus. 
� o forró, este é o forró, 
E o forró do povo de Deus. 

125. BAIÃO DO POVO JOVEM
Zé Vicente 

Os punhos no ar, sonho novo 
Nós somos sementes do povo, 
Queremos ser livres, amar! 
Trazemos no peito a esperança, 
A história na mão, confiança, 
Que um dia nós vamos ganhar! 
Aonde tem gente se unindo 
Depressa, nós vamos sorrindo. 
Nós cremos no novo amanhã! 
Já chega de morte, injustiça! 
Abaixo o egoísmo, a preguiça, 
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Da vida nós somos os fãs! 
Vamos lá! Vamos lá! 
A,. história ninguém deterá, 
E rio q_ue co�e pro mar, 
Ninguem vai nos calar, nos calar! 
Um ano pro jovem é bem pouco 
Prá gente vencer o s�. 
A vida completa se da 
Escola, trabalho, alegria\ 
Bandeiras de todos os dias! 
Na marcha, nós vamos levar! 
Queremos dizer aos senhores 
Políticos, nobres, doutores, 
Com suas multinacionais: 
Não somos produto na práça, 
Tão pouco nós achamos graça 
O fel tá amargo demais! 
Vamos lá! Vamos lá! . 
Levante essa voz companheiro 
E abra o olho lig�iro . 
Não fuja da luta Jamais! 
Em cacla caminno ou na rua 
Assume essa causa que é tua, 
Semeie as sementes da paz! 
Vamos lá! Vamos lá! 

126. PASSA A PASSEATA
Zé Vicente 

Passa a passea�. p� 
Oobrando a esquina Ja vem 
E tanta gente de novo 
Vai prá frente, vai meu povo! 
Eu vou também ... ! 
Abriu-se o portão da escola 
Estudante rua à fora, vai que vai! 
Pinta a cara, dá um �ijo . . Traz a faixa no moleJo, sai que sai!
Nós somos muitos! 
Nós somos fortes 
Oignidade! Liberdade! 
E a nossa sorte! 
Vêm Sem Terra, sem escola 
Sem prazer, sem coca-cola, 
Sem chapéu ... 
Todo mundo tá presente 

Canta, grita, é a vez da g�nte 
Tira a máscara, rasga o veu! 
Sobe, desce, morro abaixo 
Traz as flores, faz um cacho 
Pro povão! . Põe mais cor nessa bandeira 
Muita luz na práça inteira 
"Pátria Livre" é o refrão! 
Vem depressa prá janela 
Joga sobre a passarela 
Linda chuva de papel! 
Abre a porta, ergue os braços 
Povo unido, avança o passo 
Terra Livre! Leite, mel! 

127. BÊNÇÃO

A bênção do Deus 
de Sara Abraão e Agar. 
A bênção do Filho nascido de Maria. 
A bênção do Espírito de amor 
que cuida com carinho 
qual mãe cuida da gente. 
Esteja sobre todos nós. Amém! 
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128. FORÇA DO AMOR
Zé Martins 

Aeeô,aeeô 
Comunidade é a força do amor 
Pelo direito de sonhar e ser feliz 
E fazer este mundo mais irmão 
Construir com mais vida este país 
Ver a justiça habitar o nosso chão 
Pelo direito de ocupar nosso lugar 
Ter sempre voz, nao passar a �ossa vez 
Pra ver o sonho um dia se realizar 
E não a morte na sua insensatez 
Pelo direito de mudar a realidade 
Construir na esperança o futurçi 
Cheio de sonho e muita fraternidade 
Pra clarear todo lugar que é escuro 
Pelo direito de trabalho e lazer 
Pela saúde e também educação 
Pois são direitos de quem luta pra vencer 
Os desafios da triste competiçao 
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129. DOZE BANDAS
Pe. Zezinho 

Eram 1 O bandas da banda de lá 
E mais 2 bandas da banda de cá
12 bandas religiosas 
Tentando levar o meu povo a rezar 
Mas as bandas da banda de lá 
Só tocavam cantigas de adoração 
E as bandas da banda de cá
Só cantavam cantigas de libertação 
Do lado de lá só se ouvia: 
Louvai, louvai o Senhor 
Do lado de cá só se ouvia 
Lutai, lutai pelo pão 
Lutai pelo pão e 
Louvai o Senhor 
Louvai o Senhor 
E lutai pelo pão 
É assim q_ue se faz religião 
Louvai o Senhor e lutai pelo pão 
Havia 9ente das bandas de lá 
Que nao aceitavam as bandas de cá
Gente pouco evangelizada 
Que so aceitava cantar para o céu 
E cantores das bandas de cá 
Também criticavam as bandas de lá 
Para eles só era bonito 
Cantar para a terra e fazer escarcéu 
Aconteceu que as bandas de lá 
Descobriram que vida não é só louvar 
E que a fé quando é verdadeira 
Ela grita ela agita em favor dos irmãos 
E as bandas da banda de cá
Descobriram que a fé não é só denunciar 
Descobriram que orar pelos outros 
Também é um jeito de evangelizar 

130. XOTE DA JUVENTUDE
Zé Martins 

Eu quero ver, eu quero ver 
Eu quero ver a juventude acordar 
Eu quero ver, eu quero ver 
Todo jovem ocupando o seu lugar 
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Hoje tudo está difícil 
Não dá nem para acreditar 
Muito jovem ainda tem medo 
Até mesmo de esperar 
Mas se a gente der as mãos pra fazer um 
mutirão {Este mundo vai mudar 
Vir da roça ou da cidade· 
Não importa o lugar, interessa é o coração 
E jamais desanimar, realizando a união 
Os jovens darão as mãos 
E terão o seu lugar 
Nas veredas dessa vida 
Há um Deus que nos conduz 
Nos dá força e alegria, ele é a nossa luz 
Ilumina o caminho, a gente não está sozi
nho / O companheiro é Jesus 
Nossa voz hoje é forte 
Fruto da nossa união 
!;la vence toda morte, refaz a ressurreição 
E gritada na dureza mas com a grande 
certeza 
Que lutar não é em vão 

131. RELIGIÃO E RIMAS
Pe. Zezinho 

Se não rimar com oração não é religião 
Se não rimar com voca5ão não é religião 
E se não rima com irmao não é religião 
E se não rima com perdão não é religião 
Se não reparte o pão não é religião 
Se não tem compaixão não é religião 
Se não tiver bondade não é religião 
Se diz que tem verdade 
Mas não tem fraternidade não é religião 
Se conduzir à oração então é religião 
Se despertar pra voca9ão então é religião 
Se faz a gente ser irmao então é religião 
Se faz pedir e dar perdão então é religião 
Se repartir o pão 
Se ensina a compaixão 
Se ensina a caridade 

então é religião 
então é religião 
então é religião 

Se crê serenamente 
Respeitando os outros crentes 
religião 

então é 
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132. FAZENDO COMUNIDADE

Zé Martins 

Agora são dois mil anos de história e ca
minhada 
Formando comunidade na certeza da che
gada 
J\proveita, e vem pra cá 
Vem pra cá, vem pra cá 

J?ara ser comunidade não basta só reunir 
E preciso pensar juntos e lutar pra constru
ir 
Para ser comunidade é preciso muito amor 
Lutar e vencer o mal e pisar sobre a dor 
Para ser comunidade tem que ter muita 
união 
Tem que haver companheirismo, muito 
amor / E mão na mão 
Para ser comunidade tem que amar e 
construir 
Uma vida diferente desta que está aí 
Para ser comunidade é preciso organizar 
Todo povo oprimido e a cabeça levantar 
Para ser comunidade tem que crer em 
Jesus 
Pois ele é o caminho, a verdade e a luz 
Para ser comunidade é preciso comungar 
Corpo e sangue de Jesus força que ele 
nos dá 
Para ser comunidade é preciso agradecer 
A Javé o Deus da vida nossa força pra 
vencer 

133. TEMPO DE DEUS

Zé Martins 

Olha o Reino de Deus chegando 
l;le já está aqui 
E o amor se concretizando 
Fazendo o povo feliz 

O reinado de Deus é sonho de fraternidade 
�amor 
E um tempo de luz e magia sem medo, 
sem luto e sem dor 
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O reinado de Deus é força de braços que 
se levantam 
Promessa de uma vitória aos que lutam 
E nunca se cansam 
O reinado de Deus é labuta de um povo 
organizado 
Que não foge nunca da luta não se deixa 
ser explorado 
O reinado de Deus é canto alegrando a 
�ida da gente 
E como um acalanto, nos faz seguir em 
frente 
Olha o povo �orrindo e cantando Javé tá 
presente aqui 
E gente com a gente lutando 
Mõstrando o caminho a seguir 
Todo povo cantando se anima em lutar 
para construir 
Paraiso de paz e ternura sem medo de ser 
feliz 

134. CANTIGA DE PAZ

Vem cantar comigo 
esta canção do amanhã 
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 

Zé Vicente 

E todos seremos iguais 
O dia é a gente que faz 
Quem planta a justiça refaz 
A estrada da viâa e da paz. 
Vem, vamos interrogar 
O rei computador 
O que fazer pra ver 
reinar o amor 
E como desarmar 
o coração e a razão
Dos homens violentos
que não olham atrás
O que a guerra fez e faz.
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Venha quem chorou 
E machucado foi 
Na praça envergonhada 
A violência está 
E quem pisou, 
Va, ter que constatar 
Que é bem melhor, 
Servir do que matar. 

135. KYRIE Guarani

/:Orê poriaju verekô Nandejara:/ 
/:Orê poriaJu verekô Jesus Cristo:/ 

136. LUZ DO SENHOR

ó luz do senhor 
Que vem sobre a terra 
Inunda meu ser 
Permanece em mim 

137. SANTO DO AXÉ
Ir. Maria José 

Vamos cantar, o Senhor é santo 
Vamos louvar, o Senhor é santo 
Oh, Oh! O Senhor é Santo 

No céu e na terra, o Senhor é Santo 
Na força do axé, o Senhor é Santo 
Bendito o que vem, o Senhor é Santo 
Hosana, Amém, o Senhor é Santo 
Santo é o Senhor, o Senhor é Santo 
Santo é o Senhor, o Senhor é Santo 

138. ALELUIA
(Aclamai a Javé) 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Aleluia (2x) 
Aclamai ao Senhor Javé 
Com pandeiros; sanfonas, violão 
Guitarras, tambor e afoxé 
Todo povo faça a louvação! 
Com palmas nós recebemos 

CURSO DO RIO - 2002 

A palavra da Libertação 
Com danças nós proclamamos 
A chegada de, Redenção! 

139. JARDIM DE FANTASIA
Paulino Pedra Azul 

Bem-te-vi, bem-te-vi, 
Voar por um jardim em flor 
Chamando os bichos de amor 
Tua boca pingava mel 
Bem te quis, bem te quis 
E ainda quero muito mais 
Maior que a imensidão da paz 
E bem maior que o sol 
Onde estás, 
Voei por este céu azul 
Ande, estradas no além 
Onde estarás, meu bem 
Onde estás, 
Nas nuvens ou na insensatez 
Me beije só mais uma vez 
Depois volte prá lá ... 

140. NOVO TEMPO
Ivan Uns 

No novo tempo, apesar dos castigos 
Estamos crescidos, estamos atentos, 
Estamos mais vivos 
Pra nos socorrer, pra nos socorrer, 
Pra nos socorrer 
No novo tempo, apesar dos perigos 
Da força mais bruta, da noite que assusta, 
Estamos na luta 
Pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobre
viver 
Pra que nossa esperança 
Seja mais que a vingança 
SeJa sempre um caminho 
Que se deixa de herança 
No novo tempo, apesar dos castigos 
De toda fadiga, de toda injustiça, 
Estamos na briga 
Pra nos socorrer, pra nos socorrer, 
Pra nos socorrer 
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No novo tempo, apesar dos perigos 
De todos os pecados, de todos enganos, 
Estamos marcados 
Pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobre
viver 

No novo tempo, apesar dos castigos 
Estamos em cena, estamos nas ruas, 
quebrando as algemas 
Pra nos socorrer, pra nos socorrer, 
pra nos socorrer 
No novo tempo, apesar dos perigos 
A gente se encontra cantando na praça 
Fazendo pirraça 
Pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobre..: 
viver 

141. OS FRUTOS

Grupo Luz (Cde. Cristo Redentor)

Viemos aqui Senhor (bis) 
Para oferecer os frutos de nossas vidas 

E com todos partilhar (bis) 
Alegria, paz e o serviço, a santidade 
a unidade, viemos aqui celebrar. 

O amor reina nos coraçães 
De quem dá com alegria. 
Quem vive a presença de Deus, 
Semeia felicidade. 

Cristo é paz e luz. Luz que dá 
Sentido em nossas vidas 
Para partilhar a harmonia 
E recriar um mundo novo. 

O caminho para Deus é servir 
Aos irmãos com justiça 
E Jesus serviu a todos 
Sem distinção. 

Fomos escolhidos para sermos 
Uma unidade no pai 
Se vivermos o amor e a misericórdia 
O perdão alcançaremos. 

Ser santo é crescer no amor 
E na solidariedade 
A pessoa é templo e morada 
Do Espírito Santo 

142. JESUS ME CHAMA

Zé Martins e Carol Cenor 

Jesus me chama p/ ser cristão 
Eu vou falar de libertação 
O evangelho vou anunciar 
As injustiças vou denunciar 

Não tenho medo de perseguição 
O que me importa é ser luz e sal 
Melhor sofrer por fazer o bem 
Do que sofrer por fazer o mal 

Eu vou falar contra a violência 
Mostrando a todos o valor da paz 
Pedindo ao povo pra ter consciência 
Amar o irmão vale muito mais 

47 

Eu vou falar contra a maldade dos homens 
Que faz o pobre viver nas calçadas 
Sofrendo frio e passando fome 
Sem ter abrigo e sem ter morada 

Se alguém um dia me maltratar 
Eu vou ter forças p/ suportar 
Estou disposto a sofrer esta dor 
Eu sei que o prêmio é bem maior 

143. O SOL ABRE UM NOVO DIA

Zé Martins e Carol Cenor 

O sol abre novo dia 
O amor novo coração 
A paz pede espaço livre 
Pra agir sem interrupção 
A liberdade quer estar presente 
Como alimento de grande sabor 
E a justiça é como semente 
Espécie pura de grande valor 

Isso tudo é que o mundo clama 
Nos lábios versos e canções 
Na verdade só quer a verdade 
Pois não quer viver ilusões 

Igualdade algo tão falado 
Praticá-la, eis uma questão 
E preciso viver humildade 
E assim repartir o pão 
Um sorriso claro em nosso rosto 
Muita fé em nosso coração 
De mãos dadas caminhando l untos 
Construindo um mundo mais irmão. 
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144. CANTO ECUMÊNICO
Zé Martins 

Nós somos irmãos, vamos dar as mãos, 
Juntos caminhar, na mesma direção. 
Deus não quer o ódio, nem a divisão 
O que ele quer, é nossa união. 
Ecumenismo se faz assim, 
Na convivência dos cristãos, 
Estannos juntos pi construir 
Um mundo novo sem divisão. 

Çonstruir o reino, é a nossa missão. 
E preciso amor e compreensão 
Somos diferentes, isso é natural 
O que nos importa, é vencer o mal. 
Anunciar o reino, de justiça e de paz. 
Levar a mensagem, que o evangelho traz. 
Reunir as forças, p/ o bem comum. 
E valorizar os dons de cada um. 

145. MEU DEUS E SENHOR
Carlinhos 

Quem me acorda de manhãzinha 
Me dá um beijo com a luz do sol 
�meu Deus 
E meu senhor 

Quem me acompanha durante o dia 
Me abençoa; me faz feliz 
Que me alimenta com o pão da terra 
Quem ma sacia co· água da fonte 
Quem me dá força no meu repouso 
Durante a noite pra um novo dia 

146. BEM -VINDO SEJA
Zé Martins 

Bem-vindo seja, bem-vindo seja 
Bem-vindo seja pra formar essa união 
Bem-vindo seja, bem-vindo seja 
Bem-vindo seja pra aquecer o coração 

Bem-vindo seja quem vem de Goiás 
Bem-vindo seia pra formar essa união 
Bem-vindo seia, bem-vindo seja 
Bem-vindo se1a pra aquecer o coração 
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147. VAMOS À LUTA
Zé Martins 

Tudo muda se a gente batalhar 
Se a gente não lutar nada vai mudar 
É preciso estar unidos pra acabar com a 
opressão 
Só assim é que a gente viverá um mundo 
irmão 
Mas se a gente não batalha de que vale a 
união? 
Neste mundo tudo passa o sofrimento 
passará 
E a grande esperança em que temos que 
acreâitar 
Mas se a gente não batalha de que vale 
esperar? 
Neste mundo o desmando ocupou o seu 
lugar 
E deixou a nossa gente sem ter como se 
virar 
E se a gente não batalha tudo vai continuar 
Nosso Deus é nossa força e também não 
gosta disso 
Esta é a nossa fé, ele acabará com isso 
Mas se a gente não batalha de que vale 
Jesus Cristo? 

148. ROMARIA DA ESPERANÇA
Zé Martins 

Eu sou teu povo sou, em romaria vou 
Cantar o amor, vencer toda dor, eu sei 
que vou 

Essa é a romaria da esperança 
Convidando todos que quiserem vir 
Por os pés nessa estrada sem bonança 
Caminhando e aprendendo a repartir 
Nosso Deus nos convida a caminhar 
Deus dos pobres, Jesus, o libertador 
�essa marcha todo irmão tem seu lugar 
E o caminho da verdade e do amor 
Bendita e louvada seja a romaria 
Que caminha p/ a terra prometida 
Vence a morte, tantos males noite e dia 
E replanta nesse chão uma nova vida. 
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MANTRAS 

1º. Mesmo as trevas não são trevas. 
Para Ti a noite é luminosa como o dia 
(cf. SI 139) 

2º . Indo e vindo. Trevas e Luz. Tudo é 
graça. Deus nos conduz. 

3º . Teu Sol não apagará. Tua Lua não 
será minguante. Porque o Senhor se-
rá tua luz. O Povo que Deus conduz. 

4º . Perto de nós está tua Palavra./Que 
esteja na boca no coração /na vida do 
teu povo. 

5º. Que arda como brasa tua Palavra nos 
renove. Esta chama que a boca pro-
clama (cf. Is 6) 

6º . Suba Senhor nosso louvor!/Como 
fumaça perfumada. Adoração no si-
lêncio espalhada ( cf. SI 1411) 

7º. ó Trindade vos louvamos vos louva-
mos pela vossa comunhão: que esta 
mesa favoreça. Favoreça a nossa 
comunicação. 

8º . Quem tiver sede venha a mim e beba: 
De meu seio pra quem crê em mim 
hão de brotar torrentes de água viva 
jorrando sempre sem jamais ter fim. 

9º . Vós sois o Mistério Senhor. Nós vos 
contemplamos no amor. 

1 Oº. Tem sede minh'alma do Deus Vivo. 
Quando verei a Face do meu Deus? 

11 °. Tá gostoso demais: este nosso acon
chego este nosso chamego esta nos
sa alegria de ser feliz. 
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12°. Dá-nos um coração grande para 
amar. Dá-nos um coração forte para 
lutar forte para lutar. 

13º. És Jesus o Messias Salvador o Filho 
do Deus Vivo aleluia! (melodia 'Mes
mo as trevas' ... ) 

14º. Meu Senhor eu não sou digno de que 
visite a minha pobre morada. / Porém 
se tu o desejas queira me visitar. 
Dou-te meu coração dou-te meu co
ração. (Milton Nascimento - Sentine
la) 

15º. Eu acredito que o mundo será melhor 
quando o menor que padece acreditar 
no menor. 

16º. Jesus Cristo é o Senhor o Senhor o 
Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. 
Glória a ti Senhor. Da nossa vida Ele 
é o Senhor! - 3x - Glória a Ti Senhor! 

17º. Que os Povos vos louvem ó Deus até 
os confins da terra.(SI 67) 

18º. Eu vos dou um novo mandamento: 
'Que vos ameis uns aos outros assim 
como eu vos amei' diz o Senhor. (bis) 
(Jo 1334) 

19º. Tua Palavra é lâmpada para os meus 
pés Senhor. 

20º. Lâmpada para os meus pés e luz, luz 
para o meu caminho (bis) 

21º. Enviai Senhor sobre o vosso povo o 
Espirito de santidade. 
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22°. Confiemo-nos ao Senhor. Ele é justo 
e tão bondoso confiemo-nos ao Se
nhor aleluia! 

23º . Onde reina amor fraterno amor onde 
reina amor Deus aí está 

24°. Louvarei a Deus seu nome bendizen
do louvarei a Deus à vida nos conduz. 

25º. Cantem céus e terra céus e terra 
cantem Cristo Jesus o Ressuscitado. 

26°. Confiar no Senhor é bom confiar bom 
é confiar sempre no Senhor. 

27°. Coração confiante fonte de riqueza 
Jesus dá-nos coração de pobre. 

28°. Dá paz ao coração dá paz. 

29°. Põe tua Paz em nossos corações. 

30°. Deus só pode nos dar seu amor. 
Nosso Deus é ternura. 

31 º. Tu que nos amas fonte de vida! 

32º. Desde a manhã preparo uma oferen
da 

33°. E fico Senhor a espera do teu Sinal 
(2x) 

CURSO DO RIO - 2003 
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COHCE�ÕES, PRÁTICAS E DIVER �NCIAS
PARA O�DE VAI A CUT? 

1. INTRODUÇÃO: AS DIFERENÇAS E AS DIVER
GÊl�CIAS NA CUT

Este ano, a Central Única dos Trabalhadores com
pleta seus 5 anos de existência. Realizará, em Setem
bro, seu Ili Congresso Nacional, quando novamente 
milhares de trabalhadores da cidade e do campo se 
reunirão naquele que deverá ser o maior encontr'o do 
movimento sindical classista deste pais. 

Milhões de trabalhadores hoje reconhecem na CUT 
a principal referência para suas lutas no plano sindi
cal. A tarefa de construção da CUT, desde as primei
ras articulações para discutir a sua fundação em fins 
da década de 70 até hoje,.envolveu milhares de gru
pos de trabalhadores, comissões de empresa, militan
tes e ativistas das Oposições Sindicais e do& Sindica
tos e Associações Profissionais espalhados por este 
pais. A CUT nasceu como síntese e resultado da luta 
dostos setores classistas do movimento sindical' ra
sileiro contra a exploração capitalista e a dominação 
polltica da burguesia ex�rcida com sutentação inclu
sive na própria 6Struturo sindical fascista om vigor 
desde o Estado Novo. 

A unidade d0stos setores classistas te i o fator de
t0rminante para que a CUT pudesse existtt � &� con· 
rnlidar nacionalmente. Unidade construida om cima o 
a partir de uma Incrível diversldaae de práticas de
senvolvidas pelos' trabql�adóres em s a lutà, qúé fo
ram se a rticu iahcio e laehtlflcànda seus pontos em 
comuns slstomàtizimdo urrin concépção sindical clas
sista, dJH1oc �tÍbij: t1e massas e organizada peià base. 
r '1h1UJind orri o eatrutura sindical ofiaial p com c>!I
setores pelegos e roformiotas, coto movlmonto sindi-
cal classista se solidificou e viveu, r oo últimos anos, 
um vertiginoso crescimento QU(3 se constitui na base 
para um avanço sem igual na organização e na cons
ciência das classes trabalhadoras deste pais. 

·""
,,
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Aoo8980r da Dlrelolla do Sindicato d03 �orn/11,'T}icoo do Cump/nss o Rogllo. 

A diversidade de práticas existentes neste campo 
sindical classista é ainda hoje o mais forte sustentá
culo para o enraizamento do CUT no movimento vivo

dos trabalhadores deste pais. Constitui o mais valioso 
patrimônio da Central, tendo sido nestas experiências 
(ainda que parciais e localizadas) que se deu o apren
zidado polltico dos seus quadros dirig0ntes e inter
mediários. São, portante,. patamar parn o necessário 
salto qualitativo que se exige hoje da CUT, integran
do-se coerentemente e avançando na concepção sin
dical classista que disputa hegemonia no conjunto do 
movimento sindical br�sileiro. O confronto destas 
práticas, das formas orga·r,izativas nela engendradas, 
das formulações polltico-ideólogicas delas geradas, a 
incorporação de valores e eliminação de distorções, 
estas são tarefas extremamente importantes neste 
momento histórico pelo qual passamos. Ainda mais 
porque a história do movimento dos trabalhadores no 
Brasil registrou pou�as experiôncias do lutas gerais 
que mediatizem as "verdades" localizadas e disper
sas por todo o território nacional. 

De uns tempos para cá, especialmente após o 11 
Congresso Nacional da CUT (Rio de Janeiro, 1986), 
tem sido dado grande destaque a divergôncias exis
tenten no interior da Central quanto à dofiniçõo de sous 
rumos, de sua construção o de su.:i I ntorvenção no 
movimento dos trabalhadores. Milhares de lideranças 

· urbanas e rurais ainda estão atônitas frente à disputa
desenvolvida por articula ões sindicais existente::
dentro da CUT. Muitos sontorn este procosso como
periooso à própria unidade da Central. Muitos· não
compreendem o porquê das discussões, não sabendo
identificar a origem e o conteúdo das divergências.
Alguns, desencantados com o tom agrossivo e sectá
rio destas discussões, acreditam tratar-se apenas da
luta pelo poder político inegável que a Central acu
mulou.



q fato é que a Central, que fez da diversidade de 
prát1cas do movimento sindical classista um de seus 
mais poderosos alicerces, vê-se neste momento dian
te de divergentes formas de avaliação destas práticas 
e de divergentes formulações delas oriundas. Feliz
mente, a discussão que se encontrava restrita a pou
cos cf rculos de lideranças nacionais da CUT está al
cançando as bases do movimento sindical cutista e 
interessando setores cada vez mais amplos da mili
tância sindical. Este fato vem exigindo que as diferen
tes articulações sindicais explicitem suas posições, o 
que vem sendo feito através de Teses aos Congressos 
das diferentes instãncias da Central e de textos que, 
aos poucos, vão se tornando de domfnio público. 

O objetivo deste texto é analisar uma das tentati· 
vas de explicação das diferenças e das divergências 
que encontramos hoje na CUT, a chamada "Tese dos 
3 sindicalismos". Um setor dentro da CUT vem sus
tentando que a origem das diferenças e divergências 
encontradas na Central está no choque de 3 concep
ções sindicais antagónicas, que podem ser verificadas 
nas história do movimento sindical internacional e na 
prática das forças do movimento sindical brasileiro: o 
sindicalismo reformista, o sindicalismo vaguardista e 
o sindicalismo classista e de massas. No próximo
ftem, trataremos de, resumidamente, identificar os
principais argumentos de sustentação desta Tese. Ten
taremos demonstrar a sua falta de consistência, ob
servando suas contradições teóricas e práticas, e re
fletir sobre os objetivos que levaram expressivos se
tores da CUT a lançarem mão desta abordagem ao
problema real das diferenças e divergências na CUT.
A seguir, tentaremos identificar, no momento atual
de construção da Central, a origem das divergências 
e de precisar o seu caráter, propondo uma outra cha
ve de interpretação da questão. Por fim, trataremos
de alencar em rápidas pinceladas os principais pontos
de divergência que serão sem dúvida o pano de fun
do à frente do qual se desenvolverá o próximo Con
gresso Nacional da CUT. 

É claro que, pelo caráter limitado que este texto 
terá em seus objetivos e metodologia, uma série de 
questões serão insuficientemente tratadas. No entán• 
to, este texto se juntará a uma série de outtos que já 
estão colocados ao debate do movimento sindical cu
tista e a outros tantos que, sem dúvida, apatec râo 
nos próximos meses. Assim, seu caráter limitado e 
parcial se colocará no mosaico de contribuições ao 
debate, que tem como seu objetivo final o de encon
trar novos patamares de unidade dos setores classis• 
tas do movimento sindical brasileiro que permitam

avançar a luta dos tra_balhadores pelo sooialismo. 

2. A TESE DOS TRÊS SINDICALISMOS
Expressivos setores da CUT têm procurddo expli

car o momento atual da construção da Central, as di
ferenças práticas e as divergências teóricas existentes 
através de afirmação de que estão hoje em choque 
dentro da CUT três diferentes conceprões sindicais: 
O sindicalismo reformista, o sindicalismo vanguardis
ta e o sindicalismo classistá e de massas. 

Esta tese tem sido veiculada m..iss1vJmente dentro 
da CUT e do PT, através de artigos cm seus órgãos 
de imprensa (1), artigos.�m órgãos de outras entida
des (2), Teses a Congressôs da CUT (3), cursos (4) e 
que foi levada até mesmo à- imprensa burguesa (5), 
para deleite daqueles que costurna,n explorar decla
rações infelizes da dirigentes cutistas. 

Em linhas gerais, a Tese afirma a existência de 3 
concepções sindicais presentes no mov,niento s1nd1-

. cal internacional e que estão em confronto hoje na
CUT: 

I) Ver, por e:umplo, os artigos de Devanir Riheir<J, ''Combater <J t1eopeleg11ism<> s11perando o vanguardismo" /r, /lo/1•t1111 Nucimw/ do 
PT, Nov!Dez de 1987 • Jan. de 1988, n'! 33, pdg 5i A/olsi<J Mercadante Oliva, "Resulta dos para q11cm'!'' ir, Teori,, e l)t'/>atc, Ano /, n" 
I, pdg 41 a 47; Secretaria de Imprensa da CUTIGO, ''O que! o Sindicalismo classista e de massas", in Jomal d11 ('(li/( ;o, Ano :!, 
n'! 3, Nov de 1987, pdg. 7. 

2) Ver, por eumplo, o artigo de Alofsio Mercadantt OLiva, ''N__e<J peléguismo e o novo sindicalismo: as concepções li,u/irnir ,,11 rmn
siçdo conservadora" in Tempo e Pmenra (CEIJI), Agosh,11981, pdg. 4 a 6. 

3) A Tfk1is completa CÍP,�tsfnf<iJd ao !' Congres.w fütc1</1it1i Ua CUTlbl', aprovat/11 rnm Nnerulas e qul' poli,· .1,,, ,.,,,..,11t,,,.t11 ,w e ·11 • clrnro de Resoluçôes clb J'.1 Cd>1gresso /:'st111J,w/ da CUTISI;, "ConrrpçM e Prdtim Si11dirnf', p,lxs. 4" si. 

�
) Antes ftU'�'?'º �ó Jv CóHg ê.t}o Ésfmlu,_,t .ft' definir sohre o auunto:. I? c:hnffl<I�!º "( '11r.rtln" "" 5,·c. d,· Fom111ç1111 tl,1 ( ·r 1 / !SI' JIÍ H'I· 
-.l>H,t �l r'.tf.f(iHrlll_ J,. J r, ..,,, . ...,_, ,w,.,11, ... , •.. ., ,-,;1;,tmll<.'t1tdrt11, a de a gi/ação da T<'vo/11ç<io socialista e II com/nnu ,lt1 (rávillllic"t,5· na e r( vo/11c10ndria). Embora teoricamente esta formulação esteja superada va/r a pena ler "Ar /J'. . /' , ( Sindirnis" in Sec retaria de F - I eu f/\'/' d 

_ ' · 11 t'r ·111-f rnlw11.1 ,, 011cepç-11es , . . ormaçao < a · , ca emo de fonnaçao r,'! 2 (Centra is Sindicais no Brasil) /1/1 , 1 IJ 1145 f, Ht· r co11te1ulo q11e inf111enc1011 centenas de /id<'ranças que passa ram pelos "C11rsões'' e que ho'}·e •st,í, a/' 1 d . ·. f,. · .. 1 1 · ;· . 
0 

cal ismos". ' 1 lll lll º·1 < 0111" •'·"', os 1 .1md1-

5) o CIISO IIICliS sintomdtico foi (I sectária drc/11m ti I I e·, e 
. I \" /' 1'1111/0 ,1<' 271(}/lt/7, intit11/11d11 "/Jiri1-:<'1111• flano!n',: ,�a'.·;n c�r;'tim•·a

r 
o','.

r
,,',',<�,r.",·r,'11?s,n· 

lfl/ u·mo dos /Jw:'.·i1rlwsrd·e S,ío /'1111/11, ,1 I ulht1 til' \1111
• e ,, ,1 O li// 11/{IV/f/l{'fl((I ,J/fl( ICI/ . 
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1) ·o Sindic lismo reformista

Tem sua origem no final do século passado nos
países centrais do capitalismo. Procura adaptar a luta 
das classes trabalhadoras às d�rãcias� 

'rnres ee�á�s 7,mítesãí��çáveis· ao cae1-
taTTsmo através da luta puramente reivindiéãtúrfa]5.Jli 
·@lhores salários e condições de vida. _Jfropõe n�
_prática uma política de conciliação_e d�_.f.91@.QI-ªS..ão
de classe -ê impede a organização independente das
êlasses trabalhadorâs.Est-rrépresentadó no-�il 

·pela C G TeU�- Na CUJ�sua._êx��ªº s� jp,.
-diéatos corporativistas, que _lentam _so�
problemas dos trabalhadores_.no âmbito da categoria

-profis�i_oíla.l.,__Q_f_orporativismo é uma formá disfarça
ciã-de reformismo.

b) O Sindicalismo vanguardista
Nasce como reação dos anarquistas e anarco-sin

dicalistas ao reformismo. Subestima as lutas reivindi
catórias, sendo incapaz de encontrar um diálogo com 
amplas massas de trabalhadores. 

íViobiliza e organiza uma parcela reduzida de mili
tantes distantes do conjunto dos trabalhadores. Con
funde o papel do Sindicato com o de partido político, 
desenvolvendo Sindicatos minoritários e sectários e

dificultando a contrução de partidos políticos operá

rios e revolucionários com apoio de massas. 

e) O Sindicalismo Classista e de Massas

Emerge no Brasil a partir das greves do ABC.
Atrai e mobiliza amplas massas de trabalhadores, 
combinando a luta reivindicatória com uma perspec
tiva do luta pelo socialismo. Estabelece com clareza o 
caráter específico do movimento sindical frente aos 
partidos políticos, aos quais cabe a tarefa de formu
lação de um projeto político._�_trnn1tor�!���o-

�iedade. O sindicalismo classista tem impficitame·nte 
�áter revolucionário, na medida cm que mobili

za e organiza amplas massas de trabalhadores, como 
classe, contra a burguesia. Está consolidado na CUT e 
garantiu o fortalecimento das principais lideranças 
políticas nacionais produlidas pela classe operária. 

O critório fundamental para "enquadramento" de

Sindicatos, Associações e Oposições Sindicais numa 
destas 3 concepções é, segundo a Teso, a prática. O 
texto das resoluções do 3'? Congresso stadual da 
CUT/SP tem esta pérola: "Alguns Sindicatos paralisa-
rãa e participarão totalmente das grandes lutas da 
CUT corno a Greve Geral do dia 20 o outros não. Al
gumas regiões não conseguem mobilizar e outras 
continuam movimentando uma pequena parcela de 
ativistas. Alguns Sindicatos fazem grandes mobiliza
ções e lutas, utilizando diversas táticas de greves e 
outros jamais conseguiram mobilizar o conjunto da 
categoria. Alguns contribuíram decisivamente para a 
criação de partidos políticos e da própria CUT e ou
tros muito pouco. As assembléias de alguns Sindica
tos estão sempre cheias e os trabalhadores partici
pam da vida sindical e, em outras, aposar de todo ma
terial do propaganda e discurso, há sempre uma mi
noria do ativistas. Enfim, é a partir da prática que po
demos identificar mois facilmente os divergõncias e 
as concepções sindicais e entender porque os resul· 
tados ostão sendo tão diferentes. É a prática concreta 
que oxµressa as profundas divcruõnc1as do concepção 
sindical entre CUT e CGT e pode explicar as diver
gências quo ocorrem no intorior da própria CUT" (6). 

ó) Rr.rnl11rfH'J do}!! C<1118res.m /:'.u"'/"'tl da (UI/.\/', /<)87, pd�. 5 t 6. 

Ora, é justamente olhando as práticas existentes 
no universo do sindicalismo cutista que esta Tese en
contra seu primeiro espaço de contestação. Menos de 
um mês após 39 Congresso Estadual da CUT/SP, 0 
fracasso da Greve Geral em São Paulo igualou "van
guardistas" e "classistas" na incapacidade de mobilizar 
suas categorias e atender ao chamamento nacional da 
Central. Os índices de paralização das categorias 
classificadas nesta ou naquela concepção foram bai
xíssimos. Sindicatos "classistas" faziam discursos vo
ciferantes no Congresso Estadual de São Paulo em 
apoio à Greve Geral. Poucos dias antes chamavam, 
através da imprensa burguesa, suas categorias a não 
participarem da Greve Geral, como aconteceu com os. 
rvletroviários de São Paulo. Se a incapacidade de mo
biliza� massas define algum tipo de concepção, tería
mos que aceitar que a Greve Geral de 20 de agosto 
demonstrou ao país que a CUT no mais importante 
Estado da Federação é vanguardista. 

Na verdade, é muito difícil justificar este tipo de 
Tese perante o enquadramento que é feito (obvia
mente, sempre nos corredor_es) dos sindicatos da CUT 
naquelas três concepções. O Sind.icato do Sapaterios 
de Franca, que liderou grande greve contra o Plano 
Cruzado em 1986, era até agosto daquele ano aponta
do como um exemplo de Sindicato Classista a ser se
guido. Depois de agosto, passou a ser apontado como 
"vanguardista". O que aconteceu em tão poucos me
ses? Aconteceu que o Sindicato de Franca assinou as 
teses de ominadas "Construir a CUT pela base" nos 
Congressos Estadual e Nacional da CUT em 1986. De
pois de anos e anos como principal referência da CUT 
no Amazonas o Sindicato dos Metalúrgicos de Ma
naus é agora conhecido nacionalmente corno "van
guardista". O mesmo acontece com o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Campinas, Químicos e Plásticos de 
São Paulo e tantos outros que foram, ao longo do 
tempo, assumindo posicionamentos contrários à linha 
da articulação hoje majorífária na direção Nacional da 
CUT. O que aconteceu? Mudaram os Sindicatos? Ou é 
a partir das posições defendida dentro da Central 
que se define o caráter "classista" ou "vanguardista" 
deste ou daquele Sindicato, Associação ou Oposição 
Sindical? 

Inúmeros Sindicatos classificados como "classis
tas", participan.tes das chapas majoritárias em vários 
Congressos da CUT, estariam dispostos a serem ava
liados pelos critérios por eles mesmos defendidos? 
No 111 Congresso Regional da CUT Interior I de São 
Paulo, por exemplo, o presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Jundiaí era incluído na chapa "clas
sista" para a Direção Regional, poucos meses antes 
de controtar "leões de chácara" para impedir que 
membros de sua diretoria ((obviamente da corrente 
"vanguardista") se dirigissem a Assembléias de tra
balhadores em Greve. Está aí um bom método para 
enfrentar as "divergências de concepção sindical no 
campo da CUT" ... 
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"Mas não ficaremos aqui elencando fatos que com
provem a incapacidade desta Tese explicar as diver
gências na CUT. O fato é que o figurino apresentado 
pelo sindicalismo classista e de massas corresponde à 
concepção sindical que unifica amplos setores dentro 
da CUT, inclusive aqueles considerados "vanguardis
tas" por não se alinharem automaticamente à linha da 
atual articulação majoritária. Poucos sindicatos da 
CUT expressariam divergências de fundo com uma 
concepção sindical classista e de massas. Forças in
significantes dentro da CUT poderiam ser apontadas 
como vanguardi•tas pelo figurino desta Tese. A dis
cussão é saber qual o conteúdo e os desdobramentos 
concretos que a concepção classista e de massas 
abarca, tema que abordaremos a seguir. 

Antes, porém, querismos apontar ao menos três 
debilidades teóricas na formulação da "Tese dos Três 
Sindicalismos" como explicação globalizante para as 
diferenças e divergências encontradas na CUT. A Te
ae, em que pese a sua atualidade, carrega vlcios teó
ricos que Jé-se incorporaram a uma triste tradição de 
certas correntes da esquerda brasileira. 

Em pryneiro lugar, a Tese procura excluir da histó
rle a contribuição das forças circustancialmente com 
posições divergentes no campo de classe delimitado 
pela CUT. Os adversários de hoje, no campo da CUT, 
do desqualificados da história da própria Central que 
ajudaram a construir e que continuam construindo. A 
articulação hoje majoritária, promotora da "Tese dos 
3 sindicalismos", ae outorga o papel de depositária 
de um processo que envolveu forças múltiplas e bem 
mais amplas. Ao mesmo tempo em que Incorpora uma 
eérie de forças· que, oportunisticamente, foram se· 
aproximando da CUT em busca de espaço político 
junto às classes trabalhadoras. 

A história da central passa a ser escrita como a his
tória das forçes da articulação hoje majoritária. 

Em todos oa textos que expressam a "Tese dos3 
sindicalismo�", hé uma ênfase muito grande no papel 
deaempenhando pelas greves operárias de 78 a 80 no 
ABC na construção da concepção sindical classista e 
do manas. É justo: quem poderia escrever a História 
da CUT oom destacar o papel de proa do ABC? No en
tanto, apagam-se da história as greve operárias na 
Capita!' de S80 Paulo, aa greves dos cortadores de ca
n1 em Pernambuco,aa greves do funcionalismo público 
e tantas outras existentes no mesmo per!odo', expres
•stlo, do mesmo ciclo de ascenso do movimento operá-
rio � sindical brasileiro 'que gerou os movimentos do 
ABC. E a experiência das Opo::ilções Sindicai , que 
mantiveram durante toda a dltadurn a luta clandestina 
e aberta contra a estrutura sindical oficial e que tive
ram peso determinante no processo de construção da 
CUT e na Implantação nas bases sindicais do Sindica
lismo classinta e de massas? Ora, durante muitos anos 
o movlrn9nto oper6rlo brasileiro desconheceu a histó
ria do aindlccllsmo livre desenvolvido nõ inicio do sé
culo no Brooll, spijgàdâ qUe foi pelos historiadotes
oficiais do PCB pire jU1tl lcarem suas teses e posl
çõetJ polltlcoa frériti à luta dos trabalhadores. Refe
rindo-se a este �fobÍema, Màtlléfle Chaul lembra que
"o pavef àa n,alorla das esquerdas frente a práticas
que não podam unifictu, dirigir e controlar é algo
corn,tanto, que já aparecia, em perspectiva, naquele
modelo 0)(plicativo da realidade brasileira, montado

. 

desde os anos 20, e no qual todas as experiências do 
anarquismo, do anarco-sindicalismo, das revoltas 
camponesé\S, das greves no campo e na cidade eram 
omitidas para afirmar a tese da debilidade, imaturida
de e desorganização das classes trabalhadoras" (7 ). Não 
podemos fazer com que o mesmo erro se repita na 
CUT, em que se anulem ou subordinem práticas his 
toricamente importantes em nome de qualquer tática 
de luta interna de momento. 

Um segundo aspecto a ser abordado vem da identi
ficação histórica feita com as tradições reformistas e 
anarco-sindicalistas do movimento operário interna
cional. O esquema é tão simples quanto falho. O van
guardismo, expressão das concepções dominantes na 
1 Internacional, nasce em contraposição ao reformis
mo, expressão das concepções dominantes na 11 In
ternacional. Ambas levaram ao fracasso da classe e 
exigem a síntese: o sindicalismo classista e de mas
sas, "made in ABC". O esquema, que poderia parecer 
dialético, acaba repetindo a "verdade" da teologia 
clássica de que "a verdade está no meio". O texto 
evita o tempo todo identificar o "sindicalismo justo" 
com qualquer corrente do movimento operário inter 
•nacional. Enquanto a CGT e a USI recebem os ossos
de Bernstein e os "vanguadistas" o legado de Baku
nin, com quem fica a articulação. majoritária da CUT?
Com quem se alinha? Com a tradição deixada pela Ili
Internacional em sua fase Estalinista?

Mas o aspecto mais significativo desta Tese é o de
procurar criar umadesqualificação global das forças
colocadas à margem da articulação hoje majoritária
como interlocutores válidos no campo de classe. O
desdobramento concreto dessa proposição seria o
Isolamento daquelas forças e articulações classifica
das como "vanguardistas". Na medida em que há
uma identificação automática entre articulação majo
ritária, concepção classista e de massas e interesses
históricos das classes trabalhadoras, uma Central que
pretende expressar os interesses históricos da classe
deveria empreender um processo de exclusão das for
ças "reformistas" e "vanguardistas". Em outras pala
vras, excluir do campo de classe e da CUT as forças
não identificadas com a articulação hoje majoritária
ou que não aceitem subor'dinar-se a ela. Esse desdo- ·
bramento é que constitui a b·ase de formulações como
a de Gilmar Carneiro, em artigo à Folha de São Paulo
já citado, e que acirram as ameaças à própria unidade
da Central quando levada as últimas consequências
pelos setores mais atrasados e sectários da articula
ção que circunstancialmente alcançou maioria nas ins
tAncias diretivas da Central.

Concluindo, poderíamos afirmar que a "Tese dos 3
sindicalismos" é uma construção teórica que visa re
forçar as posições dos setores hoje majoritários, na
medida em que:

a) constitui-se num elemento de aglutinação de
forças através do argumento de autoridade da "linha
justa" para a Central e com o beneplácito de grandes
lideranças das classes trabalhadoras (como Lula, Me
neguelli, Avelino Ganzer, Gilmar Carneiro e outros);

b) Fornece um eixo para o mapeamento político
ideológico ·dos Sindicalistas e articulações sindicais
com posturas divergentes da articulação hoje majori
tária, dando sustentação teórica ao trabalho de quei
mação de bastidores feitos sobre as principafs lide-

7) Marlkna Chau(, "Noras sobrt! La Crisis de la lzquiuda en Brasif', in Nueva Sociedad. ICJ83, ptl/,i . 73 e 74.



ranças nacionais de outras articulações (como Durval 
de Carvalho, Domingos Galante, Martisalém Covas 
Pontes, Ciro Garcia, Paulo César Funghi e outros); 

c) converte-se num instrumento teórico para a luta
interna, visando criar as condições para manutenção 
da hegemonia da articulação hoje majoritária. 

3. UMA VISÃO ALTERNATIVA PARA O PROBLEMA
DAS CONCEPÇÕES SINDICAIS NA CUT
A discussão sobre a "Tese dos três sindicalismos"

tem animado o surgimento de vários textos de contes
tação prática e teórica e de tentativa de explicação 
dos fatos que deram origem à discussão sobre con
cepções sindicai na CUT, seja através· de artigos (8) 
como de Teses aos Congressos da Central (9). Vamos 
arriscar mais uma interpretação do problema. 

Partimos do pressuposto que não se podem identi
ficar concepções sindicais diferenciadas dentro da 
CUT com base nas diferentes práticas existentes den
tro da Central. A "Tese dos três sindicalismos" tenta 
identificar na origem das concepções sindicais práti· 
cas concretamente diferenciadas. Penso que a prática 
já se encarregou de negar esta abordagem: dentro 
dos Sindicatos considerados "classistas e de massas" 
encontraremos coexistindo práticas reformistas e 
vanguardistas; Sindicatos classificados cqmo "van· 
guardistas" têm em sua história grandes greves de 
massa e um currículo de serviços prestados à contru· 
ção da CUT inquestionável. 

De fato,. cremos que as práticas diferenciadas exis·
tentes na Central têm levado muitos vozes a formula· 
ções teóricas igualmente diferenciadas. Por exemplo, 
a insipiente prática das comissões de fábrica espalha· 
das pelo país tem levado a diferenciadas formulações 
sobre seu papel histórico, suas relações com os sindi· 
catos, a estratégia de sua implantação, eté. Da mesma 
forma a discussão sobre a organização vertical das 
categorias no interior da Central, sua relação com as 
instâncias horizontais, com a estrutura sindical oficial 
(Federações e Confederações)o outras questões ex
pressa práticas diferenciadas de categorias organiza
das em Sindicatos participantes em várias articula· 
ções hoje existentes. Na verdade, creio ser possível 
afirmar que, aos cinco anos de construção, a CUT 
aind, vive um momento do indefinições teóricas e 
práticas quanto a uma série de questões noyas para o 
conjunto do movimento operário e sindical brasileiro. 
Mesmo as diferentes articulações sindicais existentes 
não possuem formulações fechadas (concepções) so· 
bro a totalidade dos temas em discussão. Ou seja, o 
potencial criador das µráticas goradas no interior do 
movimento vivo dos trabalhadores ainda não encon· 
trou seu espaço de confronto, de reflexão sistemática 
cm seus spectos práticos e teóricos que nos permi· 
tam identificar concepções sindicais rigidamente es· 
tabelecidas. É claro que este processo está em anda
mento, na medida em que práticas isoladas e parci<1is 
viio oncontrondo canais do arti 11laçõo, vão cons· 

truindo sistematizações práticas e balizamentbs teóri
cos, vão se gen'eralizando e assumindo características 
menos calizadas e mais globalizantes. 

Isso explica a inconveniência absoluta de barrar o 
potencial destas práticas procurando ida, tificar nelas 
concepções previamente estabelecidas e enfiando-as 
na camisa de força dos "3 indicalismos". "1 niciativas

que visem criar barreiras artificiais, que sectarizem as 
relações internas e que procurem cristalizar blocos. 
no fundo heterogênicos, mas que se aglutinam para 
vencer o adversário - são iniciativas que não ajudam a 
construir a CUT. Neste sentido, temos que vencer a 
tentação fácil de criar dogmas sobre concepções sin· 
dicais que refletem apenas diferenciadas prátl�élS e 

· experiências" (10).

Esta compreensão está aberta inclusive ao reco
nhecimento das debilidades estruturais que existem · 
dentro do movimento sindical cutista, que explicam 
muitos dos erros atribufdos ao "sindicalismo van

guardista". Baixas taxas de sindicalização, assem
bléias esvaziadas, distanciamento entre o discurso 
radical das direções e o nível de consciência histórico 
das massas dos trabalhadores, personalismo e cupu
lismo das direções sindicais, confusões entre' Partido 
e Sindicato, deficiência na articulação das lutas gerais 
da classe e tantas outras não são patrimônio de Sin
dicatos, Associações e Oposições Sindicais desta ou 
daquela articulação Sindical. São questões presentes 
no cotidiano da maioria absoluta das entidades Sindi
cais cutistas e têm sua origem na história do movi· 
mento sindical brasileiro. Imprecisões teóricas e de· 
bilidadas práticas são, pois, p�oblemas a serem en· 
frentados pelo conjunto da Central através do debate

polltico em todos os níveis, e não resolvidos bu· 
rocraticamente por resoluções de Congresso. Ativar a 
vida orgânica das instân_cias da Central, o debate de 
suas direções e Plenárias, subsidiadas pelas Secreta· 
rias e órgãos de assessoria da Central, dentro de uma 
postura não só critica como autocrltic.J são tarefas 
fundamentais deste momento. 

Identificamos, no entâ:nto, 3 tendências inversas, 3 
problemas sérios que têm marcado o tratamento des· 
tas questões de fundo na Central. 

Em primeiro lugar, a Incompreensão sobre o que

aeja a disputa pela hegemonia no Interior da Central

e sobre o papel da democracia operária como princl· 
pio fundamental para a construção da Central. Esta 
1ncompreensão tem levado a deformações evidentes .i 
todos aqueles que têm participado dos Congressos 
NaciOn

.
al, Estadual e Regionais da CUT por este pais

afora: a disputa pela hegemonia se transforma numa 
posição hegemonista em que os grupos que alcançam 
uma composição f'!l3joritária no Congresso impõe ao 
conjunto suas proposições, fugindo ao debate dos 
grupos e Plenárias e orientando a massa de seus de
legodos para as votaçõos. Assim, fica d1flcil falar de 

li) Vrr, 11or exemplo, o.r rnros ele Wald,•111tir Rossl, "Massa x Vanguarda", i11 Q11inze11a r,'! 40, janeiro/88, pdg.r. 3 <15; Amlrlco Bt:r·
11arcll's, "Jvis rumos fX"ª o del><1re "ª CU'/", in "Em Tempo" n!! 224, Fev/J9tl8, pdg. 8; e Paulo ClSlu da Rodw, "O /mplrlo Contra
/\tara" in Terra Ge11re, Março/Abri/ 1Y88, 11dgs. 5 a 7.

V) /:',\fl<'cialmcnte as Teses "CUT: dcmocrati:or para fortaleetr', aprestmtadn pelas diretorias dos SirulicaJos do.r Metali1rf?icos de
Ca111pir1ti's, Se1111ul'iros de Fmnrn, ()11f111ico.r, l'/dstico.r, Coreiros e Vidreiros de StJo !'nulo e Movimmto de Opo.11çlio Sindu ai Meta·
Mrxi,·11 dr SIio /la11/o no .t' Co11xre.1·.1·0 /:'.\'tmlual da CUTISP, julho de 1987; e "De Referência a Direç/J.o", opresr11111da pâa.r l)irl'to
ri(l.1· do.1· Sindirnros do.r M1'to/1írl{lrns d,• Cm,1/>irws e l.i111<1/ra ao Jfl Con,:,r:.1·so ela CUT Regiorwl l11teri11r /, ,1·,•rrml,m d,· /Ytll.

\ IV) "CUT: Vemoc·rarizar ///11·,1 fort(l/,•ca", 1><1x. I.
'----------- _7 _ ___.__ ____ __ 
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0 uma &(ticulação "hegemónica" na CUT. Essa hege
:monia seria construida através da explicitação de po
sições, do debate aberto e franco destas e do conven
cimento polltico dos trabalhadores. Hoje verificamos 
o contrário: as alianças vão se formando com vistas à
obtenção da maioria e a partir dai se impoé ao

' conjunto da Central os resultados dos acordos esta
belecidos. Por isso falamos de "articulação rnaiorHá-
ria" 0 não "hegemónica" dentro aãCDT. 
----- ·- -

Este terna est6 diretamente ligado aos problemas 
do democracia interna na Central, ao funcionamento 
efetivo das instâncias diretivas eleitas em Congresso, 
à democratização dos Sindicatos, à aplicação da pro
porcionalidade em todos os níveis, tMdinamização do 
debate interno na Central no perlodo inter-Congres
sos, etc. 

Podemos entrar então na segunda tendência hoje 
verificada que decorre da falta de azeitamento dos 
mecanismos de democracia operária na Central. Tra
ta-ae da Transferência do poder diretivo da c'entral 
coa organismos burocráticos criados para dar susten
tação à luta doa trabalhadores e que passam a ocupar 
espaços cada vez maiores na definição das pollticas 
ds Central para o movimento dos trabalhadores. Esta 
tsndêncl1 burocratizante se consolida a partir do vá
cuo de poder deixado pelo esvaziamento progressivo 
das direções eleitas em Congresso. As reuniões de 
Direção nos vários nlveis (Nacional, Estaduais e Re
gionais) são em geral esvaziadas, mal atingindo quó
rum, não são preparadas antecipadamente, e conse
quentemente, permitindo que as grandes decisões 
que envolvam a vida e a polltica da Central fiquem 
concentradas num circulo cada vez mais restrito de 
dirigentes e funcionários da Central. As secretarias, 
que são fundamentalmente órgãos de assessoramen
to da Direção para setores específicos da vida da 
Central (como Formação sindical, Política Sindical, 
Imprensa, Rural, de Finanças e outros) e de encami
nhamento das decisões de Direções, ganham cada vez 
mais espaço na estrutura diretiva e nos orçamentos 
da Central. Em alguns lugares, a articulação das se
crotarias - em estruturas como a de Secretariado, por 
exemplo - passa a assumir efetivo papel de direção da 
Cm trai, deixando às Executivas e Direções o papel de 
executores e legitimadores das decisões. Este aspecto 
so revela cada vez mais Importante pois permite que 
as articulações majoritárias que dividem entre si as 
eecrotarias excluam as posições minoritárias da Dire
ção da Central, aparelhando os organismos adminis
trativos e de assessoria polltlca e evitando o confron
to polltico na�nstAnclas preenchidas pela eleição em 
Congresso. Não é à toa que ternos verificados cres
cente descolamento entre a estrutura organizativa da 
Contrai e a dinâmica real do movimento dos traba
lhadores, perdendo a Central o poder de fogo em sua 
intervenção na luta de classes. 

Podemos ainda Identificar uma terceira tendência 
porlgosa a atrapalhar o avanço da organização e da 
luta dos trabalhadores: o 1oct11rlamo. O processo de 
oectarização vivido na Central a partir do 11 CONCUT 
é impressionante. Nunca as divergências pollticas 
quanto aos rumos da Central foram tratadas de forma 
tão rebaixada e despolitizada. Aliada ao processo de

burrocratização, a sectarização provoca na Central o 
uso seletivo dos seus recursos humanos e materiais 
em função das articulações majoritárias. "Estas práti-

cas constituem-se em verdadeiros instrumentos de 
partidarização da Central Sindical, já que colocam a 
CUT ao i�teiro dispor de alguns setores de sua dire
ção e que bancam a sua intervenção pelo abuso do 
poder econômico, arranhando a prática da democra
cia interna da Central pela asfixia burocrática das po
sições minoritárias" (11) 

Concluindo, queremos afirmar que a "Tose dos 3 
sindicalismos" é totalmente incapaz de explicar o - o 
que é importante - apontar pistas para a superação 
das divergências hoje existentes na CUT. O momento 
atual exige que ·se procure aprofundar e amadurecer 
os desdobramentos práticos da concepção sindical 
classista, democrática, de massas e organizada pela 
base que deu origem à CUT e que está expressa nos 
"Principias" consignados em seus Estatutos. Assim é 
que encontraremos não só um patamar novo e mais 
elevado para as discussões sobre concepções e práti
ca sindical da CUT, mas também estaremos armando 
a Central para uma intervenção qualitativamente su
perior no rumo da luta de classes. Fugir desta discus
são via "caça às bruxas" e ataques retóricos ao re
formismo e ao vanguardismo é uma forma simples de 
consolidar posições na Direção da Central mas não 
resolve as divergências hoje existentes. 

Faz-se necessário agora, pois, para encerrar este 
texto, identificar quais são os problemas e as ques
tões fundamentais que constituem ·as divergências de 
fato existentes no campo classista delimitado pela 
CUT e que constituirão, sem dúvida, o eixo das dis
cussões no Ili CONCUT, a realizar-se em setembro. 

4. PONTOS DIVERGENTES QUE MARCARÃO O Ili
CONCUT

Em rápidas pinceladas, trataremos de esboçar uma 
visão pessoal sobre os gt_andes temas que marcarão o 
Ili CONCUT e que poderão receber tratamento dife
renciado por parte das principais articulações sindi
cais na CUT. 

4.1. A CUT E O SOCIALISMO 

Este foi uns dos temas "quentes" do li CONCUT e 
p'romete voltar neste próximo Congresso. Uma das 
grandes conquistas da.últ.imo Congresso Nacional da 
CUT, foi o de precisar sua posição, já presente em 
s,1us Estatutos, de negação da possibilidade de incor
poração dos objetivos históricos dos trabalhadores ao 
capitalismo e frente à necessidade de um sistema so
cial alternativo, para a plena realização dos interesses 
dos trabalhadores. "A alternativa dos trabalhadores 
para a sociedade é o socialismo", definiu o li CON
CUT, ;,um dos textos mais polêmicos daquele Con
gresso. 

Infelizmente, a Direção Nacional oloita não enca
minhou a resolução de que "a CUT deve promover 
encontros e debates sobre o tema Democracia e So
cialismo e elaborar documentos para a Jiscussão ". 
Muitos setores da Direção Nacional eleita, especial
mente aqueles contrários à aprovação deste texto, 
permaneceram reticentes em assumir esta posição da 

1 I) "CUT: nemocratizar para forta/('('cr", f>IÍ�. 3. 



·central. Causou impacto em São Paulo, por exemplo,
uma entrevista de Jair Menegueli num programa de
TV de boa repercussão em que o presidente da CUT
"não soube" responder ao repórter qual o sistema
social que a CUT considera mais apropriado aos tra
balhadores, se o capitalismo ou o socialismo. É claro
que Menegueli sabia o que a CUT definiu sobre o te
ma, mas preferiu não entrar na questão.

Ora, a afirmação de que a CUT considera o socia
lismo um sistema social mais apropriado para os inte
resses dos trabalhadores e de que ela própria contri
bui para a construção do socialismo tem sido muitas
vezes combatida por setores da própria CUT dizendo
que se quer "partidarizar" a Central. Culpa, obvia-
mente, dos "vanguardistas". Esquecem os compa

nheiros, no entanto, que o mesmo 11 CONCUT defi
niu, mesmo que precariamente, a contribuição especí
fica da Central dos partidos políticos no· processo
de construção do socialismo: "A CUT considera que a
definição de um projeto político alternativo e a pró
pria conquista do poder polltico são objetivos legíti
mos e fundamentais para a classe trabalhadora trans
formar a sociedade brasileira e eliminar as formas de
exploração e opressão sobre os trabalhadores. No en
tanto, o instrumento fundamental de definição do
programa da classe e a estratégia política de tomada
do poder são os partidos políticos que estiverem efe·
tivamente comprometidos com as aspirações históri
cas da classe trabalhadora. A CUT enquanto Cantral
Sindical é parte integrante deste processo histórico,
ainda que com um papel qualitativamente diferencia
do. A CUT faz avançar a luta de classes quando con
segue impulsionar as lutas sindicais, articular as lutas
económicas com os objetivos políticos, organizar e
elevar o nível da consciência de classe, apontar para a
construção do socialismo, mas não deve ser confun
dida com um partido político e manterá sempre sua
autonomia em relação ao poder do Estado e aos pr·ó
prios partidos" (12)

4.2. A LUTA ECONÔMICA E O PAPEL POLÍTICO DO

MOVIMENTO SINDICAL 
A não assimilação por parté de vário líderes da ar

ticulação majoritária da decisão do Congresso sobre o 
texto "Alternativa dos trabalhadores" desenca
deou nos últimos tempos uma bateria de declarações 
visando defender o caráter sindical da Cl>T "ameaça
do" pelos "vanguardistas';. Declarações ão marca
damente que mal encontrariam sustentação 
em seus próprios autores. Vaja-sc osta declaração de 
lula, por exemplo: "Então eu acho ue uma das coi
sas que µroeisa melhorar entre a CUT o o PT' é, em 112 
lugar os companheiros adquirirem consciência de 

.. 
qual é o papel da CUT enquanto entidade sindi�al� E ,
ter clareza de que o papel do movimento Sindical é
limitado e não substitui o papel do partido político. E
não ter vergonha de dizer que a entidade sindicalex is t�_ç,r.e.1.ame.n.te_�_@_!JJ.êJ hora r o r e I acionamento 
entre �ss.e... trabalhado�:)�.Quel�s que �x_p!,ocam_
'Éesse o fundamento da existência do movimento sin
dical. .. Eu acho que nós temos que ter dimensão de
que o papel da CUT é efetivamente a luta por melho
res condições de vida para a classo trabalhadora. É 
a luta econômica" (13). 

De�larações como esta estão cheias na praça: afir
mar o caráter sindical da CUT passa a ser a defesa da 
luta económica, limitando o papel político do Sindica
to ao saldo de consciência deixado por ela. Creio que 
este será outro ponto de debate no Congresso, apesar 
de termos definições bem mais avançadas tanto na 
CUT (14) quanto no PT (15). A discussão-chave deve
rá ser sobre os compon·e�t-es políticos da ação sindi
cal classista da CUT, que por ser classista (represen
tar os interesses e os objetivos imediatos e históricos 
dos trabalhadores), é necessariamente anti-capitalis
ta, incorporando todo um leque de lutas econômicas, 
políticas e sociais que não ferem o caráter sindical da 
CUT nem a tranformam num partido político. 

4.3. POLÍTICA DE COMBATE INTRANSIGENTE AO 
PATRONATO E A "NOVA" REPÚBLICA 

Um ganho extraordinário destes 5 anos de CUT 
foi a afirmação teórica e prática da Central de defesa

intransigente dos interesses de classe dos trabalha
dores frente ao patronato e às formas de sustentação 
polltica do poder do Capital sobre a sociedade. Nas
cida sob a ditadura militar, a CUT reconheceu e de
nunciou de imediato o caráter de classe da transição 
do regime militar para um regime civil conservador 
sob tutela militar. Ao ... mesmo tempo, o ano de 1985 
marcou um grande ascenso quantitativo e qualitativo 
do movimento de massas sob hegemonia da CUT que 
inviabilizou, através de movimentos como a Campa
nha Salarial dos Metalúrgicos do ll'lterior de São 
Paulo em abril, a Campanha Salarial Nacional dos 
Bancários em setembro e a Campanha Salarial unifi
cada dos Sindicatos operários da Grande São Paulo 
em novembro, a proposta de Pé!Cto social que se cons
tituía num,dos alicerces da política de implantação da 
"Nova" República. 

J 2) Resoluç&s do li Congresso Nociotml d<1 C UT, 1 'li/6, 
J ]) Declllraçáo de Lula no Caderno '"l<el<1çdo l'arfido!Sindlcllto",'lnstituto Cajamar, 1987, pdg. J {. 

14) "Porlm, o furo tle Jefttiulémws ij111• o Sindicato ntio tum partido po/ftico e, portanto, t indrpe,uleme do Estado r dos pllrtidos rlllo
1,orl,• 1111.1· /ew1r d ,,11frinc/lr que o Siir,li, 11trJ .kjd 111j1�lttico. O Si11dimro drve se posicionar pnlitiaun,•nte em11u111tn mtidnde de classe
,,.1,,<".11·11t11tiv,i flo:i; trc1l,11/ll<i,fores mJ lt,ta n 1111r,111 i!.í/1/o/'açél11 r/11 r/11.f.r1· do111i11a11te. Nn·vrrdadr li <h·fi·s11 do .. ,,,,11ti1ici.1mo" ,los Sindl
mto.,· I 11.,11,l,í /Je/11 íJrlr1itm<1 fNU'<I Ínil.fC'llrllf', /Ulfll �11cobrlr o uso que fazem do SindÍCCIIU IIU de{t's1.1 da po/ftim fJll(/'(lflllf', /{esoluções 
do 3" < 'Hrr,�r·f.t:w J.:.'sfmlúi1l dei CéJ'J'ISI'. JY87, thiH, 7. 

J.�) "Um ,111,,,.,u...., ,r..;,,,..,m., t! .J •111t1 111,,111111 uos Sl11dlca1os /u11çôes '"econômic1Lr", cahendo aos partidos tarefas '"polfticas". Na reali·dadc, lanto nos paf.i'es capita/isto· des1 nvolvidos como no /Jmsil, os Sindicatos lutam por objetivos po/fticos e econômicos. Não se po
de esq11ecer q11e, 110 /Jrasil, a dominaçtio /111rg11esa recorre conti111wment1• cl proteção do Estado, tanto na fom1a /1ruta de repressão e
/1•gis/11ç,io <!nfi-democl'i1tira como 11<1 rcguloçrio dos indiradores econ(Jmicos, dos limites de variação salarial, etc. A luta reivindicató
,.,11 '.'.wis esp�.cifica ass11111e, com factlidwll', car<lter polfti�o .  O que a luta sindical tem de caracterfstico não é o o/J;ctivo "económico"
011 1111lft1co , lllllS o /lltO de qul' deve a/J11rcar, necesscmamente, tanto os setores mais politizados como os mais atrasmios do movi-111,·nto opaário", Neso/uçiks do 4'! L'11co11tro /;',r1111/i111/ do PT, 1987, .. /\ pnlftica Sindical do pr·, póg. 12, IJUl' (lf,l'f/<'iço11 ("Oposta jócont1d,1 1111 t<'lfll dr A/of.1io Mnn,dmlf<' O/1w1, l.11(.\' G11shikrn e Vito /,('tida, "Estratlgia do t•T no Movi11w111o S,mll! 'al r 11.1· Reú1ções

� 
1•11tr,• l'11,-1idos e Sind1c111os • Co11tri/111içti111l di.1·,·11.1s<10 intrma Ja Corrc111e sobre a l'olftica S111dical do/'!"', maio, /'NO, r1tlg. 5.
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o· 11 CONCUT, realizado em 1986, confirmou esta' 
postura de não colaboração com o governo e de não
aceitação de qualquer proposta de pacto social. Esta
decisão histórica foi mantida pela Central ao longo
destes anos, inviabilizando os propósitos de "paz so
cial" na área sindical almejados pelos patrões e pelo
Governo. No entanto, não foi sem luta que tal postu
ra definida pelo Congresso se manteve. Diversos diri
gentes nacionais da CUT, em vários momentos, de
fenderam aberta ou veladamente uma postura menos
intransigente frente aos chamamentos do impresaria
do ou dos emissários governamentais, provocando
vacilações que foram corrigidas pelas pressões das
bases da CUT em todo o pais.

Nos últimos anos, no entanto, esta postura da CUT 
não tem sido acompanhada por movimentos de massa 
provocados pelo chamamento da Central que, mesmo 
no caso das 2 Greves Gerais nacionais teve uma pos
tura reativa frente a decisões governamentais e não 
ofensiva em relação às Campanhas Nacionais de Luta 
definidas no li CONCUT. Esta postura defensiva da 
Central tem aberto flanco à direita na posição de 
não aceitação de pactos sociais. Incorretamente, a 
meu ver, muitos setores do movimento sindical cutis
ta avaliam a proposta de celebração de um Contrato 
Coletivo de Trabalho, proposto pela Executiva Nacio
nal da Central, como uma capitulação frente ao pacto 
social proposto pelo Governo. No entanto, a forma 
cupulista adotada no encaminhamento deste tema, a 
falta de compreensão das lideranças sindicais e a falta 
de respaldo de base para estas negociações propostas 
pela CUT ao empresariado e ao Governo fazem com 
que este tema deva ser exaustivamente discutido nos 
próximos meses antes que se transforme numa faca 
de dois gumes para o movimento dos trabalhadores. 

4.4. VALORIZAÇÃO DA DEMOCRACIA INTERNA 
O tema da democracia interna na Central é extre

mamente relevante para o Congresso de setembro 
não só em função das distorções acumuladas nos úl
timos anos, como em função das discussões sobre al
terações noo Estatutos da CUT, tema pendente do li 
CONCUT. Neste sentido, trata-se de desdobrar a fa
mosa concepção sindical classista e de massas em 
mecanismos eficazes de democracia interna, que evi
tem retrocessos já ventilados e avancem no fortaleci
mento das instãncias da Central e no combate à buro
cratização. 

Dá-se como certa a defesa da articulação hoje ma-
joritária de pontos altamente polêmicos nos Estatu· 
tos, como upressão da proporcionalidade nas Execu
tivas, a diminuição do número de delegados aos Con
gressos com alteração na proporção entre dir_igentes 
sindicais e delegados de base, a supressão das As-
1,ombléias do catogoda para eleição de delegados aos 
Congressos, a supressão do participação de delega
dos dos Oposlçõos Sindicais nos Congressos o instân· 
cias diretivas e a realização de Congressos Nacionais 
em períodos que vão até 5 anos de intervalo entre um 
e o outro. 

Tais medidas, se consolidadas, aprofundarão ainda 
mais os processos de descolamento das instâncias da 
Central do movimento concreto dos trabolharlr res e a

burocratização dos órgãos diretivos. 

. 

4.5. IMPLANTAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA SINDI-
CAL 

O li CONCUT, mesmo que debilmente, aprovou 
uma proposta sobre a nova estrutura sindical, livre e 
autônoma. Nestes 2 anos, poucas foram as iniciativas 
concretas para sua implementação. As alterações 
acontecidas na vida dos Sindicatos limitaram-se a al
terações pontuais nos Estatutos, que não alteraram o 
perfil burocrático, autoritário e assistencia·lista das 
entidades sindicais. A Nova Constituição deverá man
ter e até mesmo aprofundar as amarras da estrutura 
sindical (amarras econômicas, estruturais e ideológi
cas) ao Estado. 

Assim, espera-se uma definição política do 111 
CONCUT sobre a implantação da nova estrutura sin
dical nesta conjuntura. Ou a estrutura sindical da 
CUT é implementada a despeito das decisões da 
Cons.tituinte ou se torn rão peça de ornamento no 
arquivo morto das deliberações de Congressos não 
encam1nhadas. Na verdade, esta decisão deve ser to· 
mada pelo conjunto do movimento sindical cutista, de 
modo a evitar iniciativas isoladas fadadas ao insuces
so. 

Especial destaque ·deve ser dado à implantação 
de base dos Sindicatos, no local de trabalho. O mo
vimento sindical cutista te,:n enfrentado um processo 
seletivo de perseguição e demissao dos quadros mili
tantes de organismos legais existentes na fábrica (CI
PAS, comissões de Fábrica, conselhos de represen
tantes, comissões de fiscalização de compensação de 
horas e outras) e voltou a limitar-se à agitação nas 
portas de fábrica. 

Outro destaque será a discussão sobre a organiza
ção vertical das categorias por ramo de atividade 
econômica que vem sendo extremamente mal condu
zida, de forma corporativa e casuística, sem uma po
lltica global da Central para a unificação das Lutas. 

.... 

4.6. AS OPOSIÇÕES SINDICAIS NA CUT 
As oposições Sindicais são hojo um patrimônio da 

história da luta das classes trabalhadoras deste pais. 
Tiveram um papel central na resistência à ditadura, 
no processo de questionamento prático e teórico da 
estrutura sindical oficial, na conquista de importantes 
Sindicatos para o campo classista, no processo de 
formulação teórica ade.construção prática da CUT. 

Ninguém na CUT nega, em seus discursos, tais 
afirmações. No e, tanto, há aqueles que consideram 
que as Oposições Sindicais já cumpriram o seu papel, 
já deram sua contribuição, não são mais necessárias 
no atual momento. Defendem estes setores que as 
Oposições Sindicais não sejam a únicu ou a principal 
forma do intervenção do movimento sindic.il cutista 
nas categorias dominadas por pele9os e reformistas. 
Entendem quo as oposições Sindicuis 1,uo muitas ve
zes empecilho à conquista do setores reformistas ou 
atrasados do Movimento Sindical para a CUT através 
do convencimento e da composição política. Vêm nas 
Oposições Sindicais um obstáculo à necessária políti
ca de alianças que a CUT deverá muntcr no próximo 
pcríod para consolidar sua hegcrno111u 110 seio dos 
t: itrnlhadores. 

-10-------
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' Explicitamente ou não, estes setores preparam as 
alterações nos Estatutos de modo a limitar aos Sindi
catos e Associações filiados, a participação nos Con
gressosda CUT; alterações na política sindical, de mo
do a alterar as resoluções sobre as Convenções para 
tirada das chapas de Oposição a serem apoiadas pela 
CUT; desenvolvem conversações e composições com 
setores pelegos e reformistas contra Oposições Sindi
cais reconhecidas pela CUT. 

Estas iniciativas devem, sem dúvida, ser combati
das por um amplo leque de forças sindicais que reco· 
nhecem nas Oposições Sindicais um papel estratégico 

· 5. CONCLUSÃO

O Ili Congresso Nacional da CUT se realizará num 
momento extremamente importante para o movimen
to operário e sindical brasileiro. Não só frente às 
questões internas como - fundamentalmente - frente 
à definição de polfticas claras que façam o movimento 
dos trabalhadores retomar a ofensiva diante dos de· 
safios colocados pela conjuntura social, polftica e 
econômica, 

A importêncla da discussão sobre concepção e prá
tica sindical está justamente colocada pela necessida
de de políticas claras da CUT para o movimento dos 
trabalhadores no próximo perlodo. A "Tese dos 3 
sindicalismos" não permite armar a militância sindical 
e o conjunto dos trabalhadores em suas lutas. Pelo 
contrário: é a filha teórica do casamento dos proces
sos de burocratização e sectarizaç5o que têm afasta· 
do a CUT de uma intervenção rrniis efetiva no rumo 
da luta de classes. Assimilá-la sem questionamento 
significa a incapacidade de romper com a dinâmica da 
luta interna e de redirecionar o debate político na 
Central para os temas de real intercss para a luta 
dos trabalhadores. 

--�----------------

'"""· 
.... ,; 

na implantação da CUT nos Sindicatos e Associaçõ�s · , 
controlados por setores pelegos ou reformistas ou re
formistas, que constituem a maioria absoluta do mo· 
vimento sindical oficial e estrangulam a luta dos tra
balhadores em categorias essenciais nos mais diver
sos ramos de atividade econômica. Faz-se necessária 
também uma definição de Congresso sobre a política 
da CUT para as Oposições Sindicais, de modo a bali
zar o seu funcionamento por princípios definidos -.e
evitar o casuísmo no trato da questão, especialmente 
às vésperas de-eleições sindicais. 

Aos mesmo tempo, a discussão sobre a construção 
da democracia interna na Central não pode ser se· 
cundarizada. Ela permite qu·e avancemos na constru· 
ção da CUT dentro dos princípios que nortearam a 
sua fundação, que a constitufra!T) na grande novidade 
do movimento dos trabalhadores inclusive a nfvel in· 
ternacional. A democracia interna é o mais básico pa
tamar para uma Central Sindical que mantenha seus 
vfnculos estreitos com o movimento vivo dos traba
lhadores, o único capaz de evitar que Centrais Sindi· 
cais sejam assimiladas pelo capitalismo e se trans· 
formem em mais um elemento de freio da luta dos 
trabalhadores pelo socialismo. 

Em todo o país, discu�sõcs como esta devem ser 
realizadas, e textos devem ser produzidos no sentido 
de estimular o debate com as bases do movimento 
Sindical cutista, de modo a torná-los agentes cons· 
cientes da construção de. sua Central. 
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_ Os princípios e objetivos que deram ori em à n 
t:al_sao resultantes do acúmulo de lutas contri a i:::u{en
S! nd �cal_e expressam nossa proposta de construção de um no

ur
voª 

sindical 1 smo. 

e os 
, º· I CONCUT foi_ o marco _do no,,sso rompimento com a herançav1c1os do pelegu1smo e a influencia do reformismo. 
O II CO�CUT trouxe à )uz a diversidade de elabora ões re; 

1 
sultante das diversas experiencias dentro da CUT. 

ç 
1 • 

N 1 _. .  es�e II
_
I _CONCUT ,�no que toca aos Estatutos temos al-i guns desaf10s a respondér:.. . , . . 

' 
• • �: l • • ' .- , �� ' ' 

1 . - g?rantir �ue ·os princípios sobre os quais 
1 _no dia a dia, _a unidade do nosso campo de classe 

co_nstruimos, 
�ao �ejam 1 ,·_ abando_ na dos· · · · .. :· · · i . • . " 

.... , ,. . ' t 'i ( ' ·- ,.. . ,.. • 

I '.;i-,F:-. ,/ .,. - ·responder,,_'�s ·quê;tÕes c�locadas pel�- p�ciprio -; · 

, . : 

menta da CUT;_; ,-.:,-�;� f····� 
cresci-

- alargar ::_a'.:.demo 'c·r�·cia 
. . 

f 
i '\·.-,;;){� ,rij'L 

no . e� r_�-�}�Te�}� /ª.� divergências.
·' 

-- .. ·-# .. .......... _ .. ··-·- ·--·· -- . ·--- - ).. ·--· .......... . 

t significativo que nossa direção não tenha formulado

uma proposta de alteração dos Estatutos. Isso demonstra a difi
culdade nossa de conviver no dia a dia com as divergências . 

Mais J_reocupante ainda é o fato de uma corrente : prepor 
uma modificaçao global DO Estatuto, inclusive nos princípios 
da CUT. 

Para garantir um aperfeiçoamento real · da democracia no 

nosso meio, bastaria por exemplo instituir a proporcionalidade 
como regra geral de funcionamento da Central. 

Proporcionalidade na assembléia.que escolhe delegados 
para os Congressos, que muitos sindicatos não respeitam; propor 
cionalidade na distribuição de cargos·na direção,· como ·crité= 
rio . Estas são medidas de alargamento da democracia coerentes 
com nossa prática e com nossos princípios. 

Para responder aos desafios colocados, é necessário ga
rantir e regulamentar a prática da democracia dentro da CUT. Gª
rantido isso , estão dadas as condições para iniciar um amplo 

processo de discussão sobre as modificações estatutárias que 
forem necessárias. 

• 

CONTRIBUIÇÃO: 

Sindicato dos Químicos de Osasco e Região

Sindicato dos Plasticos de São Paulo. 
.. l J i ,. . . .  

I. ______ 

,;j. .\J ... -�.) 
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COMO ESTA HOJf PELO ESTATU

CONGRESSO: NÚMERO DE PARTICIPANTES

A Delegação de base é eleita com basecategoria. no tamanho da 
�ara garantir que a delegaçãolho Cut1sta existe o quorum que é:
Para o Congresso Regional:

seja resultado do traba-
l 

5 vezes o tamanho da delegação
Para o Congresso Estadual:
5 vezes a delegação 
Para o Congresso Nacional:
5 vezes a delegação 

(Artigos 14 - 21 e 27) 

i .• � f 1 ! 
f I • '"I 

'., Obs ·: Os números se referem aos Artigos do atual 

l 1 '· · 1 r Lr• :,

·, 1 ,· 1 ,,,. , ,,

Estatuto.

NÚMERO 

: ; .-• .- • h ,·\_•. 

a) Para os Congressos Estaduais e Regionais:
232_-:; Cada direção estadual determina quantos delegados terá o 

Congresso do seu Estado. · '· 
Cada direção regional determina quantos delegados terá o
Congresso de sua região. : ·, ' . . .

233 - pepois da direção de�rminar quantos delegados vão parti 
· · cipar do Congresso, e determinado quantos delegados ca

da categoria vii eleger com base no número de' sócios ·do
· sindicato.

235 - Cada sindicato pode levar mais 3 (três) delegados nomeâ
dos fora de delegação.

239 -· Nas categorias ea que o:sindicato não é filiado. à CUT,· o critério é diferente - é pelo número de votos ; que a
· chapa de oposição teve nas Últimas eleições.

b) Para o Congresso Racional:
� • 1 

Cada Estado envia .1 delegado_por cada 2000 sindicali
zados'.nas entidades da CUT. Não haverá mais eleição direta de 
delegação de base para o Congresso Nacional - os delegados se
rão eleitos pelo Conqr.esso Estadual • 

l.:Obs.: 
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CRITtRIOS PARA-ELEIÇÃO OOS OE½fp,�09?; 1\'r,.,· ·-}�� n,1�1�':f,1-:. :02,·.��':.JI>�-�:, 

As c�t�gori�s elege� del�gados. �onf�rme o t�manho de 
b se para os Con�ressos Naci?nal, Est�dual e Regional. Os_ s�a

d
_ a 

t fiº liados a CUT somam·a··delegaçao de:·:base.-os, dele-•·s1n 1ca os - . · - d ctel dos de ba se é ados da diretpria .. Em media, o.num�ro e_ .,ega ,· . 
� dobro· do núinerà' de de legados 'da diretoria· . �eg�nd� .· .? s .. se-
gu_intes tab�las.;, 1, ,, 

NACIONAL:··->.·. ,:·, _;.··;,.': ,·,_�_,;' 

• 

"-' ú-1i<.:r1,;l.dc· 

r r;'tb�lh:í;';\;. t''-
.,. 

.\ té ,.ooo 
de 2.001 a
de 10.001 a 
de 30.001 a 

- -
1 (_) .000 
�o ooo 
l 00.000 

n,-1,.: ,d<,�,.
,k 1) ,.,.:i;_rna

") 
::,_ ..... 
� ---=----
4 

5 
de 100.001 a 200.000 ' _L 
nl:JIS de 200.000 1-· 7 

ESTADUAL: 

Número de Delegados 

-, f)clt·:!(1dos • f �· ... • • 

.. Je Bnsei -.í.,

,,...;.._:.. . �' -. � --

5
�

l' 

16 
20 j.

Delegados 

TrabalhaduitS kk Direto_ria 1• de Base 

Até 2.000 � 
de 2.001 a 10.nm 4 1 () 
de 10.001 n 30.000 5 14 
de 30.001 a l ()0 nm ri 18 
de 100.001 a '100.00C 7 25 J 

mais de 200.000 8 30 

REGIONAL: 

Delegados ' ';'-:úmero de DclcgaJos 
Trabalhadores de Diretoria de Base 

Até 2.000 j 1 .J. 
"' ·· ·" de 2.001 a 10.000 4 

1 15 
de 10 001 a 30.000 5 20 
30.001 a 100.000 6 25 
.100.001 a 200.0ü0 7 30; 'i}' 

·,-. \ 

."'! \ 

11 �' 

!..TI�.is de 200.000 __ _L, l. -1.Q 1, 't 

... 

.. 

.. 

CCIIO SERIA PELA TESE 10 7 
CRIT(RIOS PARA ELEIÇÃO DE DELEGADOS 

a ) Para os Congressos Regional e Estadual os delegados seriam 
eleitos tendo como base o número de sindicalizados na enti
dade. Cada sindicato, independente do tamanho da sua base, 
nomeia 3 (três) delegados a mais. 

b) As oposições passam a ter o número de delegados definido a 
partir da quantidade de votos que tiveram na Última elei-
_ção do sindicato pelego. As oposições que não participaram 
nas Últimas eleiçoes, a delegação será no máximo,,igual a do 
menor sindicato participando do Congresso • 
As o�o�ições qu� participaram de_e!e�ções j�I9a�as não de
mocrat1cas, a d1reçao da CUT def1n1ra os cr1ter10s. 

c) Os delegados para o Congresso Nacional serão eleitos no 
Congresso Estadual (para cada 2000 sindicalizados em enti
dades Cutistas, o Congresso elegerá um (1) delegado). Não 
haverá, portanto, eleição de delegados de base. 
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a COMO ESTA HOJE PELO·ESTATUTO 

COMPOSIÇÃO DA DIREÇÃO NACIONAL 

. ,A,DN .(Direção Nacional).e:compostâ por 83 efetivos e 
83 suplentes. garantindo a part.icipaçao de todos os Estados do 

, : J 1 

pais. 
,·l 

:) , ·. i ,1: , .. °'.: zol'b 
t • f �) .,; l \ l t; <'� 

�... - ' t �, . ' • • • I"\ 

PROPORCIONAL, I'OAOt' i )'' :· 

29 (a) 
. ' 

•' 
,l 

j > : 

r ' 
.. ,I j; 

dos 
!. se''·11oú'ver'zjo'as chapa·s·, é,.preci so ter .u,m. rnin1mo d; 20%

votos para �ntiar na dire��o. 
l ·. . . • • • . 

Se houver. ma l's de duas chapas, e prec 1 so ter um n11 m mo

de 101.dos :votos ·pàra l.'entrâr na direção. 
' 1 , 1 .,. l_ J -' • • , Í'. ' . 

1 ; : 

29 ( d) 

PERIODICIDADt DOS CONGRESSOS 

27 ( 5) 

21 ( 5) 

14 ( 5) 

COMO É HOJE: 

- O Congresso Nacional e de dois em dois anos
O Congresso Estadual é de ano em ano (12 meses)
O Congresso Regional é de ano em ano (12 meses)

COMO SERIA PELA TESE 10 

COMPOSIÇÃO DA DIREÇÃO NACIONAL 1 ' 

_ Seriam_ eleitos 55 efetivos e 21 suplentes no Congresso 
Nacional. Se�iam nomeados para a ON todos os presidentes das 
CUTs Estaduais e todos os presidentes de Departa�ntos. 

( 287 e 305) '). 
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PROPORCIONALIDADE 

. Quando houver ma i_s de duas chapas, as minorias têm Que 
ter mais de 20% da votaçao. 

Se não tiverem, não há proporcionalidade. 
Torna_ membro da D_i reção Nacional os pr s identes das 

CUTs Es�adua!s e os presidentes de Departamentos, violando a 
proporc1onahdade votada no Congresso. -----· ---

( 342 a 346 e 353)
:;-,'.i" �tr/\í' 

PERIODICIDADE DOS CONGRESSOS 

a) O Congresso Nacional será 
O Congresso Estadual será

quiser, num prazo máximo de 3 anos. 

. · O CongresJo Regional será
quiser,. num prazo maximo de 3 anos. 

., • '1 

de 3 em 3 anos. 
quando a direção estadual 

quando a direção regional 
, .. .· 

( 228) 
t • •• , 1 • � 

b) O Congresso do Qepartamento sera realizado
Congresso Nacional. 

apos 0 

( 170 ) 
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10 COMO ESTA HOJE PELO ESTATUTO 
' • . .  

I � ,.• 

PARTICIPAÇÃO DAS OPOSIÇÕES 

. . . Participam dos Congressos as �atego:ias que têm oposi-

ções reconhecidas p�las CUTs Estaduais., . 
ft 

As categorias·qu� têm oposição r_econheci�a tem direito
à delegação de base igual a uma c�tegoria qe igual _ta�anho 

que O sindicato seja CUTISTA� A diferença e. que _ o s!nd1cato

tem x delegados a mais que sao os delegados de diretoria. 

t 4 ( 2e) 21 ( 12e) 27 ( 2e ) 
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

a' 

., 

.' f 

1 

Não há nos Estatutos da CUT restrição à liberdade de e� 
pressão dentro da Central.· 

o Artigo 03 garante expressamente o exercício da demo-
. . .. , . crac1a operaria: 

ARTIGO 03: CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA .. ,, r 1 ' • 

• ) ·, • . •  1 

! · "Para· cumprir seu objetivo de Central·, s_indic�( unitária·
classista a CUT se regerá pela mais ampla democracia em todos 
os seus, o;ganis�os.e instâncias, garantindo.a m?i��amplà libe[ 
dade de expressao das correntes internas de opin1oes ·em com
plemento a uma férrea, unidade de ação." 

1, , •L, / O ·, ,• 
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COMO SERIA PELA, TESE 10

PARTICIPAÇÃO DAS OPOSIÇÕES 

As categorias que têm oposições reconhecidas parti�ipam 
do Congresso com o número de delegados proporcional ao numero 
de votos obtidos na Última eleição do sindicato . 

As oposições que não participaram da Última eleição do 
sindicato participam dos Congressos da seguinte forma: 

* Nos Congressos da CUT Regional, CUT Estadual e do De
.partamento, a delegação de uma categoria que tem oposição re
conhecida não poderá ser maior que a menor delegaçãu,do sindi-
cato CUTISTA. 

. 

_ Nos Conçi_ressos Nacionais não há 9arantia de part1c1pa-
çao das delegaçoe� das categorias que tem oposições, porq�e 
as delegaçoes serao escolhidas no Congresso Estadual e nao 
mais diretamente nas assembléias, pelas bases. 

( 238, 239 e 240) 
1 ••• 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Tomada uma decisão em um'a instância da CUT não poderá. haver crítica das instâncias inferiores. 

( 128) 
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E INTERPRETAÇÃO)

PROPOSTA OA TESE 10

NÚMERO OE PARTICIPANTES NOS CONGRESSOS

231 O procêsso de definição e es
colha dos delegados obedecerá os se
guintes critérios: 
232 111) A direção region� � esta
dual, considerando as espec1fic1da_des
e necessidades em suas res�ivas
esferas de abrangência , define 0 

número básico de delegados para 0
seu congresso. 
233 20) O número de delegados por
entidade sindica\ filiada à C�JT ser�
proporcional ao númer:o de smdkali
zados e O número básico de delega
dos para o respectivo congresso. 

234 Exemplo: Uma região ou Esta
do conta com 20.432 trabalh�dores
sindicalizados em entidades fi�1adas à
CUT. A direção decide reali1;af um 
congressc com º. ��ero básico de 
400 delegados. D1vidmdo-se o núme
ro total de sindicalizados (20.432) pe
lo número básico ( 400) fica 

estabelecida a proporcionalidade de
51 sindicalizados para cada 1 dele�a
do (20.4321400 = 51.08) Sendo assim.

. ara ca da 51 sindicalizados ou
fração, a entidadqxxle eleger um (l)
delegado. 

235 3º) Cada entidade filiada, inde
pendente do número de �ele�ados

estabelecido pela proporcionalidade

definida no 1fl. critério, terâ ".,Cmpre 

garantida a sua. reps:esentaçao 0<?5 

congress os regiona is e estaduais
através de'.'\ delegados._ 
236 Exemplo: Um smd1cato com
4.830 sindicalizados, �e a�or?o com O 

exemplo anterior, tena direito a ele
ger 95 delegados (4.830/51 = 94,7 

=95). A esse número de delegados

seriam somados os 3 _del�g�dos qu� a

entidade sindical tena direito. A_ssu:1
sendo um sindicato, com 4.830 smd1·

calizados, poderia eleger 9� delega

dos para o congresso regional ou

estadual. . di . filia237 4º) As entidades sm cais 
das à CUT deverão escolher todos os

seus delegados a travé� _de suas
instâncias máximas de deosao, ampla 
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INTERPRETAÇÃO 

NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS CONGRESSOS 
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A adoção dessa proposta terá as seguintes consequências�,} 
' .. :. ; .,· 1i• � . ·. 

t 1 o) 

As qireções estadual e regional é 
o numero de delegados dos seus respectivos

, restringir a participação da base. 

22) 

., · 

. .

que determinarão 
congressos, podendo 

Como cada entidade, independente do tamanho da sua delegação 
e do tamanho do Congresso, indica 3 delegados a mais, a des
proporção entre delegados de entidades e delegados de catego
rias nos Estados, regiões e departamentos, pode aumentar ao 
ponto de tornar praticamente insignificante a representaçio de 
base das categorias. 

31) 

A proposta de nomear 3 delegados por sindicato sem levar em 
conta o tamanho da categoria ou qualquer critério consegue ser 
pior que a legislação ofic:ial atual onde cada sindicato (inde
pendente do tamanho) nomeia um delegado para conselho da fe
deração. A nomeação desses 3 delegados a mais é contraditória 
até mesmo com a proposta da tese 10 de ter coroo critério o 
número de sindicalizados. 

j 
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� PROPOSTA OA TESE 10 

CRITÉRIOS PARA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS AOS CONGRESSOS 

". - �.: 

280 Participam do congresso nacio
nal os delegados das entidades sindi
cais filiadas e das oposições sindicais 
reconhecidas e acompanhadas pela 
CUT, de acordo com os seguintes 
critérios: 
281 111) O número total de delega
dos a que o Estado tem direito deve 
ser calculado proporcionalmente ao 
número total de trabalhadores sindi
calizados das entidades filiadas à 
CUT no &,ado; 
282 · · 211) A cada 2.000 sindicalizados, 
ou fração_ o congresso estadual ele
gerá um delegado, man tendo os 
cr i tér ios de  proporcionalidade 
(quando houver duas QU mais cha
pas), definidos neste estatuto (parte 
III); 

1 •• • 
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INTERPRETAÇÃO 

CRITÉRIOS PARA ELEIÇÃO 00S DELEGADOS AOS ·coNGRESSÓS ·•i: ,·�.Jl''l!J �! , 1.J 

Esta in:posta 1:an 
cias p-iocipais: 

; 
1 ' ·' ,.... �-" 

mi Irões de traoolhadcres (aproximcmm-
te 23 miltões rnje).:·· · '., .. :_ 1 ·F--· 

1 ... , ., '!:) 1_ j • 

Per esse na:ani91D, os rrrnbrps .. de ba
se das cate<p"ias e OS ITBIUUS das enti _: 
déKÉs filiadas à a.rr na prática r·se, vÊm 

111) A refEJ'Ên:ia para a eleição de dele- fcrçacbs a pert:€rreraTl :oo 'serarr· adJt.acbs
� deixa de ser o rúre-u de trabalha- i:o- alg..rra cxrrmt.e, terdêrcia ·oo'·arti
cb"es ra base e passa a se-- o núra--o de culaçào interna para qJe posSffil ter o di
sirdical izaoos oo, ros casas rns c� rei tD de ape,as participar do CorQresso 
rias soo entidades pel�s. ao rúrero de Nacimal da sua Cffltral, irrrx;rm a OJT 
�tos obticbs pela qx:,siçào nas eleiçÕes, un estatuto de Particb. 
Sttxrdiílénb a Caltral à estrutura 
sirdical oficial. Se esta prqx)sta da Tese 10 fcr aprQ 

v�a, nui tas categ)l"ias e enti�s fi -
Além disso, este critério distcrce liaras à OJT deixarão de participar oo 

gra\elBlte o IX?SO real das catrgrias na Ccrgresso Nacional da Central. 
sociooa<E. f.ateg)rias ron estabilidade , A partir 00 nrnmto em Ql.E, esta pro-rom o ftrcirnalisno pi)liro, íXXB11 a� 
smt.ar un r1Írm> maior de sirdicalizacbs posta fcr ar,rovada, a cur sera assola.
� � setn"es qa-ários Cl1CÉ a reires _ de cima a baixo, per su;essivas o-das 0c: 
sao roioo ClJ difirulta a sirdicalizaçào. lut.a intemista. Na tora de se escolter 

- d:!leg�s para o Ccrgresso Estooual, ros Isso para nao falar cbs irrrnsas cate<p - sirdicatDs e nas cat.egTias, já se rep"O-rias rujas enti� T'efXeSEntativas es- duzirá a divisão nacional de cm-entes e tão cbninadas per peleg)S e até IIESlTO umêrcias. As P"(f.Ostas d:! lutas e os pcr- policiais (ano Ccnst:nçào Civil e plams <E aça-0 das r=>+av..--ias, cbs siooi-CrnErciários, em diV0"SOs locais eh \.,U� , , catos, da região e até TTESlTD cbs Estacbs, , pais), QlE apliea'11 um JX)htica delire- não �rão rmis na escolha das delega-ram de i.Jq:njir a sirdical ização. çÕes; 0 � cem.ará é O alirtmmtD çan 
2!1) A escolha de dele}J(X)S para o � · esta esta ,oo aqt.ela croT81te oo 1:erml
so Nacicn1l será feita dentro cbs Coo- eia ix>lÍtica nacicn1l e o emsso de suas 
g-essos Estaduais, cassai:oo �ª .�- teses nacirnais. Se �vara esta pro
taçoo direta da base na rnstarcia <Ehre- insta da Tese 10, a dinânica da rmtral rati va rráxirra da Cmtra 1. será ditara exclus i VêlTB1te pelas di ra;ões 
3!1) 1-bje m Brasil cµ3se rretade cbs tra- nacicmais e suas assesscrias. A base� 
balhadcres não tan carteira assirada.Nem rá drigooa a se dividir artificialrrmte 
oo sirdicat.o pcxan se associar. Can a i:n- raz� estramas a seus interesses 
(TqX)sta da tese 10 a OJT aoordmaria a CXJtD mtidade e per nutivos ext.ams à 
tarefa � traze- para a Cerrtral esses sua prática de luta e� O"OanÍzrlC'M 



6 PROPOST� ,DA TESE 10 

PÉRIÕDiCIÕAOE�,QO� ,ÇO�GRESSOS,REGIONAL E ESTADUAL
-

228 A direção ou plenária regional 
, i e .. estadua� ,çonvoca ,seu, respectivo," ! .

congresso de acordo .com as especifi
cidades e necessidades de cada i-e-

-� q'gião ou Estádo.' No ano· em que for
't 1· d rea 12a o o I congresso nacional da 

CUT a con�ção deverá estar de 
acordo com o calendário estabeleci
.do pela direção nacional da CUT. 
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1 NH RPRf r AÇAO 

PERIODICIDADE DOS CONGRESSOS ESTADUAL E REGIONAL ·· .. :1 r t t ' r " ·  • 

guinte: 

' . 
A consequenc1a principal da adoçãp desta pro posta e a se-

. : ,, , . 

Ao colocar nas mãos das direções estaduais e regionais a d� 
finição da periodicidade de seus respectivos congressos (isto é,
dos seus próprios mandatos) e o tamanho dos mesmos, ela énfraquece
as instâncias de deliberação da CUT (os Congr�ssos) abrindo possi
bilidade para casuísmos e manipulação por parte�dos grupos .�ue
forem eventualmente majoritários nessas direções. 

, 
Além disso, esta proposta fere uma norma, básica· do direito 

democrático ao induzir a legislação em causa prÓpria
i 

·conferindo 
ao dirigente eleito o poder de determinar a duraçao de um manda
to que lhe foi conferido por instância superior 

1 1) 1 1 
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PARTICIPAÇÃO DAS OPOSIÇÕES NOS CONGRESSOS 

238 5º) Cada oposição sindical, 
reconhecida e acompanhada pela 
CUT estadual e respectivo departa
mento, poder, participar do congres
so regional e estadual de acordo com 
os seguintes critérios: 
239 - oposiçfx:s q�e ':°ncorrcram _ à 
última eleição do s1n<t1cato podcrao 
elcg�r um número de delegados pr� 
porcional ao número de votos oblt
dos no último escrutínio; 
240 - oposições que não concorre
ram à última eleição do sindicato clc
g,:m delegados em número n�nc:i 
superior à Jdegação do menor s1�<.h
nto filiado à CUT, da base territo
rial do conrresso. 
2.11 • : oro::iç<?Cs _qu_e participa�am de
clc1çocs s10J1c(\1s JulgaJas nao de
mocráticas pela CUT estadual esco
ll1crão seus dcle;_;ados de acordo com 
os critérios estabdccidos pela CUT

c.�t,1dual.
2 :2 6<>) As oposições não tC:m <li_rci� to à representação cnqu:into �nt1d_a
<.k. Portanto à sua dckr-açao nao 
serão snmados os 3 dclcgaJos como 
no caso dos sindicatos. 

.. 

PROPOSTA DA TESE 10 

t' 

INTERPRETAÇÃO 

PARTICIPAÇÃO DAS OPOSIÇÕES NOS CONGRESSOS 

A 
• 

Três consequenc1as desta prg 
posta; 

1 o) Ao suboord i nar o número de 
delegados de uma categoria aos 
votos obtidos por uma oposição 
em eleição oficial, subordina a 
CUT à estrutura sindical ofi
cial. O número de delegados 
que a categooria tem direito d� 
penderá do número de votos ob
tidos pela oposição nas elei-

, ções. Quer dizer: numericamente 
a delegação representará apenas 
o setor da categoria que votou
na oposição e nao todos os tra
balhadores da base.

Além disso: há uma clara dis 
criminação às categorias com 
poucos sindicalizados sob dire
ção pele�a. Ou seja: o crite
rio do numero de votos obtidos 
nas Últimas eleições vale para 
as categorias mas não vale para 
as entidades filiadas à CUT. 
2§) Para o caso das oposições 
que não concorreram à ú 1 ti ma 
eleição do sindicato, esta pro
posta' ao limitar o número de 
seus delegados a delegaçao do 

menor sindicato filiado à CUT, 
toma como referência novamente 
a estrutura sindical oficial, 
podendo, alim disso, gerar gr�n· 
des distorçoes na representaçao 
das categorias no Congresso. 
Uma grande categon4a que, por· 
alguma manobra pelega, não po
de concorrer à eleição, será 
punida pela CUT com o corte da 
maior parte dos delegados a que 
atualmente tem direito. 
3ª) Ao conferir à direção da 
CUT Estadual o poder de deter
minar se uma eleição foi demo
crática ou não, e o poder de e� 
tabelecer novos critérios para 
a participação das catego�i�s, 
esta proposta abre cond1çoes 
para diversos tipos de manobras 
e manipula�Ões. A maioria da 
direção da CUT Estadual pode, 
por exemplo, julgando que uma 
eleição não foi democrática,, 
reduzir para um ou dois delega
dos a representação de uma cat� 
gooria com duzentos mi 1 traba
lhadores na base·. Novamente a 
decisão pode ficar a critério 
de grupos que eventualmente es
tejám! eni maioria na CUT. 

À tese 10 não dá os critérios 
para considerar democrática uma 
eleição num sindicato pelego . 

r 
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COMPOSIÇÃO �OIREÇ 

· - óa 
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287 Serão eleitos
f . e 21 su-

. l 55 membros e ettvos 
c1ona 
p\entes. .. ,·q\c, cl;,s CU!, c�-
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COMPOSIÇÃQ DA DIREÇÃQ NACIONAL 

f ?ta proposta tem tres con
sequenc 1as: 
1ª) Deforma 
proporcional 
ram votadas 
c i ona l.. 

a representação 
das chapas que fa
no, Congresso Na-

.2ª) Institui a figura do "di
rigente biônico" na CUT; isto 
é, aquele que não foi eleito 
no Congresso. 
3�) Reforça uma estrutura pre
s idenc ia lista de direção. 

.......... -··-------·-�-- ·-

Vamos ver como exemplo o que 
aconteceria com a atual Direção 
Nacional da CUT se aplicásse
mos esta proposta da Tese 10. 

. Tomando ·cõinô ·:-b·âse ·:oS:-�votos�, 
obtidos pe'Ià'f ir��' cha

1
p�s �- gu'e·_ 

se apresentaram ao Congresso 
Nacional de 1986 e aplicando-o�. 
a um� 'diq�ç·ã'9:/ 

1 �Q�i 55_'.��ér§r�.s; 
efet1 vo_s ; .... YE:J.�\, �J.Jq�r9 ;1!1º3\.J?H?·=;::i 

. ••' • :". ' • J •. •. •A .._ ,• _._t ,.,t. ,,,J,, , J ..... � 1 .. !.. !> .... �- rt.:iJ! .. lfJ .., ,u;..;u..,, 
-:iv ·;.:,) 0·1:>m'•;: -� 11 ::itt"}n,lsno:.:,1tXJ'H'� 
1i,·,;·• :;q?S, (J:l ,q':Cb f.b(f 2( l,ÍjÓ.:; l('i

�14 .. Jfti:.!.<..010 ... e Ol,1üu;1 c0>.�!)��n!.l:J 
: :oh\;i1:, a,1,âu;f:;� �r , . ;"'\' - .. �

\ � .:., 

Resultado da 
eleição da Oi 
reção Nacio-: 

nal da CUT no 
Congresso de 
1986: 

Como ficar·a a Di
reção Nacional re� 
peitando-se a pro
porei ona l idade: 

Como f-i:oa-ria0
·..:

1a i'Dir-eç·ãa tlola,.;. '1 
cioha:1 1 càni•'J áurinêH�s��fJdàs .{: 
30 ·oi t iyen'tes �·nã6 1G (i°f W�fds ;:' 
(b\Ôni,cos) ,:,,,J?3 .P,. ,cis,l�éôiês '.:.! .• , .. l• , t· ,.,__, \ • tJ.. \, u\. \.J \ .., ,,,, 
da �. ,.c;,yr �;.-. ..:-��t�d!J�.;s, ,::q�rb QZ '.) 
membro.s., ,.dPS':, Oepar.tamet1tqs 1 

• .. • L... .. Nac 1 ona 1,S-: ,t : ·�iii'J;;:, u,..:; m:.r:, i, 
Chapa 1 -59%
Chapa 2 -30%
Chapa 3 -11%

Chapa 1 (59%) = 33
efetivos 

Chapa 2 (30%) = 17
efetivos 

Chapa 3 (11%) = 05
efetivos 

• .� � n,!tL\J ·: r.:.·, · ·> •:. 
Chap�. 1=.=,:q ct,. );Qi="ú_6J, .. {75%) '"' 
Chapa. 2:s1 17.:, un"-' a ..1•;;11-;,,;( 1.9%) ·t 
Chapai 3ii:·05:;:r:ib u.i1�frm,Ht06�) b 

:-au;-�·of':t'.f ltih !F�OJ úb �{'(t� ou-Jr :'l 

;;·,. _í JJ.1:!. ''isr,·�} ob·,,,":�-\ (.)0 aoh::t ···l
ttq:,,11 �;;'i. U•f..,.!.;.(.)Jl ;�.r,<i�í.l? lW..Z -= �, 

.:), ,.L 1 ,.;,:-,:,:�:> 60 o,;1,m•1a:zc:> o· 
-'.,,)') ,,!J üflF 'l mit.;\i, í�!', ?..\0 t.� .f· ,·1 

A E;Xplicação deste raciocí
nio e: 

Se uma chapa é majoritária 
no Congresso Nacional, ela tam
bém provavelm�nte terá a �aio
ria das direçoes estaduais e 
dos departamentos. Com 1 sso, 

. \ ��n� ,-..: _t.? 

.:;.-:(ií ;(,::;r,: • 1b oJi;;b l.1i.i'i (-;f- í>_,._{: 
trazendo·!a s:i;.d ir:-eções.r . .:es·taduá i-sil 
e . dep�r�arii��r�i:s .. �p�r! ::�·1��:ar\�: D1 reçao· Nác rona·l'�e1e1 tã nõ··Con"' ,:. 

resso'�''estit1·)aümên:tâ�cf"':l f�r.ti
1
f)

9 .. .. '; . 'l " t" i.·,) .... , .,..;c.r .... � .,,._,: ti f 1 c 1 a líl)e11l� -� !.f.çn:;çpy. d.a, lfüH.P.�!�1�,'.) 
O exem�lo acima mostra cd�n� 
seria hoje esta realidade. 

• 

o
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22 . PROPOSTA DA TESE 10 

ADE NAS ASSEMBL(IAS E CHAPAS DA CUT PROPORC IONALIO 

NÃv TEM 

I' 

M MÍNIMA PARA COMPOSIÇÃO PROPORCIONAL PORCENTAGE 

,r -�"- e sua executiva, iwim 
342 A li'..,......, lho fiscal de todos os como o consc . · cs-
dcpartamcnt� CUTs rc���

dos taduais e Naoonal serão 
de rcionalmente ao n6mero � 

propo
obtid pela chapa no respectivotos °' . do rigorosamentecongresso, &C$U1� 

05 seguintes mttnos: 
cha-343 1 º) Quando houver duas • . • pará dessa propora� 

�d�r::apa que obtiver pelona 
'V\01.. dos votos ao seu rcspecmcnos �� 

� �:fÕ:ndo ho_u�er ma� de 
duas chapas, só part1aparão � 

. aJidade as chapas que proporc10
pc)o

n 
enos 10% dos votos tiverem m 

no respectivo congresso; 
�) Ainda quando houver nwa 3: doas chapas. 1 wmad � �:r�-L- · • orit4rias eVCua a 

, 1 , 'I.Wl{)U � do total dos votos com· mfnimo .V70 • ntn'>un para 
•; 

pulados no referido co":"õ"-•. 
. ar :cue CSPI chapas possam _parll(b�.m-�.:o da e:recuttva �

da� assim como do coe.
;.lho ;fp1�-cfcito de proporciona. . , í ' f 
li(tade. serio çomputados somente 01 

, , . obtidos por todas as chapas , votos 
,wJ _,0: ........ -··- . , � uc obtiver� u ""'as uu � �- •.. 

�lecidu new: cstat�l<?, _com aprOD. � ,
ão de tr� dcama11 e não &e 

�ç outado OI votos nul?5 -�- bran:-:.�� ·, l

1 ; 1 ; • � � 

1 1 :. n, f 
r 

' .. 
� .. e .. ,. 

i.. ' � ' 

-------
- � 

....... - ----- .... ·--· .... _ ... e::, 
A Tese 10 é omissa neste ponto, deixando de garantir a

proporciona 1 idade como_ critério gera·L�e.-iparfüaiipaçfãcf. cfe,riotrã
ti ca tanto nas delegaçoes para os Congressos ·qdantcPnà e"s'édfoa
de chapas Cutistas. 

1 1
=
1. ,, • .it:,._,\t:m!l:,:).;,r;,\-:;t.,· > ,.· ,,J� 'lt :·,�, .. ,,.;ii .. .. ..: 1 

··',itt:Jir .. ; . .. .. . . . 

. )  
•• ) .. ·, • •'>•t �, ... ! · • ...,,, .•'. , .• , ..• :. )t'{!I� 

• ' 1 .. , ·, •• · ! :.J J�.l·,· .. � : .• :i· J.,:�· 1.\·;, i! 
\ ... ! • ' '.;·; .. � 1.· !_ ·: ·.�' . ,;':. :;.t/ í .. t 

1 -· PORCENTAGEM M1NIMA PARA COMPOSIÇÃO PROPORCIONAL::; ; '.··;,;·, j 1 • ':' 
: ' ·, 

Esta proposta estabelece uma nova condição para as cha
pas minoritárias: é preciso que a soma dos votos das chapas 
minoritárias, quando houver mais de duas chapas, seja no ml
_nimo 20%. 
12) Trata as minorias em bloco, estabelecendo artificialmente
a dependência entre elas. Por exemplo: uma chapa que conquis�
tar democraticamente 15% dos votos fica fora da composição
proporcional se a(s) outra (s) chapa(s) minoritária(s) não atingir(em) 5% dos votos. 
22) Revoga na prática um direito democrático já estabelecidodentro da CUT de participação proporcional das chapas que obti
verem 10% dos votos quando houver mais de duas chapas.
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DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS CARGOS

3'53 6A) Á chapa mais votada poderá 
escolher e. preencher todos,. d� uma
só vez, os cargos a gue tem _d1re_1to na
executiva da direçao, na direçao, na 
suplência, assim como no conselho 
fiscal, independente da ordem e/ou 
classificação dos referidos car�os; a 
segunda mais votada poderá igual
mente escolher e preencher os cargos 
disponíveis e assim f.uccssivamente; 

1 

PROPOSTA DA TESE 10 

' 

(NTERPRETAÇAO 25 
DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS CARGOS

. A Tese 10 nega qu?lq�er mecanismo democráticQ de preen-chimento dos cargos da D1reçao que respeite a votaçao em Con-gresso. Ao contrário , consagra um método · antidemocrático da�do _à chapa vitorio?ª o direito �e escolher todos os cargo;mais importantes e deixar o resto as outras chapas. 
Por exemplo: se estiverem concorrendo. duas chapas e uma_obti�er _51% dos votos, a outra chapa (que obteve 49%) ��oter� o d1 re1to_de escolher nenhum cargo. Ela simplesmente·seráobrigada a aceitar os cargos que a chapa que obteve a maiorialhe destinar. 

, . 
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA CUT 

Democracia sindical 

128 A Central Única dos Trabalha
dores assegura a mais ampla demo
cracia e total liberdade de expressão
em todos os seus organismos e 
instâncias desde que não firam as de
cisões majofitárias e soberanas toma
das pelas instân�ias superiores e seja
ruscgurada a umdade de ação. 

r ' . 
,J 

ALTERAÇÕES NO ESTATUTO 

NÃO TEM 

PROPOSTA DA TESE 

• 

INTERPRETAÇ"" 

_ LI BEf'.DADE DE EXPRESSÃO NA CUT 
. l . i .,_,; ,, • ,·. ... t, ffi � l 

• � --_. , •:\� i . .I'\' ', ' • • t ,'t 'lJ li ,
,,_

l 'J.I 

ft • 

Esta proposta P:Oibfte a_ mani f�st�ção :d�-rqualqu�� di ver-
genc1a por rne'!lbros ou rnstanc1as da 'C.IJ,T:..quandó "·em choque com 
uma deliberaçao tomada em maioria_por. i�stânf_ia_�superior._.Nào 
se trata aqu; apenas de propor unidade de açao - o que o Esta
tuto atual ja contempla - mas sim de proibir a livre expressão 
sobre qualquer coisa definida. Com ·i��o·s�. impede qu�isquer 
mudanças de planos ou linha de atuaçao, pois a discussad fica 
proibida.. 

�' T, ., .. , � 
1' 

.. 

ALTERAÇÕES NO ESTATUTO 
fl 

A Tese 10 é omissa quanto a alteraçoões no próprio Es
tatuto que Qropõe, abrindo condições para que outras instân
cias (qu� nao o Congresso Nacional) possam le�islar sàbre os 
casos omissos. 

\ 1 J .,, l / l ·' • 

. ' 

' 1 ' I &. ) \ '< 1 t : : � 

. .  · .. · 

,, t.,l.,. lj 

• � ' • 1 .' 

. .

t 'rl, .i ' ·  .1 
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Corta a representação direta da� categorias nos Congres�os 
: Nacionais. Ao indicar a:delegaçao. para º>,Congresso .NaCl?

nal a partir das disputas dos Congressos Estadua,i\s <1,crrra 
uma estrutura de partido dentro da CUT. 
A� direçoes �as CUT's Regi9na�s e Estaduais''passaráo a 
fixar a duraçao de seus propr1os mandatos. 
O tamanho e a quantidade de delegados de cada categcria 
aos Congressos Regionais e E�taduais é determinado pelas 
direçot:s. 
Institui a figura do dirigente biônico na CUT. 
Não permite a participaçao na CUT da metade dos trab-ª 
lhadores brasileiros, aqueles que não têm carteira assi
nada e que somam hoje aproximadamente 23 milhões. 

r 

Diminui a participaçao na CUT da base que hoje está do-
minada por direções pelegas. Corta o trabalho da CUT com 
essas categorias. 

. -

Enfraquece o trabalho das opos1�oes porque o critério P-ª. 
ra participarem dos Congressos e a votação em eleições ' 
pelegas. 
Extingue o critério de que o número de delegados de base 
aos Congressos deve ser maior do que o número de delega
dos das direções. 
Proíbe a liberdade de expressão dentro da CUT. 
Não prevendo nenhum forum para alterar o estatuto da CUT, 
deixa pa�a a futura direçao o poder de decidir sobre os 
casos omissos. 
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Dia do Lavrador 

2& de julho 

� DIA DE ARREGAÇAR AS MANGAS 

E PENSAR COMO ORGANIZAR O NOSSO TRABALHO 

DAQUI PARA FRENTE . 

MAS DEVE SER PRA VALER. 

SE A GENTE NÃO FICAR FIRME E BAMBIAR 

TUDO FICA DO JEITO QUE ESTÃ 

MAS 

PENSANDO, FAZENDO E ACREDITANDO 

NA UNIÃO DA NOSSA CLASSE. 

SÕ ASSIM PODEREMOS MUDAR AS COISAS. 

SÕ ASSIM, UM DIA PODEREMOS FESTEJAR 

UM 25 DE JULHO 

FELIZ MESMO. 

HO-IE E'' f,/055 f1 FéS T/1/
C O NSE6Ui MOS A ,FE.ST./li '

LUTAND o UNIDOS. 

"Eu vejo o pobre jogado 
sem ter aonde morar 
Expulsado das fazendas 
Sem ter roça pra plantar" 

"Os pobres na invasão 
vive nesta agonia 
E também nas currutela 
� a sua moradia" 

"Não se planta mais lavoura 
Pra sustentar a família 
Eu vejo o trabalhador 
transformando em boia-fria" 

"Santo Mestre nas alturas 
Nos dai a sua benção 
Abençoai os lavrador 
Pra enfrentar esta opressão" 

"Porque nós vive da terra 
Quero terra err. nossas mãos 
Pra · ·iv�r todos alegres 

VERSOS DE UM 

LAVRADOR ) 
li. :.:�i d____n ,õt'I\ u., .. " ..... ::" li 



O r �L � r--,__./°\."" ���� 1t ��""� '-J
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6 NTAO VAMOS FIILRR C.Ofvf 

O.S COMPANHEIROS E A 

Gé:NT6 DESCOBRE 

Coinpanheiros, 
FOI PRECISO A GENTE SE JUNTAR COM MUITOS COMPANHEIROS 

PARA DESCOBRIR ESSE NOSSO DIA. 

25 
*************************************************** 
* * 
* * 
* * 

: - MAS SERÃ QUE A GEN'I'E JÃ PODE TER UMA FESTA ! 
* * 
* * 

! GRANDE MESMO? ! 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 

; - UMA FESTA FELIZ MESMO ? ! 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 

! - EH, TEM MUITA COISA QUE AINDA ; 
* * 
* * 

: NÃO DÃ CERTO. ; 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 

; - E VEJA BEM: : 
* * 

: : 
* 

ESTE ANO A COLHEITA NÃO FOI BOA 
* 

* * 
* * 

; PRA TODOS OS COMPANHEIROS. : 
* * 
* * 
*************************************************** 

de JULHO 
*************************************************** 
* * 
* * 
* * 

; E NOSSAS DIFICULDADES ! 
* * 
* * 

: = O preço do que nóis vende - ! 
* * 

! Viram só o preço do roxinho e do pretinho? ;
* * 
* * 

: = E a caristia das coisas que nóis compra? ! 
* * 
* * 

: = E o povo indo pra cidade passar outro tipo : 
* * 

: de fome? : 
* * 
* * 

: = E a terra faltando pra nóis? : 
* * 
* * 

: = E os filhos doentes? : 
* * 
* * 

: = E o custo de vida que engole tudo? : 
* * 
* * 

: = E a falta de união entre nós? l 
* * 
* * 

: = E o sindicato que ainda não defende bem ; 
* * 

: nossos direitos? : 
* � 
*************************************************** 



Dia Mundial das Missões - Celebração

NA MISSÃO, CONSTRUIR A FRATERNIDADE
Comentarista: Irmãs e Irmãos, estamos reunidos neste 
Dia Mundial das Missões, para sentirmos mais irmãos 

de todos os povos e para sermos um sinal de esperança. 
O mundo espera de nós cristãos que sejamos porta
dores de vida e de fraternidade. 
Viemos de tantos lugares diferentes do Brasil, quem 
sabe até de outros países. Juntos, queremos louvar o 

nosso Deus, aprofundar a nossa fé e renovar nosso 

compromisso missionário. 
Porque este é o nosso sonho : povos, culturas, raças 

diferentes, em nome de Deus, Pai de todos, viverem 
como irmãs e irmãos, em paz e harmonia! 

Canto: Como todos os índios sonhamos (CF 2002).

Ourante o canto, em procissão, jovens entram carre
gando milho, mandioca e frutas, cartaz da Campanha 
Missionária, Texto Base, mapa-múndi. Mostram para 
todos e depositam em lugar de destaque. 

1. IRMÃO E IRMÃS MORANDO NA MESMA CASA

Comentarista: A Palavra de Deus nos ensina que 

somos moradores da mesma e única casa, o planeta 

Terra, que é de todos e a todos deve servir. 
Leitor(a) 1: Gn 1, 1-5 
Leitor(a) 2: Gn 1,20-21 
Leitor(a) 1: Gn 1,26-29 

Comentarista: Diante dessas palavras, percebemos o 

quanto nós não sabemos respeitar o m�ndo, qu: é a 

casa que Deus criou para que nela habitem tod
re 

os 

povos, raças e culturas . Nós queremos apr�n. er a 

sabedoria dos povos indígenas que, como vimos na 

Campanha da Fraternidade (CF) deste ano, dão à terra 

tanto valor que chegaram a dizer : "Como se pode 

comprar o céu, o calor da t�a? N�o s?mos �onos �a 

pureza do céu, nem da agua cristalina .... Humil-
demente, peçamos perdão a Deus . 

Leitor(a) 1: Por destruirmos o.s rios e acabar com as 

florestas, 

Canto: {depois de cada pedido] Pied?d
t

, ó Senhor, 
tende piedade, pois pecamos contra vos. 

Leitor(a) 2: Por maltratarmos os pássar_os e abat�r

:�! os animais sem necessidade, por poluirmos as ag 
e destruirmos as plantas · · · . 1 ído 
Leitor(a) 1: Por tornar o ar de nossas cidades po u 

e envenenado - - · . d rianças 
Leitor(a) 2: Por aceitarmos que haJa no mun o c 

com fome -.. 
h ja no mundo 

Leitor(a) 1: Por aceitarmos que a 

adolescentes sem �scola 

··q· ue haja no mundo famílias 
Leitor(a) 2: Por aceitarmos 

sem teto, sem terra, sem atendimento médico, sem 
segurança, sem emprego, sem comida ... 
Leitor(a) 1: Por aceitarmos que haja no mundo povos 

cujas terras são invadidas, riquezas cobiçadas e cultura 

violentada ... 
Leitor(a) 2: Por aceitarmos que haja no mundo muita, 
muita gente morrendo antes da hora ... 

Comentarista: Supliquemos ao Deus da vida que nos 

ajude a construir um mundo segundo o seu Projeto, 
realizando a missão de sermos anúncio alegre de 

salvação para todos. 
Leitor(a) 1: Para que façamos do mundo uma casa 

acolhedora para todos, sobretudo para os mais neces
sitados e sofridos. 
Todos: [depois de cada intenção] Vinde em nosso 

auxílio , ó Senhor. 

Leitor(a) 2: Para que façamos da nossa vida uma 

missão de serviço aos irmãos e irmãs oprimidos. 
Leitor(a) 1: Para que o respeito dos povos indígenas 

seja parte do nosso compromisso missionário. 
Leitor(a) 2: Para que sejamos sempre solidários com 
as lutas das minorias oprimidas-e.exGluÍ.Qas-Aa nossa----
sociedade e no mundo inteiro. 
Leitor(a) 1: Para que valorizemos as riquezas culturais 

e humanas dos povos indígenas. 
Leitor(a) 2: Para que saibamos descobrir no meio dos 

povos indígenas os sinais da presença de Deus. 

Comentarista: Não somente no Brasil existem povos 

indígenas . Com nomes diferentes queremos lembr?r 
os povos originários dos vári�s conti�e�tes que hoJe 

estão ameaçados de extinçao e opnm1dos, mesmo 
sendo às vezes a maioria de uma nação . 
Todos: [depois de cada intenção] Senhor, dai a todos 
vida plena! 
Leitor(a) 1: Para os 33 milhões de indígenas de todL., 
as Américas. 
Leitor(a) 2: Para os 2 milhões de in�íg�nas da 00;a�1a. 
Leitor(a) 1: Para os 15 milhões de m_d1g_enas da A

:
�

Leitor(a) 2: Para os 156 milhões de md1genas da s1a .
Leitor(a) 1: Pelo milhão de indígenas da Europa. 

Canto: Quando os pés o chão tocarem (CF 2002)

ijj•=t+1iii•i&l-l;Jibt'l[+ii·iti#t'l[•,ti1
11 

t . ta· E o nosso sonho continua: viver Juntos 
Comen ans · 

. - · mãs na casa 
e de 

;e

o

u
d
s

o 

:::��:'.
º

É
º

� ���p�i��=��s

e 

��e vem ap:e-que 
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humanas e nos envia proclamar a Boa Notícia a todos 
os povos e culturas. 

Canto: Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo Palavra,
Palavra de Deus! (CF 2002). 

Leitor(a) 1: Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus (5,43-48). 

Comentarista: Vamos rezar a Palavra de Jesus que 
acabamos de ouvir: 

Leitor(a) 2: Jesus disse: amai vossos inimigos. 

Todos: Senhor, nós queremos amar nossos inimigos! 

Leitor(a) 1: Jesus disse: Fazei o bem a quem vos odeia. 
Todos: Senhor, nós queremos fazer o bem a quem 
nos odeia. 
Leitor(a) 2: Jesus disse: Orai pelos que vos perseguem 
e maltratam. 
Todos: Senhor, nós queremos orar pelos que nos 
perseguem e maltratam. 

Leitor(a) 1: Jesus disse: O Pai do céu faz nascer o sol 
tanto sobre os maus como sobre os bons. 

Todos: Senhor, nós queremos valorizar todos os povos, 
com suas culturas, mesmo diferentes da nossa. 
Leitor(a) 2: Jesus disse: O Pai faz chover sobre os 
justos e sobre os injustos. 
Todos: Senhor, nós queremos mostrar nossa solida
riedade, sem distinção de povos e raças. 

Leitor(a) 1: Jesus disse: Se amais somente aqueles 
que vos amam, que recompensa tereis? Também os 
pagãos fazem isso. 

Todos: Senhor, nós queremos amar os que são dife
rentes de nós. 
Leitor(a) 2: Jesus disse: Sede perfeitos como é perfeito 
o vosso Pai do céu.
Todo_s: Senhor, nós queremos ser perfeitos como é
perfeito nosso Pai que está no céu. 

Comen_tarista: A família das filhas e dos filhos de Deus tem M�e. Maria mãe de Jesus é também mãe d '
�

uman_,dade int_eira. Ela recebeu do próprio Jesus :umanrdade e vive sempre atenta às necessidades dospovos. Vamos acolher cantando a imagem de N Senhora. assa 
(Algumas pessoas levam um quadro de N 
nhora, se for possível de Guadalupe).

ossa Se-

Todos (um canto a escolher pela comunidade).
�i:�;:�:ist�: O 

À.
rin:1�iro grande sinal de fraternidade

do . qu, na_ _menca Latina nos veio diretamenteceu, nas apançoes de Nossa Senhora no morro do

. --

Tapeyac, ou Guadalupe. Ela apareceu entre sinais e 
símbolos que o índio João Diego podia entender: flores, 
cantos, rosto, desenhos no vestido. Vamos escutar a 
mensagem de Maria. 

Leitor(a) 1: Leitura da aparição de Nossa Senhora de 
Guadalupe: 

Enquanto João Diego descia o morro, viu entre flores 
e cantos uma senhora. «João Diego, o mais pequeno 
dos meus filhos, aonde vai?». João respondeu: 
«Minha senhora, quero chegar em tua casa na 
cidade, porque aí os nossos padres ensinam as 
coisas de Deus». Ela logo falou tornando manifesta 
sua vontade: «Eu desejo muito que aqui se construa 
um templo para nele manifestar e doar todo o meu 
amor, a minha compaixão, a minha ajuda e defesa, 
pois eu sou a vossa Mãe cheia de carinho para com 
todos. Quero escutar as orações e as dores dos 
moradores desta terra, e de todos os que me amam, 
me invocam e colocam em mim sua confiança. Quero 
aliviar todas as suas aflições, angústias e dores». 
Frente às dificuldades que João ia colocando, na 
segunda aparição, Maria disse: «Escuta, meu filho, 
eu teria muitas pessoas devotas que poderiam levar 
ao bispo a minha mensagem. Porém eu quero que 
seja você. Tem que me ajudar. Peço com insistência, 
você é o meu filho mais humilde, você vai para mim, 
sua Mãe». Palavra da nossa história. 

Todos: Demos graças a Deus! 
Comentarista: Com fé vamos pedir a proteção da Mãe 
de todos os povos 

Leitor(a) 1: Maria, padroeira da América Latina. 

Todos: [depois de cada invocação} Rogai por nós. 

Leitor(a) 2: Nossa Senhora de Guadalupe, mãe dos 
pobres e dos perseguidos. 
Leitor(a) 1: Maria, mãe indígena, que escolhestes os 
pequenos. 
Leitor(a) 2: Mãe querida, que aliviais nossas penas e 
dores. 
Leitor(a) 1: São João Diego, pobre e anunciador da 
vontade do céu. 
Leitor(a) 2: São João Diego, humilde e obediente 
devoto de Maria. 
Leitor(a) 1: São João Diego, escolhido pela Mãe de Deus. 

Canto: Mãe do Céu Morena. 

Comentari�ta: E nesse espírito, desejando construiruma comunrdad_e de irmãos e irmãs, de mãos dadas rezemos a oraçao que Jesus nos ensinou:
,

Todos: Pai nosso ... 
Dirigente: � que a bênção de Deus nos acom para que se1amos missionários da vida e frateri��:

e 
em todo o mundo! Em nom d p . e 
Espírito Santo. Amém.

e O a,, do Filho e do 

Canto: A necessidade era tanta .
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEl 

NQ 4.593, DE 2001 
(Do Senado Federal) 

PLS N� 153/99 

Dispõe sobre o financiamento publico exclusivo das campanhas eleitorais e estab_élece 
critérios objetivos de distribuição dos recursos na âmbito dos partidos. 

(À COMISSÃO DE.CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 ° Nos anos cm que se realizarem eleiçücs. as dotações or�:amentárias de que 
trata o art. 38. inciso IV. da Lei nº 9.096. de 19 de setembro de l 995. terão corno base o 
valor de R$ 7.00 (sete reais). por eleítor alistado pela .iustiç:n Eleitoral até 11 de dezembrn do 
nno anterior. 

� l (' Os recursos orçamentários cakulaclos na fornrn <.lo caput deste artigo serào 
aplicados ��xclusivmnencc no atendimento do disposto no urt. 44. inciso III. da Lei nº 9.096. 
<le 1995. 

� 2° A previ.suo orçamentária dos recursos mencionados no § 1 º deverá ser 
consignada, no anexo do Poder Judiciúrio. ao Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. r Os r�cursos de que trata esta Lei serão distribuídos, na sua totalidade, aos 
diretórios nacionais dos pnrtidos politicos. observado o seguinte: 

1 ·· urn por ccnrn. em parcelas iguais. para todos os partidos politicos existentes: 
11 - noventa C! nove por cento para os partidos políticos com representação na 

Câmara dos Deputados. na proporção de suas bancadas. 
Art. 3º Nas eleições estaduais e federais. os diretórios nac10nais dos partidos 

políticos rescrvurão trinta por cento dos recursos para n sua administração direta e 
<listribuirõo os �etenta por cento restantes aos diretórios regionais. sendo: 

I - metade nu proporção do número de eleitores de cada Estado. do Distríto 
Federal e de cada Território; e 

- ..... .... ········· ............ -······························ 
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II ... metade na propor1,:iiL1 das bancadas �:sraduais. do Distrito Federal e dos

Territórios que o rurtido político elegeu para a Câmara dos Deputados. 
Art. 4º Nas r.:lciç(H;s municipais. os diretórios nacionnis dos partidos políticos 

rcscrvarüo dez por cento dos recursos para a sua administração di�eta c distribuirão os

noventa por t:enw rcswnws aos diretúrios regionais, conforme critérios csLahelecidos nos 
incisos I e li do art. Y'. 

Pimigrnfo único. Dos recursos recebidos pelos diretórios regionais. clcz por cento 
serüo rtservados pan, " suu mlministnição din;ta (,_'. os noventa por t<:.nto restantes scrüo 
di:;Lribuí<lo.s aos dir�rórios tllllllidpai!i, :si.:ndo: 

1 · met.ack 11a proporção elo número de clcirorcs existentes no Município; c 
11 ···· metade na prupon;à0 do número de vt.:rcaJorcs eleitos pelo pat1ido poliLico 

no MuniL:ípio, em rclaçúo uo total de vereadores deitos pt:lo p'1nído político 110 Estado. 
Art. 5° Em trnfos os ·casos <ll: proporciorrnlidack partidúria clt'. que trata esra Lei. 

serú consiclcrnda a liliaçi'io partidária pclu qual o parlamentar foi t:leit.o nns últimas tlciçücs. 
Parúgraf"o único. llnvcuck> rusao ou incorporaçr,o dt: partidos políticos. r1plicn-sc a 

regra e:.anbc!c(:ida no capt1t deste i1rtigo. 
Art. 6° Não se aplicam aos recursns regulumcntados por esta Lei os critérios de 

díst.rihuiçno do urt.41 da Lei n'' 9.096. de l 995. 
Art. 7° Os recursos m�ncionados no art. 6° serão depositados cm conta especial 

nas instiLui�.iies financeints federais, à disposição do Trihuna] Superior Eleitoral, ntó o dia 20 
de cada m��. t:lll quam, pan.:eius mensais, iguais e sucessivas. a panir de maio, � não scrào 
ob.1trn de contín1:,tenciamcnto. snh pena rle crime de responsabilidade. 

� I '' Dentro eh: quinze dias, a contar dn data do depósito a q11c Sl'. refere o caput 
deste ílnig.o. o Tribunal distribuirú os recursos aos diretório�; nacionais dos partidos. 

9 2n Os recursos recebidos pelns pa1tidos para o iinanciamento das campanhas
serii.o distribuídos �nlrl: as diversas cld1rões e candidat.os segundo <..:ritérios definidos pelo 
diretório nacional. ouvidas ª'-' executivas regionais. 

Art. 81) A pr�stação de contas ela aplicuçiio dos recursos rínanceiros nas 
campnnhas eleitorais será feita em confonnidade com a legislação ern vigor

� l" 1� vedado o pagamento de multas eleitorais com recursos oriundos dn 
tinanciumenlO público de que t.rata esta Lei. ainda que n título de: sobrns de campanha. 

� 2º A infr,ngencin da vedação determinada pelo � l º implica desvio de 
tinalidncle. su_icitmu.Jo os responsáveis à responsabilização civil e penal. 

Art. '>" O art. 39 da Lei nº 9.096. de l 99j. passa n vigorar acrescido do seguinte 

'"A11. 39 ... , ................................................................................................... . 

"§ 5º Nos anos em 4ue se realizarem eleições. é vedado o recebimento

de doações de que trata este artigo.,. 
Art. 10. Os arts. 20 e 24 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. passam a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará. diretamente ou por intermédio 

de pessoa por ele designada. a administração financeira de sua campanha, 
usando recursos repassados pelo comitê, na forma da lei.'" (NR) 

. . 

' 
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''A11. 24. l: vedado u partido e candidato receber dir,�ta nu indirctumente 
dottçt'ío l�m dinheiro 011 estlrnúvel em dinheiro. inclusive por m�io de 
publi,:it.ludt! úe qualquer e�pécie. provcnicntt:. d� pe!lsou íl!licit ou .iurictica:·
(NR) 
Art. 11. O Tribunul Superior Eleitoral baixarú. dcntm til: s1.Jssentn dias. instruç:ôcs 

parn execuç�lo cio disposto nc�aa Lei. 
Art. 12. Estu Lei cntru cm vigor na data ele suu publicnçüo. 
Art. O. ReVO!Zlllli-$1:! o 1m. 2J. o inciso XVI do urt. 2.6. e, art. 27 e o art. � l <lu Lei 

n" ').504. de 30 ck setembro de, IC> 1n

Senndn Federal. cm -� de ,l?�CtW de 2001 

l,F.l'W:U,i\ÇÁO Cll'ADI\ I\N t:Xi\l)I\ l't:L,\ 
<.:OORl>F:NAÇ,\O DE ES1'UDO� Lf.GISl.i\Tl\'OS,CeUI 

. 

CONSTITlJIÇ�ÃC> 
DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
• 

1988 

., •. ,,,., .• ,.,,.,, ...•.•.•........••.•..•••.•.•••..•.•••.•..•..•..•.•• , ....••.••••••••. , •• , •......• ,,,,.,,1 ................. .

TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERP.S 

CAPtTULO 1 
DO PODER LEOISLJ\TIV() 

..... ·····················-···· ............................................................................................... 

Seção VIII 
Do Processo Legislativo 

........................................................... · ..... . , .. ........................................................... . 
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,i\rt. Y>. Kcssalvado o disposto nn an. :) 1. o panido político po,k 
rcccb�!r (inações de pessoas tisica::; e jurídica.-; para const1tuiçüo de seus lündos 

� 1.., As doações de que mlla este i.lnigo potl�m s�r feitas dirct.nnente 
aos órgàos de díre�:1o nacional, estadual e munícipal, qu(! remeterão, à Justiça 
Flc,toral e nos órgãos hicra.rqu1cnmcnte superiores elo partido. o demonstrativo 
de seu recchirnento e respectiva destinação, _juntamente com o balanço 
contábil. 

* 2'1 Outras cloações. quaisquer que sejam. devem ser lan�adas na
çontabilidade do parn<lo, definidos ��us valorl!s i;:m mo�du corrente. 

� 3º ;\s doa\:ôes' cm recurso�·-·· -ffnanceiros Jevem ser, 
ohngatorrnnii.;nlt.'.. el'ctuadas por cheque cn11.mlo cm nomt� do partidu político 
ou por ckpósito hancúrio diretamente na coma do pí:lrtido politíco. 

� 11'·' (lfovogado pela Lei nº 9.504, de 30/09/1997) 
. . 

i\rt. 40. /\ previsão orçamentúria de recurso para o F11ndo l-'artí().àt·10 
deve ser cons1gnadn, nn Anexo do Poder .ludiciàrio, an Trihuna! Superior 
[kiloral. 

� 1 º O fcsourn Nacional deposimrà, mcnsalmcnrc, os duodécimos 
nu Banco do Brasil, cm coma especial ú disposição do Tribunal Superior 
Eltitornl. 

* 2º Na mesma conta especial scrào dcpot;itadas as quantia.'-; 
arrecadadas pela aplicaçiio de multas �� outras penalidades penmiárias, 
previstas na L�gislação Eleitoral. 

Art. 41. O rrihunal Superior Eleitoral, dentro tk cinco drns. a 1.:.ontar 
du data do depósilo a que se refere o � 1" elo artigo anterior. !úrà a respectiva 
distrihuiçúo aos úrgàos nacionais dos partidos, ohcdcccndo aos seguintes 
cnténos: 

l - um por cento do t.Otal do Fundo Partidário s�rà destacado para
(;ntrcgu, cm panes iguais, a c.odos os partidos que tL.:nham seus estatutos 
rcgi�trados no Tribunal Superior Eleitoral; 

li - noventa e nove por cento do total do Fundo Panídário serno 
distrihuídos aos panidos que tenham preenchido as condições dn an. 13, na 
proporção dos. votos ohtidos na última deiçfio gemi para u Câmara dos 
Deputados. 
• • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 t I 1 , O 1 1 • • , o • o , , , • o o • , • , , , , , o , o , o o , • 1 o o , • o • O o • o O • , o 1 , 1 • , • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • ' • • • • • • • '  ' • ' " " ' ' ' " ' 

J\1t. 44. Os recursos miundos,do Fundo Partidário s�rão apl1cndos: 
l - na manutenção das sedes � serviços do partido, permitido o

pagamento de pessoal, a qualquer titulo, este último até o limite máximo de 
vinte por cento do total recebido: 

11 � na propaganda doutrinária e política; 

5 
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lII - no alistamemo e campanhas eleitorais; 
IV - nn crinçtio e manutenção d� instituto ou fundação de pesquisa e 

de doutrmai,:üo t! �du(.:w;:ttn pnlí11ca. sendo. esta articaçào dt�. no minmw. vinte
por cento do 101:al recebido. 

§ 1 ° Na prestação de contai; dos órgãos de tlircçfüi pnrtidària de 
qualquer nível devem ser discriminadas as despesas reiilizadas com recursos 
do 1-undo Panidárin, de modo a pcnnitir o controle da Justiça Eleitoral sohrc o 
cumprimento do disposto nos im:isos l t! IV de.stt! artigo. 

� }'' .:\ .Justi�:,1 Fleit:nrnl r,ode. a qualq111:!r i:empo, invc,:ugnr -;obre í.l

ap!1'-:�u;üo d.: n.!cursos oriundos dn f.-undn Pu.rt.tdàriu. 
� Y' ()s rt!cursos d� que trata esr.c arügo não estão sujeitos ao regime 

da LL:1 11" 8. 666. de 21 dc._iunho de 199J 
,; / 3'' ucrc.1u,ln /h-111 J.e1 n'' 9. 50-1. de 30 ()1) J <)()7 

. ,  ..... ,, ,,,,,.,,, . ,  ... ,,,,., ...... , ........................................ :
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LEI N
º 

'J.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997 

ESTABELECE 
ELEl\'ÔES 

NORMAS PAR,i\ 

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

D/\ ARRH.:ADAC,:ÀO F DA APL!CAÇ..\O DC RECURSOS NAS 
CAMPANHAS ELEITORAIS 

AS 

.................................................................................... , ........ , ... , ........... , · · · · · · · ·  ... . 

Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, dirctamcntt ou por 
intenn!!dio de pcssc>.1 por ele designada., a administrnçüo financi:ira de sua 
cnmpanhn, usando recursos rcpassadus pelo comitê\ inclusive os relnrivos ti 
rota do Fundo Partidário. recurso.e; próprios ou doações de pessoas lisicas ou 
jurid1ca�, na lüm1a estabelecida nesta Lei. 
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An. 23. /\ panir do registro dos i.:omitês financeiros. ressoas fisicas
podcrüo fazer dnaçües em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para c·ampanhas
eleitorai!), ohcdecido o disposto nesta Lú 

� I" As doações e contribuições de que trata este an
.
igo ficam 

limitadas: 
l • no cuso de pessoa ltsica, a dez por Cl!nto dos rendimentos hrutos

au lendos no ano anterior u deii,:ào: 

._,ag. lló 



11 ... IH) raso �111 4ul.! o canJicJaLo Lili l izL: n:t:.:ursos própnos. ao valor 
1n:i,mm de gu.c,;tns cstí.1bck'.:ido pelo SL'll punido. n.1 forma desta l .c1. 

� 2'' Toda doaçao ·" candidato cspeci lico nu a panido dcvcr;i fazer-se 
llH'.d1a11te r�cihn. r.m lúnnulurin impr�sso. :it�gundo modelo cnnswnrc Jo 
;\nexo. 

� .V' !\ doação d!.! quantia acima dos limites lixados neste unigo 
su_1e1tu o infraior ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a 
quantia cm �xcesso. 

� 4º Doações feita, diretamente nas comas de partidos e candidatos 
deverão st:r eft:tuadas por meio de chequl!s c;ru1.ados e nominais. 

An. 24. Ê vedado, a partido e candidato, receber direta ou 
indiretamente douçuo em dinheiro ou �stimável em dinheiro. inclusive por 
m�io de puhlicidad.i.: dt;: qualqm:r dpécie. procedente de:

1 - cm.idade nu governo estrangeiro: 
11 - órgão da administraçào pública clircru l� incJircra nu fundaçfü> 

mmnida çom recursos provenientes do Podt:!r Público; 
Ili - conccssionàrin ou permissionário de serviço público: 
1 V - enlidade de direito privado que receba, na c::ond1ç:10 dt 

bcncticirma, cont:rihuição compulsória em vinude de dispos,ç/\o legal: 
V - entidade de utilidade pública: 
VI - entidade de dassc ou sindicaL 
V 11 � pessoa juridica sem fins lucrativos qlw n'.l:eha recursos do 

ex tenor. 
• •  1111,,, • • • • • • •• , •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• • • • •• , •••••• , •• , •• ,, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Art. 26, São considerados gastos eleiwrais, sujeitos a registro e aos 
limites fixados nesta Lei, dentre outros: 

1 - con fecção de mmcrial impresso de qualquer natureza e tamanho: 
11 J propaganda e publicidade direta ou ind1re.w. por qualquer m1::io 

de 1.hvulgaçào, destinada a conquistar votos: 
111 - aluguel de locais para a promoção de uto�.; i.k c,m1rnmha 

deiroral: 
1 V - Llcspcsns com Lranspmtc ou deslm:amcmo dt: pt::ssoal a serviço 

das candidaturas: 
V � correspcmdt"!ncia t: despesas postais; 
Vl - despesas de instalação, organização � funcionamento de 

Comitês e serviços necessários às eleições: 
vrr - remuneração ou grn.titicaçào de qualquer espécie a pessoal que 

preste scrvi\�os às candidaturas nu aos comitês eleilmais; 
Vlll - montagem e operação de corros de som. d� propaganda t!

ass�mclhados: 

7 
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IX - produçJo nu pmroçinio d� cspl.'.lat:ulos 011 L!Vt:11tns prnn1ocHH1í:l1-; 
JL' candiuallllil. 

X - pmd1.1i;üo til: progrnmas UI.! radio. 1.dev1süo ou vic.kn. inclusive os 
dçs11nadns ú propaganda grntuit:u; 

X 1 - pagarnemo de cacllt? de artistas ou antrnadorcs dl'. t!Ventos 
rclactonudos á campanha eleitoral: 

XII - rcalizuçtio de prsquisa5 ou test:�s pr�-cleitorais: 
XIII - conlecçào, a4uisiçào e distribuição d� camist:lí.ls. chaveiros e 

outros hrmdl;!s de campanha: 
XIV � alugu�I de bens particulares para veiculn<;:üo,' por qualquer 

meio, de prnpaga.ndu eleitoral; 
XV - cwaos com u crinçiio e inclu:.ào de �it10-; na Internei. 

X V 1 - nwltat>. aplicadas aos pmidos nu i;:md.idat.ns por l!l frac;úo do 
d1sros10 na kgislaçào Ldt::itoral 

Arl. :1 7. <)ual4ucr eleitor rodcrú realizar gastos. cm apoio a 
canJiLiato de suu prefcn:ncia, utc a quamiu cquivaltmte a um mil Uf=IR. niio 
sujeitos a <:onlahilizaçào, desde que 11,lo reembolsados . 
........ ,, .... ···················································1····································· ... , ........... ,,, 

l.)IS! >OSIÇOES 
·
1·RANSlTÓRl,\S

··················· .. , ................... , .................................. ,,, .. , , ,  .... , , ' ' ···················· 

A11. 81. J\s doações e contribuições de pessoa'-: Jurídicas para

campanhas dcitorais poderao �er feitas u partir do registro dos comitês 
financeiros dos partidos ou coligações 

* l '°' As doações e contribuições de qw: traw este artigo licam
limiwdus a dois por cento do fan1ramento bruto do ano anterior ú clt:içf10. 

� 2··· ,,\ dnaçiio dt: quantia acima do limite lixado neste ilrlJ�o SUJClt[I
n pessoa jurídica ilo p1lgamenro de multa no valor c.k cinco a <kz vtzcs ;_i 

quantia t:m excesso 
� Y' s�m prcjuí:1.0 do disposto no parágrafo anterior. a pessoa 

jurídica t�ue ultrapassar o limite lixado no � l '"' l!stari1 su_jeila .1 prnihiçilo de
participur de licitações púhlicas e de celebrar contratos com o Poder Publico 
pelo p�riodo de cinco anos, por determinação da Justiça ElcimrnL cm processo 
no qual seja assegurada ampla defesa. 
······· .......... , ······················································1··················································· 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ,,,, , • , • • • •  , 11 . ,  • • • • •  · · · · · · · · · · - - - - · · - · - · ·  

Pe1g. ÓB 
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l r-nent;_, D1sr>i:it: 1,otire o:, tinan,i11m,;-.nto f'lL'1 tiliro f!JCrtu.;ivn d;1s r;imp<'lnhas 1-:1 1:i tó!'a l !ó ú est.:1L1últ:.·f:t:: cri t(inu!; obic�ivos ue 
1J i !,triuu1çãa óos recursos no âmbito dos partido!:. 

Ob�. rJ 1vaç�n  (PRO.lFTO Rt Aí'RLSLN !ADO) , 
l n dP.�11,iH, l lXAÇÀO, NORMAr.. FINANCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO PÚBLIO\, EXCLVSlVlUADL CAMPANHA ELEITORAL,

Cfü 1 1::IHOS, OBJETIVO, [)[5TRTALIIÇAO, RECURSO!:; , ÀMBTTO, PAíH !DD l'UtJ"í !CU, Al'UCA(,ÃO, RFC:LJR�;o'.-; ,
ORÇAMENTO, C::ONSK;NAC;ÁO, JUDICIÁIUO, (TSt) .  CIUTFRIOS , ülSTRIBUlÇÃO. RECURSOS, TOTAL,
nm.F.TÓRIO NAC10NAL, PARTIDO POLÍTICO, REPRESENTAÇÃO, CÂMARA DOS DFPlJTAPO�, . rn.orOR(.ÂC! ,
BANCADA. OBRlC,ATORlf.:PADC:, DlREiÓRIO NACIClNAI , rARTlDO l'OUTlCO, RESERVA, PERCENTAGEM,
rtr·nm.Süs , ADM!Nl5TRJ\ÇÃO DIRETA, DISTRIBUIÇÃO, DIRETóRiü R.1:GlONAt., PROPOR(.,:AÇ), r�úMCHO,
ELEITOR, ESTADOS, (D! ) .  1 EKRHÓRlOS FEDERAIS, !jANLAIJA. FIXAÇÃO, PERCENTAGEM, RESERVA,
A.FC:l!RSOS, L.U:]ÇÀO MUNICIPAL, DIRETÓRIO NACIONAL, PARTI[)() rm.ÍTJC:O, ADMTNTSTRACÃO mRFTA,
DISTRIBUIÇÃO, DIRFT C1Rlü KEGlONAL, OBEDl!:NClA, rnmi:KlOS, R f.CF.RIMFNTO, DIRETÓRIO MUNICIPAL,
rr�DPORC:1(.)NAUDA()E, NLIMERO, ELEITOR, MUNICÍPIOS, VERfAf)( ) f ( ,  1 l l l'ÓTL5L , l ' fHlPOHC!ONAL! DADL,
f'AK'l ' ll.lO 1-'0UTICO, RE5Ull Al)U, ADlc.:Âü, NÚMERO, OIPLOMADO, PARTIDO POUTICO, ORIGEM , FUSÃO,
INCORP0f(AC;AU. Lll..:f'OSlTO, RECUR50S, CONTA CORRENTF , P,ANCO DO UKA'.;J I., Ll IS l'ClS I (;AO,
Lll'.,1-'0Nll:IILIDADE,  (TSF) ,  F IXAÇÃO, DATA, OlA, MV:S, TNIClD, MAIO, PEN/\, CRIME DE RESPONSABILIDADE ,
DISPO5ITIVOS, LEG151. AC;ÀO, l'KESiAt;AO OE C:C)N1 AS ,  APLICAÇÃO, RECURSOS FlNANCEIROS, CAMPANHA
f:LE'JTORAI. , PROJBIÇ.ÀCJ, DOAÇÃO, ANO, REALJZAÇÃO, ELEIÇÕES .  NORMAS, ADM I NTSTRA(.AO f' INANCtJI I.A,
CANOlOATO, CARGO ELETIVO, PESSOA FÍSlC..A, DFSlGNAí,ÂO, Rt:CURSO�, ; REPASSE, COMITÊ,  PROIBIÇÃO,
PARnnn rm íTJCO, c.:ANDlDATO, DOAÇÀO, DINHEIRO, PU6IJCJílAOF ,  rr:s'.-;üA Fi.STC.A, PLSSOA .IU RID!CA

Ue�p.irno l r1 1 c: 1<.1 1  SF CCl Comissão de Coni;tiruit;Pin, ,llJ!>t1c;.i � !  Cid�c11m1i.l 
1 ,, ,,., l i�,1,:i11'  ;i tu::. I  SSFXP SLJOS!::CREI AfUA C>E EXPEDIENTE 

sr PLS oo.:::; �.:::;; 1999 
Data : 25/04/2001 
Loc.al :  ATA-PL.EN - 5U85F-c:rtE TAHIA DL: AIA - f'l,.�NARl(J 
Situar;/\n : APROVADA 
Texto: Anunciada a materi,1, i; mn<::P.rlic!a i:l palavra ao !:ir .  Geraldo Melo, rel<1tnr design.ir1n pilrn pmterir 
parecP..r pel11 Comis!iim ele Assunto!. tconõmico5, que após os devir1m, 1.lsc.Jun::c1m1mto!éi, declara-se sem 
r'.unda;iiL-s dt: profer·ir o relatório , Em segu ida, o Sr. losP. Fd1i;srdo üutra questiona a necessidade de ser 
proferido parecer peli'I r.Ar., uindo en'I vista que o motivo de distribttir�o f1q1H-!l,1 C:mn1ssitu ioi a tramitação ern 
c:onj1mto c:om n PmJt:to d� Lei do Senado n° 252, de 2000, projeto r:.-stc rct1radu pclü Requerimento nº 2 1 4 ,  
de 2001, lido e aprovado n a  sessao de ontem. o Sr. Prt!Sidenlt:! Jader Bartlalho acolhe a s  considefilçoes da sr.
José Ec1uan:1n nutra, $1mdo dispensado o parecer da CAE. Ê Lido e i!f"lmvacJo o R�uernnenco n° 215 ,  de 200 l ,  
!oiUbSC.'tito pelo Sr. Paulo Hartung, solicitando i'I retinida da f.menda n° 7-PLEN, de sua autoria ,  que 
encontrava-se pendente r::le parto.>ct!!r. Pii1S$iilndo-s@ à discussão da matéri-1, wx1 di! p.11,;1vr.,i u Sr. f<.aoorto 
Rl!qui�o. Aprovado o proJeto, ressalvadas às tmentlollS I:! subemenda ,  tendo u�a,10 c1a pr1lavrn os Srs.  Pi,óro 
Simon, Álvaro Dias, l'tvlo t·tart1,1ng, Antorno Carlos Valadares, Antem l'al.:$ de Barro�, José Eduardo Dutra , a 
Srd. f:m1lia femandes, os Sr1;. Robertn Req1J ião,  cas1láo Maldaner, Lauro Campos, 5eb"st1;,sn Rocna ,  Rotierto 
Si'lh.1rnino, )01,A Fog,1c;.i, Arl1r1do Porto , Arnir ll!ndo, Ademir Andrarlt· t, Giloorto Mestnnho , Luiz Otávio, !.eomilr 
Qu1ntan1tha , Sêr-gio Machado e Eduardo Suplicy. Aprt:M1das a:. Emendas n"!i l. .1 , 4, 5 f! 6-CCJ , ae parecer 
fa11orável . Apmvadr1 a Fm,�diJ nu 2-CC".J, na forma da subemenda . Re11�1t.dc.Jas i!:. l:mendas 7, B e 10 ,  
;,pre-;rmtaoas f')f!!r9rltt! .:i CCJ,  de parecer contrál1o, PrejudicadM , 1  1•10.)eto de Lei do ?enac1o 11'' b i ,  de  1999, 
que t1·an11tava em conjunto, e as Emendas n"$ 2 e 6 ,  apresentadas pernntP. .� (:ÇJ . A Comissão Diretora parn 
reda;.ao tina ! .  Leihm1 do l'ai-ecnf no 201, de 200 1 -CDTR (Relator Sl:nador Mozari ldo Cavali::,int1 ) ,  ntl'!recendo a 
recJaçóio final da matéri a .  Aprovada a redac-,ilo final . À C::ãm.11ra dos Dept1tado!'.. À SCM, com a�ttno à 
SSEXP, 

CCJ Álvan:i Dins 
CP.E Gera lCJo Melo 

Inverter Clfdenação c1fl l!'tl/'l\tl� (P�"' ascendeote) 
02/05/2001 SSE'l(I> - SUBSECRF!TAIUA OE EXPEDIENTE 
Recebido neste órnlio às 16:00 hs . À SGM para COl"er assinaturas. 
02/05/2001 SSCLSF • SUBSEC, COOROl!NAÇÃO LEGISLAl1VA DO S!:::NADO 
Procedida a revisão dos Autógrafos (fls. 72 a 74 ) ,  À SSEXP. 
30/04/200 1 SSEXP - SUBSl:CRETARIA OE EXPEDIENTE 
À SSCLSF para ravidio dos aiut6grafo, (fü:. 72 a 74), 
27/04/200i SSEXP - suesec�ETAPJA OE EXPEDIENTE 
nKebido neste on,;ião à5 1 1 :  13 hs. 
27/04/2001 SGM • SECRETARIA GERAL DA MESA 
Procedida a revisão da lteda(ão Final (fls:. 69 a 71 ). À SS0'.P. 
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25/04/2001 ATA-PLEN · SUBSECRETARIA DL ATA· PI.-FNÁR!O 
Situaç.ao: APROVADA 
Anunc:.:1ild.:S .;i rnaténa, é concedida ;i pal&vra ao Sr. Geraldo Meto, re.trHnr 
designado para protl'!rir p..irecer pela Comissão d� A.$$untos 1.::canõrn1co:., que 
,1pós m; deviclm; ,:scl.irc.-c:muint:m-;, cleclara•se sem cond1çõe!: de proferir o 
relatóno. Em seguida, o �.r. José Eduardo Dutri! questiona i'I nl-!('.f!!;stcl�1cl!'. <lt� !;;er 
pn;flm<lo 1mwc::t':r p�l.i CAL, tnm!o em vista que o mot:1vú de d,�tribuiçao i:tqueta 
Comi�são foi a tramitação em conjunto corri n Projeto de L.ei rio SP.n<1d<i n° i:;2, 
de 2000, proJetn 1-!Str� ret.lrAl1n pelo ReQuerimentc1 no 2l4, dr: 2001, lido f: 
,1rmivfüJo n,1 !il!S.!àho cJc antE?m. O !"ir. Presidente Jader barbalho ,3colt1e c1'.'.ó 
considerações do Sr. José Eduardo Dutra, SC?lldo dispensado u parecer dn CAL. 
F· l.idn ,,1 r1prov;u.Jo u f.lcqu,mrminto no 215, de 2001, subscrito pelo S1, Paulo 
t·1artung, solicitando a retirada da t:mend� nó 7-PLEN, de sua autori11, que 
C!riWntrava-!ôc pendente de paroccr. Passando-se à disc:us!lão da matéria, usa 
da palavra o 5r. Rnh"rto Rp,q11ião. Aprovado o pn'.1jeto, l"'l!!is&l�,1dai; .i!i emcnaas 
t: s11l1ernenda\ tendo �,sacio da pa!i:tvra as !;11-:. P�ro Simon, /llv.:1m Oifü:, F'iwlo 
t·tartun11, Anton11.1 C:.irlos Villildares, Antero Paes dn B.1rrrn;, .h:iii,-) UJu.::i1a1i Uutr;.i, 
il Sra. Ernilia Fernandes, os 5rs, Roberto 1lf!QLJ1ifo, Caslldo Maldaner, l..11mi 
Campni;, Set"lasti.-in Roc:ha, r�aberto Saturnino, Jos� Fogaça, Adindo Porto, Am11 
L.anda, Ademir �ndrade, Gilberto Mcstrinh,i, t,11i1 Otávio, Leomar Quintanilha, 
Sérgi<'.I Machado e F.duarc1o Suplicy, Aprovadas a:;. t.rnl'!ncl11s n"li: 1, 3, 4, 5 e 6-
CU, de part:.-cer favorável. Aprovada a !::munt111 nº 2-CO, na torma r1a 
�ubemenda. Rejeitadas n� Emenda� 7, 8 e 10, a1ire;P.nt11t1.ii:; ílP.r11r1te .i (CJ, CJL: 
tJ.!ln!Ct�r c::or1t.r.irio. Pri.:.1ud1c:.:ados o Prt>iétO de Lei do Senado n° 151, de 1999, 
que tramitava em conjunto, e as Emendas n"� '.a! e e,, .ipresm1t,HJ.:t1i µcr�ntc .::i 
CC.1. Á Cnm1ssáo D1rP.tr1r,1 p<1ra redação tinal. Leitura do Parecer n<1 201, de
20lll-CDrn (Rclolor Senador Muz,H'ildo C,11v11lc11nti) 1 oferecendo 11 redaçiio final
t\a matéria. Aprovacia a reciação tina\. A Câmara dc,i. c1i;iri11t.ildo:.. · A SGM, com
(lt-SlirlO "' SS(Xf'.
Puhlic:nc;ilo em 26/04/7001 no DSF páginas: 72H, • 7239 ( v.�LdiiÍ!ri!?) 
?.!.i/04/:J.00 1 5GM " Sf.CRE:TARlA GERAL DA MESA 
Situação: INCLUIDO EM ORDEM 00 DIA DA SESSÃO DEUBERATlVA 
Mateno1 i11chJÍd11 em Ordern do Oiiill da sessao del1t1erativa ord1nána de hoJe, 
25.4.2001, em regime de urgenc1a (Reauenr'Tiento n° 209, dt! 2001). Disc:u!i.S.:.u, 
em turno unico. 
24/04/2001 SGM - SECRET'ARlA CiF.RAL OA MESA 
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA �l:SSÂO DELJBF.;RATIVA 
Ao Gabinete do Senador Geraldo Melo, informi�ndo Que fl m•téri;, c:onst,r6 de 
pauta da $esS�!'I dP.liberat-1v11 ordinliria de amanhã, em regime de urgência. 
24/04/2001 ATAPU:N • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO 
É tido e posteriormente aprovado o Requenmer,to n<> 2<W/iDú.l, cit� urgãnc,a 
para a matem�, nos termos da atinea li do art. 336 do Regunento Interno. 
Tramitando em etH1Junto cem o PLC, no 151/99, sendo que o Pl.5 nº �suwoo, 
ql1e também tramitava em conjunto foi rettrado, nos cermo:!i du K(.,quenmento 
11" 214/:l00l, subsr.ntc> pelo Sr. Eduardo Supticy, lido e aprovado nesta 
oportunidade e foi encaminhado ao Arquivo. À �GM i:,àr.i 1nclus.'io cm Ordem du 
D1i1 nc, sessâo de amanha. 
Pubhcação e,'1 25/04/2001 no DSf· páginu: 7102. 7103 r \ler di�np ) 
Publicaçâo em 25/04/2001 no DSF página�: 7118 r '!.@r d1�pq) 
24/04/2001 CAL - COMISSÃO oe ASSUNTOS F.C:ONÔMICO�, 
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELA'i011. 
ATA·Pl.EN, a re<1id(l 

29/03/2001 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS !:CôNÔMICôS 
, Siti,c1c-)rn: MATFRIA COM A Rfl.ATORtA 

Ao Senador Geraldo Melo para rel.lltar, por ordom do President� d;i Corr\ilõ�.iiu. 

07/03/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE A'TA - PLf.:NÁRlO 
c.11um:1mJ..1 ;1 •mrnc;fül dn Rf!auE.mrr.enr::: �'. º :';,:e 2001. ::!.!ido D Reqt_;erimento 
vota�o do Requerimento n° 15, de 2001, b fim de ser teita na ses;são de 13 ele 
março do cominte. A seguir é lido e aprovado o Requenmento no �ó, dé :ZC!Ol, 
1;ub$r.rtto paio Sr. Romero )ual, solicitando a retirada, llilm caráter definitivo do 
ReQuerimento n<i 69, <le 2001, apôs usar da pala11ra o Sr. Josê Eduardo Outra. 
Aprovado o Requerimento n1i 15, de 2001, l)áS5a a matéria também a tramitar 
em c:onjunto a,n, PLS 252/00, pen::lendo este seu caráter terminativo. À CAE e 
CD.para exame, indusi1111 da emenda ofl!red0a perante a Mesa.

1--'ag. 1•u 



Publicação em OH/03/2001 no f)SF páginas: 257'.l - 2574 (�!.!UIÍt.r.1º..) 
06/03/2001 S�CLSF - SUBSCC. COORDfNAÇÁO LEGISLATIVA DO Sl!:NADO 
!',ituaÇiio: INCllJTDó CM ORDEM DO DIA DA ScSSÃO oi::weeAATIVA 
Incluído em Ordem do Dia da sessãti deli�rativa ordinâna de 07/03/2001, o 
RQS nti 15/2001., (ll! tramitação conjunta. Votação, ern turno unice. 

06/03/2001 SSC:l.Sf' - SUF.\5EC. COORDENAÇÃO 1..t:GlSLATIVA DO SENADO 
Apreciar,ão !"õobrestadil P.nl virtude oe lP.vanr.amento da sessão, devido an 
ra1ec1mento do ex--�enador e atual Govemaelor de Síío Paulo, Mârio C::uvas. 
Puhlic:�c}io em 07/03/;1.t"lDl no DSF p,:iiginas: 2410 ( V.ct diilr.i�) 
20/02/:lOOl SSCLSF ·· Sll8SEC. COORPL:NAÇÃO LEGISLATIVA PO SENADO 
51tuação: !NCl.UlDO EM ORPl:M DO DIA DA seSSÂO DELIBERATIVA 
lncluicin mr1 Ordem do D1õJ da sessão deliberativa ordinária do c1i� 06/03/2001, 
11 RQS n° 15/1.0íll, de tramitnçi:lo conj1,mta. Votaçéio, em tLJrno únicc;i. 
20/02/;iílíll !-:SC:LDF ·· SUBSE:C. COORDFNAC).O LEGISLATlVA [)() S!.NAllO 
Situ,11,;;;io: AGENriADO l'ARA OR[if.M DO DIA 
AgendadCJ p.;ir� a sessão dn dia 6.3.2001, 
1 í,/02/:WOl SSCL.SI • SUBSEC. C::OORDENAÇÍ\O LEGl5I ATIVA DO SENADO 
Situaçan: AGUARDANílC"J INCLUSÃO OR.OEM DO DIA DE REQUER.IM!;:NTO 
Aguardando inl".lusão em Ordi,m do Dia, o RQS ,,o 15/2001, de tram,1:açt:10 
conjuntei. 

16/02/;?001 ATA-PLEN · SUBSECRETARIA OE ATA - PLENÁRIO 
l.tiitura do RequP.ninento n° l!i, de 2001, subsr;:rít!') pt?lo Sr. Lúcio Alr.árit,<11<1,
solicitando a tramitação conjunta do Pl.5 n<> 252/2000 com a prRScnte matéria,
qu� 1ii tramita com n J'LS nº 15 l / t �)99. A SSCLS, p<1rcl ineIusao do
rcquenmento l:!m Ordem do íJi,1.
F>ublicaçàn ern 1//02/200.l f1u DSF pá�,n,1s.: 123.'.3 ( Vér dil!lripJ 
05/02/2001 SSC::L5F • SUBSLC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 
En1:,in11nhado ao PIP.n�nú. 

0S/02/2001 CCJ . Corni�são de Constituição, J�1stic;.s e Cidadania 
Ent:".;1rr11nt,ada a SSCLSF, .1 pedido, eni atandimento à Ordem n° 01/01., de� 
)1/01/01, com /li finalidade de leitu@ de reqt,n!!limento de tramitac;ito conJunta. 
12/12/2000 CCJ · CMllS5ão óe Constituiçâc;,, Justiça e Cidadani<l 
Sitqaçito: MATcRIA COM A RELATOP.JA 
Ao Relator, Senador Alvaro Dia!,;, para relat.11r a f::menda nº 07- PLE:N. de 
autoria do St"!n. Paulo Harlung. 

12/12/2000 ATA•PLtN • SUBS!;CRETARIA OE: ATA - PU;NÀRIO 
A Presidência romunica ao Plenârio que encem>u o prazo ontem para 
apresentação de emendas, sendo ql-.lll! .110 mesmo foi iipn,sentada a tmenda n" 
7-Plen. de autoria do Sr. Pi1�1lo HartunQ. A mat@r,a tramita em i;onJunto com (1 

Pl.5 151/99, A Comissão de Constitui�O, lustiça e Cidadim1ol!I para exame do!!
Frnend!!.
Publicação @rn 13/12/200!) M DSF páginas: 2.47M 1' V�.rq_jJui.9-) 
11/12/2000 SSCLSF - SUf!SEC. COORDF.NAÇÃO LEGISLATIVA 00 SENADO 
An•)(ada a Emendá n" 1, de Plemsrio, apresentad.i rio ora20 regimental, de fü. 
60. Enr.aminhado ao Plenlilno para com,,m,car;ão da terminc;i cio prazo oe
;.pre:Sênt:.c,ção de em$nda�.

04/12/2.000 SSCLSF · SUBSEC. COORDl::NAÇÃO LEGI51.ATTVA 00 SENADO 
5ituaçáo: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMt;;NPAS PERANTE A MESA 
Prazo para rec:et)llnenco deemernlas: 05 i! :i.1.12.2000, 

01/12/2000 ATA-PLEN - SU6SECRETAR1A DE ATA· PLENÁRlO 
LFlitma do fiarecer nº 1.176/00-CCJ (R@lator Senactnr Àlvarn Dias), tc1voriivel ao 
fll'óJ�to, com acolhimt:!nto das f;;rnendas nºli i, 1, ), 4 1 5, 9 e �111 reJé1ção das 
Emenda5 n° 'l ,8 e 10, ficando pl'eJudicada a Emenda nt' 6, e pela 
prejudicialldatl@ do PLS nº 151/991 com o qual tramita em conJunto. l.eitur,11 do 
Of'ic10 144/00, do Presidente da CC.J, comunicanClo a ,aprovaçao do pro)eto e a 
prejuctic::iaUdade do PLS 151/99, com o qual tramita em conhmto, em reunii:ln 
realizada em 22/11/00. Abertura de) prazo de cinco dias úteis para interposição 
de rec1ir-so, por urn décimo da composic;ão da Casa, pará que as matéri,11!; $!:Jllm 
apreciadas pelo Plenáno, nos tE!rmos do art. 9-l-, §§ 3° 

e 5°, do fUSF. Leitura do 
0,e:::u�o r," '.�2/00. 5ubscritc. celas ';,r� �oberto f:e!re e r,�mos S:� 5,�nil,Jme�,

1 1 
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SSCI..Sr. 
Publicaçao em 02/12/2000 no OSF páginas:· 24080 · 24095 ( Ver �hiriq ) 
Piihlic:w;iiu crn n:i/12/2000 no DSF páginas: 24102 - 24.1.03 (�iiu�) 
29/ll/2000 SSCL.SI ·· SUBSE:C. COORPeNAÇÂO LEGISLATIVA DO SENADO 
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) 
Anexacl,1 l�1Slat;i111 citdada no parecer. Aguardando leitura de pare<:C!r. 

2:l/l.l./:tOOO CCJ - Com1i:$,Í.io de COn$tlWiç.iío, Just1ça e Cidadania 
Em reunião extraordinária é lido o relatório, discutido e aprovado o projeto, por 
unanimidade, nos termos do relat6tto do Sanador Álvaro Dia&, passando a 
constituir o Parecer da Comissão que aprova o projeto con, liels f.rnénd,u; 
renumeradas para Emendas n° 1-CO {às fls. 51), n° 2-CCJ (às fls, 46), n° 3-
CCJ (à$ tis. OB), n!,) 4·C:CJ (às fls. 09), nº 5-CCl (as fls. 12 al3), nº 6-CO (às 
fi?;. 19 e 20), À SSCLSF. . . 
22/ 1 t nrmn CC1 - Currnsi;át1 de Constituição, Justil;a e Cidadarna 
5ituaçào: PRONTO PARA A PAUTA NA COMiS$ÃO 
H.ecehido novn relatório, reformulado pelo Senador Álvaro Dias, com o voto pela 
aprovaçffo da matéria; com o �colh1m@nto dis emendas n°s 1, 2 (na forma da 
i;ubemenda � ementl� n° 2), 3, 4, 5, e 9; pela reJelçào d,n emendas n<• 7, tl t1 
10; pela preJud1cialidade da Emondil no 6 f! do Projeto de Lei do Senado n° 

l 51, de 1999. Matéria inclusa na pauta de 22/11/00, após u Ord<�rn do üi.:i ..
21/11/2000 CCJ - Comis!..ÍÍo de Constituição, Justiça e Cidadania 
Anexei (fls. 32 a33) emenda n° 10 de iniciativa da Stm. i':tlu;ir(lo S1.1pl1<:y, 
pendente de voto do kclator. Matéria inclusa na pauta oa reunião 
extraord1nárin de 27/11./00. 

16/11/2000 CCJ · Comissão de Constituiç�o, Just1çç1 e Cidadani,1 
S1tuac;.iit.>: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO 
Recebido o relatóno reformulado Stm, Álvaro Ui.is, com voto pelê'I aprnv<1c;ào o., 
rnat�nri, c::om o ar.:i:ilnimento das Emenda$ n°s 1,2 (na forma oa subemenaa b 
emenaa n11 2). ), 4, S, 8 e 9; r.,ela reieição da Emenda n° 7; pela 
prejudicialidade da Emenda n" 6 e do Projeto de Lei cio Sél'lêlclo n° 1 !·; i, tl<� 
.1.999. Mataria pronta para a Pauta na Comissão. 

14/11/2000 ca - C.:am1ssão d(? C::onstltuiçlo, Ji.rstir;a e Cidadania 
Anexei às tis, 17 a 31. as Emendas n°s 8 e 9, am1:1as ,ie autoria do Senador 
Antõruo c:;.irlos ValHtlàre11, níerecidas ao presente Projeto, Ao gabinete do 
Senador AI varo dias, para relatar_ as r�endas �mendes. 

31/10/2000 CCJ - Comiss;ão de Constituiçáo, Justiça e Cid.id�ni.J 
S,t;uac;iio: MATERJA C:QM A REI.ATORIA 
Anexei às fl!i. 15 e 16, a E:mendai n° 7, de autoria do Senador F.dn.nn L.ooao, 
uterf!{'.ida i'lo presente Projeto, Ao Gabinete do Senador Álvaro uias, para emitir 
relatóno. 

25/10/2000 CCJ - Comissão de Constituição, Justir,ill e Cidadam,1 
!::iituar,ãn: r1::nmo DE VISTA CONCEDIDO 
Apà$ a lc1tur,11 do ret1,1tório a Presidênçia i:0ncede vista coletiva da matéria, 
11/10/2000 CCJ - C:om,,sio de (C)nstitu1çãr;i, Justiça e Cidadania 
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO 
kec:e!lido a relatório do Senador Álvaro Dia5, com voto pela aprovação, com o 
acolhimento das Emendas n� 1R, 2R (Subemenda), j, 4, S, e ficando 
prejudicada a Emenda no 6, Fica prejudicado o ProJeto de L@1 do Senado no 
lSl, de 19':l'J, que tramitava em conjunto tom a presente matéria. Maténa 
pronta para a Pauta na Com1sslio, 

10/10/2000 CU· Comis:dio d@ Constituição, Justiça e C1dadan13 
�ilu.ição: MATF.RJA COM A RELATORiA 
Retorna ao GatMece clcl Senador Álvaro Dias para consubstanciiir as t::menoas 
n°s .1 e 2 ao Relatório 

01/08/2000 CCJ - Comiss:lo de Constituição, Justiça e Cidadania 
Situação: MATl!RtA COM A REl.ATORIA 
Di5tribuído ao Senador Álvaro Dias, para emitir relatório. 

íl2/06/2000 CCJ - Comissão de Constituiçao, Justiça e Cidadania 
S1tuaçào: MATF.RlA COM A REIAi'ÓP.IA 
Anexei às fl!.. de nus; 12 a 14, as;. Emendas n"s � e 6, OI!! autar1.a do Senador 
Serglú M.ir:hâclo, 



01/0r,;:;,ono ATA-PLEN · 5tJl3SCC:RC::'1 ARIA DE ATA - PI..FNÁRICJ 
11 ::tj - Aprov11C1n n l'<P.querimento n° 7.f,!l, ó(,! inoo. A matéri,1 ria!.!ôa a tramitar 
em cnni1mtu c.:urn o Projeto de Lei do .Senado n° 151, dl:' :t'J'J'J À cnmi1,��m de! 
Cnnsl1tu1ção, Justiç,1 M Udaaan,a, em (lc?t;1!;,',io tf!rrrn11at1va. 
Pub11r;;1ç:io em 02/06/2QC1o 11ci I)i;f' páginas: 11390 

Situaçiir,; INCLU!PO EM ORDEM DO DlA DA SE:SSAO Pt=UBl::.AA11W., 
lnch1í!lo em Urdem do Dil!I d11 111ssio d1lib,rat1va ordint\ri11 dC> dia 1"/06/2000, 
o RQS n° 26B/2000, de tramitação conJuntil, Vot;ição, em turno único.

t 7/05/2.000 SSCI..SF • SUE!SEC. COORDENAÇÃO Lê:G!Sl-ATIVA DO Sl;NADO 
:ôituai;ão: AGENDADO PARA ORDEM DO DIA 
Agendado para Ordem do Dia di:! SQS$âo dtlibtretiva ordinári11 de 1 o .Oti.2000, o 
Requerimt1nto n° l68/2000, de tramita�•º conjunte çom o f'I-S nº l.St/99, 

tS/05/2000 SSCL.SF - sussec. COOROl!:NAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 
Situ1çiio: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDl:M 00 DIA DE RéQUt=ftlMEN1U 
Aguardando inclusão em Ordem do Dia, o P.QS nª 268/2000, dt tramita,;io 
conjunt11. 
16/05/2000 ATIHI..EN • SUB51!Cf{ETARJA OE ATA • PLENÁFllO 
É lido o Requerimento nº 268/2000, do Sr, Pedro Simon, solic:it;mdo a 
tramitaçio conjunta dá matéria com e, Projeto de Lei do Senado nº l.51, de 
1999, por versuom sobre i!I rnesma matéria. À SSt;I-SF para ini;lusiio em Orden, 
do Diil do Requerimento. 
Publicação 11m 17/05/2000 no PSF fliÍ�ini1s: 9�!il4 

16/05/2000 S�CLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO 1.EGISlATIVA DO SFNADO 
F.ncamll'lhilda ao Plc1nário para atender leitura de íf,!querirnentc,. 

15/05/2000 CC.l - Com1s,ao de constituição, Justiça e Cidadanii'l 
Encarni11l1ado à SSCLSF, a pedido, em at1ndimento à ordem n° 6!:i/UO, de 
11/05/2000, (:om a f1nrtiidade de leitura Qe requIrimento de tramitação 
conjulll. 

10/05/2000 CC:J - Comissão de Constituiçeo, Justiça II Cidadania 
Situação: PEDIDO PI= VlSTA CONCEDIDO 
A Presidinci;i cor\c11de vista colttilla da matéria. 

09/05/2000 C:O • Comissão de Constltuiçio, Justiça e Lidadania 
Situ.iç5o: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO 
Anexei emt!!nda n° 4 dá autoria do Senador Sérgio Machado. 

08/05/2000 CD • Comissão de Const\tuiçlo, Justiça e Cidad<1nia 
Situação: PRONTO PAAA A PAUTA NA COMlSSÃO 
O Senador Àlvaro Oitts reformula o relatório çQm voto pel& aprovação· <ia 
matéria com as emendas nº Ole nu 02, que apresenta, e pela 11provi1çã,; d.;1 
@Nl6nda n11 03, d11 auto�la do Senador Francelino Pereir11, Matem, pront,1 pua 
inclusiiô úm paut11 da reimiiio de 10/05/00. 

04/05/2000 CC) · Comt�sio de Con,tituiçáo, Justiça e C:idadar1i;, 
Situa�.!io: MATI:RlA COM A R.l:LATORIA 
Al'ltxei a E manda n° 3, da 111utoria do Senador FràriCtlino Pere1rc1. Ao gabinetf\ 
do Sen11dor Álvaro Piá& par.- relatar a m11nci0nada Emenda 

04/05/200() CO • Comissão de Con1t;tuiçii0, lu5tiça e Cidfld1rni11 
Ao G;ibinete do relttor, Sen. Alvaro DIH, p;m1 reex1m1 do Relatório. 

02/05/2000 CCJ · Cormnio dt Constituiçllo, lust1ç11 e Cidadanib 
Situaçiio: PRONTO PARA A PAVTA NA COMISSÃO 
Recabido o Ral111tório reformulado do Senedor Álvaro Dias, c;om o voto pel" 
aprovaçio do projeto, com u emendas de n°s 01 e 02 que apru;enta. M;iténa 
pronta p11ra pauta na Com1Hiio. 

02/05/iooo CCJ - ComiHio de Con!:titulçio, Justiç11 e Çid11dl'mi11 
Sltuaçiio; MAT�lllA COM A Rt:LATORIA 
Encaminhado ao Stn11d0r Álvaro Oias para reexame da matéria, a pedido. 

11/08/1999 CCl - Com1nio de Constituiçio, Ju,tiçil e C::idedanic1 
s,tuaçiio: PRONTO PARA A PAUTA NA CóMISSÀO 
Ri,cebido na CC) em 11.08.99, com o parec:et devidamente assinado pelo Sen. 
Álvaro Dias, com voto pala aprovaçíio do P\.S J5J/9Sl nos turnos do 
substitutivo que oferece. M11tér1a pronta para pauta nesta Comi:5$io. 
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02/üi'/.1g99 C::u • C,,mb:.iio d,) Constituiçiio, Jwa1c;a I! Cid8dàn1a S1tu<1çéio: MATER.lA COM A RELATORIA D1!.tr1buidu irn Sen, Àlv,m, Oi11:; µaro relar11r. 
20/0S/ lD9Q CCJ · Cor11ir.si"Ju de C.on:it1tuiçao. Jui:;t1,;.:i e C1'1�dJ!ll,1 K!!cebidl) fli! CC:), riesla d.-t11. 
20/05/199!J'S5C:úM SU135ECRETAR.JA DE COMISSÕE�:.Sitll.!lção: F.M 1 RAMfTAÇÃo N/\;. COMISSÕES f.l.ecebido nestil d;sla. A ·ccJ p/uame da matéria. 
l!l/05/1999 ATA·PLtN • SLJB5ECRFTARIA Pf AlA- PI.ENÀR.TO S1tu<1r;ii10: A(,UARDAN()O RECEBIMCNTO DE EMFNDAS Le1tur,1 A C.:om1s:;iio de Const1tuiçi10, Just11;111 Q C1daàanu1 (Decisão T!!rmrnl!lt1va \;'\t)dJ! oodt'q:. r'!cf!t,r,r •P"'!nd!!�, no !:'trfcidn d! r.in�c.: d'.ê!! !'! �IJl:.i. i:!=6r. r:f:��P::: 1:·: -�-';- . . 

19/05/1999 PLEG • PROTOCOLO LEGISLATIVO51n1ação: AGUARDANDO I HTURA 1:st� prtices!io contém 07 ( sete ) folh.,, numeradas I!! rubricactas. À SSCOM 

Fonte: S<!Cretaria--Gm,1 da Mesa
Dúvida:>, ri:clamações e informações: �SINE • Subsec;IJ!taria.dal(lf�

Oficio n'' r I -:• / 
�·, . >._ (SF) 

-, . 

Brasília. em de maio de 2001. 
,_ 

Senhor Primeiro-Secretário, 

Em:1.1minhc/a Vossa Excelência. a lím de ser submetido ti revisão 
da Cãnrnrn elos Depurados. nos tcrmós uo mt. 65 da Constituição Federal. o Pm.ieto de 
L.ei do Senado n 11 3 53. de ! 999. 1.:onstante rlos autógrafos em anexo. que ·'dispoe sobre
o tinanciumcnlo público exclusivo das compunhas cleiLorais e estabelece critérios objetivos
de distribuí<,:iio dos recursos no àrnbiro dos partidos".

A Sua Exc::eléncin o Senhor 

dor Carlos Wilsm1 
Primeiro S11ere�rio 

nt>n11rndn Severino Cnvnlc:mri 
Primciro·Sccretárin da Cfünaro dos Deputados 
Ess/Pls99353 

Secretaria Especial de Editoração e Publi� do Senado Federal 6 Brasília 6 DF 



Slfü.i!O MACIIAllO (l'Sllll- L'I:) JSENJ 

Ori�cm: SF 

ltmcnta; 

lllSl'Úli SOBRE O FINANCIAMENTO PÚAI .ICO EXCLUSIVO PMi (:AMPANl·IAS F.J .FTTORATS E F.STAAFI .FCF
CRITl'!RIOS O[l.lFTIVCJS l'lF DISTIUlll.1 1�'.ÂO l.>OS H.ECURSOS NO ÀMUllO DOS l'ARllllOS. 

�:�plicação da '1:nwnta: 

lndcxiu;io; 

AI .TFll/\ÇÀO, l ,f.! l·Vil'>fü�AI ... 01<.liANIZAC:ÀO, PAR'l'IDO POLITICO, Lli(ilSL1,WÀU ELlil l'ORAL, NORMAS, 
El.l:l(,IÜliS. UTILIZA(,:Ào, l'INANCI/\MENTO, CAMPANHi\ ELEITORAi ., f'Ol)P.R fllJJlLICO, RECURSOS, 
DOTAÇr\O ORÇAMENTAIHA. AUMENTO, VALOR, COTA. 1-'1.JNl>O l'AIUfüAHIO. l'XCI .IISIVIDAIH. 
API ,!CAÇÃO, C/\Ml'ANI IA, l1R1•:v1sAo, OR(,IAMliNTO, .IUL>ICIARIO, (TSE), DU'OSJTO l.lANCAIUO, 
INS'l'ITU!(,'ÁI} FINANCEIRA OFICIAI., l'RP.STAÇÃO DE CONTAS, CRTTF.RIOS, J ,FfilSI ,AÇMl, PRAZO. 
DISTRllllJIÇAO, TOl'AI .. llll<FlOIUO NACIONAL. RATLLO. I'1.iRCliNTAl.iEM, DIRli'l'ORIO lU:GIONAL, 
DIRFlfll!IO MIJNICll'AL, OIJSERVA</Àü, PROPORCIONALIDADE, FILIA(.,'ÂO PARTIDARIA, CANDIDATO 
liLl!ll'O, PROi uu;Ão. I' A( iAMENTO. Mlll :r A. PROCF.SSO El ,FITORA! '• R FCEBJMENTO, DOAÇÃO. PESSOA
l"!SICA, l'f'.SSOA JllllllllCA, AUXILIO FINANCl.ilRO, I.:LEl'f'Oll, CANDIDATO, CAIU.O IJLETIVO, 
Rl:V!.)(ji\(:AO. 

Puder Conclusivo : N/\0 

l.,l'gisl11çilo Citndn: 

Ll:I 009091\ de l 99� 
Ll;I009504del 1997 

Despacho Aluiil: 

COMISS.'\O DE FINANÇAS E TRIUUTAÇÂO (CF!') 
COMISSÃO llF CONS ITl'LIJ�:Ão E .IUSTl<,:A Ll üLl JWDAÇÃO (CCJR) 

Últin111 Ação: 

TRC:OM • 11'.M TIUMl'l'AÇÃO NAS COMISS(IJi:S 
25 06 20111 · CFT. COMISSÃO llli'. 11INANÇAS E TIUBUTAÇÃO 
RELATOR DEP PL!Dl{O NOVAIS, 

Regime ele 'fl'nmlt:açilo: 

OIH>INÀR.IJ\ 

Tnirnlt11çi\n: 

04 O!í 2001 - .\IESA (�IES:\) 
Dl:Sl'i\C.'110 INIClr\L A CCJ!t :\l'l'NSE-SE A Fsn-: O PL 1 �77199 E s1.:u Al'l'NSAllO. 

21052001 - MESA (I\U'.S\) 

http://srv hrs O l /i1cl.icgi/11ph-hrs.cxc'ts 1 -' l'l. 0459�2 .. ./PesquisaLivrc.hlm&p 1 &r O&l' S&d Slf-f 06/11/01 
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lll'IT:1(1110 (')J,' P-4R 1/01, DA cem. SOI.ICl'l'ANl.lO A APENSAÇAO uo PL. 1,71/99 A 1-:STF H, REVENDO O
lll'Sl'ACIIO INICIAI. DE DISTHIIIUIÇÃO Al'OSTO A F.STI': PROJETO, PARA lNCLU!I( COMO COMl'FTí'Nll·.
NI lS Tl-:l<MOS DO Alffl(iO .�if DO RIC'D. A CTT, Qlll: SE MANIFFSTARÁ ANTES DA CC.IR. 

l(, Mi 2001 • M•'.SA (MllSA) 
f)FSl'AC'fHl A Cl·T (ARTIGO 54 1)(.) RI) 1: CCJR, Al'IWSE-SF A FSTF () r•r .. 1577/99. (NOVO DESPACHO). 

(li 061001 - l"ílMISl-l,\O IH'. CONSTITfllÇÁO F, ,IIJS'rlÇA F. DF. IU:DAÇÁO (CC,11{) 
IH:LA'l'OR 1 >LI' N1-:I .SDN nrnci 1. 



CID.\ll\:\'I.\ P.\R.\ TODOS 

ORÇAMENTO PÚBLICO 
"É NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS QUE A POPULAÇÃO DEVE EXERCER 

SEUS DIREITOS DE CIDADANIA" 

ORÇAMENTO PÚBUCO, UM ASSUNTO DIFERENTE, 
MAS MUITO INTERESSANTE. 

• É Interessante porque tem a ver com as
nossas vidas, dos nossos familiares e de
toda uma população, e se tem a ver com a
vida de todos nós, então devemos conhecer.

• Para começar, vamos saber o que é
Orçamento.

• Orçamento tem a ver com Receita e
Despesa, e o melhor jeito de compreender
mos é começar pelo Orçamento da Familia.

• Na familia a soma do salário de todos que
trabalham e moram na mesma casa forma a
receita familiar, e a soma de todos os gastos,
forma a despesa familiar.

Enfim, Orçamento Familiar é ver quanto entra de 
dinheiro e quanto se pode gastar. 

E o Orçamento Público é parecido com o da 
família, a única diferenca é de onde vem o dinheiro 
e onde se gasta. 

O.P.: UMA BANDEIRA PARA TODOS

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. 

ORÇAMENTO É UMA LEI E, ASSIM, UM 
DOCUMENTO PÚBLICO. 

a Ê público porque trata de receitas que têm 
sua origem em recwsos extraldos da 
população e porque trata de despesas que 
objetivam atender as necessidades de gestão 
da administração pública. 

O É público também porque elaborado e 
aprovado dentro de um espaço público: a 
camara de Vereadores, ou a Assembléia 
Legislativa, no Estado. 

"QUANDO UMA POPULAÇÃO NÃO 
PARTICIPA DO ORÇAMENTO FICA 

DIFICIL COBRAR OBRAS E 
SERVIÇOS; FICA DIFÍCIL AVALIAR 
MÁS APLICAÇÕES OU DESVIOS." 

• Por isso é que a participação no processo
orçamentário é uma boa. forma de exen;er a
cidadania.

• Participar nas decisões do Orçamento é
também defender o patrimônio público e
contribuir para reduzir . as desigualdades
sociais e aplicar de fomia honesta e eficiente
o dinheiro público. Isto significa controle
social da máquina pública.



C I D .t\ D À N I ,.\ E . .\ L. R. F e 

EVlTAR DÉFIOTS. REDUZlR DiVlDAS. 

OS GRANDES OBJETLVOS DA LB DE RESPONSABlUDADE 
FfSCAL. 

PARA MELHOR COMPREENDER O INTUITO 00 
LEGfSlAOOR, É PRECISO TECER CONSIDERAÇÕES 
SOBRE A DIFERENÇA ENTRE DÉFICIT E DÍVtDA 
MESMO QUE ATRAVÉS DE UM EXEMPLO SIMPLES, 
COMO RASSAR:ÁAVER. 

Em 1.998, uma família recebeu:.$ 1Jl00: Gastou, ou 
melhor comprometeu, $ 1.200.. Certamente,. não 
pagou esses $. t.200 .. Pagou só o que- recebeu� i: é,$ 
1.000... Apresentou, em t998, um déficit de $. 200. 

Essa família eomeçau mal a ano segumte; Com· uma 
dívida de $ 200. Nesse ano, o de 1:.999; recebeu$ 
1.3.00- e gastou $ 1.250; Conquistou ela, a. família, 
um superávit de $ 5(}. Contudo, os$. t.380 recebidos 
não pagaram· todos os $ 1.250 "gasto.s"no period� 
porque era preciso honrar a divida que veio· de 
1.99&, aqueles$ 200. Assim, a divida familiar, em 
31/12/1999, mostrou-a seguinte posiçãa:: 

DÍVIDA EM 1°/01/t.999 ----$:200 
HSUPERÁ\llT DE 1.999 $ 50· 

(=) DÍVIDA EM 3-1/12/1.999 $ 150 

Dessa forma� a.superávitde 1.999-reduzitr,ern $ 50, 
o estoque. da divida familiar.

Apesar de simplista, o exemplo ilustra o mecanismo
que vale para as entidades federadas da Nação, 
União, Estados e Municípios. O bom aômiilistrador 
busca superávits no- intento õe diminuir a dívida 
acumulada, fruto esta- de déficits verífisades em 
anos pretérios. 

Assim, dé1icit. é o resultado negativo apurado num 
determinado corte de tempo, os 12 meses do. .ano 
civil.. D"iv.ida� por sua vez, é o déficit. orçamentári� 
não pag.o.. acumulado· em sucessivos· períodos: de 
empo,. o seja:,. em sucessivos anos civ.is-. 

Déficit orçamentário causa dívida. Por outro lado, 
dívida, quando financiada, também causa déficit, 
porque os juros daquela pressionam o orçamento. 
Déficit é um resultado. Dívida, uma posição, um 
estoque. 

NÃO PLANEJAR SIGNlflCA GASTAR O 
DINHEIRO PÚBLICO E.M PRtoRIDADES 

. tMEDIATISTAS, DE CONVE.N�NCtA, QUE \/:ÃO 
St.lRGINDO·Ã FREnTE. 

É no ptanejamento, que temos a oportunidade de 
eiaborar um projeto alternativo. Convém ficarmos 
alertas para não confundir projetos comprogramas. 
Há planejamentos· que. .tem Pfl)Qramas, mas. não 

· tem .projetos.
O projeto. é. a síntese da prQgrama. Este deve
precisar. os objetivos,. as pcioódades, os recursos as
etapa�: o modo. de atuar nas: diferentes áreas e. com
os. diferentes setores da população ..
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CIDADFS 1,!0M DECISÃO NO PRIMEI.AO TURl\!O 

Cidildr 

Felrd de Santa11d 

Vila Velha 

Campo Grande 

Campina Grande 

Campo� 

Duque de Caxia1 

Nova Iguaçu 

São João de Meriti 

Joinville 

Jundí;ií 

ÜSd5�0 

P1,u:1t,1b., 

Ribf'tráo PrNo 

Santo André 

Estado1 Candidato (partido) 

BA José Ronaldo (PFL) 

ES Max Filho (PTB) 

MS André Puccinelli {PMDB) 

PB Cassio Cunha lima (PMDB) 

RJ Arnaldo Viana (PDT) 

RJ Zito (PSDB) 

RJ Nelson Bornier {PSDBJ 

RJ Antonio de Carvalho {PMDB) 

se Luiz Henrique (PSDBJ 

SP Migut-1 Haddad (PM0B) 

SP Celso Giglio(PTB) 

<p José Machado (PT) 

SP Antônio Palocci (PT) 

'iP Celso Daniel {PTJ 

Sao 8ernardo rlo larnpo SP Mauricio Soares {PPS) 

São José dos Campos SP Emanuel Fernandes (PSOB) 

Sorocaba SP Renato Amary (PSDB) 

Em% 

81,06 

Rio de Janeiro 
(RJ) 

:S) 

OUTRAS CIDADES COM SEGUNDC> TURNO 

Cidadt:' Estado I Candidato s 

Contagem MG Ademir Lucas (PSDB} 

Juiz de Fora MG Tarcísio Delgado (PMDB) 

Uberlândia MG Zaire Resende (PMDB} 

Apuração até 21 h

Jaboatão 
_ �E

_ 
F�nando Rodovalho (PS(} li i'ªª�

Olinda PE Luciana Santos ( PC do B) ' 1 • 1 

Londrina PR Nedson MicheÍet� (;;
D

�--,- Ili! 5il•EÍ
]

Maringá PR JoséCl�dio ( PT) . 1 .. • = 

Belford Roxo RJ Waldir Zito (PPS} e

Maria Lúcia (PSDB) 

Niterói � -J�ge Roberto �ilveira (PDT ) · l1'3!§i(•ijj 
São Gonçalo RJ 

Canoas RS 

Caxias do Sul RS 

Pelotas RS 

Campinas SP 

Edson Ezequiel (PDT} e

Henry Charles ( PMDB} 
��=-:---�:--�-�----�----Marcos Ronchetti (PSDB} !IHUl•lill 

Pepe Vargas (PT) l14!4i(•J� 
Fernando Marroni (PT )' , l14!4i6J•l 
Toninho Costa Santos (PT) 11J��____ 

Diadema SP José de Filippi Jr. (PT} e

José Augusto (PPS} 
-----------

Guarulhos SP Elói Pletá (PT) e
111M3mO•ItJI 

Mauá SP 

Mogi das SP 
Cruzes 

Santos SP 

São José do Rio SP
Preto 

Jovino Cândido ( PV )  , 

---:-_.,_--==== 

___ o�w�tdo º::ia::_:
s (
:_:

PT
:.:_
) __ �lllfflml�. �·��-

Junji Abe (PSDB} 11:JUi(•J� 
Beto Mansur (PPB) -� -�-

------r.-.. -.. �� ... -iãl----Edinho Araújo (PPS) lliUffiJ� 
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PREFIDOS DE CAPITAIS 
DISPUTAVAM A REELEIÇÃO 

PREFEITOS OE CAPITAIS FORAM REELEITOS 
EM PRIMEIRO TURNO 

PREFEITOS DE CAPITAIS FORAM 
REELEITOS NO SEGUNDO TURNO 

PREFIDOS OE CAPITAIS FORAM DERROTADOS: 
2 NO PRIMEIRO TURNO E 2 NO SEGUNDO 

Resultados nas outras 17 cidades que t[veram segundo turno: JUIZ DE FORA (MG) Ra·m1undo Tarc1s10 Celi:a'.:o <PMOBl. 54.60%. Carlos Alberto Bejani (PFU. 45,40º = CONTAGEM (MG): Ademir Lucas G,mes (PSDB), 58,88%. Paulo Augusto 
Pinto de Ma�os (PMDB), 41,12% UBERLAND IA (MG): Zaire �ezende (PMDB1 � :l 30º= L,•z Humberto Ca·;,uo 1PPB) 40 70°<> PELOTAS (RS): Fernando Stephan Marro·, (PT), 52,94�º Leila Maria Wulff Fe:ier (PPB), 47,06%. CAXIAS DO SUL

1 

(RS): Gilber.o José Spier Vargas (PT), 50.20,ó Jose Ivo Sa11011 (CMDB). 49" CANOAS (RS): Marcos A·,:. 1 1c � )rCJet1 tPSDB). 50.58%. Marco Aurelio Sp"II Maia (PT �9,42%. OLINDA (PE): Luciana Bart-:isa de Oliveira Santos (PCdoB), 
52.34%. Mana Jacilda Godo1 Urqu1sa (PMDB), 4 7 .66%. JABOATAO (PE): F f:f 0ando Anton :, Rodovalho (PS.., ê.· 7 5º·, U!1ms Tenorio de Albuquerque Neto (PSDB). 37 �:�. CAMPINAS (SP): Antonio da Cos,a Santos (PD, 59,79%. Çarlos Henrique 
Focesi San Ja10 (PSDB), 40.21% DIADEMA (SP): José de F11!pp1 Junior (PT :i2,55% JJS" Augusto da S1l,a Rarr JS (PPSl 47,45%. GUARULHOS (SP): Eloi Alfredo P1e!3 PT), 50,13%. Jovino Cândido da S1l,a (PV), 49,87%. SAO JOSE DO RIO 

PRETO (SP): Edson Edinho Coelho Araujo (PPS), 53.80% Manoel Antun�s IPFL). 46.20c, SANTOS (SP): P�ulo Roberto GJmes Mansur (PPB), 52,2l'ro Telrna Sandra A.;;osto de Souza (PT), 47.79%. MOGI DAS CRUZES (SP): Junji Abe (PSDB), 
55,89% FrJncisco Moacir Bezerra de Melo Filho (PMDB). 44.11%. MAUA (SP): Oswaldo Dias (PD, 53,15ºº Leonel Damo (PSDB), 46,85% MARIHGA (PR). José Claud10 Pereira Neto (PT), 69,70%. Manoel Batista da Silva Junior (PIB), 30,30%. 
LONDRINA (PR): Nedson Luiz Micheleti (PT), 64.15%. Homero Barbosa Ne!o (PDTl, 35.85%. 

TOTAL DE 
VOTOS VÁLIDOS 

84.520.201 

62.068.025 

EM 1996 EM 2000 

Governistas 
(PSDB, PFL, 
PMDB, PPB, PTB) 

Partido 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PPB 

PTB 

PDT 

PL 

PT 

PPS 

PSB 

PSD 

PCdoB 

PSC 

PV 

69,4i% 

I 
1 

Votação 
. em 1996 

11.680.780 18,82 

9.472.383 15,26 

9.859.150 15,88 

7.713.017 12.41 

4.359.162 7,02 

5.657.149 e.11

2.504.242 4,03 

4.307 .470 6,94 

446.591 0,72 

1.929.834 3.11 

1.164.694 1,88 

212.024 0,34 

585.7�7 0,94 

217 .367 0,35 

Oposição 
(PT, PDT, PSB 
PPS e PCdoB) 

Votação 
em2000 

13.257.675 

12.972.839 

13.518.346 

6.612.742 

5.803.071 

5.611.793 

2.54L540 

11.938.734 

3.509.922 

3.861.987 

1.271.071 

382.827 

533.�50

644.639

GOVERNISTAS 

-11,09%

�f .. � VOTA ÃO DE VEREADOR POR PARTIDO , t<
Saldo Pa rtido 
em% PMDB 

15,68 -16,68 PFL 

15,34 + 0,52 PSDB 

15,99 0,69
PT 

PPB 
7,82 - 37,08

PTB 
6,86 -2,27 PDT 

6,63 Pl 
3,00 -25,55 PPS 

14.12 + 103,45 PSB 

4,15 + 476,38 PSD 
PSC 

4,56 

1,50 

0,45 

0,63 

0,76 

OPOSIÇÃO 

+48,02%

+ 46,62
PV 

- 20,21 PMN 
+ 32,35 PCdoB 
- 32,97 PRONA 

+ 117,14 PRN 

PSTU 

Governistas 
(PSDB, PFL, 
PMDB, PPB, PTB) 

Votação Pen:entagem(%l 
lÍ.368.125 10,48 
10.225.185 9,42 
9)12.881 8,95 
8.005.864 7,38 
7.688.332 ,09 
6.677.303 6,15 
5.608.282 5,17 
4.268.858 3,93 
4.008.284 3,69. 
3.571.253 3,29 
2.033.152 1,87 
1.843.491 1,70 
1.125.919 1,04 

891.499 0,82 
571.593 0,53 
465.963 0,43 
187.538 0,17 
157 .619 0,15 

61,71% 

• 

, _ _j 



DE ONDE VEM A RECEITA DA PREFEITURA? 

A pergunta também poderia ser: como o dinheiro sai do nosso bolso e vai paraos cofres da Prefeitura do Rio? 
A receita da Prefeitura vein dos tributos ( impostos e taxas) recolhidos diretamenteda população do município, a chamada Receita Própria, mais uma parte de impostosrecolhidos pelos governos federal e estadual, que são repassados obrigatoriamente para o

Município, as chamadas Transferências. 

As principais receitas, em termos de arrecadação, são o Imposto Sobre Serviçosde Qualquer Natureza (ISS), Imposto Predial Territorial Urbano.(IPTU) e o repassedo governo estadual referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias eServiços(ICMS). 
Além dessas receitas, que vêm dos tributos e transferências, há também os recur

sos originados de Convênios e Empréstimos.

RECEITA PRÓPRIA 

IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano):pago pelos proprietários de casas, apartamentos, prédios comerciais e terrenos.
ISS (Imposto Sobre Serviços de QualquerNatureza): pago por profissionais e empresas 
por serviços prestados. Serviços que são pres- .�tados por médicos, advogados e outros pro- \>fissionais, bem como de empresas prestadorasde serviços como limpeza, vigilância etc. 

�ITBI (Imposto Sobre a Transmissão de Bens Inter-vivos): pago por quem vende terrenos e 
construções ( casas, apartamentos, lojas etc), so- ·bre o valor da transação. 
TAXAS E OUTRAS RECEITAS - as principais taxas municipais que a Prefeitura do Riocobra são: TCLLP (Taxa de Coleta de Lixo eLimpeza Pública) e TIP (Taxa de IluminaçãoPública). Essas duas taxas são cobradas juntocom -0 IPTU. Outras taxas são pagamentos 
que a população faz à Prefeitura pela utilização de serviços especiais como concessão de licen
ças e alvarás: habite-se, licença para vendedores ambulantes etc .. : Existem também as recei
tas próprias dos órgãos da administração indi-
6 - Cidadania no Orçamento



reta (provenientes de prestação de serviços, por exemplo) e dos fundos especiais (geradas 
a partir de doações, multas etc). 
Saiba mais sobre a administração indireta e sobre fundos no tópico A EXECUÇÃO 
DO ORÇAMENTO. 

TRANSFERÊNCIAS 

* Do Governo Federal (da União)

FPM (Fundo de Participação dos Municípios): arrecadado pela União e que tem 
como origem o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e o Imposto sobre Pro
dutos Industrializados (IPI), repassado aos município de acordo com o número de 
habitantes. 

* Do Governo Estadual

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços): cobrado sobre a venda 
de mercadorias e serviços, desde o feijão até o automóvel de luxo, sendo que cabe aos 
municípios 25% do arrecadado, e a cota-parte de cada município será definida de 
acordo com a circulação de mercadorias realizadas em seu território, população etc. 

IPVA (Imposto sobre Veículos Automotores): cobrado dos proprietários de veículos. O 
Município tem direito a 50% da arrecadação feita em seu próprio território. 

FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL? 

Existe_!ll áreas em que a competência de atuação é dividida entre as três cssferas de 
governo. E a chamada competência concorrente, como por exemplo: SAUDE, n<? 
Rio há hospitais públicos pertencentes aos três governos, mas todos reéebem recur
sos do Sistema Único de Saúde (SUS). Também há repasses obrigatórios por causa 
de Lei Federal: é o caso do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Funda
mental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), criado recentemente. 

CONVÊNIOS 

Existem projetos que são realizados no município em parceria, com divisão de 
custos entre a Prefeitura e o Governo Estadual ou Federal. O dinheiro desses convê
nios é repassado à Prefeitura, que só pode gastar em finalidade específica. Exemplos: 
despoluição da Baía da Guanabara e o saneamento de Sepetiba para construção do 
Porto. 

· ·· 

EMPRÉSTIMOS 

A Prefeitt1ra pode obter financiamentos em condições especiais de juros e pra
zos, junto de organismos oficiais brasileiros e estrangeiros, como a Caixa Econômica 
Federal (CEF), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial 
(Bird). Há também a forma ae buscar empréstimos através do lançamento das cha-. ·� 
madas Letras Financeiras do Tesouro Municipal - LFTM-RJ no mercado financeiro. 

· Cidadania no Orçamento - 7
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Domingo, 15 de outubro de 2000 O GLOBO BAIXADA• 3 

Legislat·vo renovado a partir de janeiro 
Disputa entre Garotinho e prefeitos tucanos favorece eleição de vereadores· de PDT e PSDB 

Rodrigo Cerqueira e 

Rosana Rodrigues 

D
o contrário das elei
ções para prefeito, o
resultado das urnas

trouxe altos índices de renova
ção para as câmaras de verea
dores da Baixada. Dos 21 ve
readores, 11 não foram reelei
tos em Nova Iguaçu. Em Nil& 
polis, este número é de 14, o 
que corresponde a 66% de re
novação. Duque de Caxias foi 
a grande exceção, reelegendo 
·14 de seus 21 vereadores.

O PSDB de José Camilo Zita
e Nelson Bomier e o PDT do
governador Anthony Garoti
nho foram os partidos que
mais elegeram vereadores. Os
tucanos só diminuíram sua
participação em Nilópolis,
mas aumentaram o número de
representantes em Caxias e
Nova Iguaçu. Já os pedetistas
cresceram em quatro dos cin
co maiores colégios eleitorais
da região.•

• BORNIER NÃO TEM ÚDER
NA CÂMARA na página 4

Como ficarão os plená io 
· -· - , <··"�- ·J. ··A COMPOSI AO ATUAL DA CAMARA DE VEREADORES EM CINCO MUNICIPIOS�·····�� ·

DUQUE DE CAXIAS BELFORD ROXO NILÓPOLIS 
PV 

' 
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� Responder � Responder a todos ...+ Encaminhar Imprimir Apagar ... 

Data: Thu, 31 Jul 2003 14:00:50 -0300 
De: Pastoral_Operária <po.nacional@ig.com.br> [guardar endereço] 

Para: Moisés <modsil@ig.com.br>, 'Waldemar Rossl' <walderossi@ig.com.br>, 'Teima Bessa' 
<telmabessa@ig.com. br>, SPM_ -_Serviço_Pastoral_Migrante_ -_Roberval 
<spm.nac@terra.com.br>, 'PO Metropolitana - Eduardo - Osvaldo' 
<pometropolitana@ig.com. br>, PO_Estadual_São_Paulo_-_Kelci < poestadual@ig.com.br>, 'PO 
Estadual MG - Laurenicio' <pastoraloperariamg@yahoo.com.br>, PO_Campinas_Conceição 
<pocampinas@ig.com.br>, 'Paulo - Afonso Marcelino' <pauloporgs@ig.com.br>, 'Grito Nacional 
dos Exluidos - Ari' <gritonacional@ig.com.br>, 'Elaine/Mora - PO ABC' <poabc@uol.com.br>, 
Diocese_Nova_Iguassu_ -_PO_Nova_Iguassu_ -_RJ_ -_Flávio <cdfsp@ig.com. br>, 'Casa da 
Solidariedade - Regina' <casadasolidariedade@ig.com.br>, 'Braguetto Pe.' 
<pometropolitanaII@ig.com.br> 

Assunto: Convite - O Futuro do Trabalho na Sociedade Brasileira 

BODY { MARGIN-TOP: 25px; FONT-SIZE: 10pt; MARGIN-LEFT: lOpx; COLOR: #0033cc; FONT-FAMILY: 
Arial, 1-\elvetica } 

O FUTURO DO TRABALHO NA 

SOCIEDADE BRASILEIRA 

CONVITE 

Como será o futuro do trabalho? 

Venha debater, para procurarmos juntos, respostas a 
esta questão 

Dia 8 de agosto de 2003 (6a.feira) 

Das 9 às 11:30 horas 

Debate sobre o tema 

A juventude e o Futuro do Trabalho 

Com Arlindo de Oliveira 

(Coordenador da Joc) 

Local: Sede da PO Metropolitana de São Paulo 

Rua Venceslau Brás, 78 - Centro 

São Paulo - SP - Fone.: 3106-5531 

A urgência de se discutir o 
futuro 

.. ./inrnail.pl?acao=ler&msgnum=4&UIDL=3120031400500300052013578555940168.9829&3 l/07/03 



: :iG Mail - Leitura de Mensagem 

A Pastoral Operária do Brasil promoveu, em novembro de 2001, o Simpósio "O Futuro do trabalho na sociedade 
brasileira". 

Devido à necessidade de aprofundar o tema, ocorrem debates mensais com estudiosos, sindicalistas, economistas e 
outras lideranças. Em fevereiro de 2002, o palestrante foi o atual Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 

Em 2003, os debates já voltaram a acontecer. 

Você está convidada(o), para participar dessas discussões. 

Ar uivo anexo 1: filel text/ lain 

...._ Responder � Responder a todos 

Página 2 de 2 

.. ./inmail.pl?acao=ler&msgnum=4&UIDL=3120031400500300052013578555940168.9829 31/07/03 



Justiça Eleitoral 
Eleições Municipais de 2000 

Sistema de Divulgação de Resultados das Eieições 2000 
DIVNET2000 Votação de Candidato 

pág.: l 
02/10/2000 

15:25:32 
1 ° Turno

Seq Número Nome do Canclida to Partido Votos % Válidos 

* 0001 --b 45 NELSON BORNIER
0002 12 SHEILA GAMA 
0003 13 ADEILSON DO PT 
0004 14 EDUARDO GONCALVES 
0005 16 CARL?O 

<> � / 

----b Vo /-0 :JJG L,t &ér'--1 ()/') (vi RI o I w ( O,

• 
� JJ0-5 C-,rf)fV!)l[) vl!)/J}E. foi boi'/). 

" 

PSDB 
PDT 

PT 
PTB 
PSTU 

204. 713 61,35 
83.645 25,07 

28.520 8,55 
15.897 4,76 

896 0,27 
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Justiça Eleitoral 
Eleições Municipais de 2000 
Sistema de D ivulgação de Resultados das Eleições 2000 

Votação de Candidato 

Seq Número Nome do Candidato Partido 

* 0001 25606 ROGERIO LISBOA /�!'PI L
* 0002 15620 MAURLCIO MORAIS ./ 

* 0003 45167 CANDINHO DE AUSTIN PSDB 
* 0004 11234 ACARISI PPB 
* 0005 12696 BISPO LEO VIVAS PDT 
* 0006 14601 DANIEL DA PADARIA PTB 
* 0007 22333 ROSANGELA GOMES PL 
* 0008 15123 TUNINHO DA PADARIA PMDB 
* 0009 25678 MAURILIO MANTEIGA/ PFL 

* 0010 11640 NOZINHO / PPB 

* 0011 12656ALEXANDRE NOVAES PDT . 

* 0012 25623 MAROTTE PFL oirtt·h, 
* 0013 45600 ANTONIO NETO PSDB 
* 0014 45645 CARL?O CHAMBARELLI PSDB 
* 0015 45635 DJAIR CABRAL PSDB 
* 001.6 45678 JORGE AGUAZUL / PSDB 
* 0017 14644 XANDRINHO PTB Olf1-ef·r{1 
* 0018 12601 CELIO CARREIRO ?"" PDT 
* 0019 56789 FERNANDO CID PRONA 
* 0020 13620 CARLOS FERREIRA ' ,1 - PT 
* 0021 12 61 7 MANOELINO PDT 

0022 15670 NAGI PMDB 
0023 11601 CLAUDIO CIANI PPB 
0024 14660 CELSO VALENTIM PTB 
0025 15456MARCOS RIBEIRO PMDB 
0026 14678 DEQUINHA PTB 
0027 14622 TUNINHO TAVORA PTB 
0028 45610 JESUE BRITO PSDB 
0029 25607 MARCO ROCHA PFL 
0030 15100 100% FAUSTO PMDB 
0031 14611MARCOS FERNANDES PTB 
0032 23456 LULA PPS 
0033 2 5 62 8 JOAO DO SALAO PFL 
0034 45620 HAMILTON MELO PSDB 
0035 45605 VERA SANTOS PSDB 
0036 14634 ZE MINEIRO PTB 
0037 15234 IVANILDO BRANCO PMDB 
0038 25699 DOMINGOS RAMOS PFL 
0039 25688 RAEL PFL 
0040 27700 RUBINHO DA PIZZARIA PSDC 
0041 45653 SARDINHA PSDB 

'
r,

Votos 

6.823 
6.141 
6.074 
6. 070 
5.939 
5.346 
5.108 
4. 714
4.483

4.391
4.303
4.203
4.157
4.109
3.990
3.948
3.941
3.441

,2.915 
' 2. 002 

1. 973
4.374 
4.233 
3.878 
3.738 
3.690 
3.477 
3.389 
3.086 

2.873 
2. 872
2.870 
2.852 
2.734 
2. 468
2.458 
2.440 
2.374 
2.341 
2.302 
2.257 

pág.: 1 
02/10/2000 

15:26:25 
1° Turno 

% Válidos 

1,95 
1,76 
1,74 
1,74 
1,70 
1,53 
1,46 
1,35 
1,28 

1, 26 
1, 23 
1,20 
1,19 
1,18 
1,14 
1,13 
1,13 
0,99 
0,84 
0,57 
0,57 
1,25 
1,21 
1,11 
1,07 
1,06 
1,00 
0,97 

0,88 

0,82 
0,82 
0,82 
0,82 
0,78 
0,71 
0,70 

o, 70 
0,68 
0,67 
0,66 
0,65 

'-
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Justiça Eleitoral 

Eleições Municipais de 2000 

Sistema de Divulgação de Resultados das Eleições 2000 

DIVNET2000 Votação de Candidato 

Seq Número Nome do Cand.ida to Partido 

0042 25555 SODRE PFL 

0043 56123 MARIO FELIPE PRONA 

0044 15680 GUILHEM PMDB 

0045 11603 PAULINHO LEOPOLDO PPB 

0046 25633 CHIQUINHO DA AMBULANCIA PFL 

0047 15652 ELEOMAR RIBEIRO PMDB 

0048 25620 DIVA BASTOS PFL 

0049 12654 CACAU PDT 

0050 12 602 DOUTORA FATIMA GAIO PDT 

0051 25677 DECA PFL 

0052 14652 WALTER REIS PTB 

0053 13667 PROFESSORA MARLI 
� -PT

0054 22366 DOUTOR PINA PL 

0055 12655 MARCO CAMPOS PDT 

0056 56610 ROGERIO VILA NOVA PRONA 

0057 13633 JORGE LUIZ3 '3 -PT 

0058 56689 BAIANO .\ PRONA 

0059 45622 BEIRUTH PSDB 

0060 14690 DR HILDOBERTO PTB 

0061 56601 EDMILSON LUIZ PRONA 

0062 12616 CORONEL MALH?ES PDT 

0063 15021 BIRRO PMDB 

0064 23023 MIGUEL RIBEIRO PPS 

0065 1164 4 DR JORGE MIXO PPB 

0066 12612 LEDA GOMES PDT 

0067 31311 EDMILSON PROFESSOR PHS D 

0068 25690 MAZINHO PFL 

0069 25613 XAVIER PFL 

0070 56664 BEBETO DO LE?O PRONA 

0071 12622 ZEQUINHA 22 PDT 

0072 11610 ANTONIO MARINHO PPB 

0073 45612 EDUARDO DO DOCE PSDB 
0074 12613 JUBIRACI PDT 

0075 23606 ERNANI VALENTE PPS 
0076 12633 ZELIA VERONEZI PDT 

0077 22330 DR TUPPAN PL 

0078 22322 DR THALES PL 
0079 11123 SILVINHA DA DOM WALMOR PPB 

0080 12 67 8 GUILHERME PDT 
0081 15615 SAMI PMDB 
0082 13613 EMILIO 

Lf 
-PT

Votos 

2.154 

2.045 

2.043 

2.007 

1. 963 

1. 960

1.930

1. 888

1. 877

1. 821

1. 7-91-

1.721

1. 686

1. 672

1. 649
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02/10/2000 

15:26:28 

1° Turno 

% Válidos 

O, 62 

0,59 

0,59 

0,58 

0,56 

0,56 

0,55 

0,54 

0,54 

0,52 

0,51 

0,49 

0,48 

0,48 

0,47 

1. 635 • 0,47

1.635 0,47 

1. 586 0,45 

1. 575 0,45 

1.467 0,42 

1. 432 0,41 

1.401 0,40 

1. 393 0,40 

1. 392 0,40 

1. 388 0,40 

1.388 0,40 

1. 375 0,39 

1.333 0,38 

1.261 0,36 

1. 236 0,35 

1.209 0,35 

1.203 0,34 

1.198 0,34 

1.154 0,33 

1.124 0,32 

1.121 0,32 

1.112 0,32 

1. 083 0,31 

1.057 0,30 

1. 030 0,30 

995 0,29 



• 

Justiça Eleitoral 
Eleições Municipais de 2000 
Sistema de Divulgação 
DIVNET2000 

de Resultados das Eleições 2000 

r::�lili
RifüMb

Seq Número Nome do Candidato

0083 15679 FELISBERTO 
0084 20500 EDUARDO DE LA OBRA 
0085 31633 ADIONES 
0086 20123 EDSON ARAUJO 
0087 14610 PASTOR ALEXANDRE COSTA 
0088 14 677 MARCELO CORREIA 
0089 23621 MARIA JOSE 
0090 13013 PROFESSOR PERCIVAL 
0091 12677 ALEXANDRE MANH?ES 
0092 12645 BARETTA 
0093 56652 PAULISTA 
0094 13789 RENE MOZ?O 
0095 13616 CHARUTO 
0096 12667 MARQUINHO DA GRAFICA 
0097 20456 HELIO RATINHO 
0098 25632 VAGUINHO 
0099 13123 DANIEL GUERRA 
0100 33655 ABILIO 
0101 25123 GERCIANO LUZ 
0102 18618 PAULO MALTA 
0103 56696 DIDI 
0104 12666 LUCIANO MAFRA 
0105 33678 BEBETO 
0106 20020 WALTER VALADARES 
0107 12623 ZE LUIZ 
0108 13678 EDSON CORDEIRO 
0109 11605 ITAMAR MARTINS 
0110 56677 PROFESSORA JOANA 
0111 17123 VERISSIMO 
0112 13622 CID OMAR 

0113 20270 ZAQUEU MARIANO 
0114 12615 PROF. CARMEM PAES 
0115 15678 JUAREZ COSTA 
0116 11456 MARCO ANTONIO FURTADO 
0117 56651 PAULO SERGIO 
0118 33644 BETO PAPA 
0119 25680 JOSELEIDE 
0120 11614 ERALDO DA FARMACIA 
0121 22382 PROFESSOR HELINHO 

0122 13654 JERRI 
0123 31611 ZM 2000 

Votação de Candida to
l 

::::· ·: �y:�;r�� 
.• :-:

0S-6:,,2.
�;.��-:;.���:?;;4� . � .1. 

Partido 

PMDB 
PSC 1
PHS,t,, 
PSC 
PTB 
PTB 
PPS 

� -_PT
-PDT
PDT
PRONA

(, -PT 

i' �PT 
PDT 
PSC 
PFL 

§ -PT
PMN 
PFL 
PST 
PRONf-
PDT 
PMN 
PSC 
PDT 

1- PT •
PPB
PRONA
PSL /

10- PT 

PSC
PDT
PMDB
PPB i
PRONA
PMN
PFL
PPB
PL

1\-PT 
PHS � 

Votos 

991 
974 
950 
929 
863 
856 
856 
854 
853 
842 
838 
832 
803 
782 
781 
777 
755 
746 
738 
734 
730 
715 
711 
683 
673 
670 
670 
652 
638 
629 

628 
617 
617 
612 
609 
598 
582 
576 
571 
563 
555 

pág.; 3 
02/10/2000 

15:26:33 
1 ° Turno 

% Válidos 

0,28 
0,28 
0,27 
0,27 
0,25 
0,25 
0,25 
0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
0,23 
0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
0,21 
0,21 
0,21 
0,21 
0,20 
0,20 
0,20 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 
0,16 
0,16 
0,16 

' 



Justiça Eleitoral 
Eleições Municipais de 2000 

Sistema de Divulgação de Resultados das Eleições 2000 
DIVNET2000 Votação de Candidato 

Seq Número Nome do Candidato Partido 
0124 56656 JO?O LUIZ PRONA 
0125 11620 DAVI MONTEIRO PPB 
0126 45666 ALADIR NUNES PSDB 
0127 31600 MARQUINHOS PHS 
0128 -45611 MISSIONARIO JO?O LIMA PSDB 
0129 13696 BERRIEL \').�PT 
0130 45699 JORGE CLORO PSDB 
0131 45651 NILZA DO TAMI PSDB 
0132 70666 GILMAR BASTOS PT do B 
0133 20220 JAIRINHO DO GAS PSC 
0134 12620 MIRO REIS PDT 
0135 31601 GILSON CUNHA l 3 --,.-">PHS
0136 19620 DJALMA RIBEIRO PTN 
0137 25619 J CARVALHO PFL 
0138- 13631 ADELINO \� - PT 
0139 4 O 62 O JORGE KARKARA PSB 
0140 11667 MARIA. COSTUREIRA PPB 
0141 13 6 7 9 FERNANDO MUGUET 

Í� ....,pT
0142 65123 BARTIRIA LIMA PC do B 
0143 70123 NILTON MELO PT do B 
0144 25625 ZELI.A. FLORES PFL 
0145 27777 LUIZ LEITE PSDC 
0146 13600 ADRIANO DIAS lÇ'-PT 
0147 15640 CICERO RAMALHO PMDB 
0148 11666 TEREZINHA. HERMIDA PPB 
0149 20700 NATANAEL DE SOUZA PSC 
0150 22380 PEDRAO PL 
0151 12651 AGRI DA AMBULANCIA PDT 
0152 40644 SERGIO FERNANDO DE OLIVEIRA. PSB 
0153 12640 RISSINHO PDT 
01.54 22301 DUDU DO PEIXE PL 
0155 20000 JACIRO LOPES PSC 
0156 2 311 O JOEL DOMINGUES PPS 
0157 27727 JAYR GOMES PSDC 
0158 23123-JORGE PQD PPS 
0159 31651 IRMA ZILDA PHS 
0160 14617 SERGIO GOMES PTB 
0161 30633 Dra. KATIA PGT 
0162 70130 MILTON MORAIS PT do B 
0163 14657 PROF MOREL PTB 
0164 12611 MANOEL PAIX?O PDT 

Votos 

555 
551 
551 
549 
547 
546 
532 
528 
526 
516 
516 
508 
504 
490 
486 
480 
469 
465 
459 
448 
438 
433 
429 
427 
425 
424 
424 
424 
417 
408 
389 
386 
384 
384 
381 
374 
374 
365 
361 

@ 
351 

pág.: 4 
02/10/2000 

15:26:38 
1 ° .Turno

% Válidos 

0,16 
0,16 
0,16 
0,16 
0,16 
0,16 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,13 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 
o, 11 
0,11 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 

-------·------··---------------------------------------== 



Seq 

0165 

0166 

0167 

0168 

0169 

0170 
0171 
0172 

0173 

0174 
0175 
0176 

0177 
0178 
0179 
0180 

0181 

0182 

0183 

0184 

0185 
0186 

0187 
0188 
0189 
0190 

0191 

0192 

0193 

0194 

0195 
0196 
0197 

0198 

0199 

0200 

0201 
0202 

0203 

0204 
0205 

Justiça Eleitoral 
Eleições Municipais de 2000 

Sistema de Divulgação de Resultados das Eleições 2000 
DIVNET2000 Votação de Candidato 

pág.: 5 
02/10/2000 

15:26:44 
1° Turno 

������ -·�l?�!:1l�L
R$

Número Nome do Candidato Partido Votos % Válidos 

70710 SONIA SILVA PT do B 345 0,10 
18678 TOM MIX PST 345 0,10 
313-31 GIL NAVAL PHS 342 0,10 
22321 ANTILIO PINHEIRO PL 342 0,10 
12660 BIL PDT 336 0,10 
13699 FLAVIO DO PT 11- _PT 334 0,10 
21621 PROFESSOR ALEX PCB 328 0,09 
31620 GENTIL PHS 326 0,09 
23622 MANOEL DA PADARIA PPS 325 0,09 

31613 CARECA PHS 319 0,09 

20610 MARIO LUIZ PSC 318 0,09 

20031 PASTOR JORGE MISSIONARIO PSC 317 0,09 

13610 ROQUE 16 -PT 312 0,09 

13611 GILMAR CABRAL
11 

.-=- PT 312 0,09 

11633 MARCIO DA WESLEYANA PPB 311 0,09 

40621 FAUSTO PSB 310 0,09 

30601 CARNEIRINHO PGT 302 0,09 

14620 TINOCO PTB 300 0,09 

31631 BETO SANTOS PHS 299 0,09 

23333 EVANDRO DE QUEIROZ PPS 299 0,09 

12657 SANDRA MAUADIE PDT 298 0,09 

13644 LUCIMAR CAVALCASNTE JO-PT 296 0,08 

11607 REGINALDO PIROTE PPB 294 0,08 

31231 LUISINHO DA PAPELARIA PHS 291 0,08 

31607 CESAR DAS VANS E KOMBIS PHS 286 0,08 

12670 ZEZE PDT 286 0,08 

40630 GESSE PSB 284 0,08 

40691 ULISSES DO GR?O PARA PSB 284 0,08 

13612 PORTUGA J- ( -PT 282 0,08 

27715 JORGE DIAMANTINO PSDC 272 0,08 

20400 JORGE RABELLO PSC 272 0,08 

20130 PR LINBDACY PSC 270 0,08 

22369 ZAZA PL 269 0,08 

18677 TIANO CABELUDO PST 264 0,08 

18613 BOMBRIL PST 264 Çl, 08 
20125 JOSE GUILHERME PSC 261 0,07 

22399 NICE PL 257 0,07 

45640 MANOEL MINERAL PSDB 254 0,07 

13456 ALMIR VALLE J2---PT 253 0,07 

40654 KIKO PSB 251 0,07 

27787 MAURINHO LAVANDIER PSDC 251 0,07 

' 



• Justiça Eleitoral 

de 2000 

de Resultados das Eleições 2000 

Seq Número Nome do Candidato 

0206 22350 ROBERTINHO 

0207 12606 RICARDO PEREIRA 

0208 22320 GILDETE 

0209 22345 RAFAEL 

0210 4.1999 MIGUEL MONTANO 

0211 12663 GRACA ALVORADA 

0212 56623 BOIA 

0213 33611 PEDRO PAULO 

0214 15151 HOMERO 

0215 23234 TI?O THOMAZ 

0216 27711 JAIR PEREIRA 

0217 16123 WASHINGTON LUIZ 

0218 30630 DR FERNANDO 

0219 40650 BETO TAVARES 

0220 13607 TARSIS 

0221 18644 WALMIR PEZ?O 

0222 12644 MURILO GUERRA 

0223 70112 WANIA DE SA 

0224 23193 NEI BOMBEIRO 

0225 40624 ANTONIO VIANA 

0226 20600 ANTONIO LUIS 

0227 12625 CLEUSA 

0228 22310 GILMAR BRITTO 

0229 40609 MARINALVA 

0230 12695 PASTOR EDSON 

0231 20630 FELICIANO PIMENTEL 

0232 18610 MARIA DO SACOL?O 

0233 14614 TANIA CAMATTA 

0234. 13624. ELOY DO PT 

0235 30602 CURY 

0236 14608 GUGU 

0237 31111 COWBOY JORGE GONCALVES 

0238 20300 LOBATO CARROCEIRO 

0239 14602 GLORINHA GONCALVES 

0240 27733 RAIMUNDO 

0241 70888 GILZA COELHO 

0242 70222 NILTON ARAUJO 

0243 11608 PAUL?O SOM 

0244 11625 DELGADO 

0245 41888 COSME DE SOUZA 

0246 26026 ZEDIR SOARES 

Votação de Candidato 

Partido 

PL 

PDT 

PL 

PL 

PSD 

PDT 

PRONA 

PMN 

PMDB 

PPS 

PSDC 

PSTU 

PGT 

PSB 

:u -PT

PST 

PDT 

PT do B 

PPS 

PSB 

PSC 

PDT 

PL 

PSB 

PDT 

PSC 

PST 

PTB 

i� -PT 

PGT 

PTB 

PHS 

PSC 

PTB 

PSDC 

PT do B 

PT do B 

PPB 

PPB 

PSD 

PAN 

Votos 

249 

246 

245 

245 

24.3 

243 

239 

239 

231 

229 

227 

226 

225 

224 

221 

220 

217 

216 

214 

214 

211 

209 

209 

205 

205 

203 

202 

196 

194 

190 

189 

189 

187 

186 

184 

183 

178 

178 

175 

174 

173 
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1° Turno 

% Válidos 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 



�� J,W�� Justiça Eleitoral 
;��

-
:: E�eições Mun�cipais

_ 
de 2000 

B.� Sistema de D1. vulgaçao de Resultados das Eleições 2000
'�-v� · DIVNET2 O O O Votação de Candidato 

Seq Número Nome do Candidato 

0247 
0248 
0249 
0250 
0251 
0252 
0253 
0254 
0255 
0256 
0257 

0258 

0259 
0260 

40694 PROFESSORA ANA MARIA 
19888 LUIZ PIMENTA 
22312 PROF? ECY 
56634 Dr EDIEL CALDAS 
40660 SERGIO LOBO 
12608 EDNA VIEIRA 
56614 SUZANA 
20001 SERAFIM CANOA 
12637 MARNHEIRO 
14650 REGINA DA BARRACA 
41678 FERNANDO MAIA 

13690 ANTONIO CARLOS 
19777 NELSON DO VIDRO 
4061 7 MILTINHO 

0261 43292 CARLINHOS SAMUCA 
0262 33699 MARIA APARECIDA 
0263 22311 MARQUINHO SABARA 
0264 13614 CESAR ROMEU 
0265 70170 ROBERTO QUEIROZ 
0266 56630 PASTOR ADILSON MENDONCA 
0267 22370 IRM? NEUZA DAS KOMBIS 
0268 36666 LUIZ BORGES 
0269 12603 VERGINIA CHAVES 
0270 31612 MARINETE 
0271 
0272 
0273 
0274 
0275 
0276 

0277 
0278 
0279 
0280 

0281 
0282 
0283 
0284 
0285 
0286 
0287 

22388 CARLOS AUGUSTO 
40606 JOSE ROSA CIGOLO 
23688 RUBENS FERNANDES 
18 633 PASTOR IVO 
7044.4 ALICE VELOZO 
20100 ROGERIO SIM?ES 

33650 ANTONIO COSTA 
40688 DELCIMAR 
18656 DANDA 
14636 HELIO JORGE 
14645 REGINA GUERREIRA 
40610 AVELINO 
12634 SINOVAL 
27720 CELIO DRUMOND 

40640 RIBAMAR 
25639 PROFESSORA ADEMILDE 
44603 CARLOS BODINHO 

Partido 

PSB 
PTN 
PL 
PRONA 
PSB 
PDT 
PRONA 
PSC 
PDT 
PTB 
PSD 

J. � _. PT
PTN 
PSB 
PV 
PMN 
PL 

.l.' .- PT 
PT do B 
PRONA 
PL 
PRN 
PDT 
PHS 
PL 
PSB 
PPS 
PST 
PT do B 
PSC 

PMN 
PSB 
PST 
PTB 
PTB 
PSB 
PDT 
PSDC 
PSB 
PFL 
PRP 

pág.: 7 
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1° Turno

Votos % Válidos 

173 
172 
171 
171 
170 
170 
169 
168 
167 
165 

0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

164 0,05 
162-- o, 05 

161 0,05 
161 o, 05 
161 
159 
157 
157 
155 
154 
153 
151 
150 
149 
149 
147 
145 
144 
142 
140 
140 

139 
138 
137 
131 
127 
125 
124 
123 
123 
120 

0,05 
0,05 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
·O, 04
0,04 
0,04 
0,03 

' 



Justiça Eleitoral 

Eleições Municipais de 2000 

Sistema de Divulgação de Resultados das Eleições 2000 

DIVNET2000 Votação de Candidato 

J��ll���,��€� 
Seq Número Nome do Candidato Partido 

0288 18 666 JUNIOR LANTERNEIRO PST 

0289 14654 LUIZINHO QUARESMA PTB 

0290 40622 JOBEL GUIMAR?ES PSB 

0291 20240 NETA PSC 

0292 45655 SANDRA DA JUVENTUDE PSDB 

0293 70701 FLOR ALMEIDA PT do B 

0294 20620 MAGDA KELI PSC 

0295 13660 GERALDO MAGELA MAGELA 
J 1-

-PT

0296 20260 ALICIO PEREIRA PSC 

0297 18622 JOSE LUIS PST 

0298 56671 JUREMA PRONA 

0299 13628 EUGENIO J'é, - PT

0300 33660 ANDREA PMN

0301 45601 BEATRIZ BRASIL PSDB

0302 40608 LUIZ DE MORAIS PSB

0303 33633 NILSON ZITO MANH?ES PMN

0304. 41444 MARCELUS LAVINAS PSD

0305 45679 ANA MARIA PSDB

0306 18653 PEDRO CRISPIM PST

0307 23658 MEDEIROS SOARES PPS

0308 70601 FRANCISCO SILVA PT do B

0309 40615 ROSE DO NASCIMENTO PSB

0310 18623 JO?O BATISTA PST

0311 41111 JACKSON PSD

0312 20151 TANIA MARIA PSC

0313 33635 JO?O PMN

0314 30666 JOTA CARVALHO PGT

0315 20121 THUTIA DE AUSTUN PSC

0316 14607 PAULO DIAS PTB

0317 20241 LAURA LUCIA PSC

0318 40690 PROFESSORA JANETH PSB

0319 27789 PASTOR JOSE CARLOS PSDC

0320 12673 HASHIMOTO PDT

0321 70111 CAROLINA PROFESSORA PT do B

0322 22335 NELSINHO PL

0323 40656 IVANISE GALV?O PSB

0324 14659 DARkINHA PTB

0325 18676 MARQUINHO DO MONTE PST

0326 22308 IRIS PL

0327 19618 SANTOS o BAIANINHO PTN

0328 12688 BETH ZANNI PDT

Votos 

120 

117 

116 

115 

115 

115 

114 

112 

112 

110 

109 

107 

107 

106 

106 

106 

103 

103 

103 

102 

102 

101 

96 

96 

96 

95 

93 

93 

92 

91 

91 

90 

88 

86 

85 

84 

84 

83 

81 

81 

81 

pág.: 8 
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l º Turno 

% Válidos 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

-o, 03

0,03

0,03

0,03

-o, 03

0,03

·o, 03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

-0, 03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02



Justiça Eleitoral 

Eleições Municipais de 2000 

Sistema de Divulgação de Resultados das Eleições 2000 

DIVNET2000 Votação de Candidato 
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02/10/2000 
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1° Turno 
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k�r-�: .. ·:��J��:��#Í\�¾f!��;��iJri�í::��::t��2�e1�J-�i{��t{�;;_�,-��1��,iL"y�-,�. __ g9:�;�:\6f;;�:�,-�f���������f��j?;:1,,_- - -
Seq Número Nome do Candidato Partido Votos % Válidos 

0329 155.00 LUCIMAR MORAIS PMDB 80 0,02 

0330 11662 FABIO PPB 78 0,02 

0331 25624 SUELI PFL 77 0,02 

0332 56609 PROFESSORA MARIA ANTONIA PRONA 76 0,02 

0333 22344 SEU JULIO PL 75 0,02 

0334 25234 LEIA JORGE PFL 75 0,02 

0335 14633 BRANCO PTB 75 0,02 

0336 15666 MALU PMDB 75 0,02 

0337 20200 SILVANA AMARAL PSC 75 0,02 

0338 20999 VANIA DANTAS PSC 75 0,02 

0339 70108 VALDEI RADIALISTA PT do B 73 0,02 

0340 14655 ISRAEL PTB 73 0,02 

0341 70999 JO?O DA MATA PT do B 73 0,02 

0342 20689 JOSE SANTANA PSC 72 0,02 

0343 20111 MONICA GALDINO PSC 71 0,02 

0344 19123 JO?O DE AZANSSUM PTN 67 0,02 

0345 18627 NILSON SENHOR PST 64 0,02 

0346 30627 NILDA MAEZONA PGT 61 0,02 

0347 28222 SINESIO GUERRA PRTB 60 0,02 

0348 22323 ROGERIO DE CARVALHO PL 59 0,02 

0349 28333 JORGE MODESTO PRTB 57 0,02 

0350 41613 SILVIO SANTOS PSD 55 0,02 

0351 13615 QUERGINALDO 
J9 

- PT 54 0,02 

0352 70555 SINEZIO PEREIRA PT do B 51 0,01 

0353 70126 MARIA NONATA PT do B 50 0,01 

0354 22314 ZELIA DA CRECHE PL 50 0,01 

0355 22336 MARCELO BRANT PL 47 0,01 

0356 33622 CASANOVA PMN 45 0,01 

0357 31636 TININHA PHS 43 0,01 

0358 11688 JACIREMA PPB 42 0,01 

0359 40607 WALDYR LEIRAS PSB 42 0,01 

0360 14 615 CLAUDIA REGINA PTB 38 0,01 

0361 16113 JORGE LUIZ PSTU 37 0,01 

0362 70777 ISA ESTEVAN PT do B 37 0,01 

0363 70177 NIVEA QUEIROZ PT do B 37 Q,01 

0364 20800 ADILEA BRUNO PSC 36 0,01 

0365 40614 JO?O DE PREFEITURA PSB 33 0,01 

0366 33620 VALERIA PMN 31 0,01 

0367 70134 WAGNO SOARES PT do B 31 0,01 

0368 70623 MARY MACIEL PT do B 27 0,01 

0369 33677 ARTUR PMN 26 0,01 



Justiça Eleitoral 

Eleições Municipais de 2000 

Sistema de Divulgação de Resultados das Eleições 2000 

DIVNET2000 Votação de Candidato 

Seq Número Nome do Candidato Partido 

0370 19456 PASTOR OTAVIO PTN 

0371 14 64 7 HILTON NEVES PTB 

0372 19032 FRANCISCO MACIEL PTN 

0373 18636 VINA PST 

0374 7 0333 FRANCISCA FERREIRA. PT do B 

0375 20251 FRANCISCO MARTINS PSC 

0376 17345 PROF MARLENE PSL 

0377 70627 INDIA MANI PT do B 

0378 14 605 MATILDE PTB 

0379 22355 BRUM PL 

0380 30624 GERALDA DOS 30 PGT 

0381 13601 BARROS 30 - PT 

0382 40651 MAUR?O PSB 

0383 22300 IRM? DENISE PL 

0384 19334 JOSE ROBERTO PTN 

Votos 

26 

24 

22 

22 

22 

22 

19 

17 

15 

13 

12 

12 

2 

o 

o 

pág.: 10 

02/10/2000 

15:27:12 

1 ° Turno 

% Válidos 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



Seq 

0001 

0002 

0003 

·0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

Justiça Eleitoral 

Eleições Municipais de 2000 

Sistema de Divulgação de Resultados das Eleições 2000 

DIVNET2000 Votação de Legenda 

Número Nome do Partido Sigla 

45 Partido da Social Democracia Brasileira PSDB 

12 Partido Democratico Trabalhista PDT 

13 Partido dos Trabalhadores PT 

14 Partido Trabalhista Brasileiro PTB 

25 Partido da Frente Liberal PFL 

11 Partido Progressista Brasileiro PPB 

15 Partido do Movimento Democratico Brasileiro PMDB 

56 Partido da Reedificac?o da Ordem Nacional PRONA 

16 Partido Socialista dos Trabalhadores PSTU 

22 Partido Liberal PL 

23 Partido Popular Socialista PPS 

26 Partido dos Aposentados da Nac?o PAN 

20 Partido Social Crist?o PSC 

70 Partido Trabalhista do Brasil PT do 

40 Partido Socialista Brasileiro PSB 

31 Partido da Humanista da Solidariedade PHS 

21 Partido Comunista Brasileiro PCB 

65 Partido Comunista do Brasil PC do 

41 Partido Social Democratico PSD 

44 Partido Republicano Progressista PRP 

17 Partido Social Liberal PSL 

27 Partido Social Democrata Crist?o PSDC 

33 Partido da Mobilizac?o Nacional PMN 

36 Partido da Reconstruc?o Nacional PRN 

18 Partido Social Trabalhista PST 

19 Partido Trabalhista Nacional PTN 

30 Partido Geral dos Trabalhadores PGT 

43 Partido Verde PV 

28 Partido Renovador Trabalhista Brasileiro PRTB 

Votos 

18.891 

12.796 

4.741 

2.478 

1. 585

1. 489

1. 413

1.239

864 

607 

474 

474 

356 

B 334 

273 

260 

201 

B 196 

194 

183 

164 

156 

141 

123 

103 

92 

87 

85 

46 

pág.: 1 

02/10/2000 

15:17:18 

1 ° Turno 

% Válidos 

5,41 

3,67 

1,36 

0,71 

0,45 

0,43 

0,40 

0,35 

0,25 

0,17 

0,14 

0,14 

0,10 

0,10 

0,08 

0,07 

0,06 

0,06 

0,06 

0,05 

0,05 

0,04 

0,04 

0,04 

0,03 

0,03 

0,02 

0,02 

0,01 

' 
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� · . · BELFORD ROXO ,, , 

PREFEITO (2" TURNO) 

WALDIR CAMILO DOS SANTOS 
PPS 'PTB I PRN I PMN I PST ...... -. --------.. 89.495 

MARIA LUCIA NITTD DOS SANTOS 
PSIJB / PPll / PMDB / Pfl / 1V / l·TN / PIISI PSl / PGT/ PRONA / PSC / PSO 
/ "1. / PSOC 'PT 00 6 I PRTB l t'RP I PAN ...... -....... ___ ...,J.640 

IÚlfllO$ AISOlllT0S 1' 
Elei'..,.ack>�-------..Ll'l.645 .. ____ _ 
'lotos Nomirú: ______ 1a1.210 11953 
� Brancos: ____ ----"·608---�.n

VolDS Nulo5: _______ 15.sa2 ___ ___,,70 . 
Comparecimemo .................... -... _ ........... 202.460 M).8 
Aõslenção:. ............... 

• 
.1as ____ 13,n 

VERUDORES fMTl)O . TAÇÃO 
AIITONJNO GOMES OE OUVfllA _____ .PSl./f'GT._..J.674 
ALCIJES DE MOUAA fia.li FIJ() _ ..... _ ........ -.... ... 1'1'8 / PR....-.. 3 109 
RfGIIIAl..00 FERRmA GOMES PSOB / PlllL •• 2.781 
Glt.YAH GORGONHO DE WEDEJROS ___ ..JP$08/PIOl_..2.819 
J0SE VALTER OIAS ______ _.,:Pf014/ PSC.:..J.510 
Gm.DS ALBERTO AlMADA ·····----JPS08 / PIOl...... . .2.438 
PAU.O CESAR Rlll[iRQ ABREU ..... ____ .PI./ PSOC..:. ... :2.434 
RENATA CARIA HEOfí OE .Eil.JS ·--.... --....... PSOB I PWJB--2.388 
MAROO JOSE MOREIRA ______ .....n, / PSOC_.2.087 
Nao CESARIO PRAÇA. · p,i I l'Tll t JIKiõ_.2.on 
AIITOlllO LU!Z TAYANO lllS PS08 / P1,0L_ 1.669 
JOÃO cm.os .ll.lÃO _______ f'l'B/l'R.-1.572 
.IlfERSON AIITOIIO CWBI ___ _,_jf',I / Plli / PHL.,. 1,4n 
OEUO Rl80RO ............ --.. ··----Pi/ l'TN / PIIS.....1.471 
MlllllNffiHJ�/P5D/Pf lb8/FW/AIIIL .... 1.340 
RHOlMER ABREU LruzAOA._ _____ fSl/l'GT--1.):17 
FlAV() LOPES DA SlVA ______ Pf014/flSt._1.288 
MARCO AUREUO DE AI.M80A -.PDT /PT/ PC do 8 / PCB / PSB._ 1.224 
MAIOJ VAl..tRXl Rl!ERl_ ... JOT /PT/ PC do 8 / PC8 / PSB._. 1 .099 
ISAAC SOARES DA Sll/A ______ f'PS/ PST __ 798 
YCTIJI RO!»llGL6 DOS REIS-----Pl>S/PST....,..-673 1 ,----------,--�,� . .,...,,-,-_-;�,..,..,._-,-.-,-.

• JAPERI · "

.. CARLOS MORAES COSTA 
PO T / PMN / PS0C / PV / PGT/ l'ttS /PI./ .370 
Números absolutos ,i, 
Eleib'aoo: ····-------47.9C2 
Yotns Namrials: ..... -------.215 ____ 11'107 
Votos� ......... ______ 1 .0112 ____ .,L.59 
Votos 'Uos ....... .. ....... ____ ..3.487 .... ___ .. 8.35 
Cc""tWKW11elllO' ..... ........ ............ __ .41.734 ···---·87.16 
Abst,rr)o... . ........... . .. ... .. ---··· 6.158· ____ 1284 
VERU.."ORfS PMl1IO WlÃÇÃO 
lW!tEl G:iNÇAI.YfS BRAGA.·--·-·-.... _ ...... _Nlll .. _ .. _938 
MAACOS DA 5".VAARRUOA-·-··-·· -·· -·-.. NJII --··· 846 
SUS ll!:IS ffiJX ..... ---- ___ ..l'l'B/l-'Sll_ .. 837 
� �ORIGL(S flWICISCO _ -· __ ... _ .... l'L.. _, 766 
CAAI.('; ALBfqJo SAI/TOS _ . .._ .. -.. . r\. 757 
PAl'.ú FHIX SAUOAOES. _..... .._ ... ___ ... _._ .... PMlB ...... 7�2 
EU'lROORIGUESfORIII ___ ._. __ .. .PVIP'TlL- .. 711 
ENfJ,SPA[SUt,I'._ .. __ _ ___ . .l'Oll"-:S 5-45 
CNl )SJESUSONTN9IOSGIWIM _ -· POT "'tS 434 
JOSUI.YfS 00 ESl'ffTO SANTO - -· _.J'I'!! "58 ....... 463 
1/ô!MO JORGE� CE NllW/TE _ l'OT "'6 .. 409 

JOSÉ MONTES PAIXÃO 
FIJT 1 � I PST / rv I PT <il BIPPS ll'il! IPSC/ PSD I Fff' /PSI./Pl.......l31127 

IIÚIISICS AaSlllll1tlS ,. 
Eletlraoo. ___ 106.433 
� Noml'lalS . ... .... .... -···· .82 937 •.. ............... -... 88.49 
Votos Brarcos .. ... .3 594 __ ........... ---3.83 
Votos Nulos:... ....... ........ .. ... . ........ 7.190.-................. -.7.67 
CUnoarecime!ltc- ............... --....... 93.m ................... .......88.06 
Abste<>;i.l:..... . ........ ······· ...... ·--······ 12.712 ..................... _ l l .9C 

YBIEAIJORES l'ART100 CltaÇÃI! 
FlAOO NAXAH.JAKARE DE OLMJRA._____PT / PCS . ........2.611 
RICAP.00 FR:0 ... -....... _____ _,psa, / PRONA........2.453 
CAC:.OS ELIAS RODRl<llS DE FllE!TAS-···-_J'II08 / PHS._1-946 
PAU.O GOMES OOS SAI/TOS NETO---�POT / PRU_l.801 
AU,IIRRAMOSGAl!im ..... ......... ____ Pl,l[)(I/PIIS.-1.478 
Al..:JRE INAOO DOS SANTOS ...... -----� / f'C8_1.34 I 
P.aJ.,1.0 RO!lERTO BARROS PWAAfJ ·-··----..POT / PRN.-1.252 
..ER()NIMO OUETO SIGOUS-----�Pfl. / f'SOC_1.17J 
.XlSé REOUM ... .. . .  _______ Pfl/PSOC-1.118 

FARID ABRÃO DAVID 
Pf'II / PTB / PMOS / Pfl. /PI./ PHS / PS06 / PRP I PSD/ PTN .. ----58. T82 

llallllS .lBSOl.tJTOS ,r, 
Beslinoo: ----··· .. --..... UJ.313 
bJSNomilais: ................... .... ... _ 113664 .. _ ..... --90.40 . blS sanais: .... -...... -... ·······-· .. . 4 097 ·-.. ···-·--3.26 · 
Vl*'5 Nl*Js· ........ -................... --· .. .. 7 977 -··--···· ... -6.34 
� -............. ···--··· .125 738 . ............... -... 87.74 

�:----·---...... 17.575 ... . ... .... --12.26 
IBIUDORES l'MllOO YIIIIÇÃII 
IOlERTO DE Al.BOOtlROUE CAANERl ... . ... . .. ?M08 ......2 446 
.01GE HEHRIW: DA COSTA N.JES_ ..... ............ -· .. _ .. PDL. . .  _ 1.936 
1o1AR1A ISABEL OE CASTRO ...... ____ ._..PRONA........1.767 
JORGE NEY MAOEllA tlJNGRIA. ___ ...... ... _ ... ........ PMO!L_l .534 
ISAlAS SAHTOS ........... _____ ...... -.. .....Jl / PfL..._ 1.614 
PJIDlll COI.AffiAHCESOl ........ __ ._--1'11()6_1.599 
B..0W PEREIIA DE l.lJCENA _____ ... ..J'T / f'SC.._l.490 
.01GE LllZ PAOiECO aOY ........ . . ... _ ...... POT .. _l.368 · 
IILCEA o.ARA CARDOSO ..... ...... -.... ...... ... -......Pl'S / PHS_I.J43 
PEDI()�[)() PmGOLD ...... _. __ ................. _ . .... POT .. _1.325 
ANTONIO MAHOO. LOl'ES FUtO .. _ ................ ..J'l'II / f'HS_ 1314 
� NEVES OE CASTRO ... __ .. ............. . .. Pl'!l t PHS .. -12TT 
.XlSl � DE OLJY91A. __ ............ ---1'1. / m._1238 
.oG:AUOlA IBXBRA-.. · ·---.......... -..... ...1'1'8/ f'HS_l.225 
.lWJFAAIA!GlEllArutO .... ,----········--·.l'!lT_l.203 
ANl!W. CIW.l8AllU.i OE MJW,ES _ ........... PTB / PRP I PSIJ_I 1109 
IUlERTO ARAI.UJ ......... ·-------1'RONA...--966
MSON .W BAHOEIIA .... .. ............. -· __ PPS .--8511 
NITOlilO CARi.OS DE Ol.MflA ____ . _ . .fl t ;,sc __ 734 
�O RJ!TAOO SAIIOINiA . ......... _............ ..Pl'S-682 
ALfXANllAE MAGM) 00 COJTO.. _ .... .... PS06 'PTN . .--5111 

.. · .. ..,;; '·" NOVA IGUA U · .,_t<>, . . 

NB..SCII R08ERTO BORNIER DE OUYBRA
PSlll/l'R./ Pf'II / PSL/PPS/ PT dD 8/l'M /PSD/ fGT 
/ PSOC / PIITB / m / PRN / PHS i PIUIA / Pll' I l'lll8 .... ---20C.113 

IIÍltHOS AISIUTll5 ,. 
Beiaa21: ________ ,C3l516 
Ajlb'lalail2Ds: ______ C315l6_ ... ___ _ 
111*11 lbllias: mm 19 n
tilllnras: _______ 12.&57 ____ J.•41 
tia... 25, 3113 1 !D 
Col4Jwt,. _____ __.71.711 15 74 
�---------"61.IIIJ5 ____ 14.26 
- l'MTIDO WIIDÇM 
II06El9J IIM'TIIS �/PR. / f'SL__.6.1123 
liWJIOJ IOWS LOPES _____ __,_ Pl'!I / PIIOB-....6.141 
CAlllllO RIXRB.ES DOS 1ES RJCl .... -1'Sllll / l'R. / PSL........6.074 
IOPlSl Al!ERl QIIMRAES ___ .. ___ ..J'l'9 / PIIOB .. --6.070 
UllW.00 WS DA Sll/A ___ __jPOT / PV / PC oo 8--5.939 
llANEl. ErUIIIXJ °" Sll/A ______ ........ .PTB----5.346 
� CE snJZA G(IIES __ ........ __ ---.PST /Pl....--5.108 
AHTOl«l AIWJ.O ffiffl\A ____ ......Pl'S / PM08_4.714 
IIW.fllll OE tuelA--.. --........... PSDB / Pfl / f'Sl.__4.483 
J)S[ AWOSal CE RUHD0 ... _ ...... -... --1'1'8 / Pl,!00_4.391 
�'C!JRE PC90E 'IOv,,fS _ .. .. ....... P!JT / PV / PC oo B ·-·· 4:1:3 
JOOGE � CXJIREA.. _ _  ..... -... . . . . .  PSOB i Pfl. i PSI. .. -... 4.203 
AHTOM'.J CllSWCZA NETO . ..... . _ PSOB i PR. 1 fSl_ .... 4 157 
r.AflDSM..BffiTO Q.R OWIWl8.1J.. PSOO I PfL / PSl. ...... 4 109 
D.M B6tW'OO CABRAL . .. PS06 i PR.! PSl. ...... .3 99'.l 
XlRGE IWUl. � � ... . . .- PSOO i Pfl I PSl. ... _.J.948 
� .IJSE AllRWIO ... _····-······· .. ··-- ... PTB .. _.1.941 
cao ARHAl..00 CE AUDlA CARfERJ ... . POT / PV / PC <il 8 .. -...3. 441 
fERNANOO tnES BAPIIO$ ___ ... .PKS I fGT / PRONA..-. .2.915 
r.AflDS ROOERiü ffil!O!A ... _ . .............. .. __ P'T ; PCIL-..2.002 
IWQlJIO I..EOCXl TEMJ>.A ClMJIA.. POT / PV / PC oo 8 .... _. I 9TI 

ANORE LUIZ CECIUANO 
POT PTIFGT/PS8. _ ..... -. .... -. ..... . ... 15 154 

aM:IIOSAaS0llllllS li, 
fle".J1!1la: __ . ·······- � .. ....29.0'3 

IDMllis;___ -······-23831 _. __ _ -92.511 
-.eram: ___ ____ 451 ___ _  1,75 
'illDSUJI: ___ ... ____ ,.'61) __ __ .. 5,67 
Col4)i1Úiititi---.. 25 748. _ __ .. _.86.75 
��--·········· ____ .... 265 

. 
. ... li 25 

ftJDDCIH PMTl)O llluçA:) 
EUTIJI UIZDOll!tGOS ClllffA.__ . .l'llll! / f'ST __ 7li8 
INRIIN.LOlffRJ RQSA _____ Jll)B/ PST_ .. _.612 
1PO.UM GAIO\ OE AHOflADE__..,..-----1'GT / PIJT _ .. _.5&9 
ctSNI IOIERTO ll)TA DA SIJIL____Pll)8 / PST ..... _--565 
AOCSC* Plltl.O SOARES·---- . __ PIIOO I f'ST __ . .542 
lAEROOCE IIEUO Ali'ES. __ ...... ___ PCT I POT... .. -.432 
MlllBIJEW\fES, _______ ....n,T I POT ... _ .. 477 
SEIIAS1Wl GE1WDO .xJSt PEfOlA ____ f'SC / PP.TTl._ ... _4611 
AHTtllllSl».ffiJITO ----�N /PSD' Pl'IL __ 4211 
MANJB.Uil DOS P,SSOS, ___ .. __ .f'SC/ PRTB .. .. _.J94 
ZEMANOO� QJillA .... __ .... .. ···-- -· PSb · PT .... . 349 
YAllrDEiUl RAAIOS ..... .... _ -...... . .... Pl'S i !'SOL; Fl8 . .... .. .3:ili 
RICARIXl DE SOUZA AJ/ffllj _.... . .PSB, ?T . . .  2n 

AZAIR RAMOS DA SILVA 
l'lolll/PSB/ l'R./l'SDl/ PI./PPS/PTN /Pi /PSC/PIOM/PST ..... 27.718 

IIÍM9IOS A8SOUITtlS 1' 
Eleib-aó:r. ---- n.982 
Vomllcmilas ______ _;,7.633 ____ ... 91.41 
'1<*35 Br.n:os: __ ··------1 580 __ -.......... 2.51 
Volas tils:---· . _____ ...,_839 ____ ..... 6.09 
Cor,paiecimel8 _____ 63 Q52 ____ .86.39 
� .. - -· _ ............... .. ......... .... 9 lll .. _ ........ _ ........ 13.61 
VBlfADORfS l'MTIJO VIJTAÇÃO 
CAR.OS ROGERO DOS SAHTOS ........ -.. -PST / l'R. / PROIA. ....... 1.622 
MAX FnJIIGlS lDCJS ............ _____ PIQ! / PTlL .... 1.«8 
.._Tt»I CMoF0S Nffil!lll ·-···-;-·· ... -.... .l'ST / l'R. / f"lONA. ....... I 422 
PAWl R008llO M Sl.VA.._ ......... -.. .. --�PI. 1 PS8_ .. 1.324 
:IZEJAS MOIOIA DOS SAHTOS .. -......... -......... -PIIOB; PTN ....... 1 158 
CNI.OS ROeE!ITO DE WlilAES ...... .. _ .... _ ......1'1,()8 / PTN . ... .. 1 076 
JARl °" COSIA L1o1A. . . . .. .. . PI. 1 PS8 .. ... . 1058 
�OBERHARXJO.-SlYA. PSTIPR./F"'.)l(A ..... .. 1.005 
AOll AlfTONIO lOl6Xl ...... ..... ..- Plillll i f1ll ... .975 
JlSE CNI.OS IUCES DE � ... . . .PSO!l I f'PS... .. 956 
M..SON SN*Ml ...... _.. _ f!: l , PT. 895 
DELSO MATOS OE CXJVrnA . P,T 'Pfl · "f,OAA_... 895 
ISWB. Lcn5 OE <l.NElAA . .. .. ;:; Fl .. 85v 
NEIJ<llo'6/IIIIEHl'OA'il.\;\ P!JTIPT 848 
l.lDMIOUIZIIDUlf._ -·-- __ . . .. .J'!:Un. .. ... 767 



VOTO NÃO TEM PREÇO 
TEM CONSEQUÊNCIAS 

A nova Lei 9840/99 vai acabar 
com a corrupção eleitoral 

Qual a finalidade da Lei ? 

Impedir, através de meios adequados, 
a compra de votos pelos candidatos 

mediante a doação ou entrega de bens, 
vantagem pessoal de qualquer natureza, 
inclusive emprego ou função pública do eleitor 
ou mediante o uso da máquina administrativa. 

O artigo 1 ° da Lei nº 9504 passa a vigorar assim: 

"Art. 41.A = ....... 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 1000 a 50.000 UFJRS, e
cassação do registro ou diploma, ... "

Você que é candidato, cuide-se para não incorrer em inflação eleitoral ou crime., do 
contrario poderá Ter seu registro ou mandato cassado e ainda ser preso. 

O comitê provisório da Lei 9840 poderá acionar 
o DISQUE DENÚNCIA ELEITORAL Nº 5509496
ou apresentar Denúncia ao Ministério Público.

Não queremos prejudicar ninguém, queremos Ética e não corrupção no processo 
eleitoral, em defesa da cidadania da nossa população. 

COMITÊ PROVISORIO LEI 9840 
Sede - catedral santo Antônio de Jacutinga 
A v nida Marechal Floriano Peixoto 2262 
Ccntro-26.22210-060-NOVA IGUAÇU 

Fone 7678570 
Ou 

Fax 7677773

RECOMENDAÇÃO : Ler - Divulgar e Reproduzir esta folha para as comunidades,
sindicatos, associações, partidos, cam(idatos e cabo eleitorais. As denuncias poderão
ser feitas até o dia da diplomação. Muito Obrigado.
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Encontro da Cidadania 

Mac - C.P.A. - Desperta Comendador - Jardim Ocidental - Grupo Fé e Compromisso 

Convite 

Nós dos grupos acima mencionados convidamos você e seu grupo a participarem conosco 
deste encontro histórico que pretende unificar nossos trabalhos de cidadania cujos 
objetivos são de fazer o acompanhamento das sessões na câmara municipal, formação 
como capacitação para melhor atuarmos em nossos trabalhos, criação de estratégias de 
divulgação de nossas ações, etc. 

Dia: 25 de junho 

Horário: 14 às 18 hs 

Local: Catedral de Nova Iguaçu - sala 15 

Obs: Cada componente do grupo trazer algo de comer ou de beber para o lanche 

Anciosamente aguardamos sua presença 

Documento1 

11 



ENCONTRO DE 

COORDENA 

26/11/2005 

CANTOS 

JAMEN'fODA 
1isjsoc41s 

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. 

3.Todo irmão é convidado
Para a festa em comum:
Celebrar a nova vida
Onde todos sejam um.

2.Para que o mundo creia
Na justiça e nó 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 

7. POVO NOVO (Sol M)
Zé Vicente 

Quandoº· �írito de Deus soprou O mundo mle1ro se iluminou. A esperança na Terra brotou E um povo novo deu-se as mãos e caminhou. 
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 f- da liberta@>

.
: . 

Cidade e� �tra�rm��� 
Jovens unidos na ��nT;rão A força no�é o J)9dér âó ·à�or. 
d
Nossa fraqueza e força em Deus Libertaor. 

\ 
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Encontro do Colegiado Nacional 
28, 29 e 30 de março de 2003 

28 de março - sexta-feira 

Momento celebrativo 
• Realizamos análise de nossos próprios corpos
Onde nossos pés têm nos levado? Como contribuíram com a caminhada?
"Não dá para ser militante, sem sujar os pés onde o povo vive e sonha", pois "a cabeça
pensa onde os pés pisam"! Os pés fincados no chão evitam que a cabeça tombe.

O que têm feito nossas mãos? 
As mãos se comunicam: tocam, seguram, falam, lêem ... 
Perdemos muito, com as canetadas do FHC, mas o punho fechado indica luta, união 

O que nossos ouvidos têm ouvido, das pessoas que nos cercam? 
Nossos ouvidos tem escutado barulho de tiros,mas também esperança na nova fase de 
Brasil e ouvimos a palavra paz. 

O que nossos olhos têm visualizado para o futuro? 
Nossos olhos vêem um futuro de mudanças. A PO está inquieta, cutucando, puxando a 
discussão do futuro do trabalho. Os olhos não devem só ver, mas enxergar as coisas 
como realmente acontecem. 

Destaques do encontro anterior (novembro de 2002) 
Trabalho com juventude 

• A PO da região de Campinas/SP está realizando trabalhos em conjunto com outras
entidades ligadas à juventude.

Trabalhos da PO Nacional com a PO São Paulo 
• Foram convidados os liberados Metropolitano e Estadual para a reunião do

Secretariado Nacional. Estamos preparando juntos, os debates mensais sobre o
Futuro do trabalho

Informes 
Assembléia da CNBB - nosso documento para ser lido na assembléia dos bispos já foi 
encaminhado para o Setor Social. O texto trata da questão do trabalho com alusão ao 1 °
de maio. 

Conjuntura da PO nos Estados 
Rio Grande do Sul 
Paulo e Clarice liberados ocupam sala no prédio da CNBB. As dioceses estão fracas em 
lideranças. Caxias, Novo Hamburgo e Porto Alegre que são mais industrializadas não têm 
trabalho forte de PO. A Romaria de 1 ° de maio é mobilizadora (assumida pela diocese local, 
mas a PO é que puxa). 
São Paulo 
Há um liberado novo para a PO Metropolitana e uma nova liberada para a Estadual. Os 
encontros estaduais contam com muitas dioceses. Há duas casas de solidariedade e muitos 
grupos de base. 

26 anos da Pastoral Operária Nacional, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores
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Rio de Janeiro 
Na capital, chamam-se Pastoral do Trabalhador e estão em busca de um novo padre 
assistente. Há também grupos em Nova Iguaçu e Volta Redonda. 
Bahia 
Estão tocando um balcão de empregos 
Pernambuco 
Está desanimado 
Paraíba 
Com três dioceses, estão ativos na preparação do Nordestão 
Ceará 
Houve assembléia estadual em dezembro com muitos jovens. Três dioceses estão 
animadas. Há projetos de qualificação profissional e experiências de socioeconomia 
solidária. 
Maranhão 
Imperatriz está bem. Bacabal com dificuldades. Pedreiras não responde. 
Piauí 
Batista encaminha 
Rio Grande do Norte 
Parnamirim se reúne. Natal está solto. Mossará prepara o Nordestão. 

Funcionamento da PO 
Colegiado - é instância executiva da Assembléia Nacional. 

Secretariado - é instância executiva do Colegiado. 
Liberação - Sobre a questão da liberação, algumas indagações persistem como: 

Quem deve ser liberado(a) nacional? 
Quais os critérios? Quais os princípios? 

Sobre estas indagações, sabe-se que a forma de se escolher a liberação foi 
sendo construída nas assembléias nacionais, pelo menos do que se vê das quatro 
últimas assembléias (década de 90 e ano de 2002). Estas assembléias delegaram à 
Coordenação, que buscasse e decidisse os nomes, para a Assembléia Nacional ratificar. Daí, 
algumas recomendações ficaram indicadas, como: 

� Contemplar duas regiões do Brasil 
>, Garantir presença feminina 
� Que as pessoas candidatas estejam ligadas à discussão da nova concepção do 

trabalho, que é preocupação de nível mundial 
� Que faça trabalho com amor, para não se tornar um fardo 
� Que garanta a memória histórica da PO e guarde o patrimônio da mesma 
� Que seja um(a) militante que suje o pé, onde o povo está. 

Assim, entendendo que somos uma estrutura em construção, fica a proposta de se 
fazer um levantamento das cinco últimas assembléias nacionais e se levante os critérios 
discutidos. A partir daí, montar um documento com princípios que norteiem a escolha de 
liberados nacionais, bem como as referências de funções das instâncias da PO. Podemos 
chamar a isto, de Carta de princípios. 

Liberado para abril de 2004 - o nome deve estar escolhido em junho e garantido em 
setembro. 

Proposta 
• Elaborar Documento de princípios que norteiem a escolha de liberados

nacionais, bem como as referências de funções das instâncias da PO.

2 
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29 de março - sábado 

Reflexão com Padre Agostinho Pretto 
O texto editado está no encarte do Jornal Conquistar de Maio/Junho 2003 
Reflexões políticas do Colegiado 

Diante da conjuntura de início de governo no Brasil, a questão da ALCA e a guerra 
ocorrendo no Iraque, o colegiado, após reflexões, aponta as seguintes propostas: 

• Devemos fazer mais análises de conjuntura
• Na minuta da RENAP, contemplar a quest;\o dà ALCÂ
• Conversar com Gilberto de Carvalho (determinar a pauta)
• Estabelecer contatos com a Secretaria de Economia Solidária (determinar pauta)
• Dar maior visibilidade às nossas propostas e trabalhos na imprensa
• Nos encontros com as demais Pastorais Sociais, questionar a continuidade dos

eventos e propor momentos de mística periódicos e conjuntos
• Elaborar um manifesto com linguagem simples, contemplando tudo o que a

imprensa omite do povo

Realizando uma reflexão sobre a contribuição da PO diante da conjuntura e tendo
em vista a fala do Padre Agostinho Pretto, nosso fundador, incentivador e assessor 
emérito, lembramos que a PO nasceu para ajudar a resistir à opressão. E isso nos leva a 
concluir que: 

)o" Devemos identificar quem é hoje, o nosso verdadeiro opressor 
)o" Determinar qual é a nossa contribuição diante da conjuntura 
.,. Que não devemos ser nosso própr10 opressor e realizemos a militância, sem 

que ela seja um fardo. 
Portanto, deve se guardar a memória da PO. 
Proposta 

• Um memorial para guardar a história da PO

30 de março - domingo 

Reflexão sobre comitês solidários de trabalhadores(as} nos bairros 
Como estratégia de organização popular contra o desemprego, a Assembléia 
Nacional definiu em julho de 2002, a formação de comitês de trabalhadores(as) 
nos bairros. Eles são grupos de base, com pessoas da PO ou não, reunindo 
lideranças dos locais, com os(as) trabalhadores(as) como protagonistas. Eles 
serão referência para o anúncio da nova cultura do trabalho. Vão garantir a 
mobilização permanente, animando a PO e fortalecendo o movimento dos 
trabalhadores desempregados. Serão um fio profético de ligação entre os 
movimentos (costura). 
Poderão iniciar-se a partir das discussões dos problemas das periferias e daí 
puxar o fio da meada para discussão do novo mundo do trabalho. 

O Colegiado Nacional da PO deverá: 
• Animar as lideranças, incentivar, motivar, mostrar caminhos(sugestões de

funcionamento) e relatar experiências de uns aos outros. Incentivar as
coordenações diocesanas

• Buscar parcerias, incluindo o movimento sindical
• Preparar um material específico explicativo (folder)

76 anos da Pastoral Operária Naclonal, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores
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• Propor aos bispos, que financiem projetos de liberados por 3 meses para
organizar comitês

• Mapear localidades prioritárias (SP,RJ,RS,PR,CE,PB,RN)
Encaminhamentos 
1° de maio 

O lema fica: "A esperança venceu o medo. A luta não pode parar" 
Organicidade 

• Novo bispo - Indicamos Dom Demetrio Valentim (Jales/SP), Dom Angélico
(SC), Dom Ercílio (Osasco/SP) e Dom Antonio Guedes (Lins/SP) i . ·.0nc.e1C '3c
fa2er . ·ontatos com Dom Guec· s)

• A reunião do Colegiado em dezembro deverá ser ampliada com
representantes da PO das regiões do Brasil

• Auto sustentação - buscar recursos públicos
• Comunicação - No Jornal Conquistar, inserir coluna da juventude

- Colocar nossas propostas e trabalhos na imprensa
- Revista da PO
- Logomarca da PO
- Site da PO

• Acervo histórico - Elaborar Documento de princípios
- Preparar memorial para a história da PO

Pastoral de conjunto 
Nos encontros com as demais Pastorais Sociais, questionar a continuidade dos eventos e 
propor momentos de mística periódicos e conjuntos 

• Implementar projeto cultural com JOC, PJ, PJMP.
formação 

• Devemos fazer mais análises de conjuntura
• Manifesto com linguagem simples, contemplando tudo o que a imprensa omite do

povo (determinar temas)
• Implementar formação de militantes
• Montar Videoteca com temas para reflexões
• Preparar o 2º Simpósio Nacional "O Futuro do Trabalho na Sociedade Brasileira"

Ações contra o desemprego 
• Comitês de trabalhadores(as) nos bairros

- Mapear localidades prioritárias (SP,RJ,RS,PR,CE,PB,RN)
- Fazer material específico (folder) sobre comitês
- Motivar PO e lideranças localizadas
- Propor aos bispos, que financiem projetos de liberados por 3 meses para

organizar comitês
• Na minuta da RENAP, contemplar a questão da ALCA
• Conversar com Gilberto de Carvalho (determinar a pauta)
• Estabelecer contatos com a Secretaria de Economia Solidária (determinar pauta)

26 anos da Pastoral Operária Naclonal, Celebrando a Vi.da das Trabalhadoras e Trabalhadores
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1 REPOLÍTICA - Lista dos participantes doll!!..Encontro - Lídice, 23/07/2000 

n2 01 1 Nome:Clara Maria Oick Peixoto 1 Entidar.lc:Repolítica/Mencles 
Rua: Aberlando Rocha 1N2 110 1 Bairro: Tupinambá 
Cidade: Mendes 1 CEP.: 26700-000 1 Te! (024) 99679720 

nl! 02 1 Nome:Sidiney de Oliveira 1 Entidade:Pastoral da Cidadania 
Rua:Messias do Nascimento 1N2 80 1 Bairro:Lídice 
Cidade: Rio Claro-RJ 1 CEP.: 27475-000 1 Tel. 

n2 03 1 Nome: José Paulo de Oliveira 1 Entidade: Pastoral da Cidadania 
Rua: José Romão 1 N2217/c. l 1 Bairro: Lídice 
Cidade: Rio Claro 1 CEP.27475-000 1 

' n2 04 1 Nome: Salvador Alves Souza Sobrinho 1 Entidade: Pastoral da Cidadania 
Rua: Rod. Saturnino Braga 1N2 1586 1 Bairro: Lidice 
Cidade: Rio Claro-RI 1 CEP.: 27475-000 1 Te!.: 

n2 05 1 Nome: José Ramos Caetano 1 Entidade: Pastoral da Cidadania 
Rua: Rod. Saturnino Braga 1N2 1235 1 Bairro: Lídice 
Cidade: Rio Claro-RJ 1 CEP.: 27475-000 1 Tel.: (024)334-1095 

n2 06 1 Nome: Benedito Wanderlev Ramos Costa 1 Entidade:Pastoral da Cidadania 
Rua: Elza Carneiro Ferreira 1N2 270 
Bairro: Lídice 1 Cidade: Rio Claro 
CEP.:274 75-000 1 Tel.:(024) 334-1097 (mãe) 

n2 07 1 Nome: Claudinei Nascimento da Silva 1 Entidade:Pastoral da Cidadania 
Rua: Ver. Guilherme Soares de Araújo 1N2 45 
Bairro: Lídice 1 Cidade: Rio Claro 
CEP.: 27475-000 1 Tel.: 

n2 08 1 Nome:Paulo Roberto Seixas 
Rua:Messias Nascimento 1N2 141 '. 

Bairro:Lidice 1 Cidade: Rio Claro .... 

CEP.: 27475-000 1 Tel.: / 

n2 09 1 Nome: Gelvani Aparecida Moreira Pimenta 1 Entidade:Comunidade Várzea ./
Rua:Estr. Rio das Pedras 1 N12 20l4 
B?.irro: Lfdice 1 Cidadt:: Rio Claro 
CEP.: 27475-000 1 Tel.: 

n2 10 1 Nome: Antonio Vítor Francisco -�- 1 Entidade: Pastoral da Cidadania 
Rua: Rod. Satunino Braga 1127, Beco delameron, 95 IN2 

Bairro: L!dice 1 Cidade: Rio Claro 
CEP.: 27475-000 I Tel.: ;' 

nl! 11 1 Nome: Rosa Maria Nascimento de Seixas 1 Entidade: 
Rua: Messias Nascimento 1 N2 141 
Bairro:Lídice / > " 1 Cidade: Rio Claro 
CEP.: 27475-000 '·· ... 1 Te!.: 

n2 12 1 Nome: Ir. Patrícia Sanchez /. 
'·· ... 1 Entidade:Pastoral da Cidadania 

Rua: Souza e Silva > ···· ... 1N2 111 
Bairro: Lídice � l '/ / A 1 Cidade: Rio Claro 
CEP. 27475-000 / / 1 Tel.:(024) 334-1041 1 E-mail: 

n2 13 INom<:: Eliette M. G. Lavinas __ J'" ,; 1 Entidade: Mov. Trabalhadores Critãos 
Rua: Getúlio Borges Rodrigues / 1N2 357 
Bairro: São Luiz " - -�-

_/ 1 Cidade: Barra Mansa 
CEP.: 27335-080 t 1 Tel.:(024) 323-5942 

n2 14 1 Nome: Irene de Camargo Penteado ' 1 Entidade:Mov. Trabalhadores Cristãos 
Rua:Getúlio Borges Rodrigues f 1N2 357 
Bairro: São Luiz t ' 1 Cidade: Barra Mansa 
CEP.:27335-080 ,' 1 Tel.: (024) 323-5942 

n2 15 1 Nome: Glauzielle gomes ; 1 Entidadc::Mov. Trabalhadores Cristãos 
Rua: Antonieta Martins I 1N2 85 
Bairro:Piteiras 1 Cidade: Barra Mansa 
CEP.: 27331-430 1 Tel.: (024) 3237165 

n2 16 1 Nome: Arletc Corrêa Felisbino da Silva 1 Entidade: Secretaria da Paróquia 
Rua: Elza Cali'!êiro Ferreira 1N2 270 
Bairro: Lídice 1 Cidade: Rio Claro 
CEP.:27475�000 1 Te!.: (024) 334-1041 

ll
Q 17 1 Nome:Ivo Mariano da Silva 1 Entidade:Pastoral da Cidadania 

Rua: João Batista Portugal 1N2 223 
Bairro: 1 Cidade:Rio Claro 
CEP.: 27460-000 1 Tel. :(024) 3321443 



n" 18 \ Nome: Sebastião Ribeiro \ Entidade: 
Rua: Rod. Saturnino Braga 1N12 47945 
Bairro:Lídice 1 Cidade: Rio Claro 
CEP.: 27475-000 1 Tel.: 

n2 19 1 Nome: João Vida! da Silva 1 Entidade:Pastoral da Familia 
Rua:Fagundes Varela \ N12 57 
Bairro:Lidice \ Cidade:Rio Claro 
CEP.: 27475-000 1 Te!.: 

n2 20 \ Nome: Nilton José Neves \ Entidade: MEP 
Rua:3 l N12 340
!3airro: Belo Horizonte \ Cidade: Volta Redonda 
CEP.: 27281-060 1 Tel.: 

n2 21 \ Nome: Doralice Batista Machado 1 Entidade:Forum da Cidadania 
Rua: 6 \N12 103 
Bairro: Bela Vista \ Cidade: Pinheiral 
CEP.:27197-000 \ Te!.: (024) 3 56-2891 

n2 22 \ Nome: Elza Helena de Souza 1 Entidade: MEP 
Rua: Alameda Vinte 1 N1255 
Bairro:Coaueiros \ Cidade: Volta Redonda 
CEP.: 27275-590 1 Tel.: 

nn 23 1 Nome: Getúlio Janeo Looes 1 Entidade: MEP 
Rua: Alameda Vinte \ N12 55 
Bairro: Coqueiros \ Cidade: Volta Redonda 
CEP.: 27275-590 \ Te!.: 

n2 24 \ Nome: Edir Alves de Souza 1 Entidade: MEPNR 
Rua·: Vereador Aristides Martins \ N2 45 
Bairro: Limoeiro \ Cidade: Volta Redonda 
CEP.: 27283-670 1 Tel.: ...... 

n2 25 \ Nome: Luiza Alves Goncalves ........ 
Rua: Fortaleza \ N2 110 "- / 
Bairro: Getúlio Vargas \ Cidade: Volta Redonda '. 
CEP.: 2.""'r'2...1'1S, S(O 1 Te!.: 

nn 2ó !Nome:: Neide Maria dos Santos Marcelino 1 Entidade: Forum da Cidadania 
Rua: Av. Pinheiral -\ N2 599
Bairro: Vale do Sai Í-- \ Cidade: Pinheiral , 

CEP.:27197-000 / \ Te!. :(024) 3 562156 
n2 27 1 Nome: Leda de Souza Fonseca ,, 1 Entidade:Cidadania Ativa 

Rua: Cecília Monteiro de Barros / ] N2 237 
Bairro: Centro \ . 1 Cidade:Barra Mansa 
CEP.: 2."1-31.\S' - �qo 1 Te!.: (024) 323-0916/1105 

n228 \ Nome: José Maria Ribeiro " T Entidade: Comitê da Corrupção 
Rua: Dalva da Fonseca "' \ N2 374 
Bairro: Santa Isabel ' ! .. "' 1 Cidade: Resende 
CEP.: 27522-000 / � 1 Tel.:(024) 354-5736 

n2 29 1 Nome: José Maria da Silva / / f Entidade: MEP 
Rua: Pe. Diogo Feijó / / \N2.. 120 
Bairro: Voldac ........ 

--
/ 1 Cidade: Volta Redonda 

'-
CEP.: 27286-340 .,, \ Tel.:(024) 346-6721 

"' nll 30 \ Nome: Lúcia Landim da Silva - 1 Entidade: Cidadania Cristã-
Rua: C \ N2 323 
Bairro: Vila Maria i : \ Cidade: Barra Mansa 
CEP.: 27301-900 ,' \ Tel.: 0xx24-322-586 l 

n9. 31 \ Nome: Agostinho Silva (Dodó) : 1 Entidade: Cidadania Cristã 
Rua: C : 1 Nº 323 
Bairro: Vila Maria ·--· ,· 1 Cidade: Barra Mansa 
CEP.:27301-9000 / 1 E-mail:agostinho(mbarbará.ind.br - .! .• ' 

n2 32 1 Nome: Paulo Cesar Fernandes 1 Entidade: Motorista do Volta Redonda 
Rua: Miguel Cervantes 1 Nll 137 
Bairro: Voldac ____ ,,, \ Cidade: Volta Redonda 
CEP.: 27286-310 \ Tel.: (024)92184742 

n2 33 \ Nome: Marco Antonio Martins l Entidade: Associação de Moradores
Rua: Pe. Ezequiel \ N2 20 
Bairro:Lídice \ Cidade: Rio Claro-RJ 
CEP.: 27475-000 1 Te!.: (024) 334-1124 

nll. 34 \ Nome: Edésio Mariano (Pastor) l Entidade: Igreja Assembléia de Deus
Rua:Ten. Olinto Torres 1N2 79 



,. 

Bairro: Lídice Cidade:Rio Claro 
CEP.: 27475-000 Tel.: 

n2 35 \Nome: Antonio Valdir Lopes \ Entidade:Pastoral da Cidadania 
Rua: Pe. Ezequiel 1 Nº- 76 
Bairro: Lídice Cidade: Rio Claro 
CEP.: 27475a000 Tel.:(024) 334-1059 

n2 36 1 Nome:Maria de Fátima Ramos Nascimento 1 Entidade: Pastoral da Cidadania 
Rua: José Miguel Ramos 1w-22 
Bairro: Udice Cidade: Rio Claro 
CEP.: 27475-000 Tel.: (024) 334-1005 

n2 37 1 Nome: Antonio José Benedito 1 Entidade:Pastoral da Cidadania 
Rua: Rod. Saturnino Braga 1N2 969 
Bairro: Lídice Cidade: Rio Claro 
CEP.: 27475-000 Tel.: 

n2 38 \ Nome: Josiane Maria Bruno Teixeira 1 
Rua: Antiga Estr. Rio-São Paulo \ N2 

Bairro: Pouso Seco Cidade: Rio Claro 
CEP.: 27475-000 Tel.: 

n2 39 1 Nome: Eduardo Teixeira 1 
Rua: Antiga Estr. Rio-São Paulo 1 NQ 
Bairro:Pouso Seco Cidade:Rio Claro 
CEP.: 27475-000 Tel.: 

n2 40 \ Nome: Miguel José de Oliveira \ Entidade: MEP 
Rua:7 \ N2 26 
Bairro: Belo Horizonte Cidade:Volta Redonda 
CEP.: 27281-020 Tel.: 

n241 \ Nome:Francisca Andrade Silva 1 Entidade: Grete 
Rua: 14 de Novembro \ N2 29 ..... 

Bairro: Vila Isabel Cidade: Três Rios "'-
CEP.: 25800-040 Tel.: 0xx24- 255-6618 '. ........ / 

n2 42 1 Nome: Sandra Maria França Brandão 1 Entidade: Grete ........ / 
Rua: Silvério Medeiros 1N2 170 
Bí:lirru: Moura Brasii Cidade:Três Rios 
CEP.: 25821-470 Tel.: (024) 2558128 

n2 43 \ Nome: Cid Magalhães Júnior 1 Entidade: Vereador 
Rua: Estr. Itaoca / 1N2 1500 
Bairro: Lídice / CidadeRio Claro 
CEP.: 274 75-000 / /' Tel.: 

n244 \ Nome: José Soares da Silva ; ;' 1 Entidade: Grete 
Rua: 14 de Novembro · -. \ N2 29 
Bairro: Vila Isabel / ,, Cidade: Três Rios 
CEI'.: 25800-040 "" Tel.: 0xx24- 255-6618 

n2 45 1 Nome:Aluizio Braz dos Santos ,,.. , '·· ... 1 Entidade: Grete 
Rua: Remo Righi ""-. " \ N2 06, Casa 6 
Bairro: Palmital ' ; 1 ,/ / /' Cidade:Três Rios 
CEP.: 25811-030 / Tel.: (024) 252-2722 

n2 46 1 Nome: Hamilton Antonio de Araújo 
Rua: Hermeto Novaes / \ N2 I0 
Bairro: Palmital �./ Cidade:Três Rios 
CEP.: 25811-140 -----�, Tel.:(024) 255-7895 
Entidade: Grete ' E-mail:

n2 47 \ Nome: Eduardo de Oliveira i \ Entidade: Motorista 
Rua: Pç. da Mãe Preta i I N2-24 
Bairro: Vila Isabel : Cidade: Três Rios 
CEP.: 25815-430 ; Te!.: 0xx24- 99512037 

1'. n2 48 1 Nome: Marta Diniz Benevides ; 1�--
I N12 24 Rua: Pç. da Mãe Preta 

Bairro: Vila Isabel ;' Cidade:Três Rios 
CEP.: 25815-430 Tel.: (024) 99512037 

n2 49 \ Nome: Viviane Rodrigues Madeira 1 Entidade: Pastoral da Cidadania 
Rua: Belkiss \ N2 25/101 
Bairro: Coelho da Rocha Cidade:São João de Meriti 
CEP.: 25550-590 Tel.: (021) 751-0225 1 E-mail: vivimar@lmarlin.com.br 

n2 50 \ Nome: Alexandre Luís G. Madeira \ Entidade:Pastoral da Cidadania 
Rua: Belkiss \ N2 25/101 
Bairro: Coelho da Rocha Cidade:São João de Meriti 



CEP.: 25550-590 1 TeL (021) 751-0225 
n2 51 1 Nome: Marcos Moraes Bejarano 1 Entidade: Pastoral da Cidadania 

Rua: Eronildes Manins Santos 1 Ng 680 
Bairro: Agostinho Porto · 1 Cidade:São J.oão,de Meriti
CEP: 25510-010 1 Te!.: (021) 6565208 - E-mail:mbcja@vol.cum.br 

---- n2 52 1 Nome: Adel Carlos Olímpio 1 Entidade: Forum da Cidadania 
Rua:Siqueira Campos 1 Ng 45 
Bairro: Centro 1 Cidade:Pinheral 
CEP.: 27197-000 \ Tel.: (024) 3 56-2518/9994-09 l 8 

n2 53 1 Nome: Ir. Maria Cecília Rondon Amarante 1 Entidade:Forum Popular 
Rua: Paulo Nakamura 1N12 12 
Bairro:Vila Margarida 1 Cidade:Itaguaí 
CEP.: 23821-200 1 Te!.: (021) 688-2398 

n2 54 1 Nome: Maria Eduwiges do Rosário Silva 1 Entidade: Forum Popular 
Rua:Quiva 1 Nll 18 
Bairro: Jardim Laiá 1 Cidade:Itaguai 
CEP.: 23820-640 1 Te!. :(021) 688 6556 

n2 55 1 Nome:Biana Laura dos Santos Avila 1 Entidade: Pastoral Social 
Rua: Antonio Batista Lopes 1 Ng 252 
Bairro: Vicentina 1 Cidade:Resende 
CEP.: 27513-180 1 Tel.: (024) 354-4153 

n2 56 1 Nome: Francisco José Lins Peixoto 1 Entidade: Repolítica/Mendes 
Rua:Aberlando Rocha 1N12 110 
Bairro: Tupinambá 1 Cidade:Mendes 
CEP.: 26700-000 1 Te!: (024) 99679720 

n2 57 1 Nome: João Luís da Silva 1 
Rua: Av. Beira Rio 1N12 1379/401-D 
Bairro: Centro 1 Cidade:Barra do Pirai 
CEP.: 27123-330 1 TeL: (024) 442-2112; (021) 553-2736 

n258 1 Antonio Carlos Biscaia - 1 / 
Rua:Av. Rio Branco 1 N2 181/sala 807 V 

Bairro: Centro 1 Cidade:Rio de Janeiro - RJ 
CEP.: 20040-007 i Td.: (021) 262-4633 

n2 59 1 Nome: José Sergio Moreira de Castro 1 Entidade: Comitê da Cidadania 
Rua: dos Mineiros ./ ... 1N2 76/104 
Bairro: / 1 Cidade:Valenca - RJ 

" 
CEP.: 27600-000 1 Tel.: 

n2 60 1 Nome: Klaus Sohler ,, / 1 Entidade: Comitê da Cidadania 
Rua: Domingos Cosani ', . 1N2 333 
Bairro: / '" ·. 1 Cidade:Valenca - RJ
CEP.: 27600-000 1 Tel.: (024) 452-0280 

n2 61 1 Nome: Giovanni de Paula Nogueira "' 1 Entidade: Comitê da Cidadania 
Rua: Pina Leitão '·· ... 1N12 253 
Bairro: Torres Homem ; j' �/ / 1 Cidade:Valenca - RJ 
CEP.: 27600-000 •1 

/ / 1 TeL: 
n2 62 1 Nome: Carlos Moraes / / 1 Entidade: Assessor do dr. Biscaia 

Rua:General Urquiza - 1N12 67/404 
Bairro: Leblon "' / 1 Cidade:Rio de Janeiro - RJ 
CEI'.: 22431-040 -- 1 Te!.: 

n2 63 1 Nome: Nazira Amaral Raimundo t 1 Entidadc:Cand. a vicc-prckita (l'LJ 
Rua:Rod. Saturnino Braga : 1N12 510 
Bairro:Lídice I :' 1 Cidade:Rio Claro - RJ 
CEP.: 27475-000 f 1 Tel.: 

n2 64 1 Jorg,e Luiz Sodré Maracajá 1 Entid: Coligado c/ Dielei C Pereira (PT do B) 
Rua:27 de Novembro I 1N12 108 
Bairro:Santa Cruz / 1 Cidade:Valenca - RJ 
CEP.: 27600-000 1 1. Tel.:(024) 452-1387Res.; 453-4693Escr. 

112 65 1 Nome: Manoel Carlos Paulino da Silva 1 Entidade: Cand. a vereador (PSDB) 
Rua:Aureliano,Ponugal 1N12 600 
Bairro: Estacão/Lídice 1 Cidade:Rio Claro - RJ 
CEP.: 27475-000 1 Tel.: 
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Nota: Os dados sobre a vida de Santo Dias que aparecem no texto foram retirados 

na íntegra do livro Santo Dias da Silva do jornalista Guilherme Salgado Rocha, publi

cado pela Editora Salesiana Dom Bosco. 

Autores: A.rnaldo Valentim Silva e Ricardo Paris PO-Campinas-SP . · 

;� .. 

Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. 
(Jo 15, 13) 

Apresentação 

Ao fazer a memória dos vinte anos do assassinato de Santo 
Dias da Silva, a Pastoral Operária apresenta a seus militantes o 
Tríduo de Santo Dias que tem como objetivo principal celebrar 
o testemunho do companheiro que doou a sua vida em favor da
luta dos trabalhadores (as) na luta por melhores salários e con
dições de trabalho.

Resgatar a vida e a luta de Santo Dias, não deixando que se 
perca sua memória entre nós, implica que reafirmemos nossa 
esperança num mundo melhor. 

Vivemos um momento particularmente difícil. Após as in
cansáveis lutas em favor da redemocratização do país, a classe 
trabalhadora hoje se encontra acuada pelo desemprego e pela 
falta de perspectivas. As políticas liberais ( desregulamentação, 
privatização e flexibilização) implantadas pelo atual governo, 
só tem contribuído para aumentar o abandono· e a miséria de 
grande maioria da população. 

Que esse Tríduo fortaleça nossa mística e nos reabasteça da 
coragem, da ousadia e da solidariedade que animou Santo. 

Fraternalmente, 

Pastoral Operária. 
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'I C> E.-.ce>.-.tre> 

A Marcha do Campo para a Cidade 

Sai da tua terra e vai, onde te mostrarei (Gn 12, 1) 

Símbolos do Encontro: arrumar num lugar bem visível à todos um pouco 
de terra , urna jarra com água e algumas sementes. 

1. Canto

2. Apresentação dos participantes
Dirigente: Neste outubro de 99 faz 20 anos que Santo morreu. Nos reuni

mos nesse encontro para celebrar a sua memória. Faz 20 anos que os amigos 
gemem o mesmo gemido profundo de Santo, com as mãos no abdômen: "Aí, aí, 
aí. .. " 

O mesmo lamento de dor e indignação. E de saudade. 

3. Olhando a história
Leitor: Santo era católico praticante. A fé em Jesus Cristo sempre teve impor

tância fundamental em sua vida. Ainda em Terra Roxa, interior de São Paulo, 
Santo pertencia à Legião de Maria e à Congregação Mariana. Quando mudou 
para São Paulo, continuou na Legião de Maria, acompanhando com profundo 
interesse a renovação da Igreja. Membro da Paróquia da Vila Remo, foi ministro 
da Eucaristia, iniciador da sua comunidade de Santa Margarida, além de Ter 
colaborado na fundação da comunidade do J ardirn Alfredo. Foi membro atuante 
da Pastoral Operária, representando os trabalhadores na Comissão Provincial 
de São Paulo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

Leitora: Santo conheceu sua esposa Ana em uma fazenda no município de 
Terra Roxa, onde trabalhava corno lavrador e meeiro. Por exigir melhores condi
ções de trabalho, sobretudo carteira assinada, foi expulso da fazenda, tendo que 
migrar para São Paulo. Era fevereiro de 1965. Chegando na cidade grande foi 
logo trabalhar na Metal Leve corno metalúrgico. Logo se sindicalizou e começou 
sua militância no sindicato. Casado com Ana ele teve dois filhos: o Santinho e a 
Lucina. 

Leitor: A partir de então a luta de Santo se dava na Igreja e na oposição 
sindical. 

Nesse período vivíamos no Brasil sob a ditadura militar instalada no país 
após o golpe de 1964. O governo reprimia, torturava e matava todos( as) aqueles 
que se opunham ao sistema. Artistas, estudantes, professores, operários, padres 
e freiras, eram com freqüência interrogados e presos arbitrariamente. 

4. Para discutir:
aj Santo saiu expulso do campo e foi para a cidade grande em busca de

§ 

trabalho. Quantas histórias iguais a de Santo a gente conhece? 
bj O que levou Santo a ir para a cidade grande e o que leva ainda hoje outras 

pessoas seguirem o mesmo caminho? 

5. Canto

6. Olhando para o que diz a palavra de Deus (Ex 3, 7-1 OJ
Javé disse: "Eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi

o seu clamor contra seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso
desci para libertá-lo do poder dos Egípcios e para fazê-lo subir dessa terra para
urna terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel, o território dos cananeus,
heteus, arnorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O clamor dos filhos de Israel
chegou até mim e eu estou vendo a opressão com que os egípcios os atormentam.
Por isso, vá. Eu envio você ao Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de
Israel."

Então Moisés disse a Deus: "Quem sou eu para ir até o Faraó e tirar os filhos 
de Israel lá do Egito?" 

Deus respondeu: "Eu estou com você, e este é o sinal de que eu o envio: 
quando você tirar o povo do Egito, vocês vão servir a Deus nesta montanha." 

7. Para refletir:
aj Corno Deus escuta e age hoje na história do seu povo?
bj Corno ser Moisés nos dias de hoje?

8. Gesto do Encontro: nesse momento cada participante do encontro é
convidado (a) a expressar urna mensagem usando os símbolos de forma espon
tânea e criativa. 

9. Preces espontâneas do grupo

10. Oração final (Salmo 145)
Leitor: Feliz aquele que busca seu apoio no Deus vivo
Que põe sua esperança no Senhor nosso Deus.
Todos: O nosso Deus é o Deus:
Que faz justiça aos oprimidos,
Dá pão aos famintos,
Abre os olhos dos cegos,
Ampara o órfão e a viúva,
Libera os cativos,
Ama os justos,
Reabilita os humilhados
Entrava os caminhos dos maus.

Leitor: Meu povo, esse é o nosso Deus! 
Seu poder subsiste eternamente. 



" 

Vamos louvá-lo! 

Dirigente: Benção final 
O senhor nos abençoe e nos guarde! 
O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável! 
O Senhor dirija para nós os seu rosto e nos dê a paz! 
Que o Senhor confirme as obras e nossas mãos agora e para sempre. 
Todos: Amém! 

:Ze> Er11ce>r11tre>:
O testemunho de vida até a entrega final. 

Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 
(Mt,5, 10) 

Símbolos do encontro: arrumar num lugar bem visível à todos uma jarra 
com água, um pouco de terra, algumas sementes e um pão. 

1. Canto

2. Apresentação dos participantes

Dirigente: Sejam todos bem vindos a esse encontro para celebrar a memória 
de Santo Dias. Hoje celebraremos o seu martírio e o seu significado para nossas 
vidas hoje. 

3. Olhando para a história
Leitora: O sindicalismo brasileiro no ano de 1979 começa a ressurgir, após

longos anos de peleguismo e traição aos trabalhadores. Com uma história 
marcante de avanços e recuos, perseguições e vitórias, o sindicalismo começava 
retomar seu caminho. Naquele ano, os metalúrgicos de São Paulo decidiram, no 
dia 28 de outubro, iniciar uma greve geral por melhores condições de trabalho. 
Mas mesmo antes da greve ser iniciada, diversas subsedes do Sindicato já havi
am sido invadidas pela Polícia Militar de São Paulo. O governador de São Paulo 
era Paulo Maluf, indicado pelo governo militar ao Palácio Bandeirantes. 

Leitor: Na tarde de 30 de outubro de 1979,cerca de quarenta metalúrgicos 
foram à porta da fábrica Sylvânia ,em Santo Amaro. Dois dias antes, porém, 113 
líderes metalúrgicos haviam sido presos na subsede do Sindicato em Santo 
Amaro. No dia seguinte, Segunda-feira, 29 de outubro, Santo estava na rua, 
ajudando a organizar a greve, participando de reuniões etc. O clima não era dos 
mais tranqüilos, pois as prisões do dia anterior tinham sido um golpe contra a 
greve. 
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Leitora: Na Terça-feira, 30 de outubro, um grupo de trabalhadores da 
Sylvânia foi à reunião do comando de greve da Zona Sul e pediu ajuda para 
convencer os trabalhadores da fábrica a aderirem à greve. Alguns se ofereceram, 
de outros foi solicitada a colaboração. Seguiram uns 40. Santo estava entre eles. 

Leitor: Os sindicalistas ficaram na entrada da Sylvânia, fazendo piquete e 
conversando com os metalúrgicos ainda indecisos. Distribuíam folhetos, pedin
do que parassem de trabalhar. Nisto chega a Polícia Militar. As viaturas cercam 
a rua. Os metalúrgicos haviam decidido, pouco antes de seguirem para a porta 
da Sylvânia, que não enfrentariam a polícia, sob qualquer pretexto, e que em 
momento algum aceitariam provocações dos PMs, que certamente surgiriam. 

Leitora: Os policiais, violentos, começaram a provocar os metalúrgicos. A 
situação estava ficando tensa, muito tensa. Os metalúrgicos conversaram entre 
si e decidiram ir embora, a fim de evitar confronto com a PM. Os soldados esta
vam armados. 

Leitor: Muito tensos, os operários são surpreendidos com a chegada de 
duas Tático Móvel e uma Rádio Patrulha, com suas sirenes ligadas. Os policiais 
saltam com os carros ainda em movimento, já de armas nas mãos, como feras de 
garras afiadas. Vicente grita: "vamos embora". E tenta furar o cerco. É agarrado 
por dois PMs, o os outros operários também tentam libertá-lo. Os policiais come
çam a agredi-los com socos e pontapés. Alguns reagem. Enquanto brigam, Vi
cente, puxado por Santo, consegue se soltar e começa a correr. Mas um PM 
passa-lhe uma rasteira e ele cai. Outros operários correm e um deles, Manoel 
Soares, é preso. 

Leitora: Caído sobre a cerca, do lado oposto da portaria da Sylvânia, um 
operário vê quando um PM, que se encontrava próximo, perto de um poste, dá 
um tiro para o alto. Depois ouve-se outros tiros, saídos do meio da rua. Todos 
correm. Santo também. E tinha corrido menos dois metros quando é atingido na 
barriga, do lado esquerdo, por um PM. Vicente Garcia apanhava seus documen
tos, espalhados pela rua quando foi agredido, e vê Santo, a cerca de seis metros, 
já cambaleando, com a mão ensangüentada, sobre a barriga. A operária Célia 
Maria, que conseguiu fugir do cerco, olha para trás e ouve um grito profundo e 
longo. Sem forças, Santo cai sentado, perto de um poste, em frente a um dos 
boxes do estacionamento d diretoria da Peterco. E tomba. 

Leitor: Naquela noite o corpo foi para a Igreja da Consolação, onde ficou 
sendo velado. Havia muita, muita gente. A Igreja estava lotada. Amigos, sindi
calistas, religiosos, gente que o admirava, e gente desconhecida, que queria ape
nas manifestar sua dor e indignação, e ajudar a tecer a grande rede de solidari
edade, indispensável em momentos dolorosos. 
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2. Para discutir:
a) Quantas situações a gente conhece ou ouviu falar em que a Polícia mata

trabalhadores e pessoas inocentes? 
b) Qual a nossa reação diante de fatos como esse?

3. Canto

4. Olhando para a palavra de Deus (Mt 1 O, 28-38)
Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: "Não tenham medo daqueles

que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário tenham medo 
daqueles que podem arruinar a alma e o corpo no inferno! Não se vendem dois 
pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o 
consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês até os cabelos de vossa cabeça 
estão contados. Não tenham medo! Vocês valem mais do que muitos pardais. 
Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também 
eu darei testemunnho dele diante do meu Pai que está nos céu. Aquele, porém, 
que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu pai 
que está no céu. 

Não pensem que eu vim trazer paz à terra; eu não vim trazer a paz, e sim a 
espada. De fato eu vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de 
sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama 
seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho 
ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mirn. Quem não toma a sua cruz 
e não me segue, não é digno de mim. Quem procurar salvar a própria vida, vai 
perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la." 

1. Para Refletir:
a) Vale a pena arriscar a própria vida em favor do povo?
b) Que movimentos ou pessoas você conhece que arrisca a vida como Santo

arriscou? 

2. Gesto do Encontro: nesse momento cada participante do encontro é
convidado (a) a expressar uma mensagem usando os símbolos de forma espon
tânea e criativa. 

3. Preces espontâneas

4. Oração (Salmo 11)
Leitor: Salva-nos Senhor
Estão no fim os que se comprometem contigo,
A autenticidade fugiu do meio dos homens.

Todos: Diante da violência feita aos pobres, 
Diante dos gemidos dos indigentes, 
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O Senhor declara: 
"Agora basta! Vou intervir, 
para assegurar a salvação a todos que desejam. 
As palavras do Senhor são puras como prata acrisolada 
Que já sai da terra purificada sete vezes. 

Leitor: Tu senhor nos guardarás 
Tu nos protegerás para sempre 
Contra esses homens maus. 

Dirigente: Benção final 
O senhor nos abençoe e nos guarde! 
O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável! 
O Senhor dirija para nós os seu rosto e nos dê a paz! 
Que o Senhor confirme as obras e nossas mãos agora e para sempre. 
Todos: Amém! 

3«> Er11ce>r11tre>: 
Santo: Construtor da justiça e da esperança

Felizes os que trabalham pela paz porque serão reconhecidos como filhos de Deus. 
(Mt,5, 9) 

Símbolos do encontro: arrumar num lugar bem visível à todos uma jarra 
com água, um pouco de terra, algumas sementes, um pão, uma casa e uma peça 
de roupa. 

Fazer um cartaz com a seguinte frase bíblica: "São coisas indispensáveis 
para a vida: água, pão, roupa e uma casa para morar." (Eclo 29, 28) e colocá-la 
no centro do grupo. 

1. Canto

2. Apresentação dos participantes

3. Dirigente: Nesse último encontro convidamos a todos a refletir sobre a
vida de Santo a partir do testemunho de seus amigos e amigas. Como cristão 
somos chamados hoje a seguir o seu exemplo e sermos também suas testemu
nhas. 

4. O testemunho dos amigos e amigas
Leitora: O advogado Luís Eduardo Greennhalgh tem lembranças profun

das e marcantes do dia da morte de Santo Dias: 
"Conheci o Santo em 73, 74, quando se constituiu em São Paulo a oposição 

metalúrgica. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos era o Joaquinzão, e a 
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oposição fazia suas reuniões no meu escritório de advocacia. Eram o Raimundo, 
o Clóvis de Castro, o Santo, o Aírton Soares etc. Desde aquela época eu tinha
uma imagem do Santo ser uma pessoa muito serena, ponderada, calma e alegre.
Era uma espécie de equillbrio do grupo. Eles se reuniam aos sábados, pela ma-
nhã, e participei de várias reuniões.

No dia de sua morte, fui chamado ao telefone. Diziam que havia acontecido 
um 'incidente' na porta da Sylvania. E que nesse 'incidente' havia sido ferido o 
Santo Dias. Liguei para Dom Paulo Evaristo na Cúria. Dom Paulo estava em 
uma reunião com o padre Luiz Giuliani. Ambos não sabiam de nada. Eu disse a 
Dom Paulo que sairia em seguida para ir ao Dops, que ficava na estação da Luz, 
onde é hoje a delegacia do consumidor". 

Leitor: A ex-deputada Irma Passoni, também amiga de Santo, assim se pro
nunciou: 

"Essa atitude do Santo de estar sempre pronto, presente, disposto a ajudar 
em tudo, no contanto direto com o povo, fez com que ele construísse a sua força 
de ação. Uma ação que tinha diversas vertentes, e se traduzia na participação da 
comunidade eclesial de base de Santa Margarida, pertencente à paróquia da 
Vila Remo, na Pastoral Operária, na oposição sindical. Era na oposição sindical 
que ele tinha um modo de atuação mais organizado." 

Leitora: Raimundo Perillat, que conviveu com Santo por muitos anos tam
bém fala do amigo: 

"A maneira de trabalhar do Santo era estar em constante diálogo com todos, 
independente da visão das pessoas, da consciência religiosa ou política que 
demonstravam. Era o vizinho muito querido e tinha vários compadres. Eram 
pessoas que o procuravam para fazer a declaração do Imposto de Renda ou a 
orientação do emprego ou em uma causa trabalhista. Sempre tinha tempo, paci
ência e a preocupação em ouvir e conversar com as pessoas, na rua, no sindica
to, dentro do ônibus. Era um amigo, acima de tudo." 

5. Para discutir:
a) Que pessoas a gente conhece que tem a mesma dedicação e empenho que

Santo tinha? 
b) Qual a importância dos amigos e da comunidade na formação e cresci

mento de cada um? 

6. Canto

7. Olhando para a palavra de Deus (Mt 5, 1-10)
Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se apro

ximaram, e Jesus começou a ensiná-los: "Felizes os pobres em espírito, porque 
deles é o Reino dos Céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os 
mansos porque possuirão a terra. Felizes os que tem fome e sede de justiça, 
porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão 
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misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus·. Felizes os que 
promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são 
perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino do Céu. Felizes vocês, 
se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra 
vocês, por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para 
vocês a recompensa no céu. Do mesmo perseguiram os profetas que vieram 
antes de vocês." 

8. Para refletir:
a) Que pistas nos oferece este texto para a construção de um mundo mais

justo e solidário? 
b) Como ser construtores da justiça e da paz nos dias de hoje?

9. Gesto do Encontro: nesse momento cada participante do encontro é
convidado (a) a expressar uma mensagem usando os símbolos de forma espon
tânea e criativa. 

10. Oração (Salmo 72)
Leitor: Viva o Senhor para sempre
Anunciaremos eternamente que dele vem a salvação!
Todos: Ouvirá os clamores dos pobres
Verá o abandono dos miseráveis
A todos libertará.
Ficará comovido diante dos fracos e indigentes;
Ele os salvará
Libertando-os da violência e da opressão.
A vida do pobre é preciosa a seus olhos.

Dirigente: Benção f inal 
O senhor nos abençoe e nos guarde! 
O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável! 
O Senhor dirija para nós os seu rosto e nos dê a paz! 
Que o Senhor confirme as obras e nossas mãos agora e para sempre. 
Todos: Amém! 

Canto final 
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''DAR ESPERANÇA SOBRE O REINO" 

Nova S.oçiec;fade 

FAIXAS QUE INDIQUEM O ROSTO DA NOVA SOCIEDADE 

EX.: DISTRIBUIÇÃO DA RENDA- VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA- EDUCAÇÃO- SAÚDE
MORADIA- EMPREGO 

RITOINICIAL 

Apresentar símbolos: 
1. Carteira Gigante ( 1 ° pagina es-

crito: Perdão pela nossa omissão na luta 
contra a alteração da CL T) 

2. Panelas Vazias (escrito) no fun-
do externo de cada uma: FOME - DESÂ
NIMO - VIOLÊNCIA e etc. 

3. Brancos e indígenas caminhan-
do de costas uns para os outros. 

ENTRADA DA BIBLIA GIGANTE 
(ou NORNAL). 

4 Velas grandes.: 
1 °- TRABALHO 
2° - FAMILIA 
3° - SUSTENTO 
4° - DIGNIDADE 

LEITURA DA PALAVRA.: 
Dinâmica: Pessoas caídas de roupas 

pretas vão se levantando aos poucos e em 
grupos vão se revestindo com túnicas ou 
camisetas com nome da Pastoral Operária 
- Movimento dos Desempregados - Grito
dos Excluídos - Etc ..

PRIMEIRA LEITURA: EZ37, 1-10 

Ressurreição de um povo - A mão 
de Javé pousou sobre mim e o espírito de 
Javé me levou e me deixou num vale cheio 
de ossos. E o espírito me fez circular em 
torno deles, por todos os lados. Notei que 
havia grande quantidade de ossos espalha
dos pelo vale e que estavam todos secos. 
Então Javé me disse: "Criatura humana, será 
que esses ossos poderão reviver?" Eu res
pondi: "Meu Senhor Javé, és tu que sabes". 
Então ele me disse: "Profetize, dizendo: 
ossos secos, ouçam a palavra de Javé! As
sim diz o senhor Javé a esses ossos: Vou 
infundir um espírito, e vocês reviverão. Vou 
cobrir vocês de nervos, vou fazer com que 
vocês criem carne e se revistam de pele. 
Em seguida, infundirei o meu espírito, e 
vocês reviverão. Então vocês ficarão saben
do que eu sou Javé". 

Profetizei de acordo com a ordem que 
havia recebido. Enquanto eu estava prof e-
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tizando, ouvi um barulho e vi um movimen
to entre os ossos, que começaram a se 
aproximar um do outro, cada um com o 
seu correspondente. Observando bem, vi 
que apareciam, que iam sendo cobertos de 
carne e que a pele os recobria; mas não havia 
espírito neles. Então Javé acrescentou: "Pro
fetize ao espírito, criatura humana, profeti
ze e diga: Assim diz o Senhor Javé: Espírito 
venha dos quatro ventos e sopre nestes ca
dáveres, para que revivam". Profetizei con
forme ele havia mandado. O espírito pene
trou neles, e reviveram, colocando-se de pé. 
Era um exército imenso. 

SEGUNDA LEITURA AP. 21, 1-8 
Dinâmica: 1 Leitor faz os versículos 

de I a 3 entra então jovens (4) 

Jerusalém-Esposa - Vi, então, um 
novo céu e uma nova terra O primeiro céu 
e a primeira terra passaram, e o mar já exis
te. Vi também descer do céu, de junto de 
Deus, a Cidade Santa, uma Jerusalém nova, 
pronta como esposa que se enfeitou para o 
seu marido. Nisso, saiu do trono uma voz 
forte. E ouvi: 

1 - Proclama - O versículo 3 no 
2° parágrafo 

"Esta é a tenda de Deus com os ho-
mens. 

Ele vai morar com eles. 
Eles serão o seu povo 
E ele, o Des1Js-com-eles, será o seu 

Deus. 

2 - Proclama - O versículo 4 
Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos 

deles, 
Pois nunca mais haverá morte, 
Nem luto, nem grito, nem dor. 
Sim! As coisas antigas desapareceram!" 

3 - Proclama - O versículo 5 - 6 - 7 
Aquele que está sentado no trono de

clarou: "Eis que faço novas todas as coisas." 
E me disse ainda: 

Elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o 
Omega, 

O Principio e o Fim. Para quem tiver 
sede, eu darei de graça da fonte de água viva. 

O vencedor receberá esta herança: eu 
serei o Deus dele, e ele será meu Filho. 

4 - Proclama - O versículo 8 
Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, 

assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras, e 
todos os mentirosos, o lugar deles é o lago 
ardente de fogo e enxofre, que é a segunda 
morte. 

EVANGELHO 
Dinâmica.: Todos que participam da 1 ª 

e 2ª leitura se colocam em torno da mesa 
da palavra e se possível no final se abraçam 
no abraço de acolhida ao Evangelho. 

Me. 1 O, 42-45 - Jesus chamou-os e dis
se: "Vocês sabem: aqueles que se dizem go
vernadores das nações têm poder sobre 
elas, e os seus dirigentes têm autoridade 
sobre elas. Mas, entre vocês não deverá ser 
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assim: quem de vocês quiser ser grande, deve 
1, torn

_
ar-se o servidor de você

d
s, e �uem de

\, voces quiser ser o primeiro, evera tornar-
se o servo de todos. Porque o Filho do Ho

l mem não veio para ser servido. Ele veio para 

Ir
. servir e para dar a sua vida como resgate em

\ favor de muitos." 

li 

,r 

OFERTÓRIO: Procissão das ofertas com 
artesanato indígena e ainda produtos dos 
projetos de geração de renda. 

-Pão e Vinho

PAI NOSSO ( ECUMÊNICO)
Pai nosso (ecumênico) 
Pai nosso que estás nos céus 
Santificado seja o 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 deixes cair em 
Tentação, mas livra-nos do mal, 
pois teu é o Reino, o poder 
e a glória para sempre. 
Amém. 

- Convite a partilha do Pão e do Vinho.

- Abraço de solidariedade ou de Paz.

1. Final:
Convite a Caminhda ... 

- ( Em São Paulo a caminhada é até a Pra
ça da Sé indo pela Av. S. Luis, como no
ano passado. Ato na Sé.)

S: Que o sangue do Senhor seja 
sempre a nossa força na Luta pelos 
direitos dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras; e que a paz do Senhor 
esteja sempre conosco. 

Sugestão de Cantos.: 
1-
2-

Somos gente nova vivendo a união 
Diante de ti ponho a vida e ponha a 

morte 
3- Aclamação.: vos povos todos da terra 

aleluia! Vinde, cantar ao Senhor" Etc ..
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MENSAGEM PARA O 1.0 DE MAIO 

O 1.0 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 CLT. 
A classe dominante inseriu o nosso país na 
dinâmica 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 numa nação verdadeira. 
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 verdadeiro sentido da vida. 
Mantendo assim vivo o sonho de criarmos uma 
humanidade livre e fraterna. 
É preciso acreditar na capacidade
transformadora do nosso povo. Saber que 
mesmo estando na condição de vítima desse 
sistema egoísta, os 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 organizado 
é força 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. Temos que 
nos inserir de forma decisiva na realidade do 
nosso povo. Devemos ter sempre presente 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 urr.a 
espiritualidade profunda que coloque a vida 
no centro das nossas ações. 
O 1.0 DE MAIO é uma data que simboliza a 
luta dos que teimam em construir sonhos de 
vida em comum. Celebrar o 1.0 DE MAIO 
neste momento, significa rompermos com 
qualquer forma de individualismo e de 
indiferença. Significa também SEMEAR E 
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 seja sempre uma bandeira desfraldada 
no sabor do vento. 

Pastoral Operária do Brasil 

Mov. de Luta dos Trab. Desempregados(as). 

(Contribuição ela PO/Cearó)- Iº deMaio/01 
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APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS• Cf/1999 

Letra: Pe. Almir G. Reis 

Música: Simei Pereira do Amaral 

Nossos sonhos, clamores, 
Todo o nosso viver, 

Nosso rumo de dores 
Sem trabalho ... por quê? 

A esperança que resta 

De quem crê com vigor 
Na certeza da festa 

Do encontro e do amor. 

Ô, ô, ô, ô, Recebe, Senhor! 
Neste chão de fartura 

Falta o pão p'ra comer. 
Quanta gente insegura 
Sem trabalho ... por quê? 

Mesmo assim, Deus da vida, 
Bendizemos.teu nome, 
Pelo pão que convida 
A matar toda fome. 

Ô, ô,-�, ô, Recebe, Senhor! 
Já o trigo tloresce, 
Novo tempo se vê. 

Nosso grito se aquece: 

Sem trabalho ... por quê? 
Nossa lida e vontade, 

Nossa luta e labor 
Pela fraternidade 

Te ofertamos, Senhor. 

VENCE A TRISTEZA 

Zé Vicente 
Vence a tristeza, enxuga o pranto, 

Ó meu povo 

Vem cantar um canto novo, Deus 

Da vida aqui está aleluia! 

Quem ama a Deus e está unido ao 
seu irmão, não há porque ficar com 

medo e sem saber 

O que vai ser do mundo amanhã 
Quem da fome vai sobreviver 

Está em nós a luz do amor que vai vencer 

11vim1nt1 dl luh dlS TrabalhldlHS(ISI IHlfflllHlldll 

O pobre grita 
E o seu grito não é em vão 

e cada esforço em nome dele vai valer 
É por isso que vou cantar 
Deus amigo me escuta e me vê 

Semente boa está na terra e vai nascer 
Como é bonito, ó meu Deus, 

a terra, o mar, a flor, o pássaro, 

e uma mão plantando a paz 

Tudo é nosso e nós somos irmãos 

O futuro é a gente que faz 
Deus é amor 

e quem amar sempre é capaz. 

CANÇÃODEMARIA 

Manoel Machado 

Vrrá um dia em que todcs, ao 
Levantar a vista, veremos nesta 
Terra reinar a liberdade.(bis) 

Minha alma engrandece o Deus 

Libertador,se alegria IW-"' espírito em 
Deus meu salvador. Pois ele se 

lembrou do seu povo oprimido e fez 
de sua serva a mãe dos esquecidos. 

Imenso é seu amor, sem fim sua 

Bondade, pra todos que na terra lhe 

seguem na humildade. Bem forte é 

nosso Deus, levanta o seu braço, 

espalha os soberbos, destrói todos 
os males. 

Derruba os poderosos dos seus tronos 

erguidos, com sangue e suor do seu 

povo oprimido. E farta os famintos, 

levanta os humilhados, arrasa os 

opressores, os ricos e os malvados. 

Protege o seu povo com todo o carinho 
fiel é seu amor em todo o caminho. 

assim é o Deus vivo que marcha na 
história bem junto do seu 
povo em busca da vitória. 
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"DAR ESPERANÇA SOBRE O REINO" 

Nova Sociedade 
FAIXAS QUE INDIQUEM O ROSTO DA NOVA SOCIEDADE 

EX.: DISTRIBUIÇÃO DA RENDA-VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA-EDUCAÇÃO-SAÚDE -
MORADIA- EMPREGO 

RITO INICIAL 

Apresentar símbolos: 
1 . Carteira Gigante ( 1 ° pagina es-

crito: Perdão pela nossa omissão na luta 
contra a alteração da CL T) 

2. Panelas Vazias (escrito) no fun-
do externo de cada uma: FOME - DESÂ
NIMO - VIOLÊNCIA e etc. 

3. Brancos e indígenas caminhan-
do de costas uns para os outros. 

ENTRADA DA BIBLIA GIGANTE 
(ouNORNAL). 

4 Velas grandes.: 
1 °- TRABALHO 
2° - FAMILIA 
3º - SUSTENTO 
4° - DIGNIDADE 

LEITURA DA PALAVRA.: 
Dinâmica: Pessoas caídas de roupas 

pretas vão se levantando aos poucos e em 
grupos vão se revestindo com túnicas ou 
camisetas com nome da Pastoral Operária 
- Movimento dos Desempregados - Grito
dos Excluídos - Etc ..

PRIMEIRA LEITURA: EZ. 37, 1-10 

Ressurreição de um povo - A mão 
de Javé pousou sobre mim e o espírito de 
Javé me levou e me deixou num vale cheio 
de ossos. E o espírito me fez circular em 
torno deles, por todos os lados. Notei que 
havia grande quantidade de ossos espalha
dos pelo vale e que estavam todos secos. 
Então Javé me disse: "Criatura humana, será 
que esses ossos poderão reviver?" Eu res
pondi: "Meu Senhor Javé, és tu que sabes". 
Então ele me disse: "Profetize, dizendo: 
ossos secos, ouçam a palavra de Javé! As
sim diz o senhor Javé a esses ossos: Vou 
infundir um espírito, e vocês reviverão. Vou 
cobrir vocês de nervos, vou fazer com que 
vocês criem carne e se revistam de pele. 
Em seguida, infundirei o meu espírito, e 
vocês reviverão. Então vocês ficarão saben
do que eu sou Javé". 

Profetizei de acordo com a ordem que 
havia recebido. Enquanto eu estava profe-
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C'AP!TULo I 

Artig:, 29 

... CAPrruio II 

Artigo 39 

Artigo 49 

\ 

Artigo 59

CA:e:i'!Uto . III . 

REGIM·ENTO INTERNO 

ros·oBJETIVOS :00 ·29 ENCIAT-RJ 

Com base na .análise da conjuntura nacional, discutir as lutas 
dos trebalhacbres e <b seu rrovimeniD sindical ) visancb a trens 
foITIEÇâ::> da atual realidade p::>lÍ tica, social e econômica. 

-

Discutir as relações intersindicais, a níveis estadual e na 
cioral, visan<b a contribuir para r-eforçá-las com base na � 
dade de ação : r::>s �rincípios de convívio derro7�tico e e�1ti

-:mulancb a oob1l1zaçao dos trabalha<bres nas atividades SJ_ncli 
cais • 

DA ORGANI2'AÇlD 

O 29 OCIAT-RJ seré. realizacb na cidade cb Rio de Janeiro,nos 
dias 25, 26 e 27 de junro de 198 2.

A organiz�ão do 29 ENCLAT-RJ será de resp:msabilidade de una 
O)MISSPD ORGANIZAOORA conp:,sta por 13 (treze) entidades, elei 
tas para este fim, em reunião plenária da Unida.de Sindical dÕ 
Rio de Janeiro, :realiza.da em 27 de maio de 1982, a saber: 
- Federaçoo cbs Trabalhadores na Agricultura do RJ
- Sindicãto cbs MetalGrgicos do RJ
- Sirrlicato dos Metalúrgioos de Niterói
- Sindicato cbs Fancârios cb RJ
- Sindicato cbs Médicns cb RJ
- Sindicato dos Petroqu.ímicos de 1Ã.l:lue de Caxias
- Sindicato dos Engenheiros d:> RJ
- Sindicato elos Vidreiros cb Rj
- Sindicato dos G.:ra.f ioos cb RJ
- Sindicãto dos lbcbviá:cios cb RJ
- Sindicato cbs Professores cb RJ
- Sindicato <bs·Metrovi.ários dJ RJ
- Sindica.to cbs Jorralistas cb FJ
Sã:> partic!pantes cb 29 ENCLAT-FJ, com direi to a voz e wt:o , 
as_Federaçoes, os Sindicatos, as Associações Profissionais 
Pra-Sindicais, as entidades de funcionários pÚblicos e de ap::, 
sentados d:> Rio de Janeiro. 

-

ros DELBWúS 

Seno admiticbs co:rro deiegados a:> 29 ENCLAT-FJ: 
I - Direi:DrBs das entidades participantes, em número de 7 ( se 
, te), efetivos ou suplentes, independentem:mte de serem cií 

retçre�, conselheiros fiscais ou delegacbs representanté� 
a criterio das entidades. 

II - Representa."'1tes de base, eleitos nas Asserrbléias na se . - , 
gw.nte proporçoo: 
A - Categorias com até 2.000 na base ....•............ 03 
B - Categ:)rias cnm de 2.001 a 10.000 na base ......... OS 
C - Categ:)rias cnm de 10.001 a 30.000 na base ••...... 10 D - Categorias com ge 30.001 a 100.000 na base .•..... 15 
E - Categorias cnm de 100. 001 a 200. 000 na rese . . . . . . 20 F - Categorias cnm mris de 200 .001 na base ........... 25 

Pará.pio Único - No caso_ de Fed�Ões com sede no Rio de
Janeiro, os delegacbs se...vao em rn..trrero de 7 (sete) diretores 
de acorcb com os tenros cb item I e sem representantes de b� 
se. 

J 



Regimento Intern:> do 29 Erclat-RJ 

Artigo 79 

. c.AP1Tuw IV 
Artig:, 89 .. 

Artigo 99 

Artigo 10 

CAP!TuLo VI 
Artig:, 11 

Artig:, 12 

As despesas de transp:)rte, alimentaçã:) e aoorrodação cbs dele
gacbs correra:> p:>r conta de cada entidade participante. 

IX) TEMÁRIO 

Será objeto cb 29 ENCLAT-RJ o seguinte tenár.io: 
A - Bala.rço e·Pet-spectivas ·das-relaçoes ·rnternindicais 

- .Análise da conjmrtur-a: reivindicações e lutas
- O Congresso de Agosto 
- A Centrel Onica dos Treba.lhacbres 

B - A articulaçoo Intersindical ro Rio de.Janeiro
- Organizaçao 
- Estatutos, 
- Eleição da Executiva

DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições sOirente !X)deroo ser feitas através das entida -
des �icipantes, em fichas apropriadas fornecid3.s pela Co
missa:, Organizadora. 
Parágrafo Primeiro - As inscr-ições se encerrarão �reteri vel
mmte ro diã 23 de junh:) de 1982, sendo paga ro ato a taxa de
Cl:\$ 200,00 (duzentos cruzeiros) p:,r delegacb inscrito. 
Pare

gr;a
fo Se� - Na ficha de inscriçã:> ê indispensável. quE

seja·inêliêaêb o núrrero da Cbrnissão em que ca.d3. delegacb torra
rá parte. 
P�afo Terceiro - Os delegados de cada entidade deverão se1
di.striliüíd:>s igualmente pelas Comissões. 

Pará�� 
Os delegacbs deverão chegar ro local d3.

Plena.ria de até às 19 horas do dia ·25 de junh:> de 
1982, qua.noo serão entregues os crachás in::lividt..abrente a ca
ca delega.d::>. 
Par�fo �-l'b caso de ... o d�ega:io não comparBcer ã
Plena:ria de , seu cracha sera entregue ro local da ret 
niã:> de sua Comi.ssã:>, até 1 ( uma.) hora antes cb inÍcio dos trã
balh::>s. 

-

P�afo SexiD - só serw aceitas fichas de inscriçã:> a:m
t a assinatura cb Presidente da entidade ou de seu substI
tuto eventual. 

Nas fichas de inscriçã::,, os delegacbs serão relacionados indi
vidualm:mte, rw senéb a::::eitas substituiç9es. 

D\S VOTAÇlJES 
Cada delegado, deviêa.mente credenciacb, terá direi to a 1 ( un)

voto. 

As \Otações, nas Comissões ou nas PlenáTias, serão feitas le
vantancb-se os cracras .• 
P�Primeiro - Dn caso de dúvida, as \Otações seroo fei
tas ire te chânada rominal. 
Parágrafo Segun;lo - Não serão penniti<bs votos ]_X)r procura -
çc:0. 

.. 
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Regi.rrentó Intern:>. cb. 29 'ENClAT�RJ 

Artigo 13 

CN!TULO VII 

Arti!P 14 

'CAP!TULO VIII 

Artig:, 15 

CAP!'nJLo rr.· 

Artigo 16 

Artigo 17 

Artigo 18 

Artigo 19 

Artigo 20 

As deliberações, nas Comissões e nas Plenárias, sera::, to. ô.'B.S

p:,r rraioria sinples. 

A Plenária ê o órgão ná:xino e sobemro do 29 ENCIAT-RJ. Será 
oonçcsto pelos delega::los credenciados pelas entidades partki 
pantes .e terá oo�ên::!ia para discutir, aprovar ou reje: tar,. 
em parte oura totalichde, as conclusões das Comissões,� bse,E 
vando-se o temário e o :regimento interno. 
Parágrafo Primeiro - A Plenária de Abertura, cujo objeti·,0 é 
a discussao e a aprova;ão do presente Regimento Interno, será 
realizam ro dia 25 de junho de 1982, das 20 às 22 horas 
P�o Seguncb - A Pl�ária de EI;�nto l para. ap:c'(�� 
çao e votaçao dâs conclusoes das Corrussoes, sera realizara n::;

dia 27 de junho de 1982, das 9 às 13 e das 15 as 19 ílO:'JlB.:..;. 
Paras-safo Terceiro - A Ple.ná:ria··de abertura será re.á.1.izada r.a 
As:socl.é:l.çao Brasileira de Imprensa (Rua Araujo Porto Aleg,: 'E'.:: , 

n9 71 - 99 arriar) e a de ercerramento no Sindicato cbs Giéfi
cos cb RJ (Rua Licínio Carooso, 461). 
�fo Quarto - A Presi�ência das Plei:âr�a..s se:â ex��1c�
da pelos representantes fll.lIIl,1.l1enses da O::mu.ssao N3.c10nal .:)_rn
ClJr. 

D\ (l)MISSÃO ORGôJ'ITZAD'.)RA 
À Cbmissã:> Organizadora con:pete: 
a - orientar e oooroenar os t:rebalhos 
b - cumprir e fiscalizar o cur::pd.mer.to <.b presente Regi"IlC--�1.to 

Interro. 

DAS ())MISSÕES 
As Cbmissões s� fo:nmc'as pelos del-egadoa participante· d::, 
29 ENClAT-RJ devidame..i-ite cr-edcr.ciacos. 
Pa�fu 'Primeiiu - Ca:'ia C..Fdssi1.) ele[/::rá uma r,�sa, escc.2.1ü -
d: tre seus JOOrribros, oomr;ostê:. por ur.:I Ccx:,:rdenadon ) um 1····e: E 
ta.rio e cbis Relatores. ·-

Parágrafo, Se�o - Os re_la:tor>es se frtcwribin� de ap1-esc!1:c:,r 
� Plênãria efficer.rerrento as pP..)p::lS-tas aprov,:;; . ..}as l1ê.3 C,· ,.r · 2 
soes bem oorno as p:copos-cas que, �nbora vencidas, teJ1.hc:1m e.:. 1: ·�=
cb rrais de um. terço dos votos nas Ccmissões. 
Ao fim cbs tral::a.llns cb dia 26 de jtc.L) de 198:2 çs relato�·cs 
se reunir-ão para u."U.formizar seus relatórios ou e:13 . .l::orá ... � .. é.
separaâarrentc � m todo ou em parte. 
Os relatores �rovidenciareo junto à CoITLissi:i.o O:rr,r.-mi.zac.>0.rf. pd 
r.:i (ll'e, ,êD inicio dos trabillos da Plerárd.a de Encerrai11er cc, · -:
os del.egc.dos PJSSarn reeeber os -relatóri.os cias Cornissõer.:� .. •\'5 
darrente impressos. 
Às Co�sões oompete discutir e decidir e�lusi 1.ra..'rente ::· ure 
as ma.terias constantes do Tenm.o. 
Ps Calússões serão em nÚnEro de 6 (seis) e se :.:-eunirão nc. ·. 
guintes loca.is: 
Comissão 1 

Comissoo 2 

Sinc.icato dos Meta.lurgi,_.:r)::; do RJ 
RJ.a Ara Ne:ry, 152) 

Sindicato cbs tTB.bê::.lha1o:res Ener•xia E.lê-r.r•:: �:. .. ,
Gás do RJ 

. ..., 

(Rua. General Canabar.ro, 536) 
Sindicato dos Ea.r:cá'rios < ::, RJ 
(Av .P.r>eSidente Várgas, Si 2 - 219 andar) 



Artia:> 21 

Artigo 22 
Artigo 23

CAPITUI..o X 

Artigo 24 

Artigo 25 

Artigo 26 

\ 
. Artigo 27 

CAPiTur..o XI 

Artigo 28

Artigo 29

Artig:> 30

Artigo 31 

Conrl.s� 

Comissã:> 

Cbmissão 

4 - Sindicato cbs Médicos do RJ 
(Av.Churchill, 97 - 99 andar) 

5 - Sindicato cbs Engenheiros cb FJ 
·· (Av.Rio B�o, 177 - 179 andar)

6 - Fe:iera;ão Nacional dos Urbanitários ----
(Rua Visconde de InhaÚIB., 134) 

As Comissões fun:ionarão durante o dia 26 de iunho. das lfj 

ãs 13 e das 15 às 19 h:>ras. 
Cada Comissão discutirá todos os itens do Tenário. 
As teses r:orventura elaboradas pelas entidades deverã:> ser en 
tregues à Comissão Organizacbra até o dia 21. 06. 82 . 

DAS ·orscussõES ·oo TESES 

Nas Comissões e nas Plenárias somente será permiti@ a discus 
sao de matéria constante cb Tenário. 

-

O uso ca �avra será .fran:luea.cb a qualquer delegado, rrec1fa.n
te pedido à nesa e obedecerá a ordem de inscrição. 
·parãgafo Onico - As inscr-ições se encerrem a:) final d3. :p.--ila-
vra quinto oI'érlor. 
Nas Plenárias sere concedicb a cada oracbr o tempo de 3 C três) 
minutos, prorrogável p::>r rrais um, a cr-itério da mesa. 
As questões de ordem só serão aàni tidas se fundarrentadas em 
disp,siti\Cls constantes neste Regimento Interro e nã:J poderão 
ultrapassar 1 (um) minuto. 

DISFOSIÇÕES FINA.IS 

A eleiçã:> da Executiva, prevista ro Tenár.io e .a ser, reali.za:la 
na Plenária de Encerramento, será realizada p::,r escrutínio se 
ereto, através de cédulas individ.lais fornecidas, ro ato dEi 
votaçã:>, pela Comissá:) Organiza::iora. 
Caberá à Executiva eleita· ro 29 ENClAT-RJ dar divulgaçoo das
suas decisões • 
AB noções serãoapresentadas nas Comissões para serem encam.i.. ·
nhadas à l'lená:cia de en::erramento • 
Parâec:afo único. - Para_ o en�en!o. das noções �s . Comis - · 
soes e necessario um nlU'Iero de s1gnatar1Os de, no m1.ru..m.J :.. / 3 
(um terço) cbs �lega�s que a_ corrpõem. 

. .. . .  

Os casos omissos serão resol v:i.cbs pela Comissão Organizad:n-q. 

4 
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Entidades 

FEDERN;ÕES 

01 - Feder,:çe,o Nacional cbs Trabalharores nas Inds. Url::>a.nas 
02 - Federa;oo cbs Trab.na Agricul:tura cb Est.ro Rio de Janeiro 
03 .- Feder.JÇão cbs Dnp.Est.Bancários cbs Estados RJ e ES

SJNDICATOS 

Delegados 

03 
01 
07 

04' - Sindicato cbs Advogacbs do Munic.RJ 16 
05 - .Sindic·a:to cbs Arquitetos d:) Est.d:) RJ 12 
06 - Sindicato ros Artistas e Técnicos Top.de Diversões d:) Est.PJ 10 

' 07 - Sindica.to dos Assistentes Sociais do Munic .RJ 12 
08 - Sindicato dos Cbnd.Autôronós de Veic.Ibd.cb Mi.mie.RI 02 
09 - Sindicato ros Eoo:nm:i.stas <b Munic. RJ 17 
10 - Sindicato llilpr.Ent.Cult:Recr.Ass.Soc.Or.Fonn. - SENALBA RJ 08 
11. - Sindicato cbs Dnp.em Est.Bancáí"ios de Niterói 05 
12 - Sindicato cbs Elrg?.Estab.Bancârios cb Rio de Janeiro 22 
13 - Sindicato dos Dnp.m Comércio cb Munic .RJ 23 
14 - Sindicato dos Enfenreiros cb Munic.RJ 10 
15 - Sindicato dos Engenheiros de Volta Reronda 06 
16 - Sindicato dos Engenheirns oo Est .do Rio de Janeiro 22 
17 - SindicatD cbs Jornalistas Profissionais cb Munic .RJ 12 
18 - Sindicato cbs Médioos de Niterói 12 
19 - :.sind:i.cato dos M��icos çb Rio de Janeiro 17 
20 - Sindicato ros Metalúrgioos de Niterói e Ital:x:>raí 17 
21 - Sindicato dos Músioos Profissionais <b Munic.RJ 02 
22 - Sindicato. :cbs Oà:mtologistas do Rio de Janeiro 17 
23 - Sindicato cbs Petroquímioos d.e fuque de Caxias 10 
24 - Sindicato dos Professores do Munic.FJ
25 - Sindicato cbs Psicólogos do Munic.RJ
26 - Sinâicato cbs Químioos e Eng.Químioos do RJ

17 
09 

08 
27 - Sind .Of .Al f. Cost. Treb. Ind. Conf .Roup. Chap. Senh .M:unic. RJ 07 
28 - Sindicato oos F.o<bviârios cb Muro.e.PJ 26 
29 - Sind.Trab.em Imp.de 'I.'ransp.Metroviário no Mu.nic.RJ L 
30 - Sindirato cbs Trab. nas Inds. da Energia E'J.êt.rica e da Prod. Gás R. T 17 
31 - Sindicato cbs Tre.b. nas Inds . de Energia Elétrica de Campos 06 

5 



Rel.açã:, das ·entidades ·particip:mtes 

cb 29 ENCI.AT 

Ent idad es Delegados 

32 - Sirrlicato oos Trab.na Ind.de Energia Elétrica de Niterói 10 
33 - Sindicato dos Treb.nas Ind.Gráficas do Munic .FJ 13 

34- - Sindicato cbs Trab.Inds.Purif.Dist.Água e em Serv.Fsg.Carnpos 01 
35 - Sindica.to cbs Tmb. Inds. de Vidros 12 
36 .., Sindicato cbs Trab.nas Inds.Met.M:c.Mat.Elet.Munic.RJ 32 

37 - Sindicato cbs Tral:alhacbres Rurais de Barra Mansa. 01 
38 - Sindica.to d:>s Trebal.hadores Rurais de Bom Jesus 01 
39 - Sindica.to cbs T-.rebalhacbres Rurais de Itabo:r:aí 02 
40 - Sin:iicato cbs T:rebalh:idores Rurais de �é O 5 
41 - Sindicato dos Trabalhacbres Rurais õe Paracambí 02 

\ 42 - Sindicato dos 'Irabalhacbres Rure.i s de Teresóp:>lis 01 
43 - Sin:licato Nacional dos Ofs.de Miaqs.da. Ma:cinha Mer'Cante 02 

OO'IIWES P�SINDICAIS 

4i.. - Associaçã:, de Prof .de Proc.Da.cbs cb RJ - APPD PJ 
45 - Associação Prof .de Sociólogos cb E st .Rio de Janeiro 
46 - Asoociaçâ:> Prof .dos Bibliotecários <.b RJ 
'+ 1 - Asoociaçã:, Prof .oos Nutriciorústas FJ 
48 - Ass:,ciaçã? Prof. cbs Fomau:liÓlogos cb F.st. PJ 

WI'IIADES DE �IONÃRIOS FOBLiros 

4-9 - lhiio Nacional <bs Servicbres Publicas - FJ - UNSP 
50 - Cen-cro Estadual de Profesoores cb Rio de Janeiro .:. CEP 
51! - Associaçoo de lx>centes da-Univ.Fed.fluminense 
52 - Asoocia-;ão cbs fucentes da Univ .Fed.cb Rio de Janeiro 
5.3 - Assoc.iaçã:, dos Servioores da Univ .Fed.Flumi.nense 

ENTIDADES DE AroSEN'D\DJS 

54 - Fede:reçã:, das Assoc.cbs Ap:>sentad:>s e Pens.cb FJ 

55 - Legiã:, Brasileira do.s Inativos - NÜ=!leo de Niterói 
56 - Asoociação dos Ap:>serrtacbs Rcxbviârios do Munic.RJ 

Total· de de-1·e·ga:do s : 

22 
li 
04 

08 

07 

· 09

13

06

04

05

03 

05 

02 
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R.ELATO·R_IO DA. COMISSÃO 
- - - . - .. 

o·RGAN I ZA DORA

o 29 ENCLAT-RJ (Frxx:>ntro à:i. Classe Trah---JJ.r.ad::n:a d.J Rio de ,íaneim)
lizou-se ros dias 25, 26 e 27 de �j\.l!lh:) de 1982, cnm'Dcaéb 1--.elo então Con.seU:o 
Unidade Sindical à:> Rio de Janeiro, an reunião plen:iri.a reaHzada n.:i dia 27 de 
de 1982, na :3ede do Sindicato ébs .Jornalistas • 

.. A participação das entidades .sindicais d) E.st:_;.t-b cb Rio de LJaneiro 
expressiva: 56 entichdes :representadas µ>r um total de 546 d<?�e:3ad.)s .inse:rH,...,s. 
pareceram ao Encont:t::o 3 F'edel.açÕes, 40 Sin.di.c.atos, S 2'issoc ... êtc�:oes Pro:fassiona.is , 
Sindicais, 5 Ehtidades de servifun-..s Públioos e 3 Rntidaces ãe Ap:>se...nui.(bs. 

A organização cb ·r.ncnntt.o nobilizou 25 funcioYJârios, ent...-re errpreg�} 
enbidades sir.dicais e ativistas. Foram credenc.i.ad:Jra: c:on:o chrn:-:1vado1:0:_:;., :::··_:Jn ::3..u: · 
a ooz nem \Oto, representantes de 14 entidades n5o sindi.ca�s e 2S jr)�r;;;i_:;_,...tas e· 
órgãos ae inpxe.nsa. 

,Relatório Firancei� 
o 2Q E.t�Cl,\'L'-·R:J .i:-;;.1 tDm financlacb pelos próprios delegaros, atravé!

p;tgamento de mm taxa c12 insi:::.t·içt:io ,-e vc:J.0r de. Cr� 200, 00. Bfettv;.das r:cc-.. ::i.s as d 
sas de organizacâó, ainda firou u1�1 salcb de Cr.� 19.137,00 a s' :Ln:::o;ru.cadc, 
capital inicial� da Coor.Jenação Ir.tersindical criada. ro Encontr:,. 

A receita d3. inscrição àos 546 delegados f:oi de CrS 109.200,00 e a 
pesa·total de Cr$ 90.063,00, :i.nclulndo a.luguel cb auili.tórlo d-. ABI, i;astas, alf:.. 
,tes, canetas, etc. , de aro:r.."<.b cx.,m xelat.óric e cc,mprov:::intes ""D p-x1er cl-1. O:Jmissão 
cutiva eleita ro 29 E!:l::f. -'fl-Rl. 

A Plenária de P..bertura 
A Plenári.e. de ��...ert.ura do 2'9 El'U.A.T·-RJ , r:ara ap1.ovação d) Regimento 

terno p.rop::>sto r.lE'.J.a Cbm.is&io Orga.n.1:z..1.cb.ci:·•., rE-.al:..zou-s� nJ dia 2.:) de junru, ra 
éa Associ.acoo Brasileira de I:mpren.sa •. A.nt,;s cb inicio à,s txcbalr:os foram entre� 

. ·,a cada dei.egado a sua cred::P.cial e a J;ESta cx:intencb o p.rojeb::> de Regi.rrento Inb: 
e as Teses pua discussro. A Plerir.ia de Abe xura transror.re·.1 sern q1.-:.mquer an:,r 
dade, tenro. a · nesa sido conp:,sta i:or ébis representantes da Comissão Nacional Pr

cor, os conpanheiros Eraloo L:· : ) de Az1"recb e J.n:ge Bit.tar. 
Ap5s profun&. ·cuss;;:o, :-.-ç.--enas artisv.:, do projeto de Regimento p.t 

raà) ·pe1a Corníssã:> Orga:n.i:zac...Jra sofreu al.temção. Trdta-se dJ seu artiçp 30 1 J 
grafo Onio:>, que regulan.en:tavd o nncand -rl1a:mento de noções. () Pluiário enterdeu 
o núme:ro mínino de assinat� para apr stmt.ai-;-i.:, de m .. />s na.::: Comissões de L
li):) deveria ser de um ter,"f't.' ocs rn:.�ro::. aa Cbmi.ssf.-, e ·n?,) de 5G% corro previa o 
jeto. 

As <bmissões de Trab:lJ.h� 

_ A fim� propiciar mm dis-.::ussâ:> m-.üs prDfunda e irelrores condiçõcr. 
trabalh:>, as Conu.ssoes se rei � rari1 ro dia 26 d<:: junr.o n::;s sedes de seis entid0 

· sinilcais diferentec:. :·:,.: h--,,
1 i,,lh--,e &s Comiss5e.:-; se reali'."!arr.::m O'.)m mnra.lidade,r

atnosfera às p::i:o:l:�100 ::::cs.�.:.t .. ,� !:J c.a:maradagem, i\' .. K:> ubst..::.ut-.r� as rr.1.êmi.c.as questé,e:
debate. · O:>m �eçz-o &t {� rrd.s&1.o de nurero 6, tr -�.as as d..:;m, ::; di-.:-..cutiram tocbs
itens cb temário prop:isto. As Com.i.ssões en�er:rar:arn seus t:'.'1baDx:,�, r:: .. llOrn orev:l _
te aprovada e durante a rDite cb c::i '. 26 de junho, o� dnz.�1 :.d.atores (dois - de
Comis�o) reuni.raro-se _na sede éb ::, •·tdicato dos �__ncáric;..: e PJ.e ,1t... J:;nei.rn para
bo:r:açoo de seus re.la�;:,,·: o.: i:l ::;,e,re:, • ,1.caminh;:i.d:,'.::, à Plen.=-il:i. \ de Er,c.err.a�:'1to.

Para -iiso.1.s':;;fo ri .. 1.s Coroi· .iões, ,:.t Con-iss�,.") IJrg;;_rd.zad:.-ira bav:.-1 prep,n 
quatro teses: "Balanç-) J3_s PE 1 �':'0es nte,.:s.' 0dica:l..s ·' f "r:i!''-1 =n.ndi.cõ.<,,:Õe_,' , ".::;tatuto!:: , \" 
ra a Coordenaçã::i Inter�1.-,:idic..;:,, ... , � R.l r''l(, •, f, T Jt>"[ ;..,., ., Ih .. ' .  :_1·· . :,.:.:.:i 0:· r ;.. .. '",, ,'")31) l s: 
resu . 
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Relatório - 02 

'As Cowissões de traba..lro f U1icim1aram rom a seguinte rorrq;:osiç-..ão: 
Comissão n9 1 

Presidente: 
Se::!retário: 
Relatores: 

Comissoo n9 2 

Presidente: 
Secretário: 
Relatores: 

. 

Comi.ssã:> n9 3 

Presidente: 
Sec:retário: 
Relatores: 

c.omissã:> n9 4 

Presidente: 
secretário: 
Fe'.J.atores: 

Comissoo n9 5 

Presidente: 
Secretár.io: 
Relatores 

Comissoo n9 6 

-Presidente: 
Secretário: 
Relatores: 

Sin::licato oos Máalúrgicos cb Rio de J'anehu 

André Solti (Sindicato cbs Arquitetos cb PJ) 
Jorge Luiz ao Jlina.ral. (Sindicato dos Média::,s do RJ) 
ÃJ.varo Lins Cavalcanti (Sindicato dos Metalúrgicos cb HJ)
Jorge da Rocha G:>r.çal ves (Sindicato cbs Advogados éb RJ)

Sindicato cbs Trab.em Energia Elétrica e Gis cb RJ 

Sé.üvador �ritello (Sin'.:.Trab.Energ.Elétrica e Câs cb RJ)
José �.J.bertino Graç.a Branoo (Sin:Ld:>s Artistas e Técnioos cb RJ) 
Abdias José dos Santos (Sindicam cbs Petalúrgicos de Nit:e:roi) 
Cyro Garcia (Si.rrlica.to aos Ban::ári.os cb RJ)

Sindicato cbs B:mcários do Rio de Janeiro 

Fdson Ch�.ves (Sindica.to dos Bancários de Niteroi) 
Rica.roo Al varez {Sindicato ébs ,Jornalistas Prof .RJ)
Cel.oo Soares (Sindica.to êbs Advogados RJ)
Francisoo José Qleiroz Freire (Sindicato cbs Professores éb RJ)

S.indicato cbs Médiros éb Rio àe .. Tan..eiro 

Gcxbfredo da Silva Pinto ( 02.ntm F.stad!...ru ébs Professores RJ) 
Antonio �reira da Silva (SiJ1dic -to cbs Barcários RJ)
Bel.isa Ribeiro {Sindicato dos Jorna.l.istas Prof .do RJ)
Fernancb Lopes de Juneid:1. (Sindicato cbs &ooomistas RJ) 

Sindicato' <bs Ehg,2nr,ei:rcs d:) Rio de Janeiro 

Jorqe Bitt.ar (Sin:iicatcJ dos :E.ngenheirt)•· cb RJ)
Era.ido Lírio de Azer-:. 1-> {:?crl. 'Irab .Agr:Lcul tura do RJ)
Luiz Carlos Fiore {Asroç:. J?rofiss. ébs S ici.Ólogos) 
Airton de Albuquerquo (.iUell. z (Sindicato dos fu)romistas êb 

Federação l'-.iacional dos Umani.tários 

Cyro Costa �;r./ ·. (S.:; __ n·.: .�te cb� G:1'.áficos cb RJ}
Santos tbg"u.eira (Sj ·t:a-t:o cos ··Ft:,c.::>viários éb PJ) 
Cláudia Ib::h!ic;uES Noror!.!o (Sir..d.cbs Jor.:ria.listas Prot.RJ) 
Artur Ti.neili (Sindicato Elos Ea:J1ni.ni.st(.l.s cb RJ)

A Plenária de Encerramento 

A Plenária de Enc:errarnerito d.:; 29 ENC:LAT-RJ r,.:ali:wu-se ro dia 27 de ·fo 
nr.D de 1982 na serle êb Sindic.:ato d::>,::. Gráf .ic-:x:; d.:; I'..io :e:, Ji- 'l.eil'O. 

.. 

A entrada. do· local <h Pleriá.ri.1 toci1s os delesiaélos inscritos, idei'"'ltJ .f:'j c:..::1 
dos p:>r suas credenciais, recebe_a.m o5p:i.a oo:-:; seis relat.-Srios das Comissões de t.r.:-i. 
balh:>, a fim ae que 9udesse.m 1rel.r..or ac'Oi(l' · �1.har os debates. A Plenária dividiu-se (:$ 
2 sessões. Na prirí.eir.ê. ��cl...\..iu-sE: o ,: Bala.LlÇO d:.i.s .Relaçôr.::s Intersindic..ais O e 11Esta
tutos. da Ccorde.n.ação Inte.rsin:iical d:> Rio de Ja..nciro". N;1 segunda sessão forctm '.i?ba 
ticbs os tenas "Cbn...:rresoo eh Classe Trab--.:llhad:.)ra 11, "Central Onica cbs Traoolhado r�; 
ºEleição . da Executiva da l:ri.tersindical 11 , 11Re:L 'ilirrlicações" e "M:>çôes" • 

• -- ..,. w 

A nesa foi ro1q::osta com os representantes fluminenses da Comí.ssao P:ro-
a,r Eraldo Llrio Azeredo (Federação dos 'rab.na Agricultura êb RJ), Ivan Martinc, Pi 
nheiro {Sind.àos Barrários do RJ), João-�Car],.)S de .. 1\....-ra.uj::i Sant.os (Sirrlicat.o dos P� 
troquímicos de Du:jue de Caxias), Jor;ie Bitta1 (Sin•.:l.00�3 �enheiros cb RJ), e R!:i.bP .. i 
to Chal:o (Sindicato 00S �dicos do RJ). 
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Relatório - 03 

A Plenária de fr.cerr-d.!lento prastou significativas h::menage-1s oo gran,.k.c 
.• li.der rretalúrgic:o Benedi.tD Ce:rqueira, recent.errente falecid:>, e aos ooroparihe.i.1.\)S t.:n::::

gt..Bios · exilaoos m Brasil.

" 

Aj;ós o �irrento de um minuto de sil .ô..ncio :pela perda · cb corrpar.h2-i ,:e,
Ce:rqueil.--a.,� o plenár.iD apromu pro:i;:osta- de qu::: o 29.EN:LAT-RJ fosse dedica.cb �1 n-2.íl?._
ria daquele sindicalista. Bena:Uto Cerq:u,eira :fuj_ Presiàe.nte do Sindica.to cbs Ei.::,t:,
... úrgioos ao Rio de Janeiro, r:enb.ro da CGI', rlepu"i:acb federal cassam pelo <plpe de
1964 e fez pnte da dirr.::çâo dá Federação Sirrlical M.m:iia.l durante mui tos aros.

A CNI' {O:mver�Â� Nac1ona.l dos Trah..1.J.badores Uru.rcJU:t.ios) foi ronvid�da eE_
pe:::ial, na (f\alid:ide de observaébra, estando .representada p:,r numerosa delegaçao de
sindicalistas de diversas categ:,rias. A CNr r.ão oo esteve presente na rresa diretora
dos· trabaloos,-'.:OlXtO um ébs seus delegados fez uso da pal:ivra saudrJ.ltl) os trabalha.eh_?._res b:msilei:ros e cor:claman<b à unidade dos J;X)\-OS da Amé:r:ic...1. latina na luta conum
ront:ra a opressão, a miséria e o arbitrio. Os dele-gar...bs denonstraram um carinho to
d:> especial para oom a delegação daquele µ:im i:r.rrã::, 0 (vítirta de urra cruel ditaêt.i.ra)
que, .em outras circunstâncias, acolheu os p?..rseguidos r::olíticos brasileiros com a
rrais efetiva solidari.e1ade.

Não p:xleros dcü3r de .cegistrar aqni., .entret,mto, U.'1a ocorrência desa -
gradável. Destoando do conjunto dos delegacbs, que debatiam E: de::.idiam suas diver 
gêmias num anbiente fraten:o, un grup:, de dele;ados tentou tumultuar o rosso � 
t:ib através de p:x:o-vocac;pes. l:iâo satisfeitos diante à:> fat:D ãe que su-"1s pro-�o�-,Ses 
não eram aceitas, pa.rt.i..r-êi...'11 para agressões fls.icas. 

Feliznente o rrov.irrento s:mrlical brasileiro iá está bastante arradurecià:>
pai:a se deixar em.ol ve.r "JX)r tais atitudes. o episódio fui superado pelo l::om senro e 
pelo esplrito unitár:Lo e dei:rocrático do Plenár.iD, não consegu:ind:> empanar o graruii.o 
s:, sucesso do 29 · EN:IAT, rrarco histó1:loo de um rova fase de ente:nd.írrento, êle avan 
Q=J e de unidade. 

-· 

A Comissão Organizad:.>ra cb 29 EN:IAT-RJ pede aos oorrpanheiros delegacbP 
a sm rorcpreensão p::>r qualquer falha que ten.½a ororrido e agradece a todos que cc, t
tribuiram para que o Enoont:ro currprisse seus objeti -ros. 

· -

Esperanos sinceramente que o 29 m1.AT-RJ tenha oontribuícb pard qi.K-� a 
Intersindical do Ri.o de Janeiro se tome, 001ro a.finna. urra de ros� resoluções, "UJ1Kl

entidade representativat dan::,c.rática, un..i.tár:J.a, classista e <:'e nassa.s". 

Rio de Janeiro, 27 de junho de 1982 A CCMISSÃO O�NlZADJRl\ 
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BP1LAff�co 
RtLAÇDES I�TERSIND: 

Com o golpe ml . .1-U:a..fl de. 1964, a-6 1aif.c.c;Õé.6 J..n::te.�1.1·(:-;,<,�a.ü ;·1c; B;ut4t-.t ,!Jo6.1uurr1..m 
um llêlú.o Jte.ve-�, a.bate.ndo-.õe. .,\e,,ve,,w JL.e.p,"Le��.úi.c �ob,'U!, a CGrr r,,-..� f.11,<>:d-:u.:'e.,� .'.),üidl::a,,l.� e. 
,6 � Ü<ÍRJUlnç,� •

VW-'1D.'l.:te. .todo a pv:lado de ma) . .aJL aJt_b@J.J:J ne..$.te..� ÜLt-�·1'.(•.:'.) i S cuw.1, ::-l .t1t.a.ba
-Uiado1t..u, murm com ,t,oda.6 a1.i dl6,lc.uldadu, � empJt.e, p,'tO c1.,uro .. Atl.m mi:v-1:t r .)t 1t.el.,r,;:;.Õ 1:..!J i?fiVLr:. 
a.6 c:UveJrUtb c.a..te.,90.'iJ.a.6. A•·lte.& do A I-5, a o.Jt.t).euf.at.,..âo mcJ.h .ú,;p::, ,i;t:,:-,y�,e._;, 60,é o M TA ( AI.o -
v-ímen.tc In.t�i..n.d,i.co.1.. Ariti..--Áfl.lwc•}w), Com a uü.c;.ã.o daquele. ,n�t-'tu.mtiJ'i,tO di e.:-:t:.e.i;.ão , 
€-6 �Júa,Jza.mr-:� e ti.o va.me.n.-te. a.t /'tP..Xa1;0 u e.n.tJLe. oll S&r.Üca:to<5., que vo,t'.tcu'.r,1.m ct ,u,...,-� ;.,e..'.i o a. 
pa.)1.iÜ!t &? ttvv-úne.n.to pei,a "Jt .. epc,�içifo .6af...oJú.a1", qu..:tn.do o'. fl.lEcSt:, C'.:.;,rt.p;ú�;,da i'..?·1:ctJ:o um 
da� rmÁ,6 ,lmpoJr.ta.nte.ti p1.pw.., d1<. ólut hiótÔh..i.a, Mmp!Wvou a mo.n{pui.a,:;.i? da.,:, I;d.i.e.:1.<'> ofi:_ 
e,i.a.,ú. 

Com o at.c.im!i'o do mav,lme.n:to -0.í,Hdh.1.cd., em eópe.c-útf.. a j:):1.-t{i/r. do .. g1tev�. J::1 ,1 m-.".. 
t'alÜJLg.l.c.a.6 dD ABC, e,m 1978, M 1ietaç,ÕM b,,te.11,c:i.üidJ..u.t.!..,!>i gcmt,,;;.r...;.,:t. nova, ;,;úh, '.:.Olr! rfe-t-:· 
.t.aq�e. pa:ui o UXJ:i R.l..o-Sã.o Paalo. 

O a.no de. 19 n M,.eo u, !YMMdo ruJt ,'2.u.t�na.t:. d-e. a-'Lf:v� e.m :ta CJJ o t;i<,i:Ú,. ,(.2,au.::a 
du pa.ll dl..f;e.l,2x1,tu !!a.t,140 JÚ.a/2 p.M {ylM-1..o ni.7M • Em G.>1.aec c.ita.. N.i..t.r.tiõ.í ... , 11.ea,Uzo u..--� � ;) 
ENCONTRO NA.CWtJJ.\L OE 'DIRIGENTES S1NV1CAT.S., i.ni..r:.,i,,ft..ti .. vrt ma/h ,�.va.Ju;..ada em te,�,m:1.) iw,i,í,:
in.aÁ..& a.pôli o go.lpe. m.i.Ut.aJL, 

No Enc.ol'IÁ.'.íW de G1W.9oa.tii. /.:,/JJ'J_,JÍ.JilJJn (,",/, p,1,;p;,s.ta.ô d,;: �1-l.-1,ção dú Ce!Wtc.J.:'. [iy.:,i,ei:i 
dot TJt..a.ba.lha.dolt.Ui e d�IJ. M.tr..Ümr.12/: ó CO;';C)/;. O [f:.Cu/; .. /;u�-, nJ ·�l·U:cri-ta, n.ã-.:1 e.t-i.ou.,�:,ã:(,!;._ 
qu.Vt d,Uvz.ç:ã.o a nlvel nacfona.t, · 

1'2.a.t-Lw u-,!í:2. e.m 
ü)W:Lrr !!. ?..e -2 
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PVU>,Ut:e.rn, :toda.vi.a., g,'ca.v� pJt.Obf.emaó,. deWle. al qu,1..ú det:. :í:..u:..o..,c.& a � :-· . ..,:: :. 
dade. daA evr.tlcuta.ç.õ u bi:tVt6..i.ncü.ea.-u a n -

r 
v el <'....:!> ta.dual.., ,H:.m u.n.: 1�o .'!.mi da.d.e. de f?Or1 

•• :.11c. C.:· 
.tc.vta e de Jte.g..lme.nto.6 e, o qu.e. ê p,i.on., .6 em avw..í.:uw1e.nta e.ti-Ou: a� :Uw ba..thr.1,dotu'.,� • 

A oJtga.nlzaçãa no-6 e.o c..a,,w de .vi.ctba.l!u., e, o :7.ndi.(• ;?_ dl:'. li 1uiic.c!..Uza1�ãc d:1.6 :t·�·"· -
ba.lha.do!LU pVtmcrne,c,e.m )Olte.c.âJu.o.6, .tlutzendo p1tí:.:jLiho,� wJ er1c.<.un-<'.i1ha1}W,nto ,tanto da--:, (·.-.
tM upe.cl�aõ c.omo 9�. 

O .6U.C.e.6.6o da. e.nca.mlnh.a.me.nto da4 de.c.i,!>ÕeA de. c.a..1tátVt na.uon.af.. do. Cam..:.JJ.6à·.:-
PICÕ-CUT dependem, e.m 9J:a.nde, medida., da. ca.pacúla.de. de. a-6 e.ntlda,deõ �-{.mii.c.�6, � e.� 
da. E.6ta.do,· .6e aJLtlc.ulMem de 00.1tm:t ampta. e. oJtgan.iza.da.. t p4e.ju.d-lci.a.l t:a.m6em a (i:.i�:L 
de rxi,.Jr,tlur:xx:ç.ã.o e de Jte.pnu e.ntaUv.ú!a.de., a.tê. em � e.tUi Eb-ta.do.�, de atgunti memb.lz.<1�� .:1,: 
Coml6.6âo PJc.Ó-CUT, e.m 1ta.zã.o do p.>wplÚO p.wc.eJ<'.}o de C-ócolrw.4 b.Lõe.a.do �m �e,1t.:l:a.� ck e.�
puta que., em a..lgu.ru, c.ct6o.6, pJrivii.e.g..i.aJca.m a..& co r.Jlenteli po.lc...tlc.a/2 e n.aa a. e.x.p.11.e6.:. --:.a -: 
a Jte.p!tU erz;t.a..tlv)..da.de no roo v.únento Jr..e.a.l. 

Co.e..oe.am-.6 e., � Jtta.n;to, c.omo ta1t.e6a1> p.'L-Ú)�, a. o,tga.nüa.ç.ã.o do-6 ,t.Jtaba -
lha.doJtU na..6 ba.õe., em C.Cmúi.6ÕM de emp1tua., wm. rwbilizaç,a_o ,-ia.cicma1 palra. u.rm. c.a.mp:3:. 
n.ha. de !i.lncllcaUzaç.ã,o em m:ui.6a. e o 6o!Ltai.e.wne.vi.to da.6 Int,u1..óincüc.w nol 6s.ta.dc.t, {� 
Mwú.c..tp,lo.6, com ba.&e 11um plWgJtama. � que. ;,,n,c.01c.y;o1te. o c.onju.n.to dot- :tJw..b, .. .tha.do-
11..u. 

O RIO VE 'JANE.IRO 
No iUo de JanÚ'W, ah piúmeiJuu, Jt..e.W'ÚÕ u ..i.nt Vl-6.lndi,ca..,i.-6 de. rtU,Ú; 11, ,iJnpo1!-t.â rL· 

CÁ.a. .6e. deAam a. paJt,t).Ji. de. 1978, rw.6 nrvtc.o-6 da. .&o.ücúvzJ.e.do..de à qJte.ve. do ABC, da. p1r.e.pa 
Jta.ç.â.o do 1 f/ de f.hio UnUâJ.-vW e.· da. c.Jt.J.açâa do McJúJ:Õtúo do VYEESE e1n noMo wto.CÚ! ·
E6taõ l.u.ta-6 c.utm.lnaJuun c.om a c./Úa.Ç.â-o da UN1VAVE SINDICAL VO RIO VE JANEIRO. 

" A6 htten6a.ó dú,CJ.,l,!)..!>ÕU .eiob1ie. a.& ,,.e.6otunulaç.Õe-6 da CL T e. o Código de Tl!a.ba -
lho, leva.da.6 a e6úto em todo o pCÚ-6 dUJuJ.Y1:te. o ar1C' de 19 79, ab.wa.m upa.ço.o po_,ta. a. 
a.mpU.a..ç,ã.o qua.U,:taü.va e. qua.n:Utaliva do. Un.ldade $..lnd�al. Ne,H.e. pvt.-7-odo c.on6\!.giJ... ... .,io .. 
IU?.a..U.zaA a.ó ma.ló co nc.o-VtÂ,CUUi Jt.e.u.rú.Õ eó ptr.nt.ti-la.ó de c.nt.úiade,� .!>indic.aJ.i, do n01i-6:J 2.. 
ta.do. 

A Urú.da.de S,i,ruli.,c.a..t do Ri.o ·de. Ja.ne,i)w, í.1nbo;,.p.. -6fJnp1L,1• -Ü\)f'.,61ie. u.ma. atuação 
qu.êm de .61.ta.6 po.&.6ib,W,da.d<U> ,'L(UU,,!>, .teve. wn papel. .impor..,ta.n;te. na. .luta do.5 .t'1...:.thc...e h.,::',., 

· 1tu, tanto n.a. de.6ua. do.ó YW.ó.ó0-6 di.,'l..e,Uoó eApec}.6,lc.0-6 co1m na. fu,ta. g<u1a.t cl...o y.,ovc /,.:,:!
.__.Ue.J..IW pela dem:JcJuJ.ck e. o pJWg�-60 -óoc.,LaL 0-6 aJ"...o-6 de. 1Ç de.. Ma.fo 1 e.m 1930-;: ''.•:...,,
: w.rúltam um -ó.l9n.-i..6-<.e.Mi..vo nümvw áe. :Ui.a.ba..tha.dolLM, da c.hlade. e. do CIUny_x). O Ji.T,X, '
c.on1,Wu..i.u.-.6e. num ê.rÁ-t...o em :te.,'Un0-6 de. pa.J(;l,i_c.,.í..'fX(.çiio d.v., e.,i..t-i..dacli.1� -6-i..nclú�a,i.,.,':, e. :N�: · L 

de .6U.M Jr..Uo.lu.ç.Õu 60'1.am mcu..6 -t.aJu/.e apwva.cial.i VJ.it CONCUT. A UH.idt.tde S.i.ndú'.c:.r ..1,-; 

de. Ja.nel.Jw .te.v'1� ra,'1.il.upa.ç.âa maJr.c.aJtte na tu.ta. pe.ta. a..n..ú,ti.o.. e tm tocta,c<, a.6 dri•,.:: :-.
pa.nluu, dem,CJtâ,Uc.M, de, iW,6.60 po VO ,

EmboJta ,'l.(!,<,,\}.;a,f..ta.n.do e,td.U CU.pe.c..ta.!J p,01-.,,i;ti.VOó, nM podvnot ,W6 c.oii-fr.;,�s':,1.., . , ,. 

o que .tem -6..i..do a Ltnlda.de. S-i..n<Üc.ai. e,r, n.a.ó�o �:tadcr > .sob pe.na de. iião a.vaYlç_a)!.>?,o · •
Te.m:J-6 de Cfli'ló.lde.,��'T... r.m p.'1..Ún<'.ÁJ<...o .fugcu .... que. Cí.tê. hoje. vi,io Jtr,<.\o,tveJno-0 .-�::.,..: 

gJta.ndu plr.Ob-iemu: a, qu.u .. ta.o da u.n,i..clade. do movime.n.to, a -5<ua a.mpLfo.ç ,·:o e .. o t2.L.t �;L.,",..� . .

za.me.n.to e.;Ltlte. 0-0 :Ua.bai..ha.dotr.e/2. A Unida.de S,ln.d.éc.tl .. e. r.ã.o C)nt.1�q:iLu a. .. �ftct.lta.sr, cl 7ti:'- . .
Ui:t,a.daa.l, a. -00UdaJúeda.de, poÜüca e. Mnanc.e..-<'.Jc.a. a nvvlmc;1toó·(�!t:?.\J,{,i,,i'{i6 ·,como ,i.:X:�-·1 , 

pto, o da. FIAT em 1981.e Oó de N.U.el/.Õi e CU.ffi�AL e-1r1 79ó'Zl, o (,·:te. ê. r:e. ,<u;,d(ww.!,(.,· 
.l"l1pol?;tânc.,.út PaJ1a.. a. v,ltÕJr.J..a. du.õu m..H.1-i.mento;.,. P11e..vCU:.e.ce1!1vi: 1:x:,:, �w;:2.ó c1."i..;;,U�aH-.. -� 1:.,�-

CÁ.a. JX!_.f..U,,lc.a, o apa.JtR.1.h.amen.:to e. o pali,ü.da.wnv. 0-6 gJ1-anc!P,ó ,:.xr.mµ.to1.. dM:tet pi:oU � · 
m� .6ao .b 1Q de Ou..t.ub1w d.e 1981 e d JQ de Ma,,é,o de. 19H, :2.v��n-tD-1 em que. a. pcur..t--...cL;.1,::
ç.ao do.ó t.Jra.�a.lha.doJtM e. de .óUM en.tlds.1..de,,� -�tn.d.tc.cu..ó 60.f .lnl,aA:ü, 6-x.ti.1Jc..., pMp,Lc .. i..o_iutc• 
qu.e. a. d.lv.-i1ia.o !te.ó w.f_a.õ-6 e. pMa. e. er.M de pu.q.ü.a.,to, po 11.. JU, va.U .. do. dM riâL• ·· de. c.a..11êít e:_ .,,/1:
dic.at, mu po.elüc.o-pvi.tldá.tt.l . .o. 

• --

CtyJe a..6.6..i..na.taA. q11e. M.õe mumo ur,il)u;u 
1 

a.nt .. eJt.í.o.'LJY'e.rt-t�, ahutóo,t t( c.on..:,.r .:..r.:, 
ç.âo da. -óeç.ao .eoca.t do VIEESE, qu.e. agoh.a. e.6,{ã .6e.ndo .1í.Ucma.da, p11c.ju.[,ú2.ando o ct- · �.:· �· 
flamen.to e.conS'm-<.C .. o e. .ó.ocla.t da imv-lme.ido t,.(,Hd-í..c,..tf. 

Pa.Jtà. que. '!, M-t,lc.ui..acã.o /r..te..!t4lndJ..c,.,.t e.m .. no� bo f:f..ta.,cfo 1:xJ-�M1. c:u11pA<.,t u ;0.-,:1: 
qu.e lhe. c.a.be., pJte.e,u,anv,&, an.tu de.. iro,,w ,.ada., -1u .. 01t o.,� ,2on, .. ,,ç/·t:,.'.I po.,w .. qu(,:., ,'1,-; :i,1

, ·

,lnte.Jl,WJt, ..i..mpVt.e. um e.Lima. nJtatVUW de c,onvJ .. u..< .. O detriJC.l'iÓ...;t{,co, 1.;,1dv torfa .. li a6 e.n.J..'i.dú:.fo: 
.6,ÜtCÜCiÚf.t do f-6.ta.do, a..tll..a,vÚ de. .6 ua-6 UdeJr.a.nç.aA, po b Mm pa.,'tt-i.,cL'j:XUt <?. c..o n,tAÚ>LiÁ.,':. r,,,; 
r..a. Jt.Ompe.lt c.om o eti.:tlte-i.;la.mento e o CL put,Lómo, VJ/LJ'l.a.rtdo tt -Inte,'t..::-�ndé..ca..t do ·R-fo cfr 
Jan<ZÁAO unu e.rtü.da.de. 1t.e.p1tue.nta,üva., de.inoC'.Jtctt..é.,c.o:, urúxâ.1ria., c.Ja.bú ... 6.Ut. e.. de M,�Ja,,�.
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A CENtRAL ONICA DOS . , --

TRABALHADORES· 
(vide rota ao fim à) texto)' 

Previsto para acpsto de 1982, o I OON:iRE.500 DA a.ASSE 'ffiABALHAIX)R-'1\, ;;.o 

contrário da Conferência de 1981, tem por finalidade dar uma partida na organb� 

çã:> definitiva, a.nlvel nacional, do novinento sin:ilcal, estruturancb sua Central 

Onica e, desta forma, institu::ianalizarxb as relações intersindicais � se vem 

darxb de foma insatisfatória, tant:o nos Estados oono na Comissão N�ional Pl'.Ó-C'J'J'. 

Um3. Central Crnica, objeti \O cb setor mais · oonsciente da Classe Traba.U1<., 

cbra, ircplica em um nível de desenvolvirrento objetiID da ronsciência e da orgar� 

uçã:> de um p:mderável setor cb novinento sindical � seja garanticbr da sua pz�r 

manência e continuidade. �essita poder transformar as relações intersirrlicai.s .. 

da.r-lhes (X)Qrc1ern.çâJ, refi.etirili a darocracia � cresce no bojo à) novi...nento. ;,_ 

Central Onica que nã:> seja p:>derosa anna de ação cb nov:i.mento sindical, cap:1.cita

à.a a unir e desenvolver sua.s lutas, mm a �cipaçã:> de outras categorias irrp.,� 
tantes que rro aC:1-uelas já representadas nas intersin:licais estaduais, poderá ter 

muitos an:,s de vida vegetativa, rras ]?OUCX)E dias de real existên:::ia. 

Unia verdadeira Central Onica se oonstmi nã:> apenas da mntade dos se's 

furrladores, nas da necessiàade qoo lhes .iJnp3e o ascenso cb novinento de rna.ssas 

quanêb se faz inperiaso dar um sal to de qualidade qU:illto ao nível de organização 

a que o rrovi_n-ento já atingiu. 

Ela deve, ro seusipróprio surgirrento, se inpor cono o resi.ll tado do cn�s 

ciiiento cbs rcovirrentos ±ntersindicais oo ni vel estadual, tencb oono consequência 6 

pleri:> recx:mhecinento da. sociedade que passa a identificá-la cono um éle seus elerr,,::m 

tos ma.is fortes e .representati\Os. 

Considerancb que há necessida:le de oonstruir a articul.açâ:) nacional d: i.3 

t.ral:alhacbres para � dê direçã:> coordenada às lutas que já  estão sendo travad,,.s, 

devacos oos lruwr na arrpliação do msso rrov:irnento, aglutinancb o naior m.m�J.o 

p:>ssível de entidades sindica:i,s e levanéb pai.a oont.ro de cada local de trabalho 
a consolidação dessa união e um plam nú.nino de 1 utas. 

Apenas a Cl:mti.ssão nt;i 5 ap1.�sentou errendas a esta tese. O texto aqui pi; 

blicaoo é a tese da Ccmissoo Organi.zacbra na íntegra, exceçã:> feita é;O

seu paráçp:afo final, al te.raro de ac:oréb oorn o ap.rovaéb na Cbmissão n9 5 

e referendaéb pelo Plenário. 
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REI VI N.DI CAÇOES 
( vide nota ao fim do tex to) 

O 29 ENCIAT realiza-se num quadro oonjunturel marcam pela p:)litica · do 
goverro de nã:, atendimento às necessidades cb oonjunto da p:)pulação de nosso pa:·s. 
A s�rexploraçâ:) cbs trabalhadores, o ce�earrento aos rossos direitos, os empt ci_
lms à oossa ação poli tica e sindical e o desemprego - negação d:> direi to fundai e� 
tal cb homem ao trabalm - estão fortem:=nte presentes na sociedade brasileira. Mar 
cam ainda este quadro as dificuldades J:Or que passa o rrovimento sindicaJ., facili :: 
tancb a aç� cb govern:> no desenvolv:i.nento de seu projeto antilX)puJ.ar e dificuJ:LéiEi 
cb o aw.nço das lutas e oonquistas dos trabalhacbres, permitind:> inclusive a pe_E 
da de algunas delas. 

Neste suadro devem· ser inseridas nossas reivindicações, com toda a mi.:.-: ti 
plicidade de papeis que apresentam. Atentas para as necessidades econômicas .imecli� 
tas 'cbs trabalhad:>res na luta por oondíções rnÍn.inas para l.llIB existência oondignc-: 
as reivin::licações nã:, podem deha.r de ªEontar para a n�cessâria oonstrução da drno 
era.eia em nosso P3-Ís, que tem nas eleiçoes de novembro seu objetivo próxino. 

-

Não pode ser esquecido que as grandes conquistas dos trabal.ha.d:>res - nés 
quais se i�lui a própria construção da derrocracia - só se tornam possíveis com 2s 
classes trabalhacbras avançand:> em sua organização e tendo na luta por seus objeti
vos o elenento notor cb crescimento de S\.E. força. 

-

I - A LurA DOS TRABALHAIDRES roR SEUS DIREI'IDS 

1 - Pelos direi tos dos trabal.had:>res 
·, - Dir€ito de greve para tocbs os t:rabalha.d:>res das áreas privadci

e pública, em qualquer setor da atividade eoonôm:i.ca, inclusive para os �ionár.ios 
pÚblicos. 

- F.stabilidade e garantia de ernpriego roma rranutenção d:> FGI'S
oom valor equivalente à indenização. 

- Instituição do s�-desemprego, com fundos oriundos d:> luc D:) 

lÍquicb das �resas e de recursos publicos, sencb gericb oom a participação e '.)S 
Sindicatos. 

- Participação efetiva cbs trabalhadores, através de suas ent:ida.
des representativas, na refonnulação da legislação trabalhista. 

2 - Pela liberdade e autonomia sindicais 
- Independência cbs Sindicatos em relação ao Estado, aos :p32 -��

dos i:cliticos e aos credos religiosos. 

ção Publica. 
- Direito de sindicalizaçâ) :p3.ra os trabalhad::lres da Adminisn,a-

- Cr>iação da Central Orúca dos Trabalracbres .
- Direito de reunião sindical nas empresas, eleição de delegacb

sindical oom estabilidade para. os eleitos. 

3 - Pela tmidade e organização dos trabal.hacbres na base, · através d-3. 
criaçao de romissoéS · de · ergpresas 

.- . - Cria;ão de oomissões eleitas livremente pelos trabalradores a
traves do voto dirieto e secreto. -

- ColrtpetÊncia par� a oornissão en:a-rn:i.nra.r as reivindicações cbs 
trabalhadores. da.. emp�sa, em. oons?ranc�a oom o S��cãl':o cb setor, e para recolh,3r
cotizações, sindicalizar e difundir d imprensa sindical. 

13 
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Reivindicações - 02 

- Tenp:, livre e remuneracb para os integrantes da Comissão
senvolverem sra. atividade sindical. 

de 

- Estabilidérle ro e.rrp1"Bgo pna os irembros efetims da Comissão é: 

respectivos suplentes, desde a data cb registro da ca.ndidatu..v-e. atê 1 (um) ano ap5s
o encerrn.rrento do IlE.l1dato, nos IIDldes das garantias tbs dirigentes sindicais.

sos. 
-. Disponibilidade de local :çara a Comissão e de qua.d:ros · .de avi. 

- Livre acesso aos lcca..:i.s de trabalho, instalaçÕês e alojamentos.
- Acesso âs infonraçôes necessárias ao exe_"YCÍCio de sua ativida-

de sindical. 

II - IDR MELHORES O)NDIÇÕIS DE VIDA 

1 - Por rrelrores condii,es de vida 
- Unificação nacional do salário mDri.no, com valor capaz de su

prir as necessidades dos trabalhacbres e de sU3. família e oom reajuste definido � 
la política salarial (INPC + 10%). 

::; Luta contra a supressão do reajuste sem:-�sb:al. e cb acrésci1To 
de 10% ao Th'PC p;t.ra salários de até 3 salários rn.ininns. 

- Luta p-2J2. e.mquista cb reajuste trimestral e por 100% cb INFC
· ·._ p:1ra as faixas sala.riais supe:L'iores.

- Extensão a::>s ftmcionários pÚblicos e de.lffiis setores de t:ral:a 
1hacbres dos benefícios da politica salaria1 e do 139 salário. 

--

- Livre negocia�ão de 5:1-lário en!J:'e_qua.lquer categoria profi§._
si.oral e qualquer errpregador, ras areas privada e pililica. 

2 - Por una saída 
L...-.::u..a...Lhacbres 

a crise da P.revidên::ia, sern rejuizo 1,a os 

- Re'vOgaçãJ irnediata cb �ereto-Lei 1910 de 29.12.81 (pac:--te c'l.a
Previdência) que aumenta as contribuições dos trabalhacbres e as estende aos a� 
sentacbs. 

- Pagamento imediato das dÍ vidas ca União e das empresas
com a Previdêrcia. 

pare. 

- Ampliação da rede de assistência iredica da Prev.idênci'3. em sübs
tituição aos convênios entre � INAMPS e o setor privacb, que dilapi&.illl os y,ecur-.:30s 
sociais e atentam contra a saude dos traba"'..h3.cbres. 

- Roojuste dos proventos das aposentadorias e pensoes, se�uJ1co
a política salarial. 

- t-".anutenção da aposentadoria por tempo de. serviço e especial. 
Gratuidade elos serviços rrêclicos e hospitalares. 

14 

·· Pa.rtLipação cbs tre.balhadon:,s na géstão da Previdência Social.
E::(tensão a:JS trabalhadores rurais d.)S ber1efÍcios da Prtvidên

eia .Social. 

III - FOR UM füh/E('J,)l'l Mf:Nro D:EMJCRl\TICO PA?A. A ECONUMIA 

1 - Pela R�fonJB. �,ária 
- Exigirros cb governo a imediata decisão poli tica de :ÍJnplant2.-
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Reiviooicações - 03 

1:â=> da Reforma Agrária radica · ampla, rrassiva, imediata e rorn a particip:3.ção dos 
trabalhacbres r'Ur'aiS, visando �ronover a rrelhor distribuição da terra e rrpdif ic.:1 
ções estruturais ro regime de sua pJsse, uso e propriedade, a fim de atender ac s 
prin:!Ípios de justiça social e ao ai..urento da pn:,dutividade:. 

' 

•.i .. 

REFORMA AMPLA quer dizer, que seja implantada em todo 
território naciofial; 

o 

!1\SSIVA, -que dê a cesso à ter.re a rnilhÕes de famílias de trat:� 
lha.dores :rurais s.o..rn terra ou con p:>uca terra; 
IMEDIATA,· que seja estabelecido, com urgência um prog:t;13.Jra ó=>

Reforma Agrária, oorn netas anuais def :in:i.das e com prazo esta 
bel.ecido para terminar; 

. CX)M A PARTICIPAÇÃO ffiS TRABALHAIX)RES RJRA.IS, que os trabalr.a 
dores .rurais participan de todas as fases de elaboração e exr:! 
cuçã:) cb prograrra. de Refonra Agrária • 

- Que se defira.rn corro fornas ideais de assentamento capazes é.8
pronover a Justiça Social as propriedades de tii:,o familiar,. ccoperativo e ooletivo.

· 
- Exigim:is- que o Ór@O executor de Reforna Agrária seja vin::ula

da, Q.iretarrente à Presidência dá RepÚblica e seja cbtacb de estrutura e recursos s�1
ficientes para· a execução cb Prograrra. 

·-

- Exiginos a extinção imediata d:> GETAT; 
- Exiginos a elaooração de \.lJffi lei crian<b ó Instituto d::i pero.a

suuária da· propriedade para aquelas :eroprieda.des não traro.llBdas em regime de eco
mmia familiar que rão explorem SLa area agricultável. 

- Denunciarr.)s à nação a eyJ.stência de projetos oficiais, elalY...>
racbs e executados ern desacoro0 com o I.;:-;tatuto da Terra, contrariando o interess� 
dos trebalhacbres rurois, proV')Cancb sua na.'l""gira.lização e desagrBgp.ção. Esses pro 
jetos·- são de resf:On&i.bilid-3.Jt= ::lo H!CAA, SUDENE, SUD\M, BNDE, CODLVASF, CH.ESF,tNOC� 
Ministério da .Agricultura, Se1;r.ét.aria de .Agri,::·'..11 i.u.�a e outros órgãos oficiais esta 
d�s e federais. 

· -

- RespJnsa.b5 liz 3JIDS o goverro pela ocor.ren6ia de violê:i1cias con 
tre. OS trabalhacbres rurais e 3Uas lÍde.rB.nças, 5 .. r.clW.JK.O â.SSassinatos, eSpêncarren 
tos, prisões e todo tiJX) de -:1:.:·11i traY.-�edadc:� n-:-J rn:::.iir..:a que pe:nnite a impilllidade àe 
seus autores e aind3. en w::i. .-:... , J.c6.-�1.-: ·-c c:· :: __ .: .-cntarr-c�s d-.>s 1::rabalhad::)Y.,es e rola
lx>racbres na Lei de Segurai ça . h.ci..:in:ü . 

2 - Cont-.1'.'a a _:.�:�são ��ésen �:0:P e ;i_:er 1.rrra r;olí tica econôm.i ca de 
or1.entaç2:) óe.nocrat ca 

_ -:- Estímu..�,::: 20s i.n-1estimentcs _pÚblicos, g�adores de e.mpr.egos e
nao d�ente� d� JJ!lJX)rtaçües, que ?Oz:rte..rnplern cL-reas de ca.:rereia social, ern esv.:: 
cial a saude p.:blica, o eaP··cw:2frto b.:1.s1.co, o:� 1·-'::lnspor�·r::;s coletivos, a educação e 
a rabi tàção popular. 

- I.mple.m :.ntacão de um efei .� · · .. l_)roc:n- :J· · de desenvolvimento ene:i.,- • • -�1� 
... . � é,· 

getioo reexam.uau . .r..J O :Prn ·A.J. 2C\:l 1.. � O Drograr,_, j" !'.' 1.ear·, ·:::);n a p:rrrtiCJÍ.iPt"l.Çao da mrrr-1
nid3.de cientifica.

- EstiPi.1..-C o ao increrre:nto · .. i,
cessidade e melhoria cb séi..: b; 0:tsrra d1::' corr..
rnente a elevação cb custo e.,:> vi,la. 

- Esta e1c--: :i.m.-'.nto <;:: \.:.'.

legie os sisterras ferrov-iár::.c, e., ,1, 0��.)v·- ,:.é< 
,... . 

,·1,.., /;;neros de :niim2ira fa�

.is ·-rxlo a corritdter eficaz 

· � .. __ , �-,,,1,3p:,rtes que priv�_



Reivirrlicaçõês - 04 

- Reforrra tributária, rom in:!idência maior de impostos sobre os
ganh::)s de capital, herarça e valorizaçã:, d3. il!er.r-a, e com alívio da carga cbs inlJX)� 
tos indiretos e sobre os salários. 

- Revisão de tocbs os· incenti\Os fiscais comedicbs às empresas,
controle d3. taxa de juros e fim da especulação financeira. 

.. - Aplicação dos fundos sociais (FGTS, PIS/PASEP) ro financia1ren 
to. :de prograna de cunho essencial.mente social, tencb em sua gestão a participação 
cbs trabalhadores. 

.. _ - Inversão do sei:iticb d3. ecüa:� sx:'1!1 o abancbTX? da prior�da Je
dada a e)q:X)rtaçoo - que aterrle aos interesses JTlllXlrl tarios e exter10res a Na.Çê-'..:) 
diriginà:> a produção para o aten.dirrento cbs interesses da gi-ande maioria de nos,:;o 
po\O. 

- Alteraçã::, da p:)lÍtica de pesquisa e furnação de quadrus técni.
oos de rrocb a aterrler às necessidades de implantação de urra tecnologia própria ,:io 
inves de instn.i.roontalizar a absorçâ:> da tecnologia l.JT!PO.M:ada. 

IV - PELA EFETIVA@ E AMPLIA@ DA DllOCRACIA 
1 - Pela igualda:ie de oportunidade para todos 

- Derrocretiea.ção da cultura. de rrodo a torná-la acessível a to
cbs. 

- Derrocratização da edu:ação com a extensão para tocbs do direi
tos oo ensiro de qualquer gr,au e da escola pÚblica e _gratuita • 
., 2 Pelas liberdades derrocraticas 

- Revogação da Lei de Segurança Nac-ioral e cbs demais instrumen
tos de exceçao. 

- Efetivação da liberdade de l1l::L!ri.restação, reunião, expressão p:i. 
re tocbs os setores da sociedade, de rrocb a que todas as oorrentes possam se organI
zar em partidos políticos. 

-

- Realização de eleições livres e diretas em tocbs os níveis. 
- Convocação da Assembleia Nacional Constituinte, livre, denn -

Ct"ática e soberana .. 

IDTA: A Plenária de encerramento decidiu que tanto as presentes teses sobre o 
tema "Reivindicações" corro as prof()stas das Coroissões de Tratalm ro se.ri 
ticb da alteração, inclusão ou exclus2ó de qraisquer de seus pontos se
rão encaminhadas para 1.l!IB. Plenária da Intersindical, a fim de ser elabo=

raoo um prograna de luta;:-;. Tão logo a Pleraria da Intersindical. aprove o 
texto f iral, a Conú.ssão Executiva dará anpla ài vulgação. 
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COORDENAÇÃO INTERSINDICAL DO RIO DE JANEIRO 

-ES TATU 'TOS

CAP1TULO I - ·DA COORDENAÇÃO INTERSINDICAL DO RIO DE JANEIRO 
Artigo lQ 

Artigo 2Q 

A Coordenação Intersindical do Rio de Janeiro tem por finalidade e� 
ordenar a atividade das entidades sindicais do Estado, na luta po· 
melhores condições de trabalho e de vida, bem como pro!!!Over a unid� 
de e a solidariedade entre os trabalhadores e a elevaçao de sua con', 
ciência de classe. 
Fazem parte da Intersindical, com direito a voz e voto, ,'ls entidadr:, 
sindicais sediadas no Estado do Rio de Janeiro a ela filiadas. 
Parãgrafo Primeiro - Considera-se enti�ade sin?ic�l, _as __ Co_nfe_dev
çoes, Federaçoes, Sindicatos, Associaçoes Prof1ss1ona1s Pre-Srn<11ca ;, 
as entidades de servidores p�blicos e de aposentados. 
Parãgrafo Segundo - A inscrição das entidades� Intersindical dep�n-
derã de aprovação do Plenãrio. 

CAP1TULO II - DAS ENTIDADES FILIADAS 
Artigo 3Q 

Artigo 4Q 

·Artigo 59

Artigo 69 

A fi1 iação das entidades ã Intersindical se dara com o preenchiment.o 
de ficha de inscrição própria. 
As entidades fi 1 iadas manterão sua tota 1 autonomia, não cabendo ã ln 
tersindical qualquer prerrogativa de intervençio de suas atividades-· 
As entidades fil·iadas deverão contribuir com o pagamento de uma rnf.'n 
sa 1 idade. ·· 

Cada entidadé terã direito a um voto e so poderã votar estando em d ia 
com suas obrigações. 
Parãarafo Uni co - O voto da entidade cabera a um diretor ou del egaôo,
devi amente credencia<;io pela Diretoria. 

CAPlTULO III - 00 PATRIMON 10 E DA RECEITA 
Artigo 79 

Artigo BQ 

Artigo 9Q 

O patrim�nio da Intersindical se constituiri dos bens que adquirir , 
dos legados e doações. 
Parã

3
rafo 'Onico - A alienação de qualquer bem dependerã de del iberi:!

çao o Plenario. 
A receita e constituida pelas contribuições mensais das entidades 'i 
lia:das e dos fundos provenientes de campanhas financeiras. --

0 patrimônio � a receita serfo geridos pela Comissão Executiva q::,: 
deles prestara conta ao Plenario, ·anualmente ou quando solicitado. 

CAPlTULO IV - DOS ORGÃOS DA. COORDENAÇÃO INTERSINDICAL 
Artigo 109 São Õrgãos da Coordenação Intersindical do Rio de Janeiro, em ordf:r,1 

hi erãrqui ca: 
a - ENCLAT 
b - Pl enãrio 
e - Comissio Executiva 
d ·· Secretariado 
Parãgrafo Oníco - A Intersind1cal terã um Conselho Fiscal com as a1.,·;
bui çoes e compos ·içã:o fixadas nestes f�sta tu tos. 

CAP1TULO V - DO ENCLAT 

Artigo 11 Q O ENCLAI é o- Õrgão mãximo da Intersindica·1 e exerce funções dec:isõri 
as, em ultima e definitiva ·instância e é compostô por todas as ent· ::
dades filia das. 



Estatutos - 02 

Art·igo l2Q 

Artigo 13Q 

Artigo 149 

Artigo 15Q 

CAP1TULO VI -

Artigo 16Q 

Artigo 179 

Artigo 18Q 

Artigo 19Q 

A participação da$ sntidades no ENCLAT se darã através de delegados 
· diretores e delegado5 de base.
Parã�rafo Primeiro - Os Sindicatos e Associações Profissionais Prê·
Sind1ca1s terao direito a 7 (sete) delegados de diretoria.
Parãgra fo Segundo - As Confederações, Federações, Assoei ações de Sr!r
vidores Ptíblicos e de Aposentados terão direito a 3 (três) delegados
de diretoria.
O Plenario da Intersind·ical determinarã a proporcionalidade áos de1;;.
gados de base por entidade.
Compete ao ENCLAT:
a - aprovar as reivindicações gerais dos trabalhadores do Estado e :J

I plano de lutas para o per1odo que se segue;
b - eleger pelo voto direto, nominal ou sec reto, os membros da Comi:. 

são Executiva e do Conselho Fiscal;
--

c - alterar o presente estatuto, por maiDria absoluta de votos;
d - avaliar as atividades da Comissao Executiva, no período anterior.
O ENCLAT se reune anualmente, podendo ser convocado, extraordinaria
mente, pe'!o P,é:ríár·io, por maioria absoluta de votos e pelo prÕprio
ENCLAT.

DO PLENJ!.RIO
O Plenãrio e o Õrg�o max11m de deliberação no periodo que decorre en
tre a realização de cada ENCLAT e é composto por todas as entidades
filiadas.
SÕ poderão párt.icipar -:!o ENCLJ.l as entidades que previamente tenham
promovido assembleins.
Compete ao Plenãrio:
a - aprecLr v r21atõrio de g,�st-o da Comissão Executiva;
b - <-lprecia r o program:1 de tr �0 .. d ho apresentado pe 1 a Comissão Exec u

tiva;
e - fixar o 't.�ur das nensalid· .. :Jes a serem pagas pelas entidades -fi

1 ia das�
d - e�tabck.,·:,;- -?.S nc: ·r:is �·�:,:, ",.11 ização d� ENCLAT e seu ca1endar"ú;
e - aorc-:-i::!" .-.i,•:i'!r.wr:� êiS '" .··: .,s c,;i Comissao Executiva;
f - decidir' :,00:---e OS C�-� JS C,.,iSSOS.
O Plenário se eur.i\-ã, ordi:13.r-idir.ente i urna vez cada dois meses e, ex
traorc!inariani2n�e, ser.?iJr� que riecessãrio, por convocação da Comisszio
Executiva ou de um terçd dJs entidades filiadas.
Parágrafo Un"ico - o quorum pata instalação do Plenãrio 'é de 1/3 ( um
terço) das éiiffda.des fil.i adas.

CAPlTULO VII - DA COM:ssAo f)'fCUTIVA 

Artigo 20Q 

Artigo 21 Q

A Com'issno Execi .-i va é constit tdda por representantes de 13 enti dudes 
fil ictd.:1s, ,:� 1 r.· i i r:o ENCi.. ,H. 
Pa,.,- ... ,.' ·, ··.:J' ........ . 

rdçáo de 
. t . ·(, "!1:ê.ndc.1to d0 s m�irl:iros da Comissão Executiva terãdq
t v.tl J

Comf;dc � C.:.1rii)s. Ex.e,.;·civ:!:. 
a - coorde)1-1r a ( :�cw::;c da,:; ta1·2fc1s e dec-isões aprovadas pelo ENCU',T 

e pelo p;1e1,,;1 ., 
b ·· w11voc:,., e Jr_ riia-r i'!S r'"·l r iões plenãrias da lntersindica1; 
e - repres'.:r.tar a .. ,.-orci2naç�u Ir tersü1d ical onde se fizer necessãr'io; 
d - receber iiS in:· , içõ,_:s dvs ·�nt·"dade:: e controlar o pagamento d�1s 

mensal it1i:J.de:.; 
e - , p 1 .rn ej � r- as a t vid�c s �,lais da Intersindical.

i.8 
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Artigo 229 . A Comissão Executiva se reunir ã, ordinariame_tJte, unv.i. vez por quinz� 
na e, extrao rdinariamente1 sempre que nece�sario. .- . -· Parãgrafo ·0,1: ico - O quor�m para ·a. i n�ta 1 açao das reuni oes da Com1 ssao 
e de sete mem6ros, ou seJa, da ma1or1a absoluta . 

CAP1TULO VfII- 00 SECRETARIADO 
Artigo 239 

Artigo 24Q 

Artigo 25Q 

Artigo 26Q 

Artigo 27Q 

Artigo 28Q 

Ar tigo 299 

A Comissão Executiva escolherã� entre seus pares, um Secretariad(; de 
cinco membros, assim composto: 
a - Secreta ri a Gera 1 
b - Secretarfa Administrativa 
e - Sectetaria de Fin�nças 
d - Secretar ia de Comunicação Social 
e - Secretaria de Reilações Intersindicais 
O Secretariado atuarã sob- a supervisão da Comissão Executiva e ter·� 
por função precÍpua a execuçao de suas resoluções. 
Compete ao Secreta rio Geral : 
a - coordenar e supervisionar as tarefas do Secretariado; 
b planejar, juntamente com dS demais Secreta.rias, as atividades ;:; 

nuais da Coordena�ão Intersindical; 
e - presi di.r as reuni oes da Comi ssao Executiva e do Pl enãrio e pronx> 

ver a execução de suas resoluções; 
d - assinar a correspondência; 
e - assinar os cheques junto com o Secretãrio de Finanças; 
f - ªEresentar anualmente ao Plenário o relatõrio de gestão da Comis 

sao ExeC"ut i va. 
Compete ao Secretário Administrativo: 
a - organizar e manter atualizado o serviço de documentação e o ca 

dastro,de entidades; 
b - elaborar e Ji1anter sob sua guarda as atas das reuniões da Comi s 

são Executiva e do Plenário: 
e - exoedir convocatõria pa1·a õS reuniões do p·1enãrio e da Comissão 

Executiva, mencionando a Ordem do Dia, 1ocal e data das mesmc.s 2

as resoluções da reunião anterior; 
d - receber e expedir a corresrondênci a de interesse da Intersin di 

cal. 
Compete ao Secret�rio de F"inanças: 
a - arrecadar e manter sob sua guard a e responsabilidade os recursos 

da I nters i nd i ca ·1 ; 
b - fazer e apresentar balanços financeiros ã Comissão Executiva; 
c - promover e elaborar planos de atividades financeiras da Intersin 

dica l; 
d - controlar e recolher as mensalidades das entidades filiadas; 
e - administrar e zelar pela preservação dos bens que compõem o p� 

trim5nio da Intersindicill; 
f - assinar, juntamente com o Secretãr"io Geral, os cheques. 
Compete ao Secret;rio de Comunicação Social: 
a - promover a divulyaç�o de todas as publicações da Intersindical; 
b - manter estreito contato com os Õrgãos de comunicação social., i!s

tadu· is e n:..r.:ionais; ·· 

e - e"laborar prop1·,sta de programa de divu·lgação e propaganda vis.::;ndo 
a mobi l izaçào ia opinE,:i ::iút,1 ica.

Compete ao SecretãY'io de REl,,cões Intersindic,:ds: 
a - planejar e orgi;inizar ativ:id<.'ldes de intercâmbio entre as 1�r1· ida 

ces sindicais est .. dua·is; 
b - prom .. ")ver vi si t<1s e encontro.e; dos membros da Comissão Executiva 

comes dh-·ig<mt·!s :;indfra·is, com vistas o. integrar :suas entida 
des a Coordr.>naç.ao Tnter:, i 11d·: cal ; 
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· c - manter a Comissão Executiva informada dos Encontros e Congres,;os
intersindicais em curso, nacionais e internacionais. 

CAP"fTULO IX - DO CONSELHO FISCAL 
Artigo 30Q .. 

Artigo 31 Q 

CAPlTULO X 
Artigo 32Q 

Artigo 33Q 
Artigo 34Q 

Artigo 35Q 

Artigo 369 

Artigo 379 

Artigo 38Q 

Artigo 39Q 

Artigo 40Q 

O Conselho Fiscal da Intersindical serã constituído de 3 (três)repr�.
sentantes de entidades eleitas no ENCLAT. 
Compete ao Conselho Fiscal apreciar as contas da Comissão Executi-i·a, 
dando pareceres para apresentação tanto ao Plenãrio coroo ao ENCLAf. 

DAS DISPOSIÇUES GERAIS E TRANSITClRIAS 
A Coordenação !ntersindical do Rio de Janeiro tera duração por tf.'mpo 
indeterminado. 
A sede e o foro da Intersindical e a cidade do Rio de Janeiro. 
Fica criado um CENTRO DE ESTUDO E CULTURA DO TRABALHADOR, assoei ,,ção 
civil sem fins lucrativos, com a f -inalidade de desenvolver estudes , 
pesquisas, simpõsios, cursos e outras atividades culturais e socictis, 
com vistas a melhor promover a formaçao e a integração dos trabalha
dores. 

-

Parágrafo Dni� - C�berã ã Comissão Executiva, ate 31 .12.82,instalar 
o Centro de Estudo e Cultura. do�·1Trabalhador e submeter seus Estatu
_tos ã1.aprovação do Pl enãrio.
A Coordenação Intersindical de·1etâ participti.r de iniciativas e movi 
mentos que envolvam i ntcresses da classe traba 1 t1adora e que defendam 
os direitos do cidadão. 
A Intersindical do R)o de Janeiro a.tu3.râ estreitamente vinculada à 
Comissão Naciona1 Pré··Central C,i-ica rns Trabalhudores, divulgando e 
prorrovendo, no âm:Jito estaduõ.·i, suc.s re'>oluções. 

A Intersindícal deve ã incenliva;" a crit.ção de núcleos intersindLais 
nos municípios do ["::; i·,1do. 
Por ocasião da c,··it...,.ú, d3 :..er,tra1 D1:1 ca dos Trabalhadores - CUT, . e& 
tes Estatutos serão a 1 tera do. vi c;r1nd0 :idaptar a organização i ntersfií 
cal do Rio de Janeiro is novas condiç6es. 
Consideram-se aut�maticament� fil ·iadas ã Intersindical todas as enti 
dades participantes do ENCLAT-RJ i

As  entidades fi1iadas ã Coordenação Intersindical deverão zelar pelo 
fiel cumpr·iment? dos pr�sent<:s estatvtos. 

P�enãrio do 29 ENC(fT-RJ 

Rio de Jan:iro. 27 de Junho d� 1982 
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OUTRAS DEL.IBERAÇUES 

1 - O Congresso da Classe Trabalhacbra 

A discussão sobr€ a realização do C::r:r .. [.'Yl:"�sso 

- . d En l . - t ,.:,.. . . .. 1 Plen.aria · e c-erra1nento .c.J.gada ao em.q uc .. cr:;.�,·,:ao ·:,,1 TreJ·,alha -

d rn..,... t d d t- • 7e-J • e jr ,.JO r·�r(
-.r

' ., '< f 1 ... _,_>'.21.�_,;;·r•_l('. (_i,í:?,_:C_�:icl:i_1_1_ ores . .i..ca an o-se as ques· oes ireis po.,_ nica_; ,_ .. , .. u,.__, ,-·.1.·-, .,_ , -- ,.. -- -- -

que se inscrever,iarn seis crat.!Ores, tr-Bs a favor· do Cong0>2::-�:.,o ,:-01a ,3-30::.;t:.:1 e tr<.,·:,, d f 2 

vocr· do Congresso em rra..io de 1J83. 

Apo� e• a Da7 º"' /'Y'.:C. doe· ()Y•=·dorec· r) l)i ena.�l'.�]· o dec; .-11· u ,:·11,JtY(' 1 , •• "' T-V,_ •an.::: F.::,-r;1·1c..:;::,e, .;. _,Lt,.;l, v ,1• ,...._ ü _ .1. 'f..4 .:;>' ..._ ., .. .. . .,.L.(.l 1,,...l __.,
e

:>...._ •. -- .._.., ._ .. -...1..'*- .._. ,.J • .;..4 

do Congresso para. 2'3 > 30 dé: abril e 19 de rnaio de 1983. A posição m?.joriT,3T·� . .:t 1€.:

vou e,--n conta os argurrentos de que, realizando-se em 1983, o C.ongY'2!::.:so podeâi :,er

precedido de uma melhor discussão nas bases,. terá uma organização JT
l

c"'ÚG efic.iente 
e poderá decidir, a partir de amplas discussões e�'1tre os trabalhadores nas s1.u.s er. 
tidades sindicais, a criação da CENTRAL ÚNICA DOS TRABAIPAOORES. 

A criaçao ou nao da Central Onica. dos 'I'raball1ador-es em 1982 nao fo.i ob
jeto de deliberação, tendo em vista que o Plenário j ã havia decidido pela não 1�ec1 
lização do Congresso neste ano. 

2 - Eleiçoo da Comissão Executi -va da Inte.rs.i.r:idlcal 

Fbram apresenta.dis 3 (três) chapas cnnpL�tas, cada me o.)nr;osta :ror 13 
(treze) entioo.oos sindicais, de aa:n::cb com cs Estatutos da I1:.h,r!õ.i:'.dical, p.cev:i.a.

mente apmvados pelo Plenário. Ap5s a palavra õr,::,s ora.dores c;r.11:, d..":':!fe.ndern:m cada 

i.ma das chapas ,. a rresa procedeu à. vota;ii), tencb s.i.dC> E-.1.e:i t,:1 a Ch.apa. de n.c., l. 1 r,.Dr 
ma express.i.vd 1re.i.orla de tos dos deleg:1.cbs . 

A Corr.íssão :C.xeCUitiw, '.1."' ·
.J..
rntr->-r,,,.L� 1·.,-1 ·:_c:

a.
··'_,_ ").; -i - • 

v- _;.:. \,..,J,. _ IJ.j _  _ (l<) l'\J..ci (_.-::! �; ·J...: ;C:J.. rr), 
de 2 (dois) ancs. a. oartir- de 27 de J·wm· 0 dr.: .. -__ 1 cs0, ·t,c:_,,..,,1 ,. ,. · J ., • � ;::J L. _ .. ..;t::,gtu.ri Le 

Federação cbs 'J:rab. na Ag-.cic:ul tura d:; P.J 
Sindicato d:)s -Bancá:túos cb RJ 
Sindicato dos E!190nheiros do PJ 

Sindicato dos Gráficos ào RJ 

Sin:1ica to dos Jo.rwüistas éb RJ 
Sindicato dos .Metal úrgiros d.1 1U 
Sindicato dos Jl.i:!talúrgicns deuNi.te.,f.J. 
Sindica to cbs I� t.rov:Lários <b RJ 
Sindicato cbs J.>c:tJ:rx_;:iÚ1nicos de D1-q1 . .ie de. Caxias 
Sinàicato cbs Pmf<.::s!;;ores ,:b R-j 
Sind.icato cbs F!od:lvi.ãrios d:) RJ 

Sindicato cbs Viét..."Biros dr) IG 
Sindicato dos �l�dio-.>s do Rj 
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3 - Eleição éb Cbnselh:) Fiscal

Para a conp::,siçâ:> co Conselm Fiscal foram tarroon apresentadas 3 cha 

pas, b=11cb si<.b vitoriosa, t:anbéJ:n por expressiva ,ra.ioria c1e -\/Otos t aqu:la � in 

cluia as. seguintes entidades: - Sindicato dos Alfaiab=>..s e Costu..vei:ras do RJ 

- Centro Estadual <bs Pmfesscres

- Associação cbs Profissionais de P:rcc.de Daébs

4 - Ba;�dei:ras Prlo1."i tárias e Ca!rp!nhas 

Na discussão cb terna das "Rei vindicações", a Plenária de Eilcerranento � 

solveu que tanto as teses apresentaoo,s pela Comissão Organizacbra cono as pror::o� 

tas formuladas pelas Cbrni.ssões de T:rabalho deverão ser discutidas nurra. Ple.raria 

da Intersirrlical oom o objeti \O ae ser e.lal:o.:racb um Programa de Lutas para o rrovi 

írento sindical fl uninense. 

R:>r outro lad:>, decidiu. tanbém a Plenária de Encer:ranento a acbção res 

seguintes banãeiras prior.i tár.tas s o enca.1:ri!ihar1ento das seguintes canpanhas: 

Bandeiras Prioritárias 
a - Ga...""antia oo enp:reg:, e direito de gre 1= pai-a tocbs os trabalhadores 
b - Liberdade e Autoraiu.a sindicais 
e - Luta pela ronquista � .::-eajuste trirrest:ral 
d - Particip:ição cLs trabalha.cores nc gestão da Previdência Sxial 
e - Pela refuma agrária ampla, milSsiva e ilrediata, com a participação cbs t:raba

lhaébres rurais na sua eY.e::::ução 
f - Contra a r:olitica econômica recessiva 
g - Pela reix>gação da Lei de segurarça Nacional e pela corrrocação de una Assem-

blê.�ia Na::ional Constituinte, livre e ooberana 
h - Pe.:.o salário núnino rE".al <. unificam 

ç_a�as 

a - Czi.irpanha Iiacional contra o desercpreg:>, :p3.ssanêb i;:or Ul1E. semana de atividades e 
c·li'..�ninancb com um Encontro Nacional contra o desenpreg::>. 

b - C':i.·tp�hha Nacional pela Refunna. Agrária. 
e - \o;:::> maciço dJs tl::aba.lhad:Jres cnntra o goverr.o em 15 ae noverrbro. 
d - � lpénha de s:i.ndicalizaçã"J unificada nacionalrrente. 

5 r D=. ;.iberações ,_!li versas
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a -· Re.. orr� a elal:x:>r.:Çoo de um Pegilrento Intenx> para a Plenária da Intersindiec1.l 
b - Q.>.i ,t Comiss:i> Executiva crie as condições materiais :rrúnimas para o fu:rx::iona.-

rre1tc da Inb�::sindical (sala, secretário, telefone, etc) 
e - Reafirrrar dec::i.siJ da Comissão Nacional Pró-CUT no aenticb ae reco:rren:iar . aos 

trabalhadores para que na:J votem nos parlamentares qoo nã:) oorrpareceram ro 
Cbngresso N:lciona1 quan<b da v0té:çro éb "Pacofu da Previdência11 ou que conµ:1 
recerdll\ e votaram contra os rosw interessr.Js. 

-
� 

d - Q\:e as decisões deste 2<. D-1::LA'JL-RJ seja..111 õ.rrplanã?nte divulgadas nas bases atra .. 
vés d a  .inprerua sin-ii ::al, jo:rna1s, boletins, etc. 



CONTRA O PACOTÃO DA PREVIDtNCIA 

"Pn:lporrDS que todas as entidades divulguem para o povo quem são seus reais
inimigos: 
íµ.AIR FERREIRA 
ÁL VAAO VAU.E 
CEUO BORJA 
DANIEL SILVA 
DARC!LIO AYRES 
JOSt TORRES 
IÁSARO CARVAIBO 
�O SIMÕES 
WIZ BAAZ

- PDS 
- PDS 
- P:CS 

PMDB 
- 'PIB 
- PIB 
- PIB 
- PIB

LYGIA LESSA BASTOS -
Pts 
Pts 
PDS OSMAR LEITÃO . 

RUBD1 MEDINA 
SAA.Af1AGO PINHEIRO 
S!MÃO -SESS:tM 

- Pts ·
- PDS

PDS

"Considerando a destacada atuação dos Parlamentares da oposiçã? r,a 
Comissão mista no Congresso Nacional, que estudou e deu parecer ao Decreto-Lei 1910 
(Pacotão da Previdência Social), rejeitando-o, _ 

Aprova.nos Moção de solidarie�de �s_o�osições e repúdio aos Parla. -
nentares do Governo, oonsiderando-os verdadeiros l.IUJ!U.gos dos Aposentados, Pensio -
nistas Trabalhadores do povo em geral; _ ' 

Reoorrenda.rros· ao eleitorado brasileiro a nao reconduzir ao Congr:s-
so Nacional os representantes do PDS." 

"Considerando gue o Decreto-Lei 1910-81 "Pacotão da Previdênc�a"_vem dirre:_
_. nuir O poder de sobrevivençia para os trabalhador'E;s, ':'pose1:tados e pensiorustas; ' Considerando que o referido Decreto-Lei foi ass1.nado pelo governo de for

ma desafiante, e que diz publicarrente ser do PDS; _ _ . � Considerando que em 15 de novembro havera escolha para varios cargos le 

. 

. 

gislativo e executivos sugere: 
QUE SEJA INICLl\ffi CAMPANHA PPJ<.A QUE O POVO SEJA ESClARECIOO DE NÃO Vú'l'i.J).

NO PDS." 

"Que seja redigido um documento ou acrescido em outro os nomes dos Parla -men�s que aprovaram com ação ou omissão o pacote da Previdência que penaliza �scanpanheiros aposentados. 
Que também seja an:)tado no documento o Estado de origem e o Partido dosparlamentares. 
Que tal documento seja distribuído pelos ativistas sindicais, cont r:o·=>com o apoio dos Sindi�tos, da Intersinclical e da Comissão P:ro-cur.

CONCI.AT." 
Que tal documento seja lido no encerrarrento do ENCIAT e na abertura :J.o 

REP0DIO AO GONSEL.HO SUPERIOR DE c:rnsURA

"Os delegados participantes do 29 ENCIAT-RJ, repudiam o ato de arbítrio do 
regime que alijou, atra?és de tm1 decreto,a participação no Conselho Superior de Cer�u
ra, dos representantes dos tr�all1adores artistas e técnicos e outras·instituições � 
tais corro o Instituto Nacional das Artes cênicas • Tal ato de arbÍ trio, significa t:rJB 

retoma.da da censura e o recrudescimento da repressão às artes , à cultura e à libe:rda 
de de infonnação e expressão em nosso país, que deve ser combatida por todos os "b...,,:.,_ba
lhaoores e o povo em geral." 

APOIO À OAB-DF 

"Os participantes do 29 ENClAT-RJ, em apoio à ORDEM ros ADVOGA.DOS ro DISTRITO FEDERAL, protestam contra a norreação arbitrária de um bacharel do PDS, que nãoexeroe a advocacia, para a vaga de Juiz Togado <b Tribunal Superior do TrabaTho, quando tm1 dos requisitos legais necessários para a norreação de advogado para o refe:::>idoTribunal é o exercício da profissão. Tal norreação tem caráter de favorecimento polÍti oo a elemento ligado ao governo, que irá atuar no Órgão rráxino da Justiça do TrabaTh�
já conpronetido com a ilegitimidade de sua norreação, o que significa um desrespeito
aos trabalhacbres e à Justiça da Nação." 



PELA :t-ll::LHC i.A Di\ : JALIDADl. DL VIDA 

11Nós, 1 epresentante:, das , Lasses trabaJJ iadorias do Esta,jo elo pj_o d12 ,Tanei-
ro, entendendo gt1e a pc>luição .3.mbi..r:, tal �- .:J deterioração da qüali.clad�� c!e vida ,�sul 
tante da prevale1 ,eia elo inten: :_;se L -i va.d:: s'?b2.'t� o inte:r:e:·,sc social� afeta p�fund2..-:: 
mente a saúde, a.s cor.di.ções dt-. la;_:;, , e J.,:: -,.,J.<t:," \.>:-- v--:1�··:"Jh,,.. .'-_,.1·0:s e qt:8 cab.� as aut.c 
ridades goverf\.amentais ZiiÜélr p,:::la J esc:r.v;_0çao e ;:,-:;riut(�nç2-c'..• uo meio a:nbieJ,te, JJar1.� .:.. 
festann-nos no Sto'rrddo de que: 

1 - as aut01:,idades �Y:::i1}-' ::.a�, c::·,!:>rc;n ,:;1_1,:- c:>J-,1-.-i_cr,3cÃo de manter a populaçã" 
regulm"'!!ientl:! irifs:::11.::,ri.2 ;_;e:;__,� a ,.., 1_!-�l..í.j:::J,:;·

.
,c:;) ,:ai.o arntícnte, níveis de•

ro1U::.c/�o indust.ci,ü � :: :.i:-10;� •. ,, cL .. -� -:;::_Lk1s, <'.�a:': ;:.c,ii.:.is, do ar, etc. > e 
espec:.al1ne:1te !::'utre seus Ef,.,j_ i:e:3 ,., ._cn:,(-,'.lt.ê:ic::5.riS para a saúde hu..,na.L.::l. 

de 

2 - (�ue a FE"C:Jvll\-RJ àê ai 1,pJ.a cJi Aüg ·.:�;ic, a C.:(l;..1 G rner-;es a um relatório ' .. e 
br<: a si t.-ua.ção ambiental de Ls :-,�-::.) ,õ:r.·, '-Tns d 1 ._,.t,�r0;as regiões ) princi-= 
:w.Jmente urban:1s � e seus e.foi te:] ::.c,br-.·' �� rx.·,oLla,.:io elo Est:.:cb � part.; ·· 
cul,::lrmente das área[� de residênci.r:; de tra:·.1alh.-:1.dÕ:re.s ) tem corrn -i.nir-:i r-.: 

l • d" , �. 
- , 

r>ea� ize e e an: .. :=i u1.. vulga .. �: ,:·- ·, · · � .- ··. 1 _1_0v2.:.t.-:r.-s:rto Jos r::!f.2�-- --
tos da poluição causada ;�<::} a e: :·:.:·1 .'.:e,,-:.. : 'i;_: ! -�------ '.t1l·una e·::, ·�et· �"' T '-" v: � • _ _  _ e l ·- e< __ ., ia ·1,�g..::
20 do Vale do Pa...-naÍba e 1:0 rl ·::-:t� Cc- E,; r.:tr'to. • 1 

"Os pêrticipantes do 29 ENcu:i--�· .• r .:::;. ... ' .. :.-. ,1,t.: ..s. frL..,.:\ 
Engenharia de Meio Ambiente: 

,.n,1'\..Úgue mensaJJ1t2nte ui;i n�J '1 t-S:r·.i,: . · ·\a:.;·t:i.c, -c,·.,·:.-·2 ."..i
do r:c,tado; 

si tuaç.ão rJ!nbienta�. 

-· n:->,�1-�:.:e imediatma.nete esb:c:, .. , ·: ..;.; _.·.,.., e:.: ��:'e.: ·:_-r :, -�� -� 
de da população, em e::::pec::.,' ·,
e �JaraÍb.3. do Sul. 11 

---- ----··· - -- . 

nc,J.ui ,::ão �:obre ,:1 �:;.:1ii 
�)(:�:.os ·Rios P�raibu1,ã 

"Nós, traba]j1adcres do Estado do Ide.· ,:;i• Ja112�1.:o ) rel uüd...:::3 r1-::, 29 ENCLAT-Rj , 
e. representando cerca de 3 � 5 milhões de -rr\5.bal. t2.,.bres 02. cíd2ôe e ào campo, declara
rrdJ que os GJvernos f Pderal e Estadual são res�onsávej s por gPaves a ·r:mtas à Decla
ração Universal dos D:.reitos do Homem, por constituirern e utilizan�m um enonne apara 
to EC>lid.al-rnil:i.tar pan:, o exercício da violêr1c.i a e :Oruta.lidadr:! ctim'ja contra os cI 
dad:ios cb Rio de Janeiro, ate::; aue �,e cxpn.:ssa.r:,: 

1 - na prá-ci ca · ,,e�,aJ Ç �s deleg ,,··i -F· e p-('\.: "'Ô<�'� da. tortul":1 fi'.sica e, inclusi 
ve) assassinato� Óe ;j·(l�(:h(��; 

. IO, . • rJ,.__ e .. ,., .. .  L..:, .. e,, • C 

2 - nas ba·d.d:is c·m :Loce.i,3 de . .rxx·2cti.2. �,(., .. :. ·Lrc· .,d.füadores com invasão de c1omi 
cílios, destruição de bens r!'k'"lteria:i s, v_"olaçâo da íntimi.daàe do lo:r e detenções in -=
justific..adas; 

3 - em 'Dl. ... 1.3(:es arbi·cpâric::s 2 ilE:gair, - se;n mandado judicial ou sem flagra�2 
te delito - de tr�balJiadores 1..1ue. não pvE,,:,uem carteira cl'i:, trabalho, num Estaào e;n que 
existem cerca de 90 mü ,,:,·11.!?::�gaclos f;em carte ; __ .r a ele t-;,a.1:-a.lho -:issinaci-J, 600 mil a1.:tê
no1ros e 350 mil desempregados, perfa.zendo um total de l. 850. 000 tY.é!b.:1lhadox"Bs sem d_� 

--cUJiento de traL'"B.1.ho; 
4 - na omiss6.o da justiça cio E�,tado :�j ·ir.t" :Y,,: ,"'f-::Y·.--- ·:,::tos de cidadãospr2 

ticados por "esquadrÕes da rrorte" e outros gr'lipos nos qt"�i�:, tem iüdo descoberta e ctf.
r1w1ciada a participação direta de p::>li.ciais c�vis e mi..1.i-care.13; 

5 - na ,:ransformação da polícia. mil:i:ta.P em TP-.)1,'â de ocupa.ção da cidade ,e:om 
1XY ler para coagir, intimidar e· ag:reàir impunemente a população; 

6 - na utilização deste aparato pai...,a rep:cjJ1-CÍ.l"' greves de tnJ.1xtlhadores :, na
ni festações pacíficas de associações de rro:radores e de faveJ.as, com usu constante dd 
vi.<)lência. 

� diante destes intolerãveis f atoE que decla:n .. w. )S al tu e: b,);:1 °tr)P.1 r.osso p� 
-�esto contra os desmandos, violências e crimes praticaaos pela f,S:�ícia. civil e mili
tar contra nós, cidadãos brasileiros.

Dirig.imJ-nos aos cidadãos elo Rio de 5aneiro _. 1cr::oc:ratas e ,..:ivÍ1izados, pa
ra. exigir do Estado que: 

- ponha fÍJil à barbárie policial, civilizandc, a çolici::1 e subr.',etendo-a ao
controle direto da população; 

- prenda, julgue e condene toàos os torturacor�s e teni:'.ne cem a prática de
torturas nas delegacias e prisões; 

- impeça a utilização da polícia na repressão de gr"€ves e movimentos soc1
ais da cidade e do campo; 

- proíba a detenção ilegal e arbi trâ.ria de cidadãos que não possuem carte��
rede trabalho;

ative a justiça para investig<;W, julgar, punir e prender os membros de 
"esquadrÕes da rrorte" e outros grupos de assassinos. 11 
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MOÇÃO AO PRESIDENTE DO URUGUAI 

"As organizações sindicais que subscrevem o presente docwnento, o f aze.m , .. :n 
norre dos trabalhadores e do povo· brasileiro, UDidos po1" fraterna.is e indestrutíveis la 
ços históricos com o povo irmão uruguaio. 

I:; em nome desses fortes vínculos que unem nossos povos que temos a necessicl3. 
de 9e transmitir a V .Exa. a profunda yreocup<:3-ção e i�ui.eta9ão q�e nos provoca. a inf(;f
maçao que recebem:>s de que em seu Pais estariam corretendo violaçoes contra a lJ.berclc1..-ie 
de organização sindical dos trabalhadores. 

. Nestes nove anos em que a atividade sindical foi suspensa em seu País, terús 
assistido de {onna. penranente em vários organisn-os de debate internacional, as consi..é_;n 
tes denúncias sobre detenção de dirigentes, fechamento de sindicatos, violação de ac0r 
dos internacionais, etc. . 

-· 

Crerros ser extremarrente necessário inforrn,3.r através de nossa própria expé::·:� 
ência e visão dos fatos, da veracidade ou não, das denúncias recebidas. Este rnétod_) r/"i,; 
permitirá, sem dúvida, elaborar da melhor maneira nossa.opinião e divulgá-la de for,,a 
objetiva e desapaixonada aos trabaThadores e ao povo brasileiro. · 

Desta forma reafirrnanos a V .Exa. nosso particular inter"Bsse por obter i.nfnr 
mações sobre o alcance e a forma de organização sindical previstos na Lei de Assoe .. :.; 
ções Profissionais que se pÔs em vigência recenterrente em seu País. 

· ·

Em função dessas considerações nos pem.itinDs informar a V .Exa. que estam·r; 
nos empenhando na integração de uma delegação r'E!presentativa do movimento sindical b:',! 
sileiro para visitar seu País e poder manter entrevistas com trabalhadores e com auü,:.
ridades competentes de seu goven10. 

Sem outro particular e esperando conta!' desde já com a colaooração de V .b�,, 
para a nossa importante missão, subscreverro-nos 

m..ri. atenciosarre.nte 

CONTAA A TENTATIVA DE EXPULSÃO DE:: JAVIER Af,FAYA 

"A ameaça de expulsão do paÍs do atual presidente da União Nacional ,_c0s 
Estudantes, apÓs quase tres a.I10s de boicote à sua naturalização, não oonsiste em urn
ato isolado ou pessoal e sim em rú tici-=J. atitude repressi ":'ª coerente com o poder �.rir?��!
te. Esta investida do goven10 visa .desestruturar os 1nov1.Irentos populares organ:1..zac-los
onde a UNE tem papel de grande importância pela �ua orianização naciona�, pelo gr>éJ!.:!_ 
de número de estudantes que representa, por sua inserçao nas lutas gerais do v,.Nu
brasileiro por liberdade, eduo.ação e melhores '?°ndiçªes de vida. , 

O povo e suas entidade� rep�sentai:iv<;5 nao J?<?<lem permitir que um d;.� :;--.u:-
ma.is destacados representantes seJa ba.m..do Jo pêils e aliJad� da luta. 

Pela naturalização de JAVIER Af.j_".'f:\YA e sua permanen.cia no BrasL:. ! 
Pelo fim da Lei dos Estrangeiros! 
Pelo fim d.;i_ repressão e do arbÍ trio� " 

. "O 29 ENqAT-RJ. repudia o processo em andamento que visa expulsar ,::, __ ,. r·-'�-�-
o Presidente da Uniao NacJ.ona.l dos Estudantes, Francisco Javier Alfaya. 

. Este processo tem por. �e a Lei cbs Estrangeiros que aparece cla:r.6út,::.Y1.ê
rorro. um. instrurne.nto do go:7emo rnJ.li td.r para toll1er as liberd.é!des polÍ ticas do pc·.;,:::brasileiro e dos estrangeiros que a�ui vivein. 

. J:? repnd.iar? p�cesso de. expulsão de Javier, o 29 ENCIAT-RJ exige
na.turalJ.zaçao conD brasileiro." 

nA �lÍ tica constante do� governos pÓs-64 tem sido de ataque aos s1no.: ,::.:·!··· 

tos, associaçoes, dei71a.Ís organizaçoes populares .. Co1:tra el,::.s i estes r;::es1:°s gov('.'l"íK :,

se m:>stram dispostos a usar todo o arsenal de leis impostas pelo arbitrio, corro ..1 

Lei dos Estrangeiros . 
A tentativa de expulsao cb Presidente da União Nacional dos Estuc1:mtE::::: ,

Javier Alfaya, é rnn ataque à entidade nacional dos estudantes e a todo o rrov:irrr211to 

popular. 
Contra isso, os profissionais de processa.rrento ele dado� de. tcdo o B:n:L- i.l �

reunidos em seu III Con�sso Naciona.l, se manifestam e exigE_:m a l!ne-:1,iata sustaç2.o _ 
cb processo, a imediata naturalização de Javier, e a revogaçao da Lei dos EstpangeJ.:

l"OS. 
11 



SOLIDARIEDADE AOS PADRES E POSSEIROS, CONDENAOOS NA LSN 

"Nós, trabalhadores reunidos no 29 ENClAT-PJ, repudiarros a decisão da Justi::,:::1 
Mi.li tar, em condenar o Padre Aristides a 15 anos de prisão, o Padre Francisco a ''' 
anos de prisão, o camponês João Matias a 9 anos e dernais posseiros a 8 anos, na L€�- e-:· 
Segurança Nacional, considerando que este ato arbitrário e dê prepotência do 1�g:une rr:·: __ 
litar, atinge aqueles que lutam pela posse legítima da terra, U1TB vez que habitam '=- 2u�l-, 
tivam suas posses hárnais de 20 anos; 

que esta lei, de cunho fascista, vem sendo repudiada por toda a sociedade 
juntamente ca.-n a Lei dos Estrangeiros e dernais leis de excessão; 

quê o regime militar não tem legitimidade para condenar horrens que se pos:...c1? 
nam firmemente na luta pelos direitos do nosso povo. " 

"Os trabalhadores-delegados reunidos no 29 ENClAT-RJ repudiam todas as fo; ,_ 
nas de repressão e coação exercidas por órgãos pÚblicos, ou privados contra o J_nqu,:_s
tionável direito à posse da terra a quem nela vive e trabalha. 

Repudiam, em especial, os ultirros acontecimentos ocorridos no Estado c!o P .. -
rã, como sinal de que aqueles que lutam �lo direito à posse da terra são jul8ackis ,-, 
mo "criminosos", enquanto os que invadem e expulsam os colonos, muitas vezes as cus ·.:.. 
tas de cbcumentos de posse forjados e utilizando �ios repressivos, são apoiados nc .s 
suas atitudes injustas e exploradoras pelos poderes constituídos. 

PEI.A REFOFMA AGP.PJUA MASSIVA, IMEDIATA E COM A PARTICIPAÇÃO DOS TRARAfl-fN_ ;>
RES RUFAIS 
PELA POSSE DA TERRA PAPA QUEM NELA VIVE E TRABALHA"

.. "Os trabalhadores flurrrinenses, reunidos no 29 DJCLAT-.RJ, manifestam seu r, .. p1::
· ili.o a condenação injusta dos posseiros e padres cb Araguaia, bem corro a te:ntat.i_va -::i;;
expulsão dos religiosos, pelo "cr•ime" de defenderem suas corq_uistas e reivindicacõe;, 
que são os da rnaioria dos trabalhadores brasileiros. 

Reafirmaram, por outro lado seu anseio de imediata revogacão da atual Lei ,.:-:! 
Segurança �acional." 

s 

"O 29 ENClAT-RJ manifesta seu repúdio à condenação, com base na Lei de St::· _t

rança Nacional, dos padres Aristi�es Camio, a 15 anos de prisão, Francisco Gorniou, .. ,::0 

10 anos, e treze posseiros do Para a oito e nove anos. 
Esta �ndenação _ demonstr� a precariedade e falsidade do alardeado pr•:)Ci�f-, /) 

àe "abertura pol_1 tica" e e a negaçao do direi to dos agricultores de defencierezn su ,.s 
r,osses . 11 

"Os participantes do 29 ENCLAT-PJ repudiam mais um ato de arbít:do com::t::. :ir�
por esse governo militar contra os que defendem o direito à posse da terr"" i conó,_,,_ ·;
cb-os de 8 a 15 anos e exigem a revogação deste ato." 

CONTM, D AAS!TRIO NA GfESF (Paulo .. Afonso/BA) 

110s trabalhadores do Rio de Janeiro reunidos no 29 ENCI.AT-RJ, pF�sL:-:. tal apoio e solidariedade ao corrpanheiro EV.ANDRO ARAWO PAIVA, professor da U[ .

em Paulo Afonso/BA. Corro não pode demiti-lo porque o rresrro tem estabilidade ,a ,_. , · .. 
sa está com um processo trabalhista na Justiça, arqllindo "justa causa". Na w�."=·· 
a "falta grave" alegada contra o companheiro Evandro, não é trabalhista e sim p:/ ... :�.: 
ca. O professor Evandro é perseguido pon:iue sempre esteve ao lado dos trab..::tll1.:J-:.: ·.- : :: 
Deserrpenhou papel importante na retorrada do Sindicato dos Eletricitários/B,1 <2 :,11, .. 

dor da Associação dos Professores em Paulo Afonso. •
Nós trabaL"l.adores e entidades sindicais do Estado do Rio de J anei_r,-__,, i.-· -, ,

nicbs no 29 ENCLAT-RJ protestarros contra este "p:i.-ucesso", que fere a liberdadé, ::.;� .. :. 
àical, que terá a primeira audiência no próximo dia 4 de julho de 1982." 

APOIO AOS CANAVIEIROS DE PE::NAMBUCO 

"Que o TST mantenha a decisão do TRI-PE dando ganho de causa a g.c\;ve da ,_,.:.·
tegoria dos traball:.�dores rurais em 1981. 11 

j 
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(X)NTRA J PI.ANO DE SAODE IX) CONASP 

"Os vários setores ligados ao lucro e à indús·; �ia da doenia se artilara.m e 
hoje através do CONASP (órgão da Previdência) propõe um ·)lano que nao tem a ênfase ne 
cessária na prevenção da doença e possibilita a ação das empresas chamadas iredicinã 
de grupo, através dos convênios INAMPS-Empresa, algumas , :üas multinacionais . D:>ze 
miThÕes de tre.baThadores já são atendidos pela medicina e.? grupo, principa:.:.rente em 
São Paulo . 

� preciso que os trabalhadores saibam o quão le;ivo são esses convênios: 
- os médicos são pressionados a negar atestado · :>ara o ahono do dia, propi-

ciando o controle pela empresa do absenteísmo ao trabalho-. 
- os exames admissionais passaram a ser extrenan::mte rigorosos e qualquer

suspeita de ó:>ença crônica na faTJl.Ília do trabalhador,este não é aceito. 
- as· empresas de medicina de grupo vem estimulando que os patr'3es não acei

tem muJberes com rrenos de 30 anos como empregadas para não arcar com as despesas da 
gravidez e o parto. 

- no plano da CONASP_justifica-se a ampliação da ação dessas empresas corno
economia financeira para Prevídencia, porém os que necessitam de tratarrentos sofü.:ti_ 
cados, os mais idôsos, tratamentos de câncer, doenças rrentais , tuberculose , por S!==. 
rem mais onerosos, continuam sencb tratados pelo INAMPS. 

- existem modalidades diferentes -de assistência n-édica de acordo com o sa.
lário do empregado. 

- os médicos que trabaTham nestas __ empresas recebem baixos salários e nao
são adequados às condições de trabalho. 

- o plano ID=l.I1tém também o sistema de convêrúos com hospitais e clínicas
principais responsáveis pelo rombo da Previdência. Em nenrn.nn norrento o plano falou em 
ampliar a rede pÚblica. 

- o plano do convênio não vai solucionar o problema de saúde do povo brasí
leiro e, pelo contrário estimula a entrada de multinacionais no c.ampo da assistênc_i_-:. 
médica. 

Trazemos esses dados aos delegados do 29 ENCTAT-PJ entendendo que a luta 
contra os convênios INAMPS-Errpresa estão inseridas na luta contra o pacotão da Previ 
dência assumida pela Comissão PnS-cur. "

PELA CRIAÇÃO DA DIVISÃO NACIONAL DE OOONTOLCGIA 

"Pela criação da Divisão NacionaJ de Odontologia, ligada ao Ministério de. 
Saúde para entre outras coisas, tratar ·da criação do Plano Nacional de Saúde da Bo·
ca.. li 

REPODIO AO CORrE DE VENCIMENTOS IX) COMPANHEIRO CI.ÁUDIO ALBUQUERQl.J'E 

"Os delegados presentes ao 29 ENCI.AT-PJ repudiam o ato da Petroflex 
Indústria e Comércio que cortou os vencirrentos do tesoureiro do SINDIQU!MICA 
C/JXJ..AS, companheiro Cláudio Albuquerque de Jesus, e do secretário, companhei
ro José Abelardo de OLiveira. 

Este é mais tm1 ato arbitrário, porque há dezoito anos a categoria 
·tem recebido este dirBi to. "

PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA OS ELETRICITÁRIOS 

"O 29 ENClAT-PJ apoia a luta dos eletricitários brasileiros pela conquista 
do adicional de periculosidade. 11 

PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

"O Sindicato dos Trabalhadores P-.etalúrgicos: 
1. - Considerando que os montadores de eJ.evadores tem sempre iminente o

perigo causado pelo elevadores; 
2 - Considerando que .re.cons.tàta constantemente defeito técnico causando a 

cidente fatal; 
J - Considerando que os trabalhadores não tem nenh1JJTB prDteção preventi

va de evitar os acidentes profissionais, ... 
PropÕe que seja incluído no quadro àas profissões com riscv de per-i..culo
sidade, conforme a lei." 

i.7 



SOBRE A POI.1TICA DE TRANSPORTES 

"Os corrpanheiros convencionais participantes deste 29 ENCLAT-RJ (�centre, 
da Classe Trabalhadora do Estado do Rio de Janeiro), preocupados com os proolem:is q_-:..,i:
afligem os trabalhadores rodoviários e o povo sue faz uso do coletivo. Pa.:l;ª s� locom::-r 
ver estairos enviando para ser discutido a Politica de Transportes obJetivando c:,.:;;, 1 

iss� um3. nova Política de Transportes que atenda os interesses dos trabalhadores rcd�
viários e do proprio povo. � . . . - C'.' • •

Por estes motivos todos apresentados, e que ped1IDOs o apoio de todos u0 CC•!:. 
vencionais para que essa proposta enriquecida pelos debates seja enviada para. e nos::c, 
Congresso, pois e um tema que atinge todos os trabalhadores de nosso país asslITl co,rn ;
também todo o povo brasileiro." 

PELA REGULAMENTAÇÃO Ili\ PROFISSP.0 DE ROOOVIÁRIOS 

''Companheiros convencionais que participam do 29 ENCIAT- Segundo Encornro 
das Classes TrabaThadoras do Estado do Rio de Janeiro, aprovei tarros este encon'tr'O 
unitário das Classes TrabaThadoras de nosso Estado, para apresentanros a mais sen 
ti.da reivindicação de nossa Categoria Profissional de Rodoviários, pela qual lutd
rros há mui tos anos, que é a sua REGULAMENTAÇÃO. · - · ,, 

Ela é para ser discutida, avaliada e en.riquecida. Ser enviada para o noc, 
so próximo Congresso e, para isto pedim:>s o apoio e aprovação de todos que par·tic� 
pam deste EncontrQ que vem consolidar' a unidade das Classes Trabalhadoras , do cõ.m
po/urbano, nas suas lutas em comum. 

A conquista da REGULAMENTAÇÃO de nossa categoria profissional acabará �oi,1 

as angÚstias e sofrimentos de centenas de milhares de traba.Thadores roàoviários, e 
do povo que usa este meio de transporte e.m todo o Brasil." 

REPÔDIO AO ASSASSINATO DO SECRETÁRIO IX) SINDICATO DOS ROOOVIÃRIOS DE lYJQUE DE Ci1.X::J�: · 

"Denunciamos o bárbaro crime de assassinato cornetiào contra o companhf,iY� 
Francisco de Assis, secretário do Sindica to dos Rodoviários de Duque de �as , x .,·,_
rido na Última semana do mês de junho do corrente ano e solicitamos providencias 
sentido de que seja prorrovido o seu esclarecimento e total apuração pelos Órg=i--x· J, 

li petentes. 

REPÔDIO A CRIAÇÃO Iú SINDICATO ros FINANCIÁRIOS ?EIA 

COMISSÃO DE ENQUADRAMENTO SINDICAL 

"Os trabalhadores em Financeiras, Cadernetas de Poupança e Bancos de Inve: 
timentos, são bancários pois exercem a rresma função econômica que o conjw1to dos tr.�1 
balhadores em empresas de credito. 

Pela UNICIDADE SINDICAL!" 

PELO DIREITO DE ·sINDICAf:IZAÇÃO ros PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTOS D:2 Dl'-lf:,,:� 

"Nós delegados presentes ao 29 ENCLAT-RJ, nos posicionarros pela defes2 do 
direito dos profissionais de processarrento âe dados construir o seu sind::.cato. 

Defensores que sonos da reis ampla liberdade e autonomia sindicais , er, te,., 
den-ios que são os próprios trabalhadores, denocr>aticarrente, segundo os seus própric�·· , 
interesses e necessidades, que devem decidir se e corro devem organü:ar seus Sind:i_-
catos , na defesa das suas rei vindicações . " 

- --

:. 

"Apoiairos e aprovarros a luta dos compari.heiros que trabalham em process2.;:,1: 
�o de <?a,dos que !er:1 yrocurado foilIBI' seu sindicato e regulamentar sua profissão > :::,1 �-: 

.Jº proJeto d7 �e1. Ja se encontra no Congn=sso Nacional. Exigimos portanto do Sr.M:.;r·J 
lo Macedo, Ministro do Trabalho, a imediata assinatura do enquadrarrento sindj l1a.L l:{; 
conhecendo assim o direito dessa categoria a fonnar o seu Sindicato. 1' 

fl 
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PELD ALOJAf1EN'IO DAS JUNTAS DE CONCILIACÃO E Jijj..nf1J·'' :�E,O ;-;:'.)
PREDIO ro MINISTERIO ro TRABÃlli�- --··· -

··-··-

2'1 

"Os advogados participantes do 29 ENCI.AT-FJ vêm :Lev,x• � f 1.Jblico o Je?t.:.i :. · 
te fato que está ocor'ff>.ndo na Justiça do Trabalho ôo R::o de ,foneirD: 

. O prédio onde funcic.:n,F� o Ministério de ri:'rnhJ�.1?:· f<>i d2E'a""':ivado CiX:' 
transferência desse Ministério para Brasília, reste.indo ah -�"-,. E:. c,nF� o..J:ea oi..:J.C,�,L- • 

Segundo acordo firmado entre o Mini st:r-s C::o T,.-3.ba.lho e o '1'1."�UJ:al Reg:-,.() 
nal do Trabalho, passariam a funcionar naquele predio toda'; ar,; dependencias oa · r-. •·· -
tiça do Trabalho do Rio de Janeiro, cujas Juntas de Conci.:U.ação e Jülga:irento , L �-
divididas em dois prédios distar1tes entre si, tIYtzendo :rr1uT11.festo pc'ejUÍzo ao�; ·· 
lhadores que perdem suas audiências na confu3ão que decorre deste prc,bleffi:3. . 

. Há um-1 ordem de despejo pairando co;1tra as JCJ que funciona.iíl no_ ;,.·J 
da R.Almi:rnnte Barroso, 54 - que abriga o r.c::..ior nGr"-'-ro da::; 35 JCJ que compoe:m ,:, 
Justiça do Trabalho - RJ, a ser cumprida até 30. 0G. 82. 

Ocorre que, em descumprinento ao acordo finrado, o '.>:,,;"iütistr\--:J do '.I'ralY:i 
lho, vem realizando entencli.nentos com uma emprcs2 .f'-1!'T"' �,;J,:·t� p,:üc' :-1 ;:orr:p'ca de urrtp.::-� 

. dio no valor de cerca de Cr$ 8.000.000,0ü (oito b:d.hÕe::: cie cruzei.e..;) para o a}c,j.=i.
rrento dessa Justiça especializada. 

Assim, considerando que a voz do tra1:x11.h,:,,d::ir rceci �,a se�, ·.)uvidd e o :::f':• 
direito respeitado. 

Considerando que nao se sabe. çual destinac.,;ão 1)1.\:ffélld81'1 r.1..::.r ao prédio O(i 

Ministério do Trabalho. 
Considerando que estarros na eminênciã de: serrr.0s solapados com mais uma ,,rr· 

bi trariedade das forças do governo contra os recur-s1)s e.os "traba.lhadores . 
. Considerando que precisamos dar um baste=-'- n. .. =i r .• .ü v1.:irsaçãc, do erári0 péb2 ... w � 

vimos propor uma. roção -de repúdio contra a compra. do �-eÍct�.do prédio, para apre�·---,-
tar o protesto geral dos trabalhadores rsunidos ncssã. I::NCLA'I' e exigir sejam reu.r . .i ·· 
das todas as JCJ /RJ no atual Palácio do Trabalho. 11 

"Os trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, :-eun:.c1os no 29 ENCl.AT-g,; , 
manifestam seu :repúdio à atitude do Ministr.:> do Tra:>a.lho qu·� se r-2cusa a alojar' as 
16 Juntas de Conciliação e Julganento que estão sendo , 1.:�i;peja.das da. lw .Almirante.� í� 
roso, para o edifício do antigo Ministerio do Trabalho onde diversos ancJa...-res é:!Stae;
vazios, para em contra par-tida cornpre.r um :::-u .. 'ituGS·J E:di:fÍ<....:.:.0 na Av.Pres.Varg:a··;_;, [ y""' 

ço de ouro, beneficiando grupos inobiliárics. 
Os trabalhador�s, :reafirm:-,1n tarrbêm que- a é.tUc.Ü f;i t1ação do Judiciárj ,) ·.� ·1 

balhista é caótica, enquanto o governo ter:t':l investir vultos,:,. verba em negocia""'-<..l 
quando poderia ser aplicada na aparelhagem do Judiciá,:,:;_o Tr2l\�11histü. 11 

REPODro A rors JUIZES CLASSI�TAS 

"Repúdio aos dois juizes classistas d TR'l'/RJ � '.:1ue. vot:il."'arn p::J.a ilegalidade 
da greve dos rretallit'gicos de Niter-Ói. 11 

SOLIJY--JUEDADE AO CEP 

"Pela suspensão de qualquer impedimento ao registro (� livre fw1cionarff:::ntc 
do CEP -RJ (Centro Estadual de Professores do Ri.o de Ja.r1eiru) 

Os trabalhadores-delegados do 29 ENClLT-RJ repudiam todês as rredidas torrD--· 
das pelas autoridades estaduais e federais que e;ercearam e cerceiam o registro e e 
livre fu.1cionamento do CEP/FJ; reivindicando a suspensão de toda e qua14uer HK�d.iJ, .. ' 
que impeça o registro da referida entidade de classe. 

Pela liberdade e autonomia sindical
º 

- Pelo direi to de sindicalização para :)s func:_oné:Í:rios pÚbEcr:s. tt 

"Que o governador Chagas Frei tas envie ao· Góvemo Feoeral dec� 2J'aç:ío , .. 
que nada consta sobre o CEP (CENTRO ESTAUJAL tos PROFESSORES/RJ) que impeça a sua !•,:· 
abertura . " 



PARTICIPAÇÃO PARITÁRIA. IX}-:;_ TR/-U3AH1AJX)RES NOS CONSEIROS DE DIREç.�o 00 

SEN.ilJ , SESI , SESC E SENAC 

. Conside::arido o papel da formação p:rofi.ssional corro fator de vi tal �rtân 
c1.a_p�a.a �sc€l}çao salarial_e garan±ia de emprego dos trabalhadores, e a funçao de

assi tencia a saude, a educaçao E ao lazer dos trabaThado�s · e suas famílias c.."'Omo 
e�ementos �ndispensáveis à sua efetiva participação em todos os níveis da vida so 
ci.al do pais; 
. Considerando que o SEHAC e o SENA1 �foram criados com a finalidade precí 

P';E _ de oferecer � menor trabalhacbr, e tamhem ao trabã.lhador adulto, melhores cxm 
diço�s. de !om.açao e �perfeiçoani mto profissional, possibilitando, assim, através da
qualificaçao de sua ira.o-de-obra: melhores condições de vida para si e seus farrúlia -
res; 
. _ ... Co�ideran� que o SESt; e o SESI foram criados para, ,:1través da assistên-

cia a saude, a e9ucaçao e ao laz� do traball1ador e de seus familiares, proporcior:,_=rr' 
-lhe a recuperaçao das labutas dia.rias, criando e JI'ãntendo, ass:un, suas condições de
participação efetiva na vida socàal do paÍs, em todos os seus níveis·

e . 
' 

ons1.derando que, e.rn muitos casos, a atuação dessas instituições não vem 
correspondendo plenaJrente aos objetivos .. que deter.ninaram sua criação, e que os f1 

... :i1 

dos arrecadados compulsoriairente da inciÚStria e do comércio são repassados para os 
preç9s dos produtos e, port�to, pagos pelq proprio, tnilialhador; 

Considerando que, per ser o trabaL11o fonte geradora da riqueza e, ser o e�. 
_pita! trabalho acumulado, é o trabalhador ... que possibilita a existência dessas insT_i.:

tuiçoes e, arcando com seus custos atraves dos preços das mercadorias, paga àupici -
mente pelas atividades que as masira.s desenvolvem; 

Considerando que os fundos gerados para tais entidades sustentam a opul,�.n
cia dos poderosos orgãos de cúpula sindical dos e.mpregador-.es da indÚS"t:ria e do e; : / - · 
cio. e são geridos por esses mesrros empregadores� com participação minoritária do go-· 
vemo em seus conselhos , a nível regional e nacional, e nenhuma partici�ção dos ·tr_� 
balhadores; 
' , Considerando ainda, que os traballtadores são os YP.aior-es interessados no pl� 
no cumprimento das finalidades das instituições em referencia. 

Os representantes, aqui presentes, do Sindicato dos Errq):i:'egados em Entida -
des Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Fornação Profis
sior.al do Município do Rio" de Janeiro - SENAL��/RIO, propomos aos trabalhadores reu
nidos neste 29 ENCIAT, aprovar a seguinte rrK)çao; 

Que se lute por todos os me:i:os possÍvIBis e clisporúveis pela aprovação, no 
Congresso Nacional, de Lei de-::enninando a participação -paritária, a nível �._giora.l e 
nacional, nos ConseThos de Adrrú.nist:ração e nos ConseThos Fiscais do SESC,

. 
do SENAC ,.

do SESI e cb SENAI , de Representantes dos Trabalhadores , do Governo-� dos empre�a�: 
res com a partilha equitativa dos poderes diretivos e de fiscalizaçao, e repart.1çaa 
das' responsabilidades inerentes aos rrenciona , s poderes, contribuindo, dessa ÍornE .. 
para que esses organismos cumpram efetivarrente as fiD.alidades sociais. que detennir1'n 
a sua existência." 

APOIO À LUl'A 00S FUNCIONÁRTOS D) INPI 

"O Plenário do 29 :ENCIAT-RJ �ia a luta dos 700 func�onários do� Ins�i i::1::J: 
to Nacional de Propriedade Industrial, orgão vinculado ao Ministerio da Industrie. ·� 
Comércio, que encontrarrrse trabalhando desde 19. de janeiro deste ·ano (cerca de �,r ·_ 
deste quadro funcional) , sem. nenhum. vínc�o empregatício, n1;111 total desres�e� to üUS

direi tos trabalhistas. Os de.mais funcionarios mesmo tendo vinculo empregatJ.cio ,:F'=':·�: 
cebem baixos salarios, dentre outras irregularidades. 

�sta fome exigirros a imediata aprovação da Tabela Especiêi.l de EmpF:,?,�,..: 
pelo governo, que traria possibilidadF de resolver a presente situação." 

110 29 ENCl.AT-RJ m:mifesta seu total apoio à luta de cerca de 600 func::.oni: 
rios engenheiros, químicos, arquitetos, advogados, etc. do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (I.N.P.I.), parte cbs quais se encontra t-.cabalhando em sjtu-:t 
ção precária sem vínculo elll)regatício desde O 1. O 1. 82 ( sem direi to a férias , FGTS -:;
IlJPS, etc.) e out-!'a parte com contratos condicionados a salários que não alcanç.:i!T\ o:.: 
rúveis legais existentes de que estão situacb.s bem abaixo do nível de r.iercado rl:J:-; 
respectivas categorias pn:::>fissionais }1

,, .  "·· 
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DENONCIA DA INTERVENÇÃO NO 
-----------------•·--•.,._. • •A"•-••••,..,. ...... , 

CONSElliO REGIONAL DE .MEDICINA 

"Os médicos do Estado do Rio de Janeiro, de-mm.e:iai1i qu2 
Medicina d0 Rio de JaneirD, encontra-se scb intervenção desdt:-. 

tadura 
A chapa 2 eleita com 78% dos votantes foi i.J�11�dicia de 

31 

o Ccnsei.ho

1978. 

torri...�1.' posse .. ,eJ -':t 

PropoIIDs ao 29 ENCI.A:T-RJ que der:u,1,)ie esta agn;s:�ão 2.s liberdades je;nc<:r:.· 
ticas e exija a :urediata posse dos 8leitos.f! 

SOBRE OS REPRESENTANTES CU,'.-3S1STAS 

"Propom:>s moção para que seja ex::.gi,_�c pelas categm.< a�-: .:itr\Jviis c:e su2s 
dades aos representantes nos órgãos: 

- Justiça do Trabalho
- Serviços Sociais (SESC-SESI) 
- Previdência Social

Fundo de Garantia
- Outros

'· .... \.-l 

:..ff .. 
relatór�o a cada 12 (doze) meses que derronstre a participação dos mesmos, :çera 
Assembleia Geral, através de item específico, possa a categoria avaliar de q 1_:e 
está sendo representada. Acredi ta:rros que haverá mris cuidado na repr>esentaçâo, 
dara os companheiros que apenas compÕem os citados organismor� , sem divergirem 
as corquistas dos trabalhadores não são aplicadas . " 

f > ·.,_ . ' •• 

cp.-l':;,j L.�.-

SOBRE O CONC1_AT 

CüNClAT, 
para que 

•;,_"Que seja garantida a infraestrutura necessária para a realização do 
providenciando, em tei-rrpo hápil, o local, alojamento, etc . , todo o apa1 ai: -
ele se viabilize. 
Que se mantenham todos os cri tér•ios estabelecidos na Úl tirra Confe:renc:i.a - -�-· 

clusive o que se refer>e ao número &; delegados, que prevê a mesrra proporçãc r:10 :7"'8 i::; 0
:.-

:_ 

sado, sem o que não se atingirá o objetivo de Lun Congresso amplo e representat:lvc- d,Js 
classes trabalhadoras." 

REPÜDIO P.. INV.ASÃO ARMADA DO LJBANC: 

"Repúdio à invasão anrada ao Lítano ._ com exort0.çZí., de que os co:n.fJ.:i_tm; : ., , · 
ternacionais tenharn solução diplomática, ,2vi Crt.ndo-se os pr€juÍZo;, de vida.:·� hi..1Tr1r.,:i:-,,0, -

e materiais que em sua maioria recaem sob:ce os trabaU1ad::ires. n

"Frente à agressão das trvpas israelenses ao LÍbanc,, o 29 ENCUü'-RJ '.:e 
siciona pela imediata retirada das trupas ag-:t-essoras israel(:;nses do �..Íbano, e C)I' _;. __ . 

na o genocídio que o governo Beguin está promovendo contra a populaçao p,3lest; !" > 
libanesa. 

O 29 ENCLt\T-RJ defende o direito do _D'.)VO pa1es-::ino 52 ter um P.rrta,:c: . ,--, 
na.l independente. Condena. o governo norte-arrePi�ano por i:er vetado �1 1:;=�c,lu�.::..'.: -
selho de Segurança da ONU que C-'Or�denava a agr�2ss2.o de Israel ao terr.1 ton.o .\ J_, · 

P/1.Z MUNDIAL 0 

"Viverros nomentos de g:r•ande arPeaçd., p2ra a pa7. mundial. li. c:r.>esc•':'.ntt' 1:.·c-r-: 
armamentista das nações i.J-;-iperiaJ.istas , h=-rn c·)ITD as guer·1Bs expansio:lis tas mov:í d,';;,:: 
tra os povos cio mundo inteiro, at:e[;tam a :.:.rr;oo:.'.'tância de todo'.:; os democn.0;.tas , ::...: ·� 
ela liberdade se posicionarem fi.rrneiri.mte j,.J \,1ta pela paz 1n-.1ndial, ccr,n.Yi a am _,,

_,
:·. 

Guerra." 

08S: AS MOÇÕES AQUI PUBLICAI:AS FORAM PJ?ROVflJJAS NAS DIVERSAS COMISSÕ[S !)I: T:;,\2/.· 

mo .. A PLENÁRIA DE ENC'EBRAMENTO DECIDIU Af>ROVÁ-UtS EM BLOCO. 

1 
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5ª SEMANA INTERDIOCESANA DE FORMAÇÃO 

TEMA: 

OS DESAFIOS QUE INTERPELAM 

A IGREJA NOS 40 ANOS 

DA LUMEN GENTIUM 

DATA 14 A 18 de Julho de 2003 



:: .. 1 Canção da chegada 

1. Estamos aqui, Senhor. Viemos de todo
lugar, trazendo um pouco do que somos,
pra nossa fé partilhar. Trazendo o nosso
louvor, um canto de alegria, trazendo a
nossa vontade de ver raiar um novo dia./
: Trazendo o nosso louvor, um canto de
alegria ...

2. Estamos aqui, Senhor, cercando essa
mesa comum, trazendo idéias diferentes,
mas em Cristo somos um. E quando
sairmos daqui, nós vamos para voltar, na
força da esperança e na vontade de lutar:/
E quando sairmos daqui, nós vamos para
voltar ...

:: .. 2 MISSÃO DE TODOS NÓS 

: O Deus que nos criou me quis, me 
consagrou para anunciar o seu amor/: 

1. Eu sou como a chuva em terra seca.:/
pra saciar, fazer brotar, eu vivo para amar
e pra servir!

: É missão de todos nós, Deus chama 
eu quero ouvir a sua voz/: 

2. Eu sou como a como a flor por sobre
o muro.:/ eu tenho mel, sabor do céu, eu
vivo para amar e pra servir!

3. Eu sou como a estrela em noite
escura.:/ eu levo a luz, sigo a Jesus, eu
vivo para amar e pra servir!

4. Eu sou como abelha na colmeia.:/ eu
vou voar, vou trabalhar, eu vivo para amar
e pra servir!

5. Eu sou, sou profeta da verdade.:/ canto
a justiça e a liberdade, eu vivo para amar
e pra servir!
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:: .. 3. OS GRÃOS QUE FORMAM 
A ESPIGA 

1. Os grãos que formam a espiga, se
unem pra serem pão; os homens que são
igreja, se unem pela oblação.

DIANTE DO ALTAR, SENHOR, 
ENTENDO MINHA VOCAÇÃO: 
DEVO SACRIFICAR A VIDA POR 
MEU IRMÃO. 

2. O �o caído na terra só vive se vai
morrer. É dando que se recebe, morrendo
se vai viver.

3. O vinho e o pão ofertamos, são nossa
resposta ao amor. Pedimos
humildemente:"Aceita-nos, ó Senhor."

:: .. 4. EIS-ME AQUI SENHOR 

Eis-me aqui, Senhor// Eis-me aqui, 
Senhor// Pra fazer tua vontade, pra 
viver no seu amor. Pra fazer tua 
vontade, pra viver no teu amor/ Eis
me aqui Senhor. 

1. O Senhor é o pastor que me conduz,/
por caminhos nunca vistos me enviou/ sou
chamado a ser fermento, sal e luz, e, por
isso, respondi: aqui estou!

2. Ele põe na minha boca uma canção,
me ungiu como profeta e trovador, da
história e da vida do meu povo, e, por
isso respondi: aqui estou!

3. Ponho a minha confiança no Senhor,
da esperança sou chamado a ser sinal
seu ouvido se inclinou ao meu clamor, e,
por isso, respondi: aqui estou!
Vou partir Senhor, vou partir, senhor, (2x)
vou levar tua mensagem, vou fazer tua
vontade. (2x) vou partir, Se.nhor.



:: •• 5 IRMÃOS INVOQUEMOS 
Irmãos, louvemos o Deus da vida, que 
nos convida à conversão; o pai deseja, 
na sua Igreja, que todos tenham novo 
coração! 

l. Irmão idoso é nosso mestre no
testemunho à frente vai ... O que importa,
em toda idade: Fidelidade ao amor do
Pai.

2. Senhor, pedimos, a cada dia, sabedoria
do coração; jovem, idoso, construiremos,
Senhor, teu Reino: mundo novo-irmão!

3. Senhor, a vida envolve a luta, de quem
almeja justiça e paz! Com Jesus Cristo,
fraternidade é força viva que não se
desfaz!

4. Senhor, teu povo da aliança, na fé,
esperan9a, vem celebrar. A Nova
Páscoas de Jesus Cristo, no sacrificio que
vem nos salvar!

:: .. 6.ABRE A JANELA 
Abra a janela, meu bem, vem ver o 
dia que vem, deixa o sol entrar e o 
vento falar, que eu te quero bem! 

l. Deixa a brisa da manhã te abraçar,
ver a rosa no canteiro a te sorrir, vou pedir
galo campina pra cantar, vou mandar te
dar bom-dia o bem-te-vi.

2. Essa vida, só é vida com amor.
Acordado é o melhor jeito de sonhar. Que
o carinho seja sempre o bom sabor e a
razão pra toda hora começar.

3. Se a saudade ou o cansaço de abater,
busque a força no segredo da paixão. Não
me esqueça que eu não vou te esquecer,
somos um neste país que o coraç!o.

:: •• 7 QUANDO O ESPiRITO DE 
DEUS 
1. Quando o Espírito de Deus soprou/ O
mundo inteiro se iluminou/ A esperança
nà terra brotou/ E um povo novo deu-se
as mãos e caminhou!

Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao 
criador./ Justiça e par. hão de reinar. 
E via o amor! 

2. Quando Jesus a terra visitou/ A boa
nova da justiça anunciou O cego viu e 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 
liberta'T�. 

:: .. 8 O ESPiRITO DO SENHOR 
O Esp{rito do Senhor me ungiu , me 
consagrou (bis) 
Aos pobre me manda anunciar, a boa 
nodcia eu vou levar, (bis) 
Eu vou levar, eu vou levar, Eu vou 
levar, eu vou levar. (bis) 

1. Meu povo cativo vai livre se achar;/
Os olhos dos cegos eu vou desvendar;/ e
todo oprimido eu vou libertar/ E o ano da
graça eu vou proclamar! (bis)
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2. O povo sem terra, a terra ocupar!/ O
povo sem teto,/ em casa mora!/ O
desocupado, pode trabalhar! E o ano da
graça eu vou proclamar! (bis)

3. O abandonado vai ter o seu lar/ E todo
excluído vai ter seu lugar;/ Faminto e
sedento, comer e brindar/ E o ano da
graça eu vou proclamar! (bis)

4. As terras desertas vão frutificar!/ Nos
mares e rios, o povo pescar!/ E um mar
diferente eu vou respirar!/ E o ano da
graça eu vou proclamar! (bis)

5. O orgulho do mundo vai desmoronar!/
do trono o tirano eu vou derrubar!/ E toda
riqueza se vai partilhar!/ E o ano da graça
eu vou proclamar! (bis)

6. A fraternidade vou ver triunfar!/ O
amor e a paz vão se globalizar!/ E a festa
da vida eu vou celebrar/ E o ano da graça
eu vou proclamar! (bis)

:: .. 9 LUZ RADIANTE 
Lu1. radiante, lu1. da alegria, lu1. da 
glória, Cristo Jesus! (bis) 

1. És do Pai imortal e feliz o clarão que
em tudo reluz!

2. Quando o sol vai chegando ao ocaso,
avistamos da noite a luz!

3. Nós cantamos ao Pai e ao Filho, E o
Divino que nos conduz!

4. Tu mereces o canto mais puro, Ó
Senhor, da vida és a luz!

5. Tua glória, ó Filho de Deus. O universo
todo seduz!
6. Cante o céu, cante a terra e os mares,
a vitória, a glória da cruz!

:: .. 10 HINO - GLORIFICADO 

Glorificado seja, bendito seja Jesus 
redentor. 

1. De todos os cantos viemos/ para louvar
o Senhor./ Pai de eterna bondade/ Deus
vivo, libertador./ Todo povo reunido/Num
canto novo, um louvor.
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2. Os pais e mães.de família/Venham
todos celebrar/ A força nova da vida/
Vamos alegres cantar/ A juventude e
as crianças/ Todos reunidos no amor.

3. Do passado nós trazemos/ Toda
lembrança de quem/ Deu sua vida e seu
sangue/ Como Jesus fez também./ No
presente, todo esforço/ Por um futuro
sem dor!

· · 

:: .. 11 JAVÉ O DEUS DOS POBRES 
Javé o Deus dos pobres, do povo 
sofredor. Aqui nos reuniu, pra cantar 
o seu louvor. Pra nos dar esperança,
e contar com sua mão, na construção
do Reino: reino novo, povo irmão.

l . Sua mão sustenta o podre, ninguém
fica ao desabrigo: Dá sustento a quem
tem fome, com a fina flor do trigo.

2. Alimenta nossos sonhos, mesmo
dentro da prisão; ouve o grito do oprimido,
que lhe toca o coração.

3. Cura os corações feridos, mostra ao
forte seu poder. Dos pequenos é a defesa:
deixa a vida florescer.

:: .. 12 POVOS DA AMÉRICA 
1. Povos d'América, gente sofrida, onde
a esperança insiste em germinar. Povos
d'América, quanta alegria! São tantas
raças, vozes a cantar!
Negros e brancos, lndios, mestiços, de 
todos Deus é pai. Uma só fé, um só 
salvador, o mundo evangelizai. 
"Vinde, Vede e Anunciai!" (bis) 

2. Povos d'América, denunciai, rostos
marcados pela opressão. Povos
d'América, anunciai, da cruz de Cristo
surge um mundo irmão.
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3. Povos d'América, povos da terra! 
Desfigurados na pobreza e dor, povos 
d'América, nações do mundo. Buscai no 
Cristo a força do amor. 

4. Ó Mãe d'América e tantos nomes, de
Guadalupe, de Aparecida e tantos outros 
mais. Virgem Maria, mãe destes povos. 
Eis vossos filhos a quem tanto amais. 

:: .. 13 A NÓS DESCEI 
A nós descei, divina luz!(bis) 
Em nossas almas acendei/ o amor, o 
amor de Jesus! (bis) 

1.Vmde, santo Espírito, e do céu mandai
luminoso raio, luminoso raio!/Vmde, pai 
dos pobres, doador dos dons, luz dos 
corações, luz dos corações! / Grande 
defensor, em nós habitai, E nos confortai, 
e nos confortai! / Na fadiga pouso, no 
ardor brandura, e na dor ternura, e na 
dor ternura! 

2. Ó luz venturosa, divinais clarões,
encham os corações, encham os 
corações! / Sem um tal poder, em 
qualquer vivente. Nada há de inocente, 
nada há de inocente! 
Lavai o impuro e regai o seco, Sarai o 
enfermo, sarai o enfermo! 
Dobrai a dureza, aquecei o frio, livrai do 
desvio, livrai do desvio! 

3. Aos fiéis, que oram com vibrantes
sons, Daí os sete dons, daí os sete dons! 
/ Daí virtude e prêmio e no fim dos dias. 
Eterna alegria, eterna alegria! 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis) Aleluia! 
Aleluia! Aleluia! (bis) 

:: .. 14 COM MARIA 
1. Com Maria em Deus exultemos.
Neste canto de amor louvação. Escolhida 

d'entre os pequenos. mãe-profeta da 
libertação (bis) 

És a imagem da "nova cidade", sem 
dom{nio dos grandes ou nobres, o teu 
canto nos mostra a verdade. Que teu 
Deus é do lado dos pobres. (bis) 

Maria de Deus, Maria da gente, Maria 
da singeleza da flor! �m caminhar, 
vem com teu povo. De quem provaste 
a dor! 

2. És o grito do irmão bóia-fria, nesta
América empobrecida, espoliada com vil
valentia. Do direito do chão de sua vida
(bis)

És Maria de nossos caminho, 
solidária de tantas Marias. Coroada 
de sangue e espinhos pela exploração 
noite e dia. (bis) 

3. És a força da nossa esperança, ó
Maria da fraternidade. No cansaço de
nossa andanças guia os passos da real
liberdade! (bis)
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Com as flores e o pão partilhados, 
preparamos a Mesa da História. Da 
op ressão, afinal, li be rtados, 
cantaremos contigo vitória. (bis) 

:: .. 15 EIS O PÃO DA VIDA 
Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, 
que alimenta o homem, em marcha 
para Deus! 

1. Um grande convite o Senhor nos fez e
a Igreja o repete a toda vez; feliz, quem
ouve e alegra vem, trazendo consigo o
amor que tem.
2. Um dia, por nós o Senhor se deu: do
sangue da cruz o amor nasceu e, ainda

hoje ele dá vigor aos pobres, aos fracos 
e ao pecador! 

3. Se o homem deseja viver feliz, não
deixe de ouvir o que a Igreja diz: pro
cure, sempre se aproximar do Deus feito� , 
pao, para nos salvar! 

4. 9uem come este pão, sempre, viverá,
pois, Deus nos convida a ressuscitar. Ohl
Vinde, todos, comei, também, o pão que
encerra o sumo bem!

:: .. 16 QUE SABEDORIA É ESSA 
Que sab,edoria é essa que vem do meu
povo? E o Espirito Santo agindo de 
novo. (bis) 
1. Quem te ensinou, povo meu, repartir
entre irmãos o teu pão, os teus dons teu
coração? Quem te ensinou, povo meu,
que amor a teu Deus buscarás pro ódio
não poder nascer?

2. Quem te ensinou, povo meu, que o
Senhor tudo vê e julgará o que procuras
esconder? Quem te ensinou, povo meu,
que é preciso ter fé para sentir Deus que
sempre esteve em ti?

3. Quem te ensinou, povo meu, que na
Bíblia terás reflexões para tudo sob o sol? 
Quem te ensinou, povo meu no evangelho 
encontrar condições para uma vida já 
igual? 

:: .. 17 CANTE CONOSCO 

1. Cante conosco o dia que amanhece,
cante conosco a luz, a flor, o mar. Cante
conosco o sol que não esquece de dizer:
Glória. De gritar: viva. De cantar glória
ao autor do universo!
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2. Cante conosco os irmãos que nos
rodeiam . Cantem conosco alegria e
gratidão. Cantem conosco a fé que não
se esquece de dizer: Glória, de gritar viva.
De cantar glória ao Deus de nossos
corações! (bis)

3. Cante conosco o Deus que nos reúne,
cante conosco o seu amor por nós. Cante
conosco o sim que não se esquece de
dizer: Glória, de gritar: viva. De cantar
glória ao nosso
Deus e rei da paz! (bis)

4. Cante conosco sorriso e amizade
cante conosco acolhida e união. Cant�
conosco o amor que não se esquece de
dizer: Glória, de gritar viva. De cantar
glória a quem nos faz comunidade.

:: .. 18 NAS HORA DE DEUS, 
AMEM! 

1. Nas hora de Deus, amém! Pai Filho
Espírito Santo. Luz de Deus e:O tod�
canto, na hora de Deus, amém!

2. Nas horas de Deus, amém! Que o bem
nos favoreça, que o mal não aconteça,
na hora de Deus, amém!

3. Nas horas de Deus, amém! Que o
coração do meus povo, de amor se tome
novo. Nas horas de Deus, amém!

4. Nas horas de Deus, amém! Que a
colheita seja boa, que ninguém mais vague
à toa. Nas horas de Deus, amém!

5. Nas horas de Deus, amém! Deus
abençoe os artistas, as crianças e as
catequistas. Nas horas de Deus, amém!

:: .. 19 POR UM DIA DE GRAÇA 



Um dia ... 
Um dia, meus olhos ainda hão de ver/ 
Na luz do olhar do amanhecer/ Sorrir o 
dia de graça. 
Poesia brindando essa manhã feliz/ O mal 
cortado na raiz/ Do jeito que o Mestre 
sonhava/ O não chorar, (ai o não chorar) 
/ E o não sofrer se alastrando/ No céu 
da vida o amor vibrando/ A paz reinando 
em santa paz. 

Em cada palmo de mão/ Cada palmo de 
chão/ Semente de felicidade/ O fim de 
toda opressão/ O cantar com emoção/ 
Raiou a liberdade. 

Chegou, chegou, ô, ô, o áureo tempo de 
justiça/ Ao esplendor de preservar a 
natureza/ Respeito a todos os artistas. 
A porta aberta aos irmãos/ De qualquer 
chão, de qualquer raça/ O povo todo em 
louvação/ Por esse dia de graça. 

:: .. 20 AXÉ DO POVO NEGRO 

1. Povo Negro quer formar uma roda
diferente, onde gire a alegria e a fé de
nossa gente.

2. E A E AE, EAEAÔ vamos fonnar
uma corrente de amor e celebrar nossa
esperança no Senhor.

3. Deus do Céu nos dá a graça da terra
brota a energia, povo negro saúda
transmitindo alegria.

4: Ponha a mão °:º chão, erga a mão pra
c!ma, toque seu irmão, diga axé e gire, 
gtre. 

5. Em tomo do altar celebramos nossa
vida e buscamos resgatar nossa cultura
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esquecida 

:: .. 21 NEGRO NAGÔ 

1. Eu vou tocar minha viola, eu sou o
negro cantador. O negro canta deita e
rola lá na senzala do senhor.
Dança aí, negro nagô (4x)

2. Tem que acabar com essa história de
negro ser inferior, o negro é gente como 
o outro, quer dança samba e ser doutor.

3. O negro mora em palafita, não é culpa
dele não Senhor. A culpa é da abolição,
que veio e não o libertou.

:: .. 22 MUTIRÃO DA VIDA 

O mutirão da vida é vida em mutirão· 
. '

E gente reunida, é participação./ No 
mutirão da vida há vida em 
comunhão, a morte é vencida e reina 
a libertação. 

l .  Quem canta, canta e quem dança, vai
dançar. /E cantando ou dançando outros
vão acompanhar./ E quem acha que não
tem ginga ou desafina, vai mudar a sua
sina num canto de amor e paz.

2. A criançada toda vai se divertir/ de
oito a oitenta anos todos vão contribuir./
E quem achar que é muito novo ou muito
velho Vai ouvir nosso conselho vai
brincar e ser feliz.

' 

3. A natureza vai, de novo florescer, e
dos frutos desta terra os famintos vão
comer./ E quem achar que o importante
é a abundância/ vai ver que sua ganância
é uma grande insensatez

4. No dia-a-dia, no trabalho ou no lazer
toda gente vai fazendo o mutirã�

t) 

() 

acontecer./ E que achar que isto é sonho 
ou utopia} Vai ver que a fantasia também 
tem lugar e vez. 

:: .. 23 CÂNTICO DE ZACARIAS 
(Lc 1,68-79) 

1. Bendito o Deus de Israel/ Que seu
povo visitou/ E deu-nos libertação/
Enviando um Salvador/ Da casa do rei
Davi/ Seu ungido servidor.
2. Cumpriu a voz dos profetas/ Desde os
tempos mais antigos/ Quis libertar o seu 
povo/ Do poder dos inimigos/ Lembrando
se da aliança/ de Abraão e dos antigos. 
3. Fez a seu povo a promessa/ De viver
na liberdade/ Sem medos e sem pavores/
Dos que agem Com maldade/ E sempre
a ele servir na justiça e santidade.
4. Menino, serás profeta/ Do altíssimo
Senhor/ Pra ir à frente aplainando/ Os
caminhos do Senhor Anunciando o
perdão/ A um povo pecador.
5. É ele o Sol do Oriente/ Que nos veio
visitar/ Da morte, da escuridão/ Vem a
todos libertar/ A nós seu povo remido/
Para a paz faz caminhar.

6. Ao nosso Pai demos glória/ E a Jesus
louvor também/ Louvor e glória
igualmente/ Ao Espírito que vem/ Que
nosso louvor se estenda/ Hoje, agora e
sempre. Amém!

:: .. 24 CÂNTICO DE SIMEÃO 
(Lc 2, 19-32) 

1. Agora, Senhor, podes deixar/ partir em
paz teu servidor/ Porque os meus olhos
já contemplam/ Da salvação · o
resplendor!
- Segundo a tua palavra/ vi a tua salvação/
Manda em par teu servidor/ No fulgor
do teu clarão!
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2. Pra todos os povos preparaste/ J 

salvação que resplendeu/ A luz qu
ilumina as nações todas/ A glória dest
povo teu!
- Glória ao Pai, glória ao menino/ Deu
que veio e Deus que vem:/ Glória seja a
Divino/ Que nos guarde sempre. Amén

:: .. 25 CÂNTICO DE MARIA 
(Lc 1,46-5: 

O Senhor fer. em mim maravilha 
Santo é seu nome. 

-A minh'alma engrandece o Senhor/
exulta meu Espírito em Deus meu Si
vador;
-Porque olhou para a humildade de si
serva/ Doravante as gerações hão ,
chamar-me de bendita.
-O poderosos fez em mim maravilhas/
santo é o seu nome!
-Seu amor para sempre se estende/ Sol
aqueles que o temem;
-Manifesta o poder de seu braç
Dispersa os soberbos;
-Derruba os poderosos de seu tronoSJ
eleva os humildes;
-Sacia de bens os famintos/ Despede
ricos sem nada.
-Acolhe Israei seu servidor/ Fiel ao :
amor. 
-Como havia prometido a nossos pais/:
favor de Abraão e de seu filhos p
sempre.
-Glória ao Pai e ao Filho e Ao Espí
Santo./ Como era no princípio, ago1
sempre. Amém!



:: .. 26 DISCÍPULOS DE EMAÚS 
(Lc 24,25-35) 

1. Andavam pensando tão tristes/ De
Jerusalém a Emaús/ Os dois
companheiros de Cristo/ Logo após o
episódio da Cruz.
Enquanto assim vão conversando/ Jesus
se achegou de vagar/ "De que vocês vão
palestrando?"/ E ao Senhor não puderam
enxergar.
Fica conosco, Senhor! Jd é tarde, a 
noite já vem, Fica conosco, Senhor! 
Somos seus seguidores também. (bis) 

2. Não sabes, então, forasteiro/ Aquilo
que aconteceu/ Foi preso Jesus
Nazareno/ Redentor que esperou Israel.
Os chefes a morte tramaram/ Do santo
profeta de Deus/ O justo foi crucificado/
A esperança do povo morreu.

3. Três dias enfim se passaram/ Foi tudo
uma doce ilusão/ Um susto as mulheres
pregaram/ Não encontraram seu corpo
mais não./ Disseram que ele está vivo/
Que disso souberam em visão Estava o
sepulcro vazio/ Mas o Mestre ninguém
sabe não.

4. Jesus foi então relembrando/ Pro
Cristo na glória entrar Profetas já tinham
falado/ Sofrimento devi enfrentar.
E Pelo caminho afora/ Ardia-lhe o
coração/ Falava-lhes das Escrituras/
Explicando a sua missão.

5. Chegando afinal ao destino/ Jesus fez
que ia passar/ Mas eles demais insistiram/
"Vem Senhor, vem conosco ficar!" 
Sentado com eles à mesa/ Deu graças e 
o pão repartiu/ Dos dois foi então a
surpresa: Jesus Cristo, o Senhor,
ressurgiu.

Bendito seja Deus, O Pai do Senhor 
Jesus Cristo, Por Cristo nos brindou 
todas as bênçãos do Espírito. 

1. Pois, juntamente com Cristo, antes de
o mundo criar, Deus já nos tinha
escolhido a fim de nos consagrar.
De amos oferta sem mancha; para
adoção destinou, seus filhos somos por
Cristo de sua graça o louvor.
2. Pois sobre nós esta graça, conforme
havia traçado, Deus, nosso Pai derramou
pelo seu Filho amado.
Que com seu sangue consegue pra nós
a libertação, a remissão dos pecados,
graça sem comparação!

3. Sim, derramou sobre nós graça
abundante e saber, nos revelando o
Mistério, plano do seu bem- querer,
De conduzir a história á plena realização:
Cristo encabeça o universo terras e céus
se unirão.

:: .. 28 SALMO RESPONSORIAL 
68(69) 

Humildes, procurai o Senhor Deus, e 
o coração reviverá.

:: .. 29 SALMO RESPONSORIAL 
115(116b) 

Elevo o cálice da minha salvação, 
invocando o nome santo do Senhor I 

:: .. 30 SALMO 8 

1. Teu nome é, Senhor, maravilhoso, Por
todo o universo conhecido; / No céu
manifesta a tua glória, com teu �plendor,
é revestido.

2. Até por crianças pequeninas perfeito
louvor te é cantado;

:: .. 27 BENDITO SEJA DEUS É força que barra o inimigo, reduz ao
(Efésios 1,3-1 O) silêncio o adversário. 

9 

"' 

.. 

3. Olhando este céu que modelaste, a lua 
e as estrelas a conter; Que é, ó Senhor o 
ser humanó pra tanto cuidado merecer? 

4. A um Deus semelhante o fizeste,
coroado de glória e de valor; / De ti
recebeu poder e força de tudo vencer e
ser senhor.

5. Dos bois, das ovelhas nos currais, das
feras que vivem pelas matas;/ Dos peixes
do mar, dos passarinhos, de tudo o que
corta o ar e as águas. (antes da última,
repete a primeira)

6. A ti seja dada toda a glória, Deus,
fonte de vida e verdade; Amor maternal
que rege a História, Vem, fica pra sempre
ao nosso lado

:: .• 31 SALMO 24 (23) 

Ó povos, venham todos, louvemos ao 
Senhor, Em honra de Maria, virgem 
mãe do Salvador, ó venham, 
celebremos, o Deus libertador! (bis) 

l . O mundo e tudo que tem nele é de
Deus, a terra e os que aí vivem, todos
seus! / Foi Deus que a terra construiu
por sobre os mares, no fundo do oceano,
seus pilares

2. Quem vai subir ao monte santo do
Senhor, da sua casa vai ser morador? /
Quem tem As mãos bem limpar de toda
maldade e puro coração na lealdade!

3. Quem vai subir ao monte santo do
Senhor, da sua casa vai ser morador? /
Quem não confia e deuses falsos , deuses
vãos, nem jura prejuízo aos irmãos! ·.

4. A benção, a benção do Senhor
receberá, justiça e salvação encontrará! 
/ Aí está a geração que busca a Deus a 
face do Senhor, Deus dos Hebreus! 

5. Quem é, quem é, então, quem é o Rei
da glória? ... O Deus forte Senhor da
nossa história! / Portões antigos se
escancarem, vai chegar, alerta, o rei da
glória vai entrar!

6. Quem é, quem é, então, quem é o Rei
da glória? ... O Deus que tudo pode é o
Rei da glória! / Aos três, ao Pai, ao Filho
e ao Confortador. Do povo que caminha
o louvor!

:: .. 32 SALMO 32(22) 

1. Pelos p�os e Campinas verdejantes,
eu vou .. ./ E o Senhor que me leva a
descansar. Junto às fontes de águas
puras, repousante, eu vou! Minhas forças
o Senhor vai animar.

Tu és Senhor, o meu Pastor. Por isso, 
nada em minha vida faltará. (bis) 

2. Nos caminhos mais seguros junto dele,
eu vou! E pra sempre, o seu nome eu
honrarei. Se eu encontro mil abismos nos
caminhos, eu vou! Segurança sempre
tenho em suas mãos.

3. No banquete em sus casa, muito
alegre, eu vou! Um lugar em sua mesa,
me preparou. Ele unge minha fronte e
me faz ser feliz. E transborda a minha
taça em seu amor.

4. Co'alegria e esperança caminhando eu
vou! Minha vida está sempre em suas
mãos. E na casa do Senhor, eu irei habitar
e este canto para sempre irei cantar!

:: .. 33 SALMO 67(66) + 
Tua benção, Senhor, nos ilumine, tua 
face, Senhor, sobre. nós brilhe. / Teu 
poder encerra paz e retidão, benção e 

frutos por todo esse chão. 

10 



1 1. Deus se compadece e de nós se
compraz, em nós resplandece seu rosto
de paz.

2. Pra que o povo encontre, Senhor teu
caminho e os povos descubram teu temo 
carinho. 

3. Que todos os povos te louvem, Senhor,
que todos os povos te cantem louvor!

4. Por tua justiça se alegram as nações,
com ela governas da praia aos sertões.

5. Que todos os povos te louvem, Senhor,
que todos os povos te cantem louvor!
6. O chão se abre em frutos, é Deus que
abençoa! E brotem dos cantos do mundo 
esta loa! 
7. Ao Pai demos glória e ao Filho
também, louvor ao Espírito Santo Amém!

:: .. 34 SALMO 86(85) 
O povo todo está em festa, a vitória 
aconteceu, ajustiça que não falha vem 
dos pobres, vem de Deus, Aleluia, 
aleluia, aleluia, aleluia! 

1. Cantai, cantai ao Senhor. Um canto
novo, um louvor! 
Por maravilhas tão grande. Um canto 
novo, um louvor! 
Por tal vitória e poder, Um canto novo, 
um louvor! 
Por um amor tão fiel, Um canto novo, 
um louvor! 
2. A salvação resplendeu, Um canto
novo, um louvor!
Justiça apareceu, Um canto novo, um
louvor!
A terra, então, contemplou, Um canto
novo, um louvor!
Com alegria aplaudi, Um canto novo, um
louvor!
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3. Clarins, violas, tocai Um canto novo,
um louvor!
Ao rei Senhor aclamai, Um canto novo,
um louvor!
O mar e todo o universo, Um canto novo,
um louvor!
Perante nosso Senhor, Um canto novo,
um louvor!

4. Aojustojuizque vem, Um canto novo,
um louvor!
Por todo sempre, amém, Um canto novo,
um louvor!
Glória ao Pai, por seu Filho, Um canto
novo, um louvor!
A quem no Espírito vem, Um canto novo,
um louvor!

:: .. SALMO 68(67) 
ALEL UJA, ALEL UJA, ALEL UJA, 
ALELUIA 

Levanta-se Deus, cadê os inimigos? ... 
Na sua presença parecem os iníquos! São 
como fumaça que desaparece, são cera 

no fogo que logo derrete! 

Os justos se alegram diante de Deus, 
cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus! Abri 
o caminho ao grão cavaleiro, dançai
diante dele, Senhor justiceiro. 
Dos órfãos é Pai, das viúvas juiz, em sua 
morada só ele é quem diz: Quem 'stava 
sozinho, família encontrou, quem 'stava 
oprimido, tua mão libertou!! 
À frente do povo saíste ó Seus, os céus 
gotejaram, a terra tremeu; na sua 
presença se abala o Sinai, é Deus que 
avança, que avança e vai! 

U'a abundante do céu derramaste e a tua 
herança exausta saciaste; fizeste em tua 
paz viver teu rebanho e os necessitados 
tiveram seu ganho. 

Falou sua palavra, saem os portadores 
debandam os reis e fartam-se os pobresi 
Imenso é o poder de nosso Senhor 
subindo às alturas, cativos levou. 

' 

Bendito sejais, Senhor, todo dia, tu és 
quem nos salva, quem nos alivia· És tu 
nosso Deus, o libertados! Quem livra da 
morte, só mesmo o Senhor! 

:: .• 35 SALMO 99(98) 

1. Deus, eterno, reina nos céus e toda
terra treme com o seu poder, sobre os
povos ele se eleva e ao seu nome glória 
grande é nosso rei.

'

Santo, santo, santo, Santo, santo, 
santo, terna compaixt1o é o nosso 
Deus. 

2. Ó Deus, eterno poderoso amas a
ju�tiça e ages em Israel; todo direito, tua
ahança estabeleceste: Glória ao Deus
fiel.

3. Seus servidores, Araão, Moisés e até
Samuel, sempre o invocaram. Por trás
da nuvem, o próprio Deus lhes dava sua
lei e eles praticaram.

4. Ó Deus eterno, eras pro povo um
Deus paciente, cheio de perdão. No santo 
monte, te revelaste como nosso Deus 
nossa adoração. 

' 

:: .. 36 SALMO 134(133) 2ª versão 
Solo: Venham agora bendizer ao Senhor 
Deus, ó todos servidores do Senhor. 

Todos: Ó todas servidoras do Senhor. 
Solo: Levantem suas mãos ao santuário 
bendigam ao Senhor Deus a noite inteira: 
Todos: Ó todos servidores do Senhor. 
Solo: Que o Senhor lhes abençoe de Sião. 
O Senhor que fez o céu e fez a terra. 
Todos: Ó todas servidoras do Senhor. 
Solo: Venham agora bendizer ao Senhor 
Deus. 
Todos: Ó todos servidores do Senhor. 

CANTOS PARA A PALAVRA 
REFRÕES E ACLAMAÇÕES 

:: .. 1 ACLAMAÇÃO 
a) Aleluia, aleluia, aleluia.
Oxalá ouvisses boje sua voz. Não fecheis
os corações como em Meriba!

b) Aleluia, aleluia, aleluia.
Minhas ovelhas escutam minha voz, eu
as ouço e elas me seguem.

:: .. 2 A PALAVRA 
CHEGANDO 

VEM 

A palavra de Deus, vem chegando 
vem! (bis) 

' 

1 É Jesus que hoje vem nos falar! 
2 É palavra de Deus aos pequenos! 
3 É palavra de libertação! 
4 Como o sol a brilhando horizonte! 
5 É semente fecunda na terra! 
6 É a experiência do povo! Todos: : Venham agora bendizer ao 

Senhor Deus, ó todos servidores do 
Senhor. . :: .. 3 A COMUNIDADE 
Solo: Que celebram o louvor em seu 
templo, nos átrios da casa do Senhor. 
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A comunidade dança alegre ·e canta, 
acolhendo agora a Palavra santa 



1. A palavra vem, vem nos libertar, como
um vento forte a nos arrastar.

2. A Palavra vem, fala ao coração,
Chegar como a chuva, fecundando o
chão.

3. Bem-aventurado, o povo feliz, Quem
vive a Palavra e a Deus Bendiz.

4. Vamos caminhar, irmãs e innãos, Já
chegou a hora da hora da nossa missão.

5. Aleluia, irmão, Jesus vai falar, o santo
evangelho vamos aclamar.

:: .. 4 A PALAVRA DO PAI DO CÉU 

Solo: A palavra do Pai do céu, é semente 
que vem do coração 

Todos: A palavra do Pai do céu, é semente 
que vem do coração 

Solo: Prepara bem teu terreno, cuida da 
tua plantação. 

Todos: Prepara bem teu terreno, cuida 
da tua plantação. 

:: •• 5 FAZEI RESSOAR 

Fazei, Ressoar a Palavra de Deus em 
todo lugar! (bis) 

:: .. 6 PELA PALAVRA DE DEUS 

Pela palavra de Deus, saberemos por 
onde andar. Ela é luz é verdade, 
precisamos acreditar. 

:: •• 7 É COMO A CHUVA 

É como a chuva que lava, é como fogo 
que abrasa, tua palavra é assim. Não 
passa por mim sem deixar um sinal. 

coração. Ó divino, na dor consolação. 

:: •• 9 Ó LUZ DO SENHOR 

Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, 
preencha o universo com teu esplendor. 

:: .. 10 DIA E NOITE 

Dia e noite, trevas e luz, tudo é graça, 
Deus nos conduz. 

:: .. 11 MESMO AS TREVAS 

Mesmo as trevas, não são trevas. Para 
ti, a noite é luminosa como o dia. 

:: .. 12 Ó DIVINO 

Ô divino, vem te apossar da nação/ Que 
deseja teu ensino, que te entrega o 
coração. Ô divino, na dor consolação. 

:: .. 13 RECORDAÇÃO 

Recordação lembrança da vida, sofrida, 
querida da festa e da dor. Recebe nas 
mãos a recordação, de filhas e filhos, 
amado Senhor. 

:: .. 14 TEU SOL 

Teu sol não se apagará/ tua lua não terá 
minguante/ Porque o Senhor será tua luz/ 
Ó povo que Deus conduz! 

:: .. 15 DESÇA COMO A CHUVA 

Desça como a chuva a tua Palavra, que 
se espalhe como orvalho, como chuvisco 
na relva, como aguaceiro na grama. 
Amém! 

:: .. 16 MUDAREI O SERTÃO 

Ó Mudarei o sertão em açude, terra seca :: .. 8 DIVINO 
Ih d' As · faJ Senh em o o agua. sun ou o or 

Ó divino, vem te apossar da nação, que das andanças, pra dar a seu povo 
deseja teu ensino, que te entrega o esperança! (bis) 
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rvu t A UA QUINZENA: Nos próximos números vamos publicar éi. 
posições que defendem a participação no Congresso da CONA -

A o 
o 

ue ao. 
Este documento tem como objetivos subsidiar a discussão sobre 

participação - ou não - de lideranças do Movimento Comunitário no próximo 
Congresso da CONAM, demonstrar aos companheiros da Anampos as 

razões pelas quais não devem participar e sim questionar a participação de 
suas entidades neste congresso. Para nós, a discussão sobre esta questão 

deve realizar-se no interior do Movimento e não apenas entre os 
coordenadores e dirigentes das entidades. Salientamos, porém, que se a 

decisão da entidade do Movimento Comunitário for favorável a participação 
e esta decisão for fruto da discussão da base da organização, o Anampista 

deverá respeitar a definição do coletivo da entidade. 

1 CONGRESSO: FUNDAÇÃO A eleição e a apuração da votação 
Em Janeiro de 1982 (em São levou toda a manhã de domingo e 

Paulo) foi fundada a Confederação desta forma a "diretoria" que preparou 
Nacional de Associações de Morado- o congresso inviabilizou qualquer dis-
res - CONAM - num congresso onde o cussão e permitiu o esvaziamento do
golpismo e a manipulação tiveram lu- Congresso, já que muitas delegações
gar de destaque. As delegações não voltaram para seus estados logo após
conseguiam manifestar-se e quando o almoço. E como se não bastasse
conseguiam, eram agredidas por se- tudo isto, a mesma "diretoria" aprovei-
guidores da "Diretoria", que embora tou a ausência dos delegados de
não tivesse ainda eleita, fora organi- oposição e durante 60 minutos apro-
zada nos bastidores, alheia ao movi- vou a fundação da CONAM, carta de
men_to. Muitas delegações abandona- princípios, estatutos e declarou uma
ram o congresso como protesto contra das chapas vitoriosas. Os delegados
tais atos antidemocráticos e oportu- do RJ, BA, se, PR, AL, GO e o Distri-
nistas. to Federal retiraram-se. Fato consu-

0 resultado não poderia ser outro: macio: estava criada a CONAM.

• Gt 

e pa e,. 

vo era realizar o congresso sem ne 
nhuma preparação, pois em dois me 
ses seria impossf vel realizar discus 
soo na base das entidades do pai� 
Frente a este fato, setores combati-.. 
do Movimento Comunitário ingenua. 
mente iniciam uma luta para "devo! 
ver a CONAM" ao movimento autô
nomo representativo. Foi uma luta em 
vão, pois nada mudou. Repretiram-se 
os mesmo vícios do congresso ante
rior resultado na eleição de uma dire
toria comprometida com setores con
servadores e reformistas projetando a 
CONAM como sustentáculo de seto
res que apoiavam Tancredo Neves à 
Presidência da República, preparando 
a entidade para o apoio irrestrito à 
Nova República. 

A prática da CONAM até o Ili Con
gresso só continuou ineficiente, sem 
expressão. O fisiologismo e a partida
rização das diretorias eram as princi
pais marcas da CONAM. O Movimen
to Comunitário viveu mais um ano e 
três meses sem articulação, sem lutas 
e em direção. 

foi "eleita" uma diretoria frágil e to- Durante os dois anos e sete meses 
talmente partidarizada, que não re- que se seguiram, a CONAM afundou- Ili CONGRESSO 
presentava nem os interesses dos se no imobilismo e quase desapare- Em Brasília, em março de 1986 
congressistas e muito mesmo do Mo- ceu. Ressurge para realizar seu li realizou-se o Ili Congresso, que fôra 
vimento Comunitário do pais. Nem as Congresso em 1984. adiado duas vezes para ser "usado" 
reivindicações básicas dos delegados como espaço de apoio irrestrito ao 
que permaneceram no Congresso fo- Plano Cruzado. 
ram atendidas que era a discussão de li CONGRESSO Não houve preparação anterior em 
um plano de luta e a eleiçoo de uma Em setembro de 1984, a CONAM qiscussão sobre o Regimento interno. 
romissão provisória que organizasse convoca o Movimento Comunitário E importante destacar que, como nos 
e articulasse as demandas localiza- para realizar o II Congresso em 8 de Congressos anteriores, mais de 60% 
das. dezembro de 1984. Ou seja, o objeti- cbs participantes fizeram turismo e 



não tinham relação com o �vimento 
Comunitário e Popular. Repetiu-se o 
xocesso de inchaço, desta vez finan
-:iado pela Secretaria Especial de 
'..\ção Comunitária • SEAC, e da 

1:-;ompanhia Brasileira de Alimentos • 
COBAL, com ônibus em abundância 

ra falsos delegados dando um cará
ter massivo ao congresso. 

O credenciamento já dava uma 
ldéia do que seria o congresso: pri
:neiro foram credenciados aqueles 
"delegados" que apoiariam a chapa 
que estava sendo articulada nos bas� 
'idores - fora do Congresso - e depois, 
3pós muitos protestos e ameaças de 
denúncias, outros participantes foram 
:redenciados embora muitos voltaram 
sem querer credenciarem-se. 

O eixo do encontro foi a propagan
da massiva do Plano Cruzado, decre
tado em fevereiro de 86 e a consoli· 
dação total do atrelamento da CO
NAM ao estado e ao governo, que 
desde sua fundação foi um espaço 
para a prática do qolpe, do fisiologis
mo da part,danzaçáo do movimento. 
Além disto, a CONAM constituiu-se 
em um canal de projeção de lideran
ças sem representatividade e espaço 
de legitimação das pollticas populis· 
tas de atrelamento ao governo Sar
ney. 

De m8rço de 1986 à dezembro de 
1988 - vóspera do IV Congresso - a 
CONAM conseguiu retroceder em re
!ação à mlnima representatividade 
que possuía: a Federação de Asso
ciações de Moradores do Estado do 
Rio de Janeiro - FAMERJ - assim 
como outras organizações do Movi
mento Comunitário do país, desfilia
ram-se graças à prática e concepção 
do movimento comunitário que a 
CONAM contruiu ao longo de sua 
existência. 

Mas o que a CONAM fez ao longo 
de sua existência? 

Em seis anos, a CONAM não con
seguiu artirular uma luta e nem sub
sidiar as reivindicações do movimen
to. 

Porém conseguiu organizar um 
aparelho burocrático em Brasflia fi· 
nanciado pelo Governo Federal que 
serve aos interesses pessoais de· al
guns dirigentes e às propostas do go
verno federal. Um exemplo claro disto 
foi a organização de uma caravana de 
favelados para manifestar apoio aos 5 
anos para Samey e à sua política po
pulista. 

(Esta manifestação foi financiada 
pela SEAC e pelo Gabinete da Presi
dência da República). 

BRASIL!A - De ónibus ou avião 
�;:,;etana de Ação Comunitária �·,_ do governo federal, trouxea Brasfha centenas de representantes de associaçôes de b radore d f. 

Birro, mo-s � aveias e cortiços de todo o Brasil para partic,p· ar da festaç - . mam-
. ao pelo presidencialismo ec�':° anos de mandato para o preStuente Sarney. 
Do Amazonas, pela Varig vieram_ sete representantes da Federaçao _ Comunitária, segundo R seme,re Le ,.., 

o-anures Karccres 3r::anos pre ·d ' 0 . ' 51 ente da entidade DoAto Gr:,ande so Sul vieram 27 �essoas. Parte de avião, parte de ónibus. Tudo pago peta SEAC'; se-

Outro exemplo mais recente foi a 
reunião do Conselho Deliberativo da 
CONAM que deveria acontecer em 
Brasília nos dias 4 e 5 de dezembro 
de 88. Apenas a delegação do RS 
compareceu a reunião foi desarticula
do propositalmente e com isto a dire
toria da CONAM justificou sua não 
realização pois "não havia um número 
m!nimo de representantes". 

Assim foi a CONAM! Assim é a 
CONAM! 

PARTICIPAR DO IV 

CONGRESSO DA CONAM? 

Frente à realização mais um con-
gresso da CONAM, a ANAMt-'OS ex
põe as razões pelas quais os seus 
militantes não devem participar deste 
evento. Acreditamos que participar 
deste congresso significa: 

1. Legitimar uma entidade que
possui uma história de golpes e opor
tunismos, que carece de democracia, 
legitimidade e representatividade. Sua 
atividade em 6 anos foi de construção 
de um aparelho atrelado ao governo e 
ao Estado e não contribuiu para o 
crescimento do Movimento Popular, 
embora este tenha crescido apenas 
da existência da CONAM. Sua prática 
atual não foi e nem é um desvio de 
percurso ou fruto da ação individual 
de alguns falsos dirigentes comunitá
rios. Ela foi criada dentro de uma 
concepção é projetada para desem
penhar esta função • o que faz muito 
bem ·, embora -isto contrariasse al
guns setores combativos do movi·

menta comunitário do país. 
2. Legitimar a forma autOfitária

Jornal do Bt"Bt11/. 23. 03_88 
gundo F_inno Trindade, 60 anos 1 ç;,secretáno da Confederação Na�io-
7a1 das Associações de Moradores errenho adepto dos cinco anos d� mandato para o presidente Sarney Os paulistas foram convocado�para vir a Brasília no último domin

:; 
quando, numa reunião no sindio de motoristas, o secretário geral da Federação de Mato Grosso 

:alm1r Cardoso, falando em nome ,� SEAC e da Confederação Na-
tonal das Associações de Moradoes, convocou para a manifestação f, o seminário, segundo garantiu dJn<!._aura Rosa, presidente d�

1
��'ªº de Moradores da Zona Les-

romo foi criada, sem discussão, sem 
plano de lutas e sem ligação direta 
com sua base. 

3. Legitimar uma entidade que não
representa nem mesmo o conjunto 
das Associações de Moradores do 
pais, sequer contribuiu para o cresci
mento do Movimento e apenas agiu 
durante a elaboração da atual Consti
tuição como se representasse os inte
resses do movimento no país. 

4. Legitimar um processo de parti
darização do movimento através de 
composições de diretorias para a 
CONAM que respeitam alianças par
tidárias e não a representatividade 

·das lideranças no movimento e tão
pouco são discu_tidas em suas bases.

5. Participar deste congresso seja
como observador ou com proposta de
"tomar" a CONAM e mudá-la é con
tribuir para a construção de uma enti
dade que estruturalmente foi concebi
da para atuar e fortalecer um movi
mento dentro de uma concepção con
servadora e corporativista de Movi
mento Comunitário e Popular.

6. Participar deste congresso é
apoiar as alianças entre vários setores
da burgeusia, é apoiar os 5 anos para
Samey defendido pela CONAM, é
apoiar o próprio governo que não pos
sui nenhuma legitimidade e é garanti·
do pelo poder armado e por setores
conservadores da sociedade.

7. Participar do congresso da CO
NAM com a pretensão de garantir a 
eleição de uma diretoria representati
va do movimento combativo do pais é 
a maior das ilusões, pois o congresso 
contará com mais de 10 mil pessoas 



(segundo seus dirigentes) e, olhando 
a história dos congressos anteriores, 
quem garante que os participantes do 
congresso serro delegados eleitos, 
representativos e atuarão no Con
gresso como delegados? Por acaso 
as forças que compõem a atual dire
toria estão dispostas a fazerem um 
congresso sério e deixaram de "arre
banhar" delegados? Ora, a única pos
sibilidade de transformar um congres
so da CONAM é dar um contra-golpe. 
É isto que se quer? 

8. Participar deste congresso e ten�
tar eleger uma Diretoria representati
va é querer colocar "remendo novo 
em pano velho", é realizar um esforço 
muitas vezes maior do que construir 
uma Central do Movimento Popular, 
que desde ié poderá ser reoresentati.-

--�- - -- -

va e fruto de uma articulação de fato 
dos movimentos combativos do pais. 

9. Participar da CONAM e de seus
congressos é ferir os princípios mais 
elementares defendidos pela ANAM
POS e por muitos outros setores 
rombativos do movimento que são: 

- Construção de entidades demo
cráticas, de massas e representativas 
do movimento real, de base; 

- Respeito à democracia interna
das instâncias, da autonomia e inde
pendência do movimento em relação 
ao Estado, ao governo e a Partidos 
Políticos. 

Por tudo isto, os militantes ANAM
PIST AS devem mostrar aos dirigentes 
e bases das entidades onde atuam, o 
significado da participação neste 

Congresso e na própria CONAM. É 
fundamental que o movimento perce
ba a verdadeira face da CONAM, que 
nada mais é do que um aparelho bu
rocrático e fantasma. É preciso mos
trar também que a CONAM reforça 
uma concepção de Movimento que di
fulta · o crescimento e avanço da luta 
popular do pafs. 

COORDENAÇÃO NACIONAL 
DAANAMPOS 

Dezembro/88 

NOTA: Quando usamos a expressão 
ªMovimento comunitárioª, referimo
nos a Entidades como Associações 
de Moradores e similares, que são 
parte. do Movimento Popular. 

-vernantes só
ivindicações

1 no ·Nordes

ipe e Mara
) Minas Ge
toriosas ocu

as áreas que
1 em 1988 fo
s lavradores.



NOVA IGUAÇU, 03 SETEMBRO DE 2001. 
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do compromisso desta hónrosa entidade na construç3o 

, no confli'tuoso mundo dos traóalhoexl!XJ:6�, 

� � bendo que atravessamos uma grave crise de desemprego no 

' '

Pais, nós da Pastorais Sociais, queremos nos unir aos varias sindi-

"' b '! d ( ) . - d d 1 ' • • �A�lô�S catos ll'-as tra 1.,ha ores as ., assoc-z..açoes e mora ores; ongs 1 -z..greJas - r�rr:,e.
e movimentos po ulares, afim de juntosfncontrarmos formas alternat�vas 

de reverter es�e guadro. Assim estamos organizando um Simp8sio sobre: 

n O Futuro do Trab lho Na Sociedade Brasileira ",ha ser realizado no 

dia 20/10/2001 de 9:00 às 17:00., nO Cenfor (centro de formação de li-
deres) ., situado à rua: Dom Hypôlito de oliveira, (ao lado do sesc). 

Queremos com este., nos preparar para o grande Simpósio Nacional que 

(acontecerá em são 'f)au lo entre os dias 14 e 1?
1 

de novembro_�
Para fazermos um simp�sio bem construtivo, pedimos que traga alguns 

dkdos, tais como: média de trabalhaJors na base, número de sindicaliza

�) i:/5 dos., n 9 de demissões ( homo log ções no Último anoa,
1 

mJdia salarial ( 2 úl

timos acordos coletivos) ., méd"a dp trabalhadores sem carteira assinada, 

Pois (l:f3sim 1poderemos ver uma r tidade mais concreta de n�ssa realidade, 
-----

J 

Anciósamente aguardamos resentantes desta entidade para o 

Simpdsio. 
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UM ABRAÇO FRATERNAL 

A COORDENAÇÃO 
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ANO A (ROXO ou RÓSEO) ANO LXXIII - REMESSA Ili - 6-3-2005 - Nº 12 

O DOMINGO 
SEMANÁRIO LITÚRGICO-CATEQUÉTICO 

MISSAiDÓ4º DOMINGO DA QUARESMA ft Leitura do Primeiro Livro de Sa
lil muél. - Naqueles dias, o Se
nhor disse a Samuel: 1b"Enche o chi
fre de óleo e vem para que eu te envie 
à casa d_e Jessé de Belém, pois es
colhi um rei para mim entre os seus 
filhos". 6Assim que chegou, Samuel 
viu a Eliab e disse consigo: "Certa
mente é este o ungido do Senhor!" 

PR.: Irmãos e irmãs, o Deus da luz 
vos conceda a graça da harmonia e 
da concórdia, na paz de nosso Se
nhor Jesus Cristo e na comunhão do 
Espírito Santo! 
AS.: Bendito seja Deus que nos 

reuniu no amor de Cristo! 
7Mas o Senhor disse-lhe: "Não olhes 

ATO PENITENCIAL para a sua aparência nem para a sua 
ft PR.: o Senhor nos chama para grande estatura, porque eu o rejei
U a luz reveladora de sua Palavra. tei. Não julgo segundo os critérios 
No mundo, é forte o incentivo para nos do homem: o homem vê as aparên
fazermos cegos à atuação da graça cias, mas o Senhor olha o coração". 
em nossa vida. Confiantes, peçamos 1ºJessé fez vir seus sete filhos à
perdão de nossos pecados ( pausa). presença de Samuel, mas Samuel 
COM.: Senhor, perdoai nosso orgu- disse: "O Senhor não escolheu a ne
lho, que nos faz confiar mais no po- nhum deles". 11E acrescentou: "Es
der da tecnologia e da ciência do que i tão aqui todos os teus filhos?" Jessé 
no poder do, evangelhp! 1 réspondeu: "Resta ainda o mais no-

-•-•••t!":��::'!'���!!!!!!l&�A�S�-=:,=fS�e
:=
n
::
h:9:;!:·r�. t�

e�nde._Ei-�dade de nós! vo, ue está apascentando as ove
COM.: Cristo, pe/doai'"nosso medo aê ltias". amuei· oraenou a !3Sse: 
testemunhar nossa condição de bati- "Manda buscá-lo, pois não nos sen
zados! . . , taremos à mesa enquanto ele não 

COM.: Quaresma não é tempo ape
nas de penitência, mas também de 
receber a Palavra que anuncia a mi
sericórdia de Deus. Acolher a Pala
vra significa ter fé naquele que o Pai 
enviou como Luz que afasta as tre
vas do mal, fazendo brilhar a vida. 

Ritos 
Iniciais 

CANTO DE ENTRADA 
CD: LITURGIA XIII 

1 
(de pé) 

a Refrão: Alegres vamos à casa
do Pai/ e na alegria cantar seu 

louvor! / Em sua casa somos feli
zes:/ participamos da ceia do amor. 
1. A alegria nos vem do Senhor,/ seu
amor nos conduz pela mão. / Ele é 
luz que ilumina o seu povo, / com 
segurança lhe dá a salvação. 
2. O Senhor nos concede os seus
bens,/ nos convida à sua mesa sen
tar/ e partilha conosco o seu Pão. / 
Somos irmãos ao redor deste altar. 
ACOLHIDA 

ft PR.: Em nome do Pai .do Fi
U lho e do Espírito Santo 
AS.: Amém! 

AS.: Cristo, tende piedade de nós! chegar''. 12Jessé mandou buscá-lo. 
COM.: Senhor, perdoai nossa falta de Era Davi, ruiv_o, �e belos olhos e de 
visão cristã diante da violência e da formosa aparenc1a. 
maldade presentes em nosso meio! E o Senhor disse: "Levanta-te, un-

, 
. . t I" 13aS I t h" AS.: Senhor, tende piedade de nós! ge-o. e e� e. a�ue ornou o c 1-

PR . 0 t d _ d fre com oleo e ungiu a Davi na pre-.. eu: 0 0 po eroso... sença de seus irmãos. E a partir da-
AS.: Amem! quele dia o espírito do Senhor se apo-
0 RÉ MOS (pausa). ó Deus, que derou de Davi. - Palavra do Senhor.

por vosso Filho realizais de AS.: Graças a Deus! 
modo admirável a reconciliação 
do gênero humano, concedei ao SALMO DE RESPOSTA (SI 22/23)
povo cristão correr ao encontro (cantado)

das festas que se aproximam, 
cheio de fervor e exultando de fé. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espí
rito Santo. AS.: Amém! 

Liturgia 
da Palavra 

1 L�ITURA (1Sm 16,1b.6-7.10-13a) 
COM.: Não escolhendo o primogênito 
dos filhos de Jessé, Deus mostra sua 
total liberdade e sua capacidade de 
ver muito além das aparências. 

ftRefrão: O Senhor é o pastor 
U que me conduz; / não me fal
ta coisa alguma! 
1. O Senhor é o pastor que me con
duz; / não me falta coisa alguma. / 
Para as águas repousantes me enca
minha / e restaura minhas forças. 
2. Ele me guia no caminho mais se
guro, / pela honra de seu nome. / 
Mesmo que eu passe pelo vale tene
broso, / nenhum mal eu temerei. 
3. Preparais à minha frente uma me
sa, / bem à vista do inimigo, / e com 
óleo vós ungis minha cabeça;/ o meu 
cálice transborda. 



11 LEITURA (Ef 5,8-1 4) mendigo - diziam: "Não é aquele Inovo? Por acaso quereis tornar-vos
COM.: Paulo convida os cristãos a que ficava pedindo esmo.la?" 9Uns discípulos dele?" 28Então insultaram
rejeitar as trevas, vivendo segundo diziam: "Sim, é ele!" Outros afirma- no, dizendo: "Tu, sim, és discípulo 
a vocação de filhos da luz. vam: "Não é ele, mas alguém pare- dele! Nós somos discípulos de Moi-

ft Leitura da Carta de São Paulo cido com ele". Ele, porém, dizia: "Sou sés. 29Nós sabemos que Deus falou 

W aos Efésios. _ Irmãos, ªoutro- eu mesmo!" , a Moisés, mas esse não sabemos 

ra éreis trevas, mas agora sois luz 
1ºEntão lhe perguntaram: "Como é de onde é". 3ºResp.ondeu-lhes o ho

no Senhor. Vivei como filhos da luz. que se abriram os teus olhos?" 11Ele , mem: "Espantoso! Vós não sabeis
9E O fruto da luz chama-se: bonda- respondeu: "Aquele homem chamado de onde ele é? No entanto, ele abriu

de, justiça, verdade. 10Discerni O que Jesus fez lama, colocou-a nos meus me os olhos! 31Sabemos que Deus

agrada ao Senhor. 11Não vos asso- ol�os e �iss�-me: ·�ai a Siloé e lava- 1 não escuta os �ec_adores, mas escu

cieis às obras das trevas, que não le- te . Entao fui, lavei-me e comecei a ta aquele que e piedoso e que faz a
vam a nada; antes, desmascarai-as. ver''. 12Perguntaram-lhe: "Onde está sua vontade. 32Jamais se ouviu dizer

120 que essa gente faz em segre- ele?" Respondeu: "Não sei". 13Leva- que alguém tenha aberto os olhos a
do, tem vergonha até de dizê-lo. ram então aos fariseus o homem que um cego de nascença. 33Se este
13Mas tudo que é condenável torna- tinha sido cego. 14Ora, era sábado o homem não viesse de Deus, não
se manifesto pela luz_; e tudo O que dia em que Jesus tinha feito lama e poderia fazer nada". 340s fariseus
é manifesto é luz. 14E por isso que aberto os olhos do cego. 15Novamen- disseram-lhe: "Tu nasceste todo em
se diz: "Desperta, tu que dormes, te, então, lhe perguntaram os fariseus pecado e estás nos ensinando?" E

levanta-te dentre os mortos e sobre como tinha recuperado a vista. Res- expulsaram-no da comunidade. 

ti Cristo resplandecerá"._ Palavra pondeu-lhes: "Colocou lama sobre 35Jesus soube que o tinham expul-

do Senhor. meus olhos, fui lavar-me e agora sado. Encontrando-o, perguntou-lhe: 

AS.: Graças a Deus! 
vejo!" 16Disseram, então, alguns dos 1 "Acreditas no Filho do Homem?" 
fariseus: "Esse homem não vem de 36Respondeu ele: "Quem é, Senhor, 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO Deus, pois não guarda o sábado". , para que eu creia nele?" 37Jesus

. , . Mas outros diziam: "Como pode um disse: "Tu o estás vendo; é aquele
COM .. A_ f� em Cnsto a(a�ta as tr'=:- pecador fazer tais sinais?" 11E havia que está falando contigo". Exclamou
vas, restt�wndo toda a v,sao. (de pe) divergência entre eles. Perguntaram ele: 3.ª"Eu creio, Senhor!" E prostrou-
ª Refrao: L?uvor e glória a ti, Se- l outra vez ao cego: "E tu, que dizes s� d1a�te d� Jesus. 39Então Jesus 

nhor, / Cristo, Palavra de Deus, daquele que te abriu os olhos?" Res- disse: Eu vim a este mundo para 
I Cristo, Palavra de Deus! pondeu: "É um profeta"., exercer um julgamento, a fim de que 
1. Eu sou _a.lu...do mundo, nos.diz o 18Então os j!,ldeus não .acreditaram I o que não vêem vejam, e os que 
S_enhor, / quem me se�ue, .da vida te- que ele tinha sido cego e que tinha vê�m se tornem cegos". Alguns _
ra o esplendor! (Melodia: faixa 3 do CD) recuperado a vista .. Chamaram os fariseus, que estavam com ele, ou

pais dele 19e perguntaram-lhes: "Este viram isto e lhe disseram: "Porven-
é o vosso filho, que dizeis ter nascido tura também nós somos cegos?" 

• O Senhor esteja convosco! cego? Como é que ele agora está 41Respon_deu-l�e_s Jesus: "Se fôsseis 
U AS.: Ele está no meio de nós! enxergando?" 20Os seus pais disse- c�g�s, ,n3:o terie,s �ulpa; mas como 

PR.: Proclamação do Evangelho de ram: "Sabemos que este é nosso I d1ze1s: Nos vemos , o vosso pecado 

ffi Jesus Cristo segundo João. filho e que nasceu cego. 21Como ago- permanece". - Palavra da Salvação. 

AS.: Glória a vós Senhor! 
ra está enxergando,_ isso não sabe- 1 AS.: Glória a vós, Senhor! 

' mos. E quem lhe abriu os olhos tam- _ , 
. Naquele tempo, 1ao passar, Jesus 

I 
bém não sabemos . Interrogai-o, ele ! PROFISSAO DE FE (2 coros/de pé)

�1u u� �ornem cego de nascença .. é. maior de idade, ele pode falar por a PR.:-Creio em Deus Pai 
.. os d1sc1pulos perguntaram a Jesus: s1 mesmo". 22Os seus pais disseram Utodo-poderoso, 
Mestre, quem pecou para que nas- isso, porque tinham medo das auto- Criador do céu e da terra;

cesse cego: ele ou os seus pais?" ridadesjudaicas. De fato, os judeus 1º-e em_J�sus Cristo, 
3Jesus respondeu: "Ne� ele nem já tinham combinado expulsar da 12º-

seu un_,co Filh�, nosso Senhor,

seus pais pecaram, mas isso serve comunidade quem declarasse que d
queEfo1 _c_o

t

ncseb1

t

do pelo po der 

b d 
. o s pm o an o; 

para que as 0
4 _

ras e D�u_s se ma�,- Jesus era o. M�ssias. 23F9i por isso 1 º- nasceu da Virgem Maria,
testem nele. E necessario que nos que seus pais disseram: "E maior de padeceu s ob Pôncio Pilatos , 
realizemos as obras daquele que me idade. Interrogai-o a ele". 2º-foi cru cificado , morto e sepu l tado; 
enviou, enquanto é dia. Vem a noite, 24Então os judeus chamaram de 1

1 º- desceu � mansão d�s m�rtos ; 

em que ninguém pode trabalhar .. novo o homem que tinha sido cego º res �usc1tou -ªº terc':1ro dia; . 

sE t t d . " , , . · 2--subiu aos ceu s; esta sentado a
nquan o es ,?� n_o r:iun o, eu sou a I Disseram-lhe: Da gloria a Deus! Nós direi ta de Deus Pai todo-pode ros o, 

l�z do mu_ndo . Dito isto, Jesus.cus- . sabemos que esse homem é um ! 1º-donde há de vir a julgar
p1u no chao, fez lama com a saliva e · pecador". 25Então ele respondeu: "Se I os vivos e os mortos. 

�olo_cou-a so,?rn os olhos do _ce90. ele é pecador, não sei. Só sei que , 2:- Creio no Esp!rito s31�to,
E d1�s�:lhe: Vai lav�r-te na p�scina eu era cego e agora vejo". 26Pergunta- I �º= na santa lgr=Jª catohca, 

de S1loe .. ram-lhe então· "Que é q I t f ? 
0 

na co�un�ao dos santos, 
. · ue e e e ez · 

1
1-- na rem1ssao dos pecados 

O cego!º'· l�v?u-se e voltou enxer- Como te .�briu_ os olh?s?" 27Respon- 2º-na ressurreição da carne,'
gando. Os vizinhos e os que costu- deu ele: Eu ia vos disse, e não es- 1 º-na vida eterna. 
mavam ver o cego - pois ele era cutastes. Por que quereis ouvir de AS.: Amém! 

EVANGELHO (Jo 9,1-41) 

1 PÁG.! 21 \, 



ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 
fP.IIPR.: Irmãos e irmãs,, Jesus é a 
Ui:ILuz do mundo. Peçamos que ele 
venha a0 nosso encontro e nos ·cure 
da escuridão que aflige nossa exis
tência. 
1 - Pela Igreja, para que nunca se 
canse de iluminar o mundo com_ a 
luz do evangelho, rezemos. 
AS.: Senhor, dai-nos a vossa luz! 
2 - Para __ que sejamos compreensi
vos e fraternos com os que desco
nhecem o evangelho e vivem nos en
ganos do consumismo, rezemos. 
3 - Para·-que os governantes bus
quem a luz da verdade e da paz para 
todas as.nações em guerra, rezemos. 
4 - Para que todas as pessoas se 
voltém para Deus, encontrando as
sim o caminho da luz, rezemos. 
Pode haver outras preces da Comunidade. 
PR.: ó Deus, fazei que vosso povo, 
iluminado pela luz da verdade e do 
amor, volte para vós de coração con
vertido. Por Cristo, nosso Senhor. 
AS.: Amém! 

·Liturgia i 
Eucarística

-
-

Refrão: O vosso coração de 
pedra se converterá / em no-

vo, em novo coração. 
1. Tirarei do vosso. peito vosso cora
ção de pedra, / no lugar colocarei no
vo coração de carne.
2. Dentro em vós eu plantarei, plan
tarei o meu espírito: / amareis os
meus preceitos, seguireis o meu
amor.
3. Dentre todas as nações, com amor
vos tirarei, / qual pastor vos guiarei
para a terra, a vossa pátria.
4. Esta terra habitareis: foi presente
a vossos pais. / E sereis sempre o
meu povo, eu serei o vosso Deus.

Orai, irmãos e irmãs ... (de pé) 

ffl AS._: Receba _o Senhor por tuas 
1'-'mãos_este sacrifício, para gló
ria do seu nome, para nosso bem 
e de t�da a santa Igreja! 
(Sobre as oferendas) 
, 

r"\DEUS, concedei-nos, venerar 
Vcom fé e oferecer pela reden
ção do mundo os dons que nos 
salvam e que vos apresentamos 
com alegria. Por Cristo, nosso 
Senhor. AS.: Amém! 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA - li

Prefácio: O cego de nascença 
' (Missal, págs. 204/477) 

mPR.: Na verdade, é- justo e ne
ll:lcessário, é nosso dever e sal
vação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, $enhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso, por Cristo, 
Senhor nosso. 

Pelo mistério da encarnação, Je
sus conduziu à luz da fé a humani
dade que caminhava nas trevas. E 
elevou à dignidade de filhos e filhas 
os escravos dó pecado, fazendo-os 
renascer das águas do batismo. 

Por essa razão, com os anjos e 
com todos os santos, entoamos um 
cântico novo, para proclamar vossa 
bondade, cantando (dizendo) a uma 
só voz: 
AS.: Santo, Santo, Santo ... 
PR.: Na verdade, ó Pai, vós sois san
to e fonte de toda santidade. San
tificai, pois, estas oferendas, derra
mando sobre elas o vosso Espírito, 
a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e ffi o Sangue de Jesus Cris
to, vosso Filho e Senhor nosso. 
AS.: Santificai nossa oferenda, 

ó Senhor! 

sejamos reunidos pelo Espírito San
to num só corpo._ 
AS.: Fazei de nós um só corpo 

e um só espírito! 
PR.: Lembrai-vós, ó Pai, da vossa 
Igreja que se faz presente pelo mun
do inteiro: que ela cresça na caridade, 
com o papa ... , com o nosso bispo ... 
e todos os ministros do vosso povo. 
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, 

da vossa Igreja! 
PR.: Lembrai-vos também dos nos
sos irmãos e irmãs que morreram na 
esperança da ressurreição e de to
dos os que partiram desta vida: aco
lhei-os junto a vós na luz da vossa 
face. 
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, 

dos vossos filhos! 
PR.: Enfim, nós vos pedimos, ten
de piedade de todos. nós e dai-nos 
participar da vida eterna, com a Vir
gem Maria, Mãe de Deus, com os 
santos Apóstolos e todos os que 
neste mundo vos serviram, a fim de 
.vos louvarmos e glorificarmos por Je
sus Cristo, vosso Filho. 
AS.: Concedei-:nos o convívio 

dos eleitos! 
PR.: Estando para ser entregue e PR.: Por Cristo, com Cristo, em Cris
abraçando livremente a paixão ele to, a �ós, Deus Pai_ �oda-poderoso,' na unidade do Espinto Santo, toda

:�����---;-�e--lêffl'a 'ã1)lõ'na, gor - p - . 
. sempre. AS.: Amém! 

Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente e o deu a 
seus. discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: 
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇf', QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VOS E POR TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 

Eis o mistério da fé! 
AS.: Anunciamos, Senhor, 

a vossa morte e proclamamos 
a vossa ressurreição. 
Vinde, ·senhor Jesus! 

PR.: Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Fi
lho, nó,s vos oferecemos, ó Pai, o 
pão da vicia e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos porque nos tor
nastes dignos de estar aqui na vos
sa presença e vos servir. 

, .... 
AS.: Recebei, ó Senhor, 

a nossa oferta! 
PR.: E nós vos suplicamos que, parti
cipando do Corpo e Sangue de Cristo, 

PAI-NOSSO (como de costume) 
IIJ PR.: _Livr�i-nos ?e todos_ os ma

les,• o Pai, e dai-nos hoJe ... 
AS.: Vosso é o reino, o poder 

e a glória para sempre! 
PR.: Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos ... 
AS.: Amém! 
PR:: A paz do Senhor esteja ... 
AS.: O amor de Cristo nos uniu! 
PR.: Em Jesus, que .nos tornou to
dos irmãos e irmãs com sua cruz, 
saudai-vos com um sinal de recon
ciliação e de paz! 
Todos se cumprimentam segundo o costume. 
mAS.: Cordeiro de Deus, que ti
ll:lrais o pecado do mundo, ten
de piedade de nós! (bis) / Cordei
ro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, dai-nos a paz! 
PR.: Eu sou a luz do mundo; quem 
me segue não andará nas trevas, 
mas terá a luz da vida. Eis o Cordei
ro de Deus, que tira o pecado do 
mundo! 
AS.:senhor, eu não sou digno (a)de 
que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo(a) 
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CANTO DE COMUNHÃO 
ff!!I Refrão: Dizei aos cativos: "Saí!" 
�/ Aos que estão nas trevas:/ 
"Vinde à luz!"/: Caminhemos para 
as fontes,/ é o Senhor quem nos 
conduz! 
1. Foi no tempo favorável/ que eu
te ouvi, te escutei,/ no dia da salva
ção/ socorri-te e ajudei.

E assim te guardarei,/te farei me
diador/ d'aliança com o povo,/ será 
seu libertador! 
2. Não terão mais fome e sede,/ nem
o sol os queimará,/ o Senhor se com
padece,/ qual Pastor os guiará ... 

Pelos montes, pelos vales/ passa
rão minhas estradas,/ e virão de to
da parte/ e encontrarão pousada. 
3. Céus e terra, alegrai-vos,/ animai
vos e cantai;/ o Senhor nos conso
lou,/ dos aflitos se lembrou!

Poderia uma mulher/ de seu filho 
se esquecer?/ 'Inda que isso aconte
cesse, / nunca iria te perder! 

O 
REMOS (pausa): ó Deus, luz
de todo ser humano que vem 

a este mundo, iluminai nossos co
rações com o esplendor da vossa 
graça, para pensarmos sempre o 
que vos agrada e amar-vos de todo 
o coração. Por Cristo, nosso Se
nhor. AS.: Amém! 

Ritos 

Finais 

---J..� 

Indique- se o compromi sso da semana . 

COM.: Agradeçamos a Deus, que nos 
cura de nossas trevas, concedendo
nos a graça de poder ver tudo à luz 
da fraternidade e da solidariedade. 

BÊNÇÃO FINAL 
ffl PR.: O Senhor esteja convosco! 
Ili AS.: Ele está no meio de nós! 
PR.: Abençoe-vos Deus todo-pode
roso, Pai e Filho� e Espírito Santo! 

AS.: Amém! 
PR.: Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe! AS.: Graças a Deus! 
Canto final à escolha. 

LITURGI A DA PALAVRA: 2ªf.: ls65,17-21; 
SI 29; Jo 4,43-54-3ª f.: Ez 47, 1-9 .12; SI 45; 
Jo5,1-16-4ªf.: ls49,8-15; SI 144; Jo5,17-
30-5ªf.: Ex 32,7-14; SI 105; Jo 5,31-47-6ª
f.: Sb 2, 1 a .12-22; SI 33; Jo 7, 1-2 .10.25-30-
Sáb.: Jr 11, 18-20; SI 7; Jo 7,40-53 - Dom.:

Ez 37, 12-14; SI 129; Rm 8,8-11; Jo 11, 1-45.

ENTRE A CEGUEIRA 
E A VISÃO 

A 
cegueira é uma das mais terrí
veis /imitações da vida. Mas nós 

também, ainda que tenhamos visão
invejável, freqüentamos com assi
duidade o mundo dos cegos.

Somos cegos quando não presta
mos atenção na presença de Deus
em nossa história e nos voltamos
para interesses de pouca valia. So
mos videntes quando sabemos per
ceber a passagem de Deus ao nosso
lado, atendemos às suas propostas
e cobranças e aceitamos com grati
dão a salvação que Ele nos traz.

Somos cegos quando nem toma
mos conhecimento do nosso seme
lhante e, entre nós e ele, erguemos
barreiras de raça e de cor, de classe
social ou de religião - de modo que
ele não venha a cruzar o nosso cami
nho. Somos videntes na hora em que
o aceitamos como companheiro de
viagem e como irmão muito querido.

Somos cegos na hora em que fe
chamos olhos e coração ao sofrimen
to, às lágrimas e ao abandono de 
tantos excluídos, condenados à mor
te prematura pela falta de remédios, 
alimentação e moradia. Somos vi
dentes quç1.ndo temos a coragem de 
entrar na tri6ulação e na tragédia de
les; quando; nos tornamos solidários 
com sua cruz e nos pomos a seu ser
viço, a fim de levantá-los e restituir
lhes a dignidade de filhos de Deus. 

Somos cegos na hora em que jo
gamos nas costas dos outros a res
ponsabilidade pelas coisas erradas 
que acontecem em nosso meio. Mas 
somos videntes quando admitimos 
nossa injustiça, violência e dureza 
de coração e nos emendamos, com 
coragem, de nosso pecado. 

Somos cegos quando nos julga
mos donos da verdade e, por isso, 
roubando o lugar de Deus, lançamos 
sentenças de vida e de morte em ci
ma do irmão que errou. Somos vi
dentes quando do nosso irmão, ain
da que pecador, nos fazemos defen
sores, lembrados de que nossa luta 
deve ser contra o pecado, não contra 
o pecador.

Brilhe para nós um raio da luz de
Cristo, a fim de que possamos andar 
sempre de acordo com o amor, a 
justiça e a verdade! 

Pe. Virgílio, ssp 

CF-2005 ECUMÊNICA 
SOLIDARIEDADE E PAZ 

Paz não é somente ausência de guerra, 
porque também a tirania pode trazer tran
qüilidade social, impedindo revoltas, es
magando os descontentes. Tranqüilidade 
social só é paz quando as exigências da 
justiça encontram uma realização har
mônica. Como nem toda ordem é justa, a 
ordem criada deve sempre se confrontar 
com a ética. 
. A paz, profundo anseio de toda pes

soa, é utopia e conquista. Utopia, porque 
supõe a reconciliação universal. Conquis
ta, porque se constrói à medida que in
vestimos nossa energia nesse grande em
preendimento. 

Sendo anseio exigente, a paz não existe 
pela metade e não suporta limitações. 
Quando falamos sobre paz, precisamos 
pensar em dois aspectos: um é que ela 
deve viver em nós, e o outro é que deve
mos ser seus agentes, trazendo- a para a 
nossa sociedade. 

Não se constrói a paz com uma postura 
apática. Não devemos esconder conflitos, 
divergências, injustiças e violência. É 
preciso agir, fazer alguma coisa. A socie
dade não enxerga ainda a necessidad� da 
p 1 1paçaoa e o un 
çãQ dos'pt:oblemas em sua raiz nem 0 fato 
de que quem l.ldÓta o caminho da contra
violência pennite que o agressor dite "os 
meios" da luta. 

A solidariedade previne a violência e 
põe o efetivo exercício da cidadania ao 
álcance de todos. 

A solução que a Bíblia aponta é um 
processo de reconciliação, combinando 
misericórdia e justiça. Em Cristo, fomos 
perdoados para celebrar o perdão e viver 
a solidariedade, a misericórdia e a recon
ciliação em nossa sociedade. 

No Sermão da Montanha ( cf. Mt 5-7), 
Jesus Cristo, mostrando que a lógica da 
paz é uma lógica de solidariedade, apre
senta algumas atitudes concretas dos que 
são chamados filhos de Deus: se lhes fe
rem qe um lado, oferecem o outro; se lhes 
pedem a capa, oferecem também a túnica; 
se lhes solicitam a companhia para uma 
milha, são solidários pelo menos em duas. 
Quem assim procede não é bobo, é gene
roso e promove a paz. 

(Texto-Base da CF-2005) 
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ANO C (ROXO) ANO LXXII - REMESSA Ili - 7-3-2004- N2 12

O DOMINGO 
SEMANÁRIO LITÚRGICO-CATEQUÉTICO 

MISSA DO 22 DOMINGO DA QUARESMA 
PR.: Deus todo-poderoso tenha com
paixão de nós, perdoe os nossos pe
cados e nos conduza à vida eterna! 

COM.: Cristo é o centro e o promo
tor da aliança definitiva entre Deus 
e nossas comunidades. Celebremos 
e cantemos com alegria e agradeci
mento, porque participamos dessa 

Para sermos, ó Senhor, / solidá
rios com os irmãos/ que ainda não AS.: Amém! 
tiveram / vida plena, salvação. 

OREMOS (pausa): ó Deus, que 
4. Nós buscamos teu perdão / pelo , nos mandastes ouvir o vosso 
mal que praticamos, / pois ao po- Filho amado, alimentai nosso es
bre, nosso irmão, / água limpa nós pírito com a vossa palavra, para 
nega�os. , . que, purificado o olhar de nossa 

Poluindo_ nossas font�s, / e � vida fé, nos alegremos com a visão da que se �a1. .. / Nova pa_sco� v1vere- vossa glória. Por nosso Senhor Je-mos / so no teu amor, 0 Pai. sus Cristo, vosso Filho, na unida-
Canto de entrada opcional (solo/todos): de do Espírito Santo. AS.: Amém! 

Aqui chegando, Senhor, / que 
poderemos te dar? (bis) Um sim

ples coração e uma vontade de can
tar (bis). Recebe nosso louvor/ e tua 

Liturgia 
da Palavra 

paz vem nos dar (bis). A tua graça, 1 LEITURA (Gn 15,5_12_17_18)Senhor, / melhor que a vida será 
(bis). E o teu amor em nós será ma
nancial (bis) de água boa a jorrar, / 
pra nossa sede estancar (bis). 

ACOLHIDA 
PR.: Em nome do Pai e do Fi
lho e do Espírito Santo. 

AS.: Amém! 

COM.: A aliança oferecida por Deus
à humanidade está no centro de to
da a história da salvação. 

Leitura do Livro do Gênesis. -
Naqueles dias, 5o Senhor con

duziu Abrão para fora e disse-lhe: 
"Olha para o céu e conta as estre
las, se fores capaz!" E acrescentou: aliança divina. 

Ritos 
Iniciais to, esteja convosco! se: "Eu sou o Senhor que te fez sair 1 

PR.: O Deus da esperança, que nos "Assim será a tua descendência".
cumula de toda a alegria e paz em 6Abrão teve fé no Senhor, que con
nossa fé, pela ação do Espírito San- siderou isso como justiça. 7E lhe dis-

1 AS.: Bendito seja Deus que nos de Ur dos caldeus, para te dar em 
CANTO DE ENTRADA (de pé) reuniu no amor de Cristo! possessão esta terra". 
CD: CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2004 ATO PENITENC IAL (cantado) ªAbrão lhe perguntou: "Senhor

D 
1 _ Venham todos, vamos juntos 1 1 _ . Deus, como poderei saber que vou 
ao encontro do Senhor; 1 Ele mes- P_R

_.
: Abraao ouviu a prom_ess'.3- possuí-la?" 9E o Senhor lhe disse: 

mo nos convida I para a ceia do amor. d1v1na e respondeu com !1del1- ''Traze-me uma novilha de três anos, 
Jesus Cristo, água viva, / vem co- dade. Cantando, peç�mos perdao p�- uma cabra de três anos, um carnei

nosco celebrar, / num fraterno con- las v_ezes em que nao demos ouvi- ro de três anos, além de uma rola e 
viver, / nossa vida renovar. dos ª voz de Deus. de uma pombinha". 
Refrão: Pela água que dá vida, 1 pe- AS.: Perdão, Senhor, 10Abrão trouxe tudo e dividiu os 
los dons da criação, / ó Senhor do para O vosso povo! (bis) animais pelo meio, mas não as aves, 
universo, / eis a nossa louvação! SOLO: Perdão, Senhor, por termos colocando as respectivas partes 
2. Senhor Deus, Pai de bondade, / preferido confiar em nossa fraqueza, uma frente à outra. 11Aves de rapina
criador de todo ser, ; vem trazer-nos / sem saber que sois a fortaleza! se precipitaram sobre os cadáveres, 
conversão / e ensinar-nos a viver. SOLO: Perdão, Senhor, por termos mas Abrão as enxotou. 120uando o 

Como outrora, no deserto, / sacias- preferido recusar a vossa verdade, / I sol já se ia pondo, caiu um sono pro
te o teu povo, / vem, Senhor, vem I sem saber que ela é liberdade! fundo sobre Abrão e ele foi tomado 
saciar-nos, / e faremos mundo novo. SOLO: Perdão, Senhor, por termos de grande e misterioso terror. 17Quan-
3. Pela água do batismo/ vida nova tantas vezes caminhado sem espe- do o sol se pôs e escureceu, apare
recebemos, / e, na fonte da Pala- rança, / sem saber que sois a segu- ceu um braseiro fumegante e uma 
vra, / de tua graça nós bebemos; 1 rança! tocha de fogo, que passaram· por 
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.. 

entre os animais divididos. 1ªNaque
le dia o Senhor fez aliança com 
Abrão, dizendo: "Aos teus descen
dentes darei esta terra, desde o rio 
do Egito até o grande rio, o Eufrates". 
- Palavra do Senhor ..
AS.: Graças a Deus!

ção, é sinal de libertação para'o povo 
oprimido com a escravidão. (de pé) 
,._ Refrão: Louvor a vós, ó Cris
U to rei, /: rei da eterna glória! 
1. Numa nuvem resplendente fez-se
ouvir a voz do Pai: / "Eis meu Filho
muito amado, escutai-o todos vós!"

SALMO DE RESP. - SI 26 (cantado) EVANGELHO (Lc 9,28b-36) 
'-9 Refrão: Ó Senhor, ouvi a voz 
U do meu apelo, 1 meu coração 
fala convosco confiante! 
1. O Senhor é minha luz e salvação;
/ de quem eu terei medo? / O Senhor
é a proteção da minha vida; / perante
quem eu tremerei?
2. Ó Senhor, ouvi a voz do meu ape
lo, / atendei por compaixão! / Meu
coração fala convosco confiante, /
é vossa face que eu procuro.
3. Não, afasteis em vossa ira o vos
so servo, / sois vós o meu auxílio! /
Não me esqueçais nem me deixeis
abandonado, / meu Deus e Salvador!
4. Sei que a bondade do Senhor eu
hei de ver / na terra dos viventes. /
Espera no Senhor e tem coragem, /
espera no Senhor!

li LEITURA (FI 3, 17-4, 1) 
COM.: Paulo lembra aos filipenses:
ser fiel a Cristo é praticar os compro
missos da aliança, os quais são as
sumidos no batismo. 

fJ Leitura da Carta de São Paulo
aos Filipenses. - 17Sede meus 

imitadores, irmãos, e observai os que 
vivem de acordo com o exemplo que 
nós damos. 1ªJá vos disse muitas 
vezes, e agora o repito, chorando: 
há muitos por aí que se comportam 
como inimigos da cruz de Cristo. 190 
fim deles é a perdição, o deus deles 
é o estômago, a glória deles está no 
que é vergonhoso, e só pens!:1,m nas 
coisas terrenas. 

2ºNqs, porém, somos cidadãos do 
céu. De lá aguardamos o nosso Sal
vador, o Senhor, Jesus Cristo. 21 Ele 
transformará o nosso corpo humilha
do e o tornará semelhante · ao seu 
corpo glorioso, com o poder que tem 
de sujeitar a si todas as coisas. 

4
·
1 Assim, meus irmãos, a quem 

quero bem e dos quais sinto sauda
de, minha alegria, minha coroa, meus 
amigos, continuai firmes no Senhor. 
- Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus!

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
COM.: A glória de Jesus, Filho de
Deus, manifestada na transfigura-
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� PR.: O Senhor esteja convosco!
U AS.: Ele está no meio de nós! 
PR.: Proclamação do Evangelho de 
ffi Jesus Cristo segundo Lucas. 
AS.: Glória a vós, Senhor! 

Naquele tempo, 28bJesus levou 
consigo Pedro, João e T iago, e su
biu à montanha para rezar. 29En
quanto rezava, seu rosto mudou de 
aparência e sua roupa ficou muito 
branca e brilhante. 30Eis que dois 
homens estavam conversando com 
Jesus: eram Moisés e Elias. 31 Eles 
apareceram revestidos de glória e 
conversavam sobre a morte que 
Jesus iria sofrer em Jerusalém. 

32Pedro e os companheiros esta
vam com muito sono. Ao desperta
rem, viram a glória de Jesus e os dois 
homens que estavam com ele. 33E 
quando estes homens se iam afas

tando, Pedro disse a Jesus: "Mes
tre, é bom estarmos aqui. Vamos fa
zer três tendas: uma para ti, outra 
para Moisés e outra para Elias". Pe
dro não sabia o que estava dizendo'. 

34Ele estava ainda falando, quan" 
do apareceu uma nuvem que os co
briu com sua sombra. Os discípulos 
ficaram com medo ao entrarem den
tro da nuvem. 35Da nuvem, porém, 
saiu uma voz que dizia: "Este é o 
meu Filho, o Escolhido. Escutai o que 
ele diz!" 36Enquanto a voz ressoava, 
Jesus encontrou-se sozinho. 

Os discípulos ficaram calados e 
naqueles dias não contaram a nin
guém nada do que tinham visto. -
Palavra da Salvação. 
AS.: Glória a vós, Senhor! 

PROFISSÃO DE FÉ (2 coros/de pé) 
lr.l PR.: -Creio em Deus Pai todo-pode-
11:1 roso, Criador do céu e da terra; 
12-e em Jesus Cristo,

·. · seu único Filho, nosso Senhor,
2º"- que foi concebido pelo poder 

do Espírito Santo; 
1 2- nasceu da Virgem Maria,

padeceu sob Pôncio Pilatos,
2�-:-:- foi crucificado, morto e sepultado; 
1 '} :·

J 
desceu à mansão dos mortos; 

·- ressuscitou ao terceiro' dia;
22- subiu aos céus; está sentado à

direita de Deus Pai tõdo-poderoso,

12-donde há de vir a julgar
os vivos e os mortos.

2º - Creio no Espírito Santo, 
1 2- na santa Igreja católica, 
22- na comunhão dos santos,
1 2- na remissão dos pecados,
2º- na ressurreição da carne,
1 º- na vida eterna.
AS.:Amém! 

ORAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 
m PR.: Enquanto orava, Jesus foi

envolvido e transfigurado pela 
luz divina. Também nós, iluminados 
pela esperança de ser ouvidos, apre
sentemos ao Pai nossos pedidos. 
1 - Para que a todos os seres vivos 
seja garantido o direito ao acesso à 
água como fonte de vida, rezemos: 
AS.: Senhor, escutai nossà prece! 
2 - Por todos os que têm Abraão co
mo pai na fé, para que sejam fiéis a 
Deus, vencendo as provações de 
cada dia, rezemos: 
3 - Por todas as pessoas que ainda 
desconhecem a Deus, para que se
jam alcançadas e transformadas pe
la sua Palavra, rezemos: 
4- Por todos nós aqui presentes, pa
ra que saibamos reconhecer em nos
sos irmãos e irmãs a face de Jesus,
mesmo quando desfigurada pela hu
milhação, rezemos:
Pode haver outras preces da Comunidade. 
PR.: Procuramos vossa face, ó Pai: 
Ajudai-nos a reconhecê-la nos sinais 
que falam de vós e a contemplá-la 
um dia com vosso Filho, Jesus Cris
to, nosso Senhor. AS.: Amém! 

Liturgia 
Sacramental 

PREPARAÇÃO DAS OFERTAS 
"" 1. Sê bendito, Senhor, para sem
i'-' pre, / pelos frutos das nossas 
jornadas! / Repartidos na mesa do 
Reino, / anunciam a paz almejada! 
Refrão: Senhor da vida, / tu és a 
nossa salvação! / Ao preparar-nos 
a tua mesa, / em ti buscamos res
surreição! 
2. Sê bendito, Senhor, para sempre
/ pelos mares, os rios e as fontes! /
Nos recordam a tua justiça, /que nos
leva a um novo horizonte!
3. Sê bendito, Senhor, para sempre
/ pelas bênçãos qual chuva torren
te! /Tu fecundas o chão desta vida /
que abriga uma nova semente!

Orai, irmãos e irmãs ... 
. . 

(depé) 

� AS.: Receba o Senhor por tuas 
W mãos este sacrifício ... 



(Sobre as oferendas) 
., ºDEUS, que estas oferendas la

vem os nossos pecados e nos
santifiquem inteiramente para ce
lebrarmos a Páscoa. Por Cristo, 
nosso Senhor. AS.: Amém! 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA - Ili 
Prefácio: A transfiguração do Senhor 

(Missal, págs. 188/482) 
,n PR.: Na verdade, é justo e ne
Uil cessário, é nosso dever e sal-
1ação dar-vos graças, sempre e em 
:odo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 
�terno e todo-poderoso, por Cristo, 
3enhor nosso. Tendo predito aos dis� 
)ípulos a própria morte, Jesus lhes 
nostra, na montanha sagrada, todo 
) seu esplendor. E com o testemu-
1ho da Lei e dos Profetas, simboli
�ados em Moisés e Elias, nos ensi
,a que, pela Paixão e Cruz, chegará 
1 glória da ressurreição. 

E, enquanto esperamos a realiza
;ão plena de vossas promessas, 
:om os anjos e com todos os san
as, nós vos aclamamos, cantando 
:dizendo) a uma só voz: 
,s.: Santo, Santo, Santo ... 
'R.: Na verdade, vós sois santo, ó 
)eus do universo, e tudo o que crias
es proclama o vosso louvor, porque, 
,or Jesus Cristo, vosso Filbo e Se-
1hor nosso, e pela força do Espírito 
,anto, dais vida e santidade a to
las as coisas e não cessais de reu-
1ir o vosso povo, para que vos ofe
eça em toda parte, do nascer ao 
1ôr-do-sol, um sacrifício perfeito. 
\S.: Santificai e reuni 

o vosso povo!
>R.: Por isso, nós vos suplicamos:
antificai pelo Espírito Santo as ofe
endas que vos apresentamos para
erem consagradas, a fim de que se
xnem o Corpo e � o Sangue de Je
us Cristo, vosso Filho e Senhor nos
o, que nos mandou celebrar este
1istério.
\S.: Santificai nossa oferenda, 

ó Senhor! 
1R.: Na_ noite em que ia ser entregue, 
le tomou o pão, deu graças, e o par
u e deu a seus discípulos, dizendo: 
OMAI, TODOS, E COMEI: 
,TO É O MEU CORPO, 
lUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 

le tomou o cálice em suas mãos, 
eu graças novamente e o deu a 
eus discípulos, dizendo: 
OMAI, TODOS, E BEBEI: 
STE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
1 SANGUE DA NOVA E ETERNA 
LIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 

POR VÓS E POR TODOS, 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 

Eis o mistério da fé! 
AS.: Salvador do mundo, salvai-nos, 

vós que nos libertastes pela 
cruz e ressurreição! 

PR.: Celebrando agora, ó Pai, a me
mória do vosso Filho, da sua paixão 
que nos salva, da sua gloriosa res
surreição e da sua ascensão ao céu, 
e enquanto esperamos a sua nova 
vinda, nós vos oferecemos em ação 
de graças este sacrifício de vida e 
santidade. 
AS.: Recebei, ó Senhor, 

a nossa oferta! 
PR.: Olhai com bondade a oferenda 
da vossa Igreja, reconhecei o sacri
fício que nos reconcilia convosco e 
concedei que, alimentando-nos com 
o Corpo e o Sangue do vosso Filho,
sejamos repletos do Espírito Santo
e nos tornemos em Cristo um só
corpo e um só espírito.
AS.: Fazei de nós um só corpo 

e um só espírito! 
PR.: Que ele faça de nós uma ofe
renda perfeita para alcançarmos a 
vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, Mãe de Deus, os 
vossos Apóstolos e Már tires, N .  
(santo do dia ou padroeiro) e todos 
os santos, que não cessam de inter
ceder por nós na vossa presença. 
AS.: Fazei de nós 

uma perfeita oferenda! 
PR.: E agora, nós vos suplicamos, 
ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal
vação ao mundo inteiro. Confirmai na 
fé e na caridade a vossa Igreja, en
quanto caminha neste mundo: o vos� 
so servo o papa ... , o nosso bispo ... , 
com os bispos do mundo inteiro, o cle
ro e todo o povo que conquistastes. 
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, 

da vossa Igreja! 
PR.: Atendei às preces da vossa fa
mília, que está aqui, na vossa pre
sença. Reuni em vós, Pai de miseri
córdia, todos os vossos filhos e fi
lhas dispersos pelo mundo inteiro. 
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, 

dos vossos filhos! 
PR.: Acolhei com bondade no vos
so reino os nossos irmãos e irmãs 
que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também 
nós saciar-nos eternamente da vos
sa glória, por Cristo, Senhor nosso. 
AS.: A todos saciai 

com vossa glória! 

PR.: Por ele dais ao mundo todo bem 
e toda graça . 

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para 
sempre. AS.: Amém! 

PAI-NOSSO (como de costume) 
� PR.: Livrai-nos de todos os ma
Wles, ó Pai, e dai-nos hoje a vos
sa paz. Ajudados pela vossa mise
ricórdia, sejamos sempre livres ... 
AS.: Vosso é o reino, o poder 

e a glória para sempre! 
PR.: Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: Eu vos dei
xo a paz, eu vos dou a minha paz. 
Não olheis os nossos pecados, mas 
a fé que anima vossa Igreja ... 
AS.: Amém! 
PR.: A paz do Senhor ... 
AS.: O amor de Cristo nos uniu! 
PR.: Em Jesus, que nos tornou to
dos irmãos e irmãs com sua cruz, 
saudai-vos com um sinal de recon
ciliação e de paz! 
Todos se cumprimentam segundo o costume. 
lP.!I AS.: Cordeiro de Deus, que ti
lli:lrais o pecado do mundo, ten
de piedade de nós! (bis) /Cordei
ro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, dai-nos a paz! 
PR.: Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor! Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo! 
AS.:Senhor,eu não sou digno(a)de 
que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo(aJ 

CANTO DE COMUNHÃO 
m 1. Nesta ceia, ó Senhor, /tu sa

cias nossa fome, / e o sentido 
desta vida /encontramos em teu no
me. 
Refrão:Nós temos sede, ó Senhor, 
de salvação; / dá-nos a água da 
justiça e conversão (bis). 
2. Renovemos a aliança, / somos
povo do Senhor, / que nos dá nova
esperança, /nos recria em seu amor.
3. Como o povo no deserto, /Vamos
todos caminhar: / o Senhor já vem
bem perto, / sua vida quer nos dar.
4. ó Senhor, és nossa vida! /Tu nos
dás sustento e pão! /Tua graça é re
partida, /derramada em cada irmão ...
5. Tua graça é água pura, /vida nova
a todos traz: /teu perdão nos trans
figura, /vence o ódio, inspira a paz!
6. Revivendo tua páscoa, / somos
novas criaturas, / pois a vida se li
berta / de fechadas estruturas. 

IPÁG.131 



O 
REMOS (pausa): Nós comun
gamos, Senhor Deus, no mis

tério da vossa glória e nos empe
nhamos em render-vos graças, por
que nos concedeis, ainda na terra, 
participar das coisas do céu. Por 
Cristo, nosso Senhor. AS.: Amém! 

Ritos 

Finais 1 
A Equipe de Liturgia indique à Assembléia o 
compromisso da semana. 

COM.: Com a escuta da Palavra e a
comunhão no Corpo e Sangue de 
Cristo, esta celebração realizou a ali
ança entre Deus e nossa comunida
de. Seja esta semana, para nós, um 
tempo de aliança e comunhão frater
na com nossos semelhantes. 

BÊNÇÃO FINAL 
fP-1 PR.: O Senhor esteja convosco! 
11:.1 AS.: Ele está no meio de nós! 
PR.: Abençoe-vos Deus todo-pode
roso, Pai e Filho ffi e Espírito Santo! 

AS.: Amém! 
PR.: Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe! AS.: Graças a Deus! 

CANTO FINAL 
m 1 . A necessidade era tanta e ta-
11;1 �anha / que a fraternidade saiu 
em campanha, / andou pelos vales, 
subiu as montanhas,/ foi levar o seu 
pão. 
2. A dor era tanta, a injustiça tama
nha,/ que a luz de Jesus, que seu po
vo acompanha, / o iluminou pra viver
em campanha/ em favor dos irmãos.
3. Um só coração/ e uma só alma, /
um só sentimento em favor dos pe
quenos / e o desejo feliz / de tornar
o País / mais irmão e fraterno / vão
fazer de nós / Povo do Senhor: /
construtores do amor, / operários da
paz, / mais fiéis a Jesus; / vão fazer
nossa Igreja uma Igreja mais santa
e mais plena de luz.
Erguer as mãos com alegria,/ mas re
partir também o pão de cada dia (3x). 

LITURGIA DA PALAVRA: 2ª f.: Dn 9,4b-1 O; SI 
78; Lc 6,36-38-3ªf.: Is 1,10.16-20; SI 49; Mt 
23, 1-12-4ª f.: Jr 18, 18-20; SI 30; Mt 20, 17-
28-Sªf.: Jr 17,5-10; SI 1; Lc 16, 19-31 -6ªf.:
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; SI 104; Mt 21,33-
43.45-46-Sábado: Mq7,14-15.18-20; SI 102; 
Lc 15, 1-3.11-32 - Domingo: Ex 3, 1-8a.13-
15; SI 102; 1 Cor 1 O, 1-6.10-12; Lc 13, 1-9.

A LINDA LIÇÃO DO TABOR 

A 
pessoa transfigurada de Jesus
está no centro da liturgia de ho

je. Ela nos dá a certeza de que nós 
existimos para aportarmos nos bra
ços do Pai celeste, de mãos dadas 
com o próprio Jesus. 

Deus "inventa" um Tabor, a fim de 
nos dar pequena amostra de sua 
beleza e de sua glória - e animar 
nossa fé, que anda sempre um tanto 
combalida ... 

Contudo, é bom lembrar que, na 
vida do cristão, o Tabor é situação 
transitória, não permanente. Pois o 
lugar onde a fé precisa ser vivencia
da não é um Tabor; nem é a intimi
dade do lar, ou o recanto mais se
creto do coração. Mas é lá onde vi
venciamos a áspera confrontação 
com a dura realidade da vida ... 

Infelizmente, hoje, são muitos os 
cristãos a viver com saudade de um 
Tabor onde descarregar suas má
goas e encontrar segurança e tran
qüilidade, na contemplação do rosto 
de Deus. E isso até que poderia ser 
desejo nobre, se não fosse ditado 
pelo pavor de enfrentar este mundo 
violento e pelo medo de assumir 
compromissos pesados demais ... 

Todos queremos sinais: de que 
Deus existe, de que está ao nosso 
lado, de que nos ama e nos espera ... 

Mas nossa caminhada não se dá 
na ausência dos sinais ou no silên
cio de Deus. Sempre, e em toda par
te, podemos entrever sinais de luz 
no meio da escuridão. Podemos en
contrar um Lázaro ressuscitado no 
meio de tantos cadáveres. Podemos 
recuperar uma criança ainda com 
vida no meio do lixo. E podemos sa
borear um pão que o amor multipli
cou por mil, no meio de tanta fome ... 

Não, não precisamos refugiar-nos 
num Tabor de luz, para vermos os 
sinais da presença e da passagem 
de Deus. 

Porém, é bom entendermos que 
o mais importante não é receber, mas
dar sinais. Sinais de fé onde a des
crença impera; sinais de esperança
onde o desespero domina; sinais de
amor onde o ódio faz estragos.

Nós, que tantas vezes contempla
mos o Cristo transformado em pão; 
nós, que tantas vezes com este Pão 
nos alimentamos - não nos esque
çamos de que nosso compromisso 
consiste em ser sinais de luz e de 
esperança para o mundo de hoje! 

Pe. Virgílio, ssp 

CATEQUESE HOJE 

]93. ÁGUA, FONTE DA VIDA 

Ao longo dos séculos, os estudio
sos debruçaram-se sobre a origem 
da vida e concluíram: "A vida sur
giu nas águas". A lágrima salgada 
que brota de nossos olhos mostra 
que "somos água". Se examinar
mos o corpo de um adulto, vamos 
descobrir que 70% dele é água. Se 
examinarmos o corpo de um bebê, 
vamos constatar que 90% dele é 
água. Se sairmos para o espaço, 
olharmos o planeta Terra a distân
cia, vamos ver que ele é azul e que 
70% de sua superfície é coberta por 
água. Nós somos água, assim como 
os animais, assim como os vege
tais. 

A água não é viva, não é a vida, 
mas sem ela a vida não existe. Para 
perceberem sinais de vida em ou
tros planetas, o primeiro elemento 
que os cientistas procuram é a água. 
Por isso, com justíssima razão, o 
lema da Campanha da Fraternidade 
deste ano é: "Água, fonte da vida". 

Mas o texto-base da CF 2004 vai 
além. Para superar uma visão re
ducionista e economicista da água, 
tão em voga nos tempos atuais, o 
texto-base afirma claramente que 
o valor supremo dela é o "biológi
co". Por isso também, insiste no
"valor social" da água. Já que ne
nhum ser vivo pode subsistir sem
ela, nenhuma sociedade pode vi
ver em paz se a população não ti
ver acesso a água de qualidade para
todos os seus usos. Desse modo,
não podemos aceitar que esse recur
so seja tratado como mercadoria,
porque não se pode "comprar e ven
der a vida" nem se pode privar al
guma pessoa de água, ainda mais
por razões de mercado.

A vida é a mais espetacular digi
tal de Deus impressa no universo. 
Na água, fonte da vida, está im
pressa a digital do Deus da vida. 

Roberto Malvezzi 

(Equipe da CF 2004) 
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Relato da História do Fórum 

O Fórum Coristruindo a Cidadania Participativa,. nasceu em maio de 
2000, quando se desenvolvia a campanha mundial, Jubileu 2000, e no Brasil 
assumimos urna das ' propostas destas campanha, que era o Plebiscito 

Nacional Contra a Dívida Externa, as atividade desenvolveram-se de mai 
à setembro, onde tivemos a votação 110 dia 07 e em seguida a apuração. Foi 
um trabalho árduo 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 atravé de 
seu Curso de Formação Social auxiliou-nos decisivamente no momento da 
votação. 

Essa soma de forças fez que conseguíssemos 31.000 votos nos sete 
Municípios da Diocese. Em. seguida, em outubro, trabalhamos a Lei 9840 
contra a corrupção eleitoral. Passados esses dois momentos, resolvemos dar 
continuidade ao nosso grupo e em novembro de 2000 demos o nome do grupo 
de: FÓRUM CONSTRUINDO A, CIDADANIA PARTICIPATIVA, que 
tem como objetivo geral: promover a cidadania; objetivo específico: 
conscientização político e social; priorizar os encaminhamentos do plebiscito: 
fazer acompanhamento da atuação dos vereadores n� Câmara Municipal de 
Nova lguaçu, assumir campanhas que visam a construção da dignidade 
humana e combate a exclusão e preparar trabalhos de fonnação, tendo como 
dinâmicas: palestras, debates, iVídeos, etc. 

Para que este Fórum se fortaleça é necessário a sua participação 
individual ou de sua entidade. 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer ... 

Saudações Socialistas! 



Av. Marechal Floriano Peixoto, 2262 

CEP 26210-000 Centro - Nova Iguaçu 



!FÓRUM C0NSTRUIND0 A CIDADANIA PARTICIPATIVA 

CONVITE: 

V imos através desta, convidar um ou mais representantes de sua 
entidade, que já luta como nós, a juntar e somar forças, a fim de exercemos 
nossa cidadania ativa, que visa construir uma sociedade democrática, com 
justiça, igualdade, diversídade, solidariedade, e sobre tudo com nossa 
participação. 

Para isso realizamos nossa reunião todas as quintas-feiras do mês, às 
19:00h no seguinte endereço: 

O Fórum conta com uma coordenação composta por: Coordenador (a) 
(vice), Tesoureiro(a) (Vice) e Secretária (Vice). 

Sendo assim, sabemos que estamos juntos contamos com a sua 
presença. 

Nova Iguaçu, .... ./. ... ./. .... 

Coordenador 

Vice-Coordenador 
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CIIDAID1lNl1l P11R1flCIPATl\11l 

OBJETIVO GERAL: Promover a Cidadania 

I 

OBJETIVO ESPECIFICO: Conscientização Política e 
Social 

PRIORIZANDO: Assumir os encaminhamentos do 
Plebiscito e acompanhamento das ações dos 
Vereadores na Câmara Municipal. 

DINAMICA: Debates, Palestras, etc. 

REUNIOES: 

LOCAL: 

u 

. .. mas é preciso ter força, é preciso ter raça, 
é preciso ter gana sempre .... 



CONVITE: 

Vimos através destél, convidar um ou mais 

representantes de sua entidade, que já luta como nós, a juntar e somar forças, 

a fim de exercermos nossa cidadania ativa, que visa construir uma sociedade 

democrática, com justiça, igualdade, diversidade, solidarieda.de, e sobre tudo 
com nossa participação. 

Para isso realizamos nossa reunião todas as 

quintas-feiras do mês, às 19h no seguinte endereço: 

O Fórum conta com uma coordenação 

composta por: Coordenador (Vice), Tesoureiro(Vice) e Secretário(Vice). 

A mesma tem um mandato de três meses, já 

contamos com algumas datas de atividades para este ano. 

Sendo assim, sabendo que estamos juntos 

contamos com a sua presença. 

Nova Iguaçu, ....... ./ ......... / ...... . 

Coordenador 

Vice-Coordenador 



FÓRUM CONSTRUINDO A CIDADANIA PARTICIPATIVA 

Relato da história do Fórum 

O Fórum Construindo a Cidadania Participativa, nasceu em maio 
_____________ -��-):_Q_Q_Q1___ 

q11ª1}g_º-��---º-��en_vo]yi_ª _a campanha 1nundial, jubileu 2.000, .. e no .Brasil ____ _

assumimos uma das propostas desta campanha, que era o Plebiscito Nacional

Contra a Divida Externa, as atividades desenvolveram-se de maio a setembro, onde 
tivemos a votação no dia 07 e em seguida a apuração. Foi um trabalho árduo 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 Formação Social auxiliou-nos decisivamente no momento da 
votação. 

Essa soma de forças fez que conseguissem os 31. 000 votos nos 
sete municípios da diocese. Em seguida, em outubro trabalhamos a Lei 9840 contra a 
corrupção eleitoral. Passado esses dois momentos, resolvemos dar continuidade ao 
nosso grupo e em novembro de 2.000 demos o nome do grupo de: FORUM 
CONSTRUINDO A CIDADANIA PARTICIPATIVA, que tem como objetivo geral: 
conscientização política e sociat objetivo específico: dar continuidade nos 
encaminhamentos do plebiscito; fazer acompanhamento da atuação dos vereadores 
na Câmara Municipal de Nova Iguaçu; assumir campanhas que visam a construção da 
dignidade humana e combate a exclusão; preparar trabalhos de formação, tendo como 
dinâmicas: palestras, debates, vídeos, etc. Temos a informar que foi lançado um 
livreto com o resultado do plebiscito, e traz encaminhamentos de continuidade da 
campanha. 

Para que este Fórum se fortaleça é necessário a sua participação 
individual ou de sua entidade. 

Vimos através desta, convidar um ou mais representantes de 
sua entidade, que já luta como nós, a juntar e somar forças, em favor da Cidadania 

. Participativa. 
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OBJETIVO GERAL.: Conscientização Política e Social.

OBJETI-VO ESPECIFICO: Promover a Cidadania. 

PRIORIZANDO.: Assumir os encaminhamentos do 
Plebiscito acompanhamento das ações dos vereadores na 
Câmara Municipal. 

· DINAMICA.: Debates - Palestras, etc.

REUNIOES.: 

LOCAL.: 

11Junte-se 
cidadania 

a nós em favor da 
realmente participativa" 
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FÓRUM CONSTRUINDO A CIDADANIA PARTICIPATIVA 
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FÓRUM CONSTRUINDO A CIDADANIA PARTICIPATIVA 

REUNIÃO DIA: 22 ""t\�@ S)6 '2-m.l

LISTA DE P�ENÇA 



FÓRUM CONSTRUINDO A CIDADANIA PARTICIPATIVA 

LISTA DE PRESENÇA \J'°:\ - �z_..., c(DQ 
REUNIÃO DIA: ------"----
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FÓRUM NACIONAL PELA REFORMA AGRÁRIA E PELA JUSTIÇA NO CAMPO 

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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Enviar para: SECRETARIA DA CAMPANHA PELO LIMITE DA P ROPIEDADE DA TERRA NO BRASIL 
SDS - Bloco P-36 - Ed. Venâncio III - Sala 204 - CEP 70.393-900 - Brasilia-DF - Fone: (61) 323-1770 

Fax: (61) 321-4130 - e-mail: forumrefagraria@yawl.com.br 



FÓRUM NACIONAL PELA REFORMA AGRÁRIA E PELA JUSTIÇA NO CAMPO 

NOME IDENTIDADE ASSINATURA 
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E 
. para: SECRETARIA DA CAMPANHA PELO LIMITE DA PROPIEDADE DA RRA NO BRASIL
SDS - Bloco P-36 - Ed. Venâncio III - Sala 204 - CEP 70.393-900 - Brasilia-DF - Fone: (61) 323-1770 

Fax: (61) 321-4130 - e-mail: fo,rumrefagraria@yawl.com.br 



FÓRUM NACIONAL PELA REFORMA AGRÁRIA E PELA JUSTIÇA NO CAMPO 

CAMPANHA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL QUE ESTABELECE 
UM LIMITE MÁXIMO À PROPRIEDADE 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 propriedade rural 
no Brasil a 35 módulos fiscais*, sendo as áreas excedentes incorporadas ao patrimônio público 
para fins de reforma agrária. 

*O módulo fiscal é lima referência estabelecida pelo INCRA, qlle
define a área mínima suficiente para prover o sustento de lima família de trabalhadores rurais. Ele varia de região para 
região, e é definido para cada Município a partir de vários fatores, como a situação geográfica, a qualidade do solo, 
o relevo, as condições de acesso ao focal, entre outros aspectos. Varia entre 5 ha nas proximidades dos grandes centros
urbanos a 11 O ha em algumas regiões do norte do pais.
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Enviar para: SECR TARIA DA CAMPANHA PELO LIMITE DA PROPRIEDADE DA TERRA NO BRASIL 
SDS - Bloco P-36 - Ed. Venâncio III - Sala 204 - CEP 70.393-900 - Brasilia-DF - Fone: (61) 323-1770 

Fax: (61) 321-4130 - e-mail: forumrefagraria@yawl.com.br 



FÓRUM NACIONAL PELA REFORMA AGRÁRIA E PELA JUSTIÇA NO CAMPO 

CAMPANHA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL QUE ESTABELECE 
UM LIMITE MÁXIMO À PROPRIEDADE 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 propriedade rural 
no Brasil a 35 módulos fiscais*, sendo as áreas excedentes incorporadas ao patrimônio público 
para fins de reforma agrária. 

*O módulo fiscal é uma referência estabelecida pelo INCRA, que
define a área mínima suficiente para prover o sustento de wna família de trabalhadores rurais. Ele varia de região para 
região, e é definido para cada Município a partir de vários fatores, como a siwação geográfica, a qualidade do solo, 
o relevo, as condições de acesso ao focal, entre outros aspectos. Varia entre 5 ha nas proximidades dos grandes centros
urbanos a 1 I O ha em algumas regiões do norte do pais.

NOME IDENTIDADE ASSINATURA 

Enviar pa a: SEC TARJA CAMPANHA PELO LIMITE DA PROPRIEDADE DA RRA NO BRASIL 
SDS - Bloco P-36 - Ed. Venâncio UI - Sala 204 - CEP 70.393-900 - Brasilia-DF - Fone: (61) 323-1770 

Fax: (61) 321-4130 - e-mail: forumrefagraria@yawl.com.br 



FÓRUM NACIONAL PELA REFORMA AGRÁRIA E PELA JUSTIÇA NO CAMPO 

CAMPANHA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL QUE ESTABELECE 
UM LIMITE MÁXIMO À PROPR/tDADE 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 propriedade rural 
no Brasil a 35 módulos fiscais*, sendo as áreas excedentes incorporadas ao patrimônio público 
para fins de reforma agrária. 

*O módulo fiscal é uma referência estabelecida pelo INCRA, que
define a área mínima Sl!ficiente 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 geográfica, a qualidade do solo, 
o relevo, as condições de acesso ao local, entre outros aspectos. Varia entre 5 ha nas proximidades dos grandes centros
urbanos a J 1 O ha em algumas regiões do norte do pais.

Enviar para: SECRETARIA DA CAMPANHA PELO LIMITE DA PROPRIEDADE DA TERRA NO BRASIL 
SDS - Bloco P-36 - Ed. Venâncio UI - Sala 204 - CEP 70.393-900 - Brasilia-DF - Fone: (61) 323-1770 

Fax: (61) 321-4130 - e-mail: forumrefagraria@yawl.com.br 



FÓRUM NACIONAL PELA REFORMA AGRÁRIA E PELA JUSTIÇA NO CAMPO 

CAMPANHA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL QUE ESTABELECE 
UM LIMITE MÁXIMO À PROPRIEDADE 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 propriedade rural 
no Brasil a 35 módulos fiscais*, sendo as áreas excedentes incorporadas ao patrimônio público 
para fins de reforma agrária. 

*O módulo fiscal é uma referência estabelecida pelo INCRA, que
define a área mínima suficiente para prover o sustento de urna família de trabalhadores rurais. Ele varia de região para 
região, e é definido para cada Município a partir de vários fatores, como a situação geográfica, a qualidade do solo, 
o relevo, as condições de acesso ao local, entre outros aspectos. Varia entre 5 ha nas proximidades dos grandes centros
urbanos a 1 J O ha em algumas regiões do norte do pais.

NOME IDENTIDADE ASSINATURA 
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Enviar para: SECRETARIA DA CAMPANHA PELO LIMITE DA PROPRIEDADE DA TERRA NO BRASIL 
SDS - Bloco P-36 - Ed. Venâncio III - Sala 204 � CEP 70.393-909 - Brasilia-DF - Fone: (61) 323-1770 

Fax: (61) 321-4130- e-matl: forumrefagrana@yawl.com.br 



FÓRUM NACIONAL PELA REFORMA AGRÁRIA E PELA JUSTIÇA NO CAMPO 

CAMPANHA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL QUE ESTABELECE 
UM LIMITE MÁXIMO À PROPRIEDADE 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 propriedade rural 
no Brasil a 35 módulos fiscais*, sendo as áreas excedentes incorporadas ao patrimônio público 
para fins de reforma agrária. 

*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 vários fatores, como a situação geográfica, a qualidade do solo, 
o relevo, as condições de acesso ao local, entre outros aspectos. Varia entre 5 ha nas proximidades dos grandes centros
urbanos a 1 I O ha em algumas regiões do norte do pais.

NOME ASSINATURA 

01 

11 

12 

15 

16 

17 

20 

21 

22 

23 

Enviar para: SECRETARIA DA CAMPANHA PELO LIMITE DA PROPRIEDADE DA TERRA NO BRASIL 
SDS - Bloco P-36 - Ed. Venâncio III - Sala 204 � CEP 70.393-909 - Brasilia-DF - Fone: (61) 323-1770 

Fax: (61) .J21-4130- e-mail: forumrefagrana@yawl.com.br 



FÓRUM NACIONAL PELA REFORMA AGRÁRIA E PELA JUSTIÇA NO CAMPO 

CAMPANHA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL QUE ESTABELECE 
UM LIMITE MÁXIMO À PROPRIEDADE 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 propriedade rural 
no Brasil a 35 módulos fiscais*, sendo as áreas excedentes incorporadas ao patrimônio público 
para fins de reforma agrária. 

*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 vários fatores, como a situação geográfica, a qualidade do solo, 
o relevo, as condições de acesso ao local, entre outros aspectos. Varia entre 5 ha nas proximidades dos grandes centros
urbanos a 11 O ha em algumas regiões do norte do pais.
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. #

CARTA DE PRINCIPIOS DO 
. # # 

MOVIMENTO FE E POLITICA 

Existem no Brasil inúmeros grupos de pessoas que, inspiradas na men
sagem evangélica, atuam em movimentos populares, sindicatos, partidos po
líticos 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 contexto que atua o Movimento Fé e Política. 

O Movimento Fé e Política é ecumênico, não confessional e não parti
dário. Está aberto a todas as_pessoas gue consjderam apoJitica um.a dimensão 
fundamental 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 movimento sociais, organizações populares ou pan:idos políticos; assu
mem a causa dos pobres, dos oprimidos e dos excluídos� conferem prioridade 
ã conscientização e organização \)O\)Ular, recusam a mani\?ulaçã.o das ba: e ·, 
afirmam as classes populares como principal sujeito da própria história· re
jeitam todos os valores calcados no individualismo e na absolutização do 
mercado e reafirmam, como valores fundamentais para o ser humano, a soli
dariedade, a cooperação 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. 

O Movimento Fé e Política pretende ser um serviço de formação e infor
mação sobre questões de política, cultura, ecologia, ética e espiritualidade. 
Ele pretende reforçar e estimular a experiência dos grupos de reflexão, cele
bração e aprofundamento. 

Itatiaia/RJ,03 de outubro de 1999 
Vigília da Festa de São Francisco 
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A 

PAI - NOSSO ECUMENICO 

Pai - nosso 

que estás no céu. 

Santificado seja o teu nome, 

venha o teu Reino. 

Seja feita a tua vontade, 
. 

' 

,,. 

assim na terra como no ceu. 

O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 

Perdoa-nos as nossas dívidas, 

assim como nós perdoamos 

aos nossos devedores. 

E não nos deixes cair em tentação, 

mas livra-nos do mal, 
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1 • A RÍfORMA AGRÁRIA 
�--·�·,j� . -> --A classe posseira e a classe operária Ansiosa espera a Reforma Agrária Sabendo que ela dará solução 
Para a situação que está precária. Saindo o projeto do chão brasileiro E cada posseiro plantar sua área Sei que na miséria ninguém viveria E a produção aumentaria Quinhentos por cento até na pecuária 
Esta grande crise que a tempo surgiu Maltrata o caboclo, ferindo seu brio Dentro de um país rico e alternativo Morrem brasileiros de fome e de frio. Em nossas manchetes de ricos e pobres Milhões de automóveis já se produziu Enquanto o coitado do pobre operário Vive apertado ganhando salário Que sobe depois que tudo subiu. 
Nosso lavrador que vive do chão Só tem a metade de sua produção Por que a semente que ele semeia Tem que ser a meia com o seu patrão. Os nossos roceiros vivem num dilema E o seu problema não tem solução Porque o ricaço que vive folgado Acha que o projeto, que foi assinado Estará ferindo a constituição. 
A grande esperança que o povo conduz Pedir a Jesus pela oração Pra guiar o pobre por onde ele trilha E a cada famflia por não faltar o pão. E que Ele não deixe o capitalismo Levar ao abismo nossa nação A desigualdade que existe é tamanha Enquanto o ricaço não sabe o que ganha O pobre do pobre vive de tostão 

2. A Vll;)A DO VIAJANTE
Luiz Gonzaga 

Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descansado e feliz Guardando as recordações Das terras onde passei, Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa, sigo o roteiro Mais uma estação Laia, laia, laia, laia E a saudade no coração, 
Auê, auê, auê, auê Auê, auê, auê, auê Mar e terra, inverno e verão, Mostro o sorriso, mostro alegria, Mas eu mesmo não. Laia, laia ... E a alegria no meu coração. Minha vida 

L&M: Zé Vicente 

Abre a janela meu bem Vem ver o dia que vem Deixe o sol entrar e o vento falar Que eu te quero bem. (BfS) 
Deixa a brisa da manhã te abraçar Ver a rosa no canteiro a te sorrir Vou pedir galo-campina pra cantar Vou mandar te dar bom dia o bem-te-vi. Essa vida só é vida com amor Acordado é o melhor jeito de sonhar. Que o carinho seja sempre o bom sabor E a razão pra toda hora começar 

'i(;::_'�:�: • ade ou o cansaço te bater . u força no segredo da paixão 
� 

Não· �squeça, q�e eu n�o vou te_ esquecerS�o;ios _.. neste pais que e o coraçao 
: t .--:1 

, 4 • ASA BRANCA 
Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai Porque tamanha judiação. (bis) 
Que brasileiro, que fornalha, Nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, Morreu de sede meu alazão. (bis) Até mesmo a asa branca Bateu asas do sertão Então eu disse: - adeus Rosinha Guarda contigo meu coração. (bis) 
Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva cair de novo 
Pra eu voltar pro meu sertão. (bis) 
Quando o verde dos teus olhos Se espelhar na plantação Eu te asseguro, não chores não, viu Que eu voltarei, viu, pro meu sertão 
Esta· terra é nossa vida Nossa gente, nosso chão, Nossa fé, nossa esperança, Nosso reino do sertão. (bis) 

5-AXIÉ
Vera Lúcia Nascimento 

Irá chegar um novo dia, Um novo céu, Uma nova terra, Um novo mar E neste dia os oprimidos, Numa só voz A liberdade irão cantar' Na nova terra, o negro não vai ter corrente E o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra, o negro, o índio e o mulato, O branco e todos vão comer no mesmo prato. 
6 • CÁLIX BENTO 

Ó Deus salve o oratório, ó Deus salve o oratório Onde Deus fez a morada, oiá meu Deus, Onde Deus fez a morada, oiá. 
Onde mora o Cálix Bento, Onde mora o Cálix Bento E a hóstia consagrada, oiá meu Deus. 
E a hóstia consagrada, oiá. De Jessé nasceu a vara De Jessé nasceu a vara E da vara nasceu a flor, oiá meu Deus Da vara nasceu a flor, oiá 
E da flor nasceu Maria, E da flor nasceu Maria. E de Maria o Salvador, oiá meu Deus De Maria o Salvador, oiá. 

7 • CANÇÃO DA CHEGADA. 
Valdomiro Oliveiral Flávio /rala (Atos 2, 1-9) 

Estamos aqui, Senhor Viemos de todo lugar. Trazendo o pouco que somos, Pra nossa fé partilhar, Trazendo o nosso louvor, Um canto de alegria. Trazendo a nossa vontade De ver raiar um novo dia. 
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. 

Zé Vicente 

Venha todos, cantemos um canto Que nasce da terra. Canto novo de paz. E esperança em tempo de guerra. Nesse instante há inocentes Tombando nas mãos de tiranos: Tomar terra, ter lucro matando, São estes seus planos. Lavradores, Raimundo, José, Margarida, Nativo Assumir sua luta, seu sonho, Por nós é preciso. Haveremos de honrar Todo aquele que caiu lutando Contra os muros e cerca da morte, Jamais recuando. 
Eis o tempo de graça, Eis o dia da libertação. De cabeças erguidas, De braços unidos, irmãos. Haveremos de qualquer dia Chegando a vitória, O povo nas ruas fazendo a história, Crianças sorrindo em toda a nação! 
Companheiros, no chão dessa Pátria É grande a peleja, No altar da igreja Seu sangue bem vivo lateja. Sobre a mesa de cada farrulia Há frutos marcados E há flores vermelhas Gritando por sobre os roçados. 
Ó Senhor, Deus da vida, Escute este nosso cantar Pois contigo o povo oprimido Há sempre de contar. Para além da injúria e da morte Conduz nossa gente, E seu reino triunfe Na terra deste continente. 

9 • CHALANA 
Lá vai uma chalana, bem longe se vai Vai descendo o remanso do rio Paraguai Ó chalana sem querer, tu aumentas a minha dor Nessas águas tão serenas vais levando meu amor. (bis) 
E assim ela se foi nem de mim despediu A chalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada eu bem, sei que tem razão Fui ingrato e feri o seu pobre coração 

Debulhar o trigo, Recolher cada bago do trigo, Forjar do trigo o milagre do pão E se fartar de pão. 
Decepar a cana, Recolher a garapa da cana, Forjar da cana a doçura do mel: E se fartar de mel. 
Afagar a terra, Conhecer os desejos de terra, Cio da terra, propícia estação De fecundar o chão. 

Milton Nascimento 

Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade, nos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz, Quero que a justiça reine em m5,u país. 
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Quero a liberdade, quero vinho e pão. 
Quero ter amizade, quero amor, prazer. 
Quero nossa cidade, sempre ensolarada 
Os meninos e o povo no poder eu quero ver. 

São José da Costa Rica, coração civil, 
Me inspire no meu sonho de amor Brasil. 
Se o poeta é o que sonha e o que vai ser real, 
Vou sonhar coisas boas que o homem faz. 
E esperar pelos frutos no quintal. 
Sem polícia, nem malícia, 
Sem feitiço, cadê o poder? 
Viva a preguiça, viva a malícia 
Que só a gente sabe ter. 
Assim vivendo a utopia 
Eu vou levando a vida. 
Eu vou viver bem melhor 
Doido pra ver meu sonho teimoso 
Um dia se realizar. 

. 12 - ELA É BONITA DEMAIS 
Zé Vicente 

É bonita demais, é bonita demais 
A mão de quem conduz a bandeira da paz. (bis) 

É a paz verdadeira que vem da justiça, irmão 
É a paz esperança que nasce dentro do coração! 
É a paz da verdade, da pura irmandade do amor 
Paz da comunidade que busca igualdade, ô, ô, ô! 
Paz é a graça e presente, na vida de gente de fé 
Paz do onipotente Deus da nossa frente JAVÉ! 
(no bis se canta AXÉ) 

13 - EU CREIO 
Zé Vicente 

Eu creio em ti, Deus-pai 
Divino criador! 
Eu creio em ti, Deus-mãe, 
Fonte do puro amor. 
Eu creio em ti, Deus-irmão, 
Luz na escuridão, 
Jesus libertador! (bis) 
Não creio em Deus sem nome, 
Sem rosto e sem lugar. 
Não creio no Deus dos homens, 
Que vivem a escravizar 
Meus Deus é força de vida 
E a classe oprimida 
Vem firme livrar. (bis) 
Creio na força nova, 
Vinda da união, 
Creio em ti companheiro, 
Fiel de coração. 
Eu creio em Ti, que foi morto, 
Lutando disposto, 
Por libertação! 

14-EU-QUERO VER ACONTECER
Zé Vicente 

Eu quero ver, 
Eu quero ver acontecer 
Um sonho bom 
Sonhos de muito acontecer. 
Nascendo na noite escura 
A manhã futura trazendo amor. 
No vento da madrugada 
A paz tão sonhada brotando em flor. 
Nos braços da estrela guia 
A alegria chegando do amor. 
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.· 

Um sorriso em cada rosto 
Uma flor em cada mão. 
A certeza na estrada 
O amor no coração. 
E uma semente nova escondida 
Em cada palmo deste chão. 

Sonho que se sonha só 
Pode ser pura ilusão. 
Sonho que se sonha junto 
É sinal de solução. 
Então vamos sonhar companheiros 
Sonhar ligeiro, sonhar em mutirão. 

Zé Vicente 

O pão sofrido da terra 
Na mesa da refeição. 
O pão partido na mesa, 
Se torna certeza 
E se faz comunhão 

O corpo vivo do meu Senhor 
É força viva de paz.(bis) 
Vinho de festa e alegria 
É vida no coração. 
Vinho bebido na luta 
Se torna conduta 
De libertação. 
O sangue vivo do meu Senhor 
É força viva de paz. (bis) 
Palavra vinda do Reino 
Na boca de cada irmão. 
Palavra que fortalece 
Anima e esclarece 
A nossa união. 
Palavra do meu Senhor 
É força viva de paz. (bis) 
Flores dos jardins, dos campos, 
Sorriso exposto no altar. 
Folhas molhadas no pranto 
De quem deu a vida 
Pra vida mudar. 

A vida de quem tombou 
É força viva de paz. (bis) 
Água trazida da fonte 
Matando a sede que mata. 
Água da chuva no chão 
Traz vida e traz pão 
Pra gente e pra paz. (bis) 
Água da vida Jesus 
É força viva de paz. (bis) 
Ceia Sagrada aliança 
Ato supremo de amor. 
Ceia, encontro e esperança 
De Jesus com a gente 
Transformando a dor. 
A ceia do meu senhor 
É força viva de paz. (bis) 
Louvor que nasce da história 
Do dia a dia do povo. 
Louvor ao Deus verdadeiro 
Fiel justiceiro 
Pai do mundo novo. 
O nome do meu Senhor 
É força viva de paz. (bis) 

16-FELICIDADE FOI EMBORA
Felicidade foi embora 
E a saudade no meu peito 
Inda mora 
E é por isso que eu gosto, 
Lá de fora 
Por que sei a falsidade 
Não vigora. 

A minha casa fica lá detrás do muro 
Onde vou em um segundo, 
Quando começo a cantar. 
O pensamento parece uma coisa à toa, 
Mas como é que a gente voa, 
Quando começa a pensar. 

17-ÍND!A
Índia, seus cabelos no ombro caindo, 
Negros como a noite que não tem luar. 
Seus lábios de rosa para mim sorrindo 
E a doce meiguice desse olhar, 
Índia da pele morena, 
Tua boca pequena, eu quero beijar. 
Índia, sangue tupi, tens o cheiro da flor; 
Vem, que eu quero te dar 
Todo o meu grande amor. 

Quando eu for embora para bem distante 
E chegar a hora de eu dizer adeus, 
Fica nos meus braços só mais um instante, 
Deixa os meus lábios se unirem aos teus, 
Índia levarei saudade de felicidade que você me deu. 

Índia a sua imagem sempre comigo vai, 
Dentro do meu coração, flor de meu Paraguai. 

18 • LIBERDADE 
GrupoMagis 

Liberdade vem e canta, 
E saúda este novo sol que vem. 
Canta com alegria 
O escondido amor que no peito tem. 
Mira o céu azul, 
Espaço aberto para te acolher. (bis) 

Liberdade vem e pisa 
Este firme chão de verde ramagem. 
Canta louvando as flores, 
Que ao bailar ao vento, 
Faz sua mensagem. 
Mira essas flores 
Abraço aberto para te acolher. (bis) 

Liberdade vem e pousa 
Nesta dura América triste e vendida. 
Canta com os seus gritos 
Nossos filhos mortos e a paz ferida. 
Mira este lugar 
Desejo aberto pra te acolher.(bis) 

Liberdade, liberdade, 
És o desejo que nos faz viver. 
És o grande sentido 
De uma vida pronta pra morrer. 
Mira o nosso chão 
Banhado em sangue pra reviver. 
Mira a nossa América 
Banhada em morte pra renascer. (bis) 

19-M���.f!IP�9�,
SSPROARTEI Ernesto B. Cardoso 

Deus chama a gente pra um momento novo 
De caminhar junto com este 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! (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! 
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Eu vou tocar minha viola 
Eu sou um negro cantador 
O negro canta, deita e rola 
Lá na senzala do Senhor. 

Dança aí negro nagô (4x) 

Tem que acabar com essa história 
De negro ser inferior 
O negro é gente e quer escola 
Quer dançar samba e ser doutor 

O negro mora em palafita 
Não é culpa dele, não Senhor 
A culpa é da abolição 
Que veio e não o libertou 
Vou botar fogo no engenho 
Aonde o negro apanhou 
O negro é gente como outro 
Quer ter carinho e quer amor. 

Gonzaguinha 

Eu fico com a pureza 
Da resposta das crianças, é a vida. 
É bonita e é bonita. 

Viver e não ter a vergonha de ser feliz 
Cantar, cantar e cantar 
A beleza de ser um eterno aprendiz 
(Ai meu Deus). 
Eu sei que a vida devia 
Ser bem melhor e será 
Mas isso não impede que eu repita 
É bonita, é bonita e é bonita! 

Mas a vida, o que a vida é? 
Diga lá meu irmão 
Ela é a batida de um coração 
Ela é uma doce ilusão, ê ô 
Mas e a vida, 
Ela é maravilhosa ou é sofrimento? 
Ela é alegria ou lamento 
O que é o que é meu irmão? 
Há quem fale da vida da gente 

É um nada no mundo 
É uma gota, é um tempo 
Que não dá um segundo 
Há quem fale que é um divino 
Mistério profundo 
É o sopro do criador 
Numa atitude repleta de amor 
Você diz que é luta e prazer 
Ele diz que a vida é viver 
Ela diz que o melhor é morrer 
Pois amada não é, 
E o verbo é sofrer 
Eu só sei que confio na moça 
E na moça eu ponho a força da fé. 
Somos nós que fazemos a vida, 
Como der, ou puder, ou quiser ... 
Sempre desejada, 
Por mais que esteja errada. 
Ninguém quer a morte, 
Só saúde e sorte. 
E a pergunta roda, e a cabeça agita 
Eu fico com a pureza 
Das respostas das crianças: 
E a vida, é bonita, é bonita. 

Zé Vicente 

Se é pra ir pá lutar eu vou 
Se é pra tá presente- eu vou 

-",,,-,&l!'° na vida da gente 
vale é o amor 

ente junto vai, 
estrelas, vai 

Replantar nosso sonho 
Em cada coração. 
Enquanto não chegar o dia 
Enquanto persistir a agonia 
A gente ensaia o baião! 
Lauê, Lauê, Lauê ... 

É que a gente junto vai 
Reabrindo os caminhos, vai 
Alargando a avenida 
Pra festa geral. 
Enquanto não chega a história 
Pra o que há de ser, afinal! 

É que a gente junto vai 
Vai pra rua de novo, vai 
Levantar a bandeira 
Do sonho maior. 
Enquanto eles mandam, não importa 
A gente vai abrindo a porta. 
Quem vai rir depois, ri melhor! 

Esse amor tão bonito vai 
Vai gerar nova vida, vai 
Cicatrizes feridas, 
Fecundar a paz. 
Enquanto governa a maldade 
A gente canta a liberdade 
O amor não se rende jamais! 

23 • O TEU POVO .SENHOR 
(Ne 2, 17-18) 

:,.e_ ,,,;;/;':f":,,..,._ 

O teu povo Senhor, está sofrendo, 
Caminhando de um lado para o outro. 
Uma vida mais justa está querendo 
Pois senão vai migrar até estar morto. 

Animados pela fé 
E bem cenos da vitória. 
Vamos fincar nosso pé 
E fazer nossa história. 
E fazer nossa história 
Animados pela fé. 

Desse jeito que a coisa está andando 
O sistema escraviza a nos domina. 
Ele é o mal que está nos desviando 
Da verdade que Cristo hoje ensina. 

A estrutura da nossa sociedade 
Força o povo para a migração. 
Os da roça vão pra cidade 
Sempre em busca de melhor situação. 
É verdade que nós neste mundo 
Somos sempre um povo a caminho. 
E Deus nunca se afasta um segundo, 
Acompanha e ajuda com carinho. 

24 : 'ôFÊRTORIO DO POVO 
Zé Vicente (1s 10, 20- 23) 

Quem disse que não somos nada, 
Que não temos nada pra oferecer? 
Repare nossas mãos abertas, 
Trazendo as ofertas do nosso viver. 

A fé do homem nordestino, 
Que busca um destino, 
Um pedaço de chão. 
A luta do povo oprimido, 
Que abre o caminho, 
Transforma a nação. 
Ô, ô, ô, ô, recebe, Senhor! (bis) 

Retalhamos de nossa história, 
Bonitas vitórias 
Que meu povo tem: 
Palmares, Caldeirão, Canudos 
São lutas de ontem e hoje também 
Ô, ô, ô, ô, recebe, Senhor! (bis) 

Aqui trazemos a semente, 
Sangue desta gente 
Que fecunda o chão 

Do Gringo e tantos lavradores 
Santo e operários 
Em libertação. 
Ô, ô, ô, ô, recebe, Senhor! (bis) 

Coragem de quem dá a vida 
Seja oferecida 
Neste vinho e pão. 
A força que destrói a morte 
E muda a nossa sorte. 
É ressurreição! 
Ô, ô, ô, ô, recebe, Senhor! (bis) 

25- PAI NàíS0]>2f .• TIRES

Cirineu Khun (At 7, 55-60) 

Pai-nosso, 
Dos pobres marginalizados! 
Pai nosso, 
Dos mártires, dos torturados! 

Teu nome é santificado 
Naqueles que morrem 
Defendendo a vida. 
Teu nome é glorificado 
Quando a justiça é a nossa medida. 
Teu reino é de liberdade 
Da fraternidade, paz e comunhão. 

Maldita toda a violência, 
Que devora a vida pela repressão. 

9ueremos fazer a tua vontade. 
Es o verdadeiro Deus libertador. 
Não vamos seguir as doutrinas 
Corrompidas pelo opressor. 
Pedimo-te Pão da Vida, 
O pão da segurança, 
O pão das multidôes. 

O pão que traz humanidade 
Que constrói o homem 
Em vez de canhôes. 

Perdoa-nos quando por medo, 
Ficamos calados diante da morte! 
Perdoa e destrói os reinos 
Em que a corrupção 
É a lei mais forte. 
Protege-nos da crueldade, 
Do esquadrão da mone, 
Dos prevalecidos. 
Pai-nosso revolucionário, 
Parceiro dos pobres, 
Deus dos oprimidos. 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 
Somos todos iguais, braços dados ou não! 
Nas escolas, nas ruas, campos, construções. 
Caminhando e cantando e seguindo a canção. 

Vem, vamos embora 
Que esperar não é saber 
Quem sabe faz a hora 
Não espera acontecer. (bis) 

Pelos campos há fome em grandes plantações 
Pelas ruas marchando indecisos cordões 
Inda fazem da flor seu mais forte refrão 
E acreditam nas flores vencendo canhões. 
Há soldados armados, amados ou não, 
Quase todos perdidos de armas ou não, 
Nos quartéis lhes ensinam antigas lições, 
De morrer pela pátria e viver sem razão. 
Nas escolas, nas ruas, campos construções 
Somos todos iguais braços dados ou não 
Caminhando e cantando e seguindo a canção 
Somos todos soldados armados ou não. 
Os amores na mente, as flores no chão, 
A certeza na frente, a história na mão, 
Caminhando e cantando e seguindo a canção 
Aprendendo e ensinando uma nova lição. 
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27 • PROCISSÃO DAS OFERENDAS (Lc21, 1-4) Ao Deus Pai Criador- oferecerei Esta raça, esta cor- oferecerei Cada negro que luta- oferecerei Pelo fim do racismo Meu sangue em batismo- oferecerei. Pão, comida escassa- oferecerei Vinho, vício, cachaça- oferecerei Ao Deus de tantos nomes- oferecerei Negro, branco, homem livre Esta fé sempre tive- oferecerei. Negra história negada- oferecerei Toda por suportada- oferecerei Preto velho, yayá- oferecerei Negra bela raiz Este povo feliz- oferecerei Leite de tanta ama- oferecerei Negro filho reclama- oferecerei Quilombolas guerreiras- oferecerei Na cidade e na roça Esta festa que é nossa- oferecerei. Meu trabalho escravo- oferecerei Alugado, mal pago- oferecerei Meu povo desterrado- oferecerei A beleza que faço Alegria que traço- oferecerei. Vinho, sangue, suado- oferecerei Pão, partido, esmagado- oferecerei Um clamor de justiça- oferecerei Arte, samba, vitória Nas mãos da história- oferecerei. 
28 • suiTE DO PES CADOR 

Dorival Caymmi Minha jangada vai sair pro mar, Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, Um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, E a Deus do céu vamos agradecer. Adeus, adeus, pescador não se esqueça de mim, Vou rezar pra ter bom tempo, meu nego, Pra não ter tempo ruim. Vou fazer sua caminha macia, Perfumada de alecrim. 
Zé Vicente 

Vai ser tão bonito Se ouvir a canção Cantada de novo No olhar da gente A certeza do irmão Reinado do povo. 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 os jardins Destruídas, então os jasmins V ão perfumar 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 ódio, sem sangue ou cobiça Vai ser assim. 
Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem te comer Ê , ô, ô, vida de gado, povo marcado ê, povo feliz(bis) Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou O povo foge da ignorância 
Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos idos Contemplam essa vida numa cela Esperam novas possibilidades De verem esse mundo se acabar A Arca de Noé, o dirigível Não voam nem se podem flutuar 
Lllla Barbosa Mira num olhar, um riacho cacho de nuvem No azul do céu a rolar 
Mira ira, mira ira ... Praça tupi, matas, florestas, Brasil 
Mira vento, sopra continente nossa América servil (bis) Mira num olhar um riacho cacho de Nuvem do azul do céu a rolar 
Mira ira .. mira ouro, azul ao mar Fonte forte esperança 
Mira sol canção, tempestade, ilusão (bis) 
Mira num olhar, versão frágil tecido em Fuzil, mescla, morena, Canela cachaça, bela raça, Brasil! Anana ira, mira- irana na Tupi Anana ira, anana- ira Mira ira (3X) Mira ira- canela, cachaça, bela Praça-Brasil! 
Paulinho Tapajós / Danilo Caymmy 

Vim, tanta areia andei Da lua cheia eu sei uma saudade imensa. Vagando em verso, eu vim, vestido de cetim, Na mão direita, rosas! Vou levar! ... Olha a lua mansa a se derramar (me leva amor) Ao luar descansa o meu caminhar Seu olhar em festas me faz feliz Lembra uma seresta que um dia eu fiz (por onde for quero ser seu par) Já me fiz a guerra por não saber, Que essa terra encerra meu bem querer, E jamais termina em meu caminhar, Só o amor me ensina onde vou chegar Rodei de roda, andei Dança da moda eu sei 

Cansei de ser sozinho Verso cantando, usei Meu namorado é rei Nas lendas do caminho. Onde andei! No passo da estrada Só faço andar, Tenho minha amada a me acompanhar Vim de longe léguas, cantando eu vim, Só não faço trégua, sou mesmo assim! 
Na bruma leve das paixões que vem dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito nu cabelo ao vento E o sol quarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto teus sinais (bis) Aa voz do anjo sussurrou no meu ouvido E eu não duvido já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais 
João Boscol Aldir Blanc Caía, a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou Carlitos! A lua, tal qual a dona do bordel Pedia a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens, lá no mata-borrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco! Louco, o bêbado com chapéu-coco Fazia mil irreverências, pra noite do Brasil Meu Brasil... Que sonha, coma volta do irmão Henfil, Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora, a nossa pátria mãe gentil Choram Marias e Clarisses No solo do Brasil Mas sei, que uma dor assim pungente Não há de ser inutilmente A esperança ... dança! Na corda bamba de sombrinha Em cada passo dessa linha Pode se machucar Azar, A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar. 
Nasce um protesto na voz de um cantador Que fala livremente a serviço do amor. (bis) Neste País onde a crise é geral Tem Copa do Mundo Grande Prêmio e carnaval E o que amordaça Sempre vem pra dar um jeito . . .  E é subversivo quem reclama seus direitos Morre um indigente na porta do hospital Por estar mau vestido é "resíduo" nacional. E o calor de gente de tal casa fica atrás ... Flutua nos ares o ensejo para a paz Falam da pobreza com "bem aventurança", Mas quem tudo tem não se aconchega com mudança. Acumulam riquezas e as migalhas vão pro chão ... E da grande ceia, só partilham a intenção! ... 
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36 • VIDA, AGONIA E RESSUREIÇÃO 
Terra tombada é criança 
Deitada num berço verde 
Com a boca aberta pedindo 
Para o céu matar-lhe a sede 
Lá na fonte ao pé da serra 
É o seio do sertão 

Quem Poe com carinho a semente, 
Pra alimentar a nação. 

Ter vida é ter a ousadia de entregar 
O coração àquele que quer caminhar 
Por entre os homens que remidos por teu sangue 
Sentem a dor da voz do medo perturbar 
Profetas mudos somos todos se faltar 
Disposição para sempre, sempre partilhar 
A alegria o sofrimento e mesmo a dor 
Que só germina onde escasseia o amor. (bis) 
É negro o dia todo o dia o homem sente 
Quer se livrar pedir pro dia clarear 
Mas se contenta outro tempo vai surgir 
Tem esperança pois o coração tem paz 
Já é manha o sol penetra e todo brilho 
Aquece o peito que anseia ver Jesus 
Corra João com Pedro e vamos crer, 
Ressuscitou, mais uma vez ressuscitou. (bis) 

37 • TERRA TOMBADA 
É calor do mês de agosto 
É meado de estação 
Vejo sombras de queimada 
E fumaça no ·espigão 
Lavrador tombando a terra 
Dá de longe a impressão 
De losangos cor de sangue 
Desenhados pelo chão 
Terra tombada é promessa 
De um futuro que se espelha 
No quarto verde dos campos 
A grande cama vermelha 
Onde o parto das sementes 
Faz brotar de suas covas 
O fruto da natureza 
Cheirando a criança nova. 

Terra tombada solo sagrado chão quente 
Esperando que a semente 
Venha lhe cobrir de flor 
Também minh'alma 
Ansiosa espera confiante 
Que em meu eito você plante 
A semente do amor 

A água e o leite da terra que aumenta a produção 
O vermelho se faz verde 
Vem o botão vem a flor 
Depois da flor a semente 
O pão do trabalhador 
Debaixo das folhas mortas 
A terra dorme segura 
Pois nos dará para o ano novo parto de fartura 

38 • 500 ANOS DE 
EVANGELIZAÇÃO 

Um dia ela aportou e não veio conversar 
Em nome da conversão só falou em escutar 
Não ouviu nossa história 
Nossa dor 
Nosso cantar ai ai ai ai 
Meu irmão bom Jesus que do povo ouviu clamor 
Nos ajude a semear que de nós tá no altar 
Nele faltam nossos símbolos 
Coisas do nosso lugar ai ai ai ai 
Mas tem nossa esperança: a história resgatar ai ai ai ai 

39 • ORDEM E PROGRESSO 
Este é o nosso país esta é a nossa bandeira 
É por amor a esta pátria Brasil, 
Que a gente segue em fileira 

Queremos mais felicidade no céu deste olhar cor de anil. 
No verde esperança sim fogo, 
Bandeira que o povo assumiu. 
Amarelo são os campos floridos, 
As faces agora rosadas. 
Se o branco da paz irradia, 
Vitória das mãos calejadas. 

Queremos que abrace esta terra, 
Por ela quem sente a paixão. 

A ordem é ninguém passar fome, 
Progresso é o povo feliz. 
A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. 

40 • TUA PALAVRA É ASSIM 
É como a chuva que lava é como o fogo que abrasa. 
Tua palavra é assim não passa por mim sem deixar 
um sinal. 

Tenho medo de não responder, de fingir que não 
escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro 
outro lado e fingir que eu não sei. 
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1. É BONITA DEMAIS
Zé Vicente 

É bonita demais, é bonita demais 
a mão de quem conduz a bandeira 
da paz (bis) 

É a paz verdadeira que vem da justiça, 
irmão ... É a paz da esperança que nasce 
de dentro do coração. (bis) 

É a paz da verdade da pura irmandade 
do amor/ paz da comunidade 
que busca igualdade, ô,ô .. (bis) 

Paz que é graça e presente, 
na vida da gente a fé, paz do onipo
tente Deus na nossa frente Javé (bis) 

2. LIBERDADE
Zé Martins 

Liberdade vem e canta 
e saúda este novo sol que vem. 
Canta com alegria o escondido amor 
que no peito tem. Mira o céu azul, 
espaço aberto pra te acolher. (bis) 

Liberdade vem e pisa 
este firme chão de verde ramagem. 
Canta louvando as flores, que ao bai
lar ao vento 
fazem sua mensagem. Mira essas flores 
abraço aberto pra te acolher. (bis) 

Liberdade vem e pousa 
nesta dura América triste e vendida, 
canta com os seus gritos nossos filhos 
mortos 
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e a paz ferida. Mira este lugar 
desejo aberto pra te acolher. (bis) 

Liberdade, liberdade, 
és desejo que nos faz viver. 
És o grande sentido de uma vida 
pronta para morrer. Mira o nosso chão 
banhado em sangue pra reviver. 
Mira a nossa América banhada em 
morte pra renascer. (bis) 

3. ABRAÇO DA PAZ

Esteja sempre com você, a paz do Se
nhor Jesus. 
Esteja sempre com você, a paz do Se
nhor Jesus. 
Esteja sempre com você, a paz do Se
nhor Jesus. 
Esteja sempre com você, meu irmão, 
a paz do Senhor Jesus. (bis) 

4. BENDITO DOS ROMEIROS

Bendita e louvada seja esta santa Ro
maria. 
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! 

No Egito, antigamente, do meio da 
escravidão, Deus libertou o seu povo. 
Hoje Ele passa de novo gritando a 
libertação .(bis} 



Para a terra prometida o povo de Deus 
marchou. Moisés andava na frente. 
Hoje Moisés é a gente, quando enfren
ta a opressão. (bis) 

Caminheiros na estrada, muita cerca 
prende o chão. Todo arame e porteira 
merece corte e fogueira, são frutos da 
maldição. (bis) 

Quem é fraco, Deus dá força; quem 
�em medo sofre mais. Quem se une ao 
companheiro vence todo o cativeiro, 
é feliz e tem a paz. (bis) 

Mãos ao alto, voz unida; nosso canto 
se ouvirá. 
Nos caminhos do sertão, clamando 
por terra e pão, ninguém mais nos ca
lará. (bis) 

Meu São Francisco das Chagas, da 
matriz de Canindé, seja nossa com
panhia 
nesta grande Romaria pra terra que a 
gente quer. (bis) 

5. EU QUERO VER
ACONTECER
Zé Vicente 

Eu quero ver, eu quero ver, acontecer 
Um sonho bom, sonho de muitos 
acontecer 

Nascendo da noite escura 
a manha futura trazendo amor. 

- No vento dá madrugada
a paz tão sonhada brotando em flor,
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nos braços da estrela-guia 
a alegria chegando do amor. 

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. 
Um sorriso em cada rosto 
uma flor em cada mão. 
A certeza na estrada, o amor no cora
ção. 
E uma semente nova escondida 
em cada palmo deste chão. 

Sonho que se sonha só pode ser pura 
ilusão 
Sonhos que se sonham juntos é sinal 
de solução. Então vamos sonhar 
companheiros, sonhar 
ligeiro, sonhar em mutirão. 

6. CAMINHANDO COM
MARIA

Santa Mãe Maria, nesta travessia 
cubra-nos teu manto cor anil. 
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida 
Santa Padroeira do Brasil. 

AVE MARIA, AVE MARIA (bis) 

Com amor divino, guarda os peregri
nos 
nesta caminhada para o além.• 
Dá-nos companhia, pois também 
um dia fostes peregrina de Belém. 

.-Com seus passos lentos, 'enfrentando 
os ventos 
quando sopram noutra direção. 
Toda a Mãe Igreja pede que tu sejas 
companheira da libertação. 

7. ACORDA, AMÉRICA! 
Augusto Brito 

Acorda América ! 
chegou a hora de levantar, 
O sangue dos mártires 
fez a semente se espalhar 

Nestes campos, nestas planícies, 
nestas pampas e caatingas, 
nestas raízes entrelaçadas 
de etnias tão misturadas 
é assim meu povo em nossa 
América Latina. 

Meu irmão índio, meu innão afro, 
meus latinos companheiros, 
nós somos vítimas das v iolências, 
da dependência de um império estran
geiro. 

Eu me pergunto e a nós todos,· 
até que dia nós agüentamos 
esta violência tão assassina ... 
nos tomam as terras, matam os 
índios. Nos deixam os restos 
de nossa América Latina. 

8.AXÉ

Irá chegar um novo dia 
um novo céu, uma nova terra, um 
novo mar. 
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e neste dia os oprimidos 
numa só voz a liberdade irão cantar ! 

Na pova terra, o negro 
não vai ter corrente, 
o nosso índio vai ser visto
como gente./ Na nova terra
o negro, o índio e o mulato,
o branco e todos vão comer
no mesmo prato.

9. O QUE VALE É O AMOR
Zé Vicente 

Se é pra luta eu vou 
se é pra tá presente eu tou 
pois na vida da gente 
o que vale é o amor.

É que a gente junto vai 
reacender estrelas, vai 
replantar nosso sonho 
em cada coração 
Enquanto não chegar o dia 
Enquanto persistir a agonia 
a gente ensaia o baião ! 

lauê, lauê ... 

É que a gente junto vai 
reabrindo caminhos, vai 
Alargando a avenida 
pra festa geral 
enquanto não chega a vitória 
a gente refaz a história 
pra o que há de ser afinal ! 

j 



10. OLHA A GLÓRIA DE
DEUS BRILHANDO

Olha a glória de Deus brilhando, 
aleluia 
Olha a glória de Deus brilhando, 
aleluia 

Nosso Deus é o artista do universo 
É a fonte da luz, do ar, da cor. 
É o som, é a música, é a dança. 
É o mar jangadeiro e pescador 

· É o seio materno sempre fértil
É beleza é pureza e é calor! (bis)

Aleluia! aleluia! Vamos criar 
que é pra glória de Deus brilhar (bis) 

Nosso Deus é caminho e caminhada 
Do seu povo para a libertação 
Onde quer que esteja um oprimido 
É Javé que promovea rédenção 

Ele quebra a força do :tirano 
E garante a vitória da união! (bis) 

Aleluia! Aleluia! Vamos lutar 
Que é pra glória de Deus brilhar! 

Nosso Deus é a voz que se levanta 
É o canto, o gemido é o clamor 
É o abraço erguido para a luta 
É o braço em nome do amor. 

É o pé conquistando novo espaço 
É a terra, é o fruto, é a flor! (bis) 

Aleluia! Aleluia! Vamos amar 
que é pra glória de Deus brilhar. 

11. NEGRA MARIAMA
Cecília Domezal 

Negra Mariama chama pra enfeitar 
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o andor porta estandarte para ostentar
A imagem Aparecida em nossa escra
vidão
com o rosto dos pequenos, cor de
quem é irmão.

Negra Mariama chama pra cantar 
que Deus uniu os fracos pra se libertar. 
E derrubou do trono latifundiário 
que escravizavam pra se regalar. 

Negra Mariama chama pra dançar / 
Saravá esperança até o sol raiar 

No samba está presente o sangue der
ramado 
O grito e o silêncio dos martirizados. 

Negra Mariama chama pra lutar 
em nossos movimentos sem desanimar 
Levanta a cabeça dos espoliados/ 
Nossa Companheira chama pra avançar. 

12. MOMENTO.NOVO

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! (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! 

Na força que hoje faz brotar a vida. 
atua em nós pela sua graça 
É Deus quem nos convida 
pra trabalhar. 
O amor repartir e a força juntar. 

13. POR LONGAS ESTRADAS

"Por longas estradas 
Sem fim, palmilhadas, 
Aonde tu vais? 
Procuras a vida, 
Trabalho e comida, 
Ser livre e ter Paz. 

Refrão: 
Não vais tão sozinho 
Com tua saudade 
Meu pão e meu vinho 
São dons da unidade 
Que faz do Brasil 
A tua cidade 
Encontro e Caminho 
de Vida e Verdade. 

14. SANTO, SANTO É O
SENHOR

Santo, Santo é o Senhor, (bis) 
Deus do universo. (bis) 
O Céu e a Terra proclamam (bis) 
a vossa glória. (bis) 
Hosana, (bis) 
nas alturas. (bis) 
Bendito o que vem (bis) 
em nome do Senhor. (bis) 
Hosana, (bis) 
nas alturas. (bis) 
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15. EU VENHO DE LONGE

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 ganhei cativeiro. 

Eu sou a nação, eu também sou irmão. 
Sou povo de Deus e não tenho porção. 
Eu venho da fome, da seca e da dor. 
Eu sou do trabalho e não tenho valor. 

E agora me digam se eu tenho direito · 
Se eu sou cidadão ou por Deus não 
fui feito. ( 2 vezes) 

Eu faço a cidade e não moro me ar
ranjo 
Plantei e colhi, mas não como sou 
anjo. 
Eu venho da terra sem distribuição. 
Eu sou do cansaço sem compensação. 

Eu venho de longe, eu sou do sertão. 
Sou Pedro, sou Paulo, eu sou a nação. 
Eu faço a cidade, mas sou estran
geiro. 
Lutei pela Pátria e ganhei cativeiro. 

16. A PALAV RA DE DEUS VAI
CHEGANDO VAI

- A palavra de Deus vai chegando vai
(bis)Vai chegando do meio do
povo(bis)
- A palavra de Deus vai chegando vai
(bis )Vem abrindo wn caminho novo (bis)
- A palavra de Deus vai chegando vai
(bis)Vai chegando do meio do povo. 



17. OFERECEREI

Ao Deus Pai Criador 
Oferecerei 
Esta raça esta cor, oferecerei/ 
Cada negro que luta, oferecerei. 
Pelo fim do racismo, 
meu sangue em batismo, oferecerei. 

Pão comida escassa ... 
Vinho, vício, cachaça ... 
Ao Deus de tantos nomes ... 
Negro, branco, homem livre, 
esta fé sempre tive, oferecerei! 

Negra, história negra ... 
Toda dor suportada ... 
Preto velho yayá ... 
Negra bela raiz, 
este povo feliz, oferecerei! 

Meu trabalho escravo ... 
Aluguel mal pago ... 
Meu povo desterrado ... 
A beleza que faço, 
alegria que traço, oferecerei! 

Leite de tanta ama ... 
Negro filho reclama ... 
Quilombo las guerreiras ... 
Na cidade e na roça, 
esta fé que é nossa, oferecerei! 

Vinho sangue suado ... 
Pão partido esmagado .. . 
Um clamor de justiça .. . 
Arte, samba, vitória, 
na mão a história , oferecerei 
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18. BOCA DE POVO
Regina/do Velozo

Boca de povo, povo! 
Gritando o novo, novo! 
Senhor D�us mandou dizer. (bis) 

Eu vou criar um novo céu e nova terra 
E o que passou, passou, 
As misérias suportadas, 
Já não mais serão lembradas. 
Todo o mundo a se alegrar 
Com o que eu vou criar! 

Eu vou tornar Jerusalém uma alegria, 
Todo o povo a sorrir na cidade eu Vol.l 
vibrar 
Vendo o povo a se alegrar, 
Não, não mais se ouvirão 
Choros nem lamentação. 

Que já não mais as criancinhas, 
pequeninas 
Morrerão sem se criar 
Ninguém mais vai falecer 
Sem toda a vida viver, 
Com cem anos, um menino, morre! 
antes, 
Meu destino 

Que os operários tantas casas 
construindo, terão casa pra morar 
seus roçados plantarão, 
Dos seus frutos comerão 
Ninguém mais constrói, 
nem planta pra que outro 
more e coma! 

Os meus eleitos como as árvores 
vivendo do trabalho de suas mãos 
eles vão, sim, desfrutar e não mais em 
vão cansar por Deus raça abençoada, 
ele e a filharada! 

Antes que eles por mim 
chamem já respondo, 
inda pedem e já, atendi. 
Comerão bem juntos todos, 
boi, leão, cordeiro e lobo. 
Nenhum mal, nem destruição 
em meu monte mais farão. 

19. CÂNTICO DAS CRIATURAS
Zé Vicente

Onipotente e bom Senhor 
A Ti a honra, glória e louvor 
Todas as bênçãos de ti nos vem 
E todo o povo te diz amém 

Louvado seja as criaturas 
Primeiro sol lá nas alturas 
Clareia o dia, gra,nde esplendor 
Radiante imagem,qeJi;Senho,r. 

Louvado sejas, pela irmã lua 
No céu criaste, é1 0pra tua 
Pelas estrelas, claras e belas 
Tua és a fonte do brilho delas. 

Louvado sejas, pelo irmão vento 
E pelas nuvens, o ar e o tempo 
E pela chuva que cai no chão 
Nos dá sustento, Deus da criação. 

Louvado sejas, meu Bom Senhor 
Pela irmã água e seuv<;1lor .. 

Preciosa,e casta, humilde e boa 
Se corre, uin canto a ti entoa. 

Louvado sejas, ó meu Senhor 
Pelo irmão fogo e seu calor 
Clareia a noite, robusto e forte 
Belo e alegre, bendita sorte. 

Sejas louvado, pela irmã terra 
Mãe que sustenta e nos governa 
Produz os frutos, nos dá o p'ão 
Com flores e ervas sorri o chão. 

20. CANTO DOS MÁRTIRES
DA TERRA
Zé Vicente

Venham todos, cantemos um canto 
que nasce da terra. 
Canto novo de paz e esperança 
em tempo de guerra. 
Neste instante há inocentes tomban
do nas mãos de tiranos: 
Tomar terra, ter lucro matando, 
são estes seus planos. 
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Lavradores, Raimundo, José, 
Margarida, Nativo, 
Assumir sua luta, 
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 d.e graça, 
eis o dia da libertação. 
De cabeças erguidas, 
de braços u_nidos, irmãos. 



Haveremos de ver qualquer 
dia chegando a vitória,' 
o povo nas ruas fazendo
história, crianças sorrindo
em toda a nação.

Companheiros, no chão dessa 
Pátria é grande a peleja, 
nci altar da Igreja 
seu sangue bem vivo lateja. 
Sobre a mesa de cada família 
há frutos marcados 
e há flores vermelhas 
gritando por sobre os roçados. 

O Senhor, Deus da vida, 
escute esse nosso cantar, 
pois contigo o povo oprimido 
há de sempre contar. 
Para além da injúria 
e da morte conduz nossa gente, 
e seu Reino triunfe 
na terra deste continente. 

21. FORÇA DE PAZ

O pão sofrido da terra 
na mesa da refeição 

O pão partido na mesa 
se toma certeza 
e se faz comunhão. 

O corpo do meu Senhor, 
É força viva de paz. (bis) 

Vinho da festa e alegria 
é vida no coração. 
Vinho bebido na luta 
se torna conduta de libertação. 
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O sangue do meu Senhor 
é força viva de paz. (bis) 

Palavra vinda do Reino, na boca de 
cada irmão. 
Palavra que fortalece anima e escla
rece a nossa união. 

Palavra do meu Senhor é força viva 
de paz. (bis) 

Flores dos jardins, dos campos 
sorriso exposto no altar. 
Flores molhadas no pranto de quem 
deu a vida, 
par vida mudar. 

A vida de quem tombou é força viva 
de paz. (bis) 

Água trazida da fonte matando a sede 
que mata. 
Água da chuva no chão, traz vida e 
traz pão 
pra gente é pra mata. 
Água da vida Jesus, é força viva de 
paz. (bis) 

22. JESUS CRIS TO ESPE
RANÇA PARA O MUNDO

Venha Teu Reino, Senhor! 
A festa da vida recria! 
A nossa espera e ardor, 
transforma em plena alegria 
aiê, eiá, aiê, aê, aê (bis)• 

Um pouco além do presente, 
alegre o futuro anuncia. 

A fuga das sombras da noite, 
a luz de um novo dia. 

Botão de esperança se abre, 
prenúncio da flor que se faz. 
Promessa da tua presença 
que vida abundante nos traz. 

Saudade da terra sem males. 
Do éden de plumas e flores. 
Da paz e justiça irmanadas, 
num mundo sem ódio nem dores. 

Saudade de um mundo sem guerras, 
anelos de paz e inocência. 
De corpos e mãos que se encontram, 
Sem armas, sem mortes, violência. 

Saudades de um mundo sem donos, 
ausência de fortes e fracos. 
Derrota de todo o sistema, 
que cria palácios, barracos. 

Já temos preciosa semente, 
penhor do teu Reino, agora. 
Futuro ilumina o presente, 
Tu vens e virás sem demora. 

23. OFERTÓRIO DO POVO

Quem disse que não somos nada, 
que não temos nada para oferecer? 
repare nossas mãos abertas 
trazendo as ofertas do nosso viver (bis) 

A fé do homem nordestino, que bus
ca um destino, um pedaço de chão. 
A.luta do povo oprimido, que abre ca
minho, transforma a nação. 

O, ô, ô, ô, recebe, Senhor! (bis) 

Retalhos de nossa história, bonitas 
vitórias que meu povo tem: Palmares, 
Calderão, Canudos, são lutas de on
tem e de hoje também. 
O, ô, ô, ô, recebe, Senhor! (bis) 

Aqui trazemos a semente, sangue des
ta gente que fecunda o chão. 
Do gringo e tantos lavradores, santo 
e operários em libertação. 
O, ô, ô, ô, recebe, Senhor!(bis) 

Coragem de quem dá a vida, seja ofe
recida neste vinho e pão. A força que 
destrói a morte e muda a nossa sorte. 
É ressurreição! 
O, ô, ô, ô, recebe, Senhor! (bis) 

24. O TEU POVO, SENHOR

O teu povo, Senhor, está sofrendo, 
caminhando de um lado para o outro. 
Uma vida mais justa está querendo 
pois senão vai migrar até estar morto. 
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Animados pela fé e bem certos da vi
tória. Vamos fincar nosso pé e fazer a 
nossa história. E fazer a nossa histó
ria animados pela fé. 

Desse jeito que a coisa está andando 
o sistema escraviza e nos domina.
Ele é o mal que está nos desviando
da verdade que Cristo hoje ensina.

A estrutura da nossa sociedade 
força o povo para a migração. 



Os da roça vão para a cidade, 
sempre em busca de melhor situação. 

É verdade que nós neste mundo 
somos sempre um povo a caminho 
E Deus nunca se afasta um segundo, 
acompanha e ajud? com carinho. 

25. A VIDA DE VIAJANTE

Minha vida é andar por este país 
prá ver se um dia descanso feliz. 
Guardando as recordações das terras 
onde passei, andando pelos sertões e 
dos amigos que lá deixei. 

Chuva, sol, poeira e carvão, 
Longe de casa,-sigo o roteiro, 
Mais uma estação. 
Laiá, Laiá, Laiá, Laiá 
E a saudade no coração, 
auê, auê, auê, auê, 
auê,auê,auê,auê. 

Mar e terra, inverno e verão, 
mostro o sorriso, mostro alegria, 
mas eu mesmo não, laiá, laiá 
E a alegria no coração. 

26.AÁGUA

Aqui chegando Senhor, 
que poderemos te dar? 
Um simples coração e uma vontade 
de cantar. 
Recebe o nosso louvor 
e tua paz vem nos dar. 
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A tua graça, Senhor, 
melhor que a vida será, 

e o teu amor em nós será manancial 
de água boa a jorrar 
par nossa sede estancar. 

27. CALIX BENTO

O Deus salve o oratório (2x), onde 
Deus fez a morada, oiá meu Deus, onde 
Deus fez a morada, oiá. 

Onde mora o Cálix Bento (2x) e a hós
tia consagrada, oiá meu Deus, e a 
hóstia consagrada, oiá. 

De Jessé nasceu a vara (2x) da vara 
nasceu a flor, oiá meu Deus, da vara 
nasceu a flor, oiá. 

E da flor nasceu Maria (2x) e de Ma
ria o Salvador, oiá meu Deus, e de 
Maria o Salvador, oiá. 

28. PAI NOSSO DOS MÁRTIRES 
Cirineu Kuhn 

Pai Nosso, dos pobres marginalizados. 
Pai Nosso, dos mártires dos 
torturados! 

Teu nome é santificado naqueles que 
morrem defendendo a vida. 
Teu nome é glorificado quando a jus
tiça é nossa medida. 
Teu Reino é de liberdade, de 
fraternidade, paz e comunhão. 
Maldita toda a violência, que devora 
a vida pela repressão. O,ô, ô,ô ... 

) 
) 

Queremos fazer tua vontade, és o ver
dadeiro Deus libertador. Não vamos 
seguir as doutrinas corrompidas pelo 
poder opressor. 
Pedimo-te o pão da vida, o pão da se
gurança, o pão das multidões. O pão 
que traz a humanidade que constrói o 
homem em vez de canhões. 

Perdoa-nos quando por medo ficamos 
calados diante da morte. Perdoa e des
trói os reinos em que a corrupção é a 
lei mais forte! 
Protege-nos da crueldade, do esqua
drão da morte, dos prevalecidos. Pai 
Nosso, revolucionário, parceiro dos 
pobres, Deus dos oprimidos! 

29. TERRA DA LIBERTAÇÃO 
Mane/ão 

Da terra tão seca já brota uma flor, 
afagando prantos e gritos de dor. 
Correntes se quebram, as cercas tom
bando: uma nova era da história 
brotando. 

Dentro da noite escura 
na terra dura do povo meu, 
nasce umaJuz radiante 
no peito errante: já amanheceu! 

Mãos se entrelaçam na luta por pão, 
repartindo a terra da libertação. 
Regada com sangue, com prantos de 
dor: silêncios se quebram, num grito 
de amor. 
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30. GUARANIS
Gildásio Mendes 

Ah! quero ouvir a serenata 
ver crescer as nossas matas e tocar um 
violão. 
Ah! meu amigo vem cantar pois o dia 
vai raiar e morar nesta canção. 

Ah! que saudades do poeta, do artis
ta, do profeta que o tempo eternizou. 
Ah! como eu falei de 
flores liberdade, beija-flores que meu 
coração sonhou. 

Ah! ver crianças pelas praças 
paz e pipa, pão de graça como cheiro 
de hortela. Ah! água pura ali na fonte 
e a gente olhar os montes sem ter 
medo do amanhã. 

Ah! o meu lindo continente que fez o 
sangue a semente para ver o sol 
nascer. Ah! nossas matas tão bonitas, 
verdes mares, canto a vida quando o 
dia amanhecer. 

Ah! quanta luta na fronteira, tanta dor 
na cordilheira que o condor não 
voou. Ah! dança e terra guaranis de uma 
raça tão feliz que o homem dizimou. 

Ah! vou nos passos de um menino, 
no meu coração latino, a esperança 
tem lugar. 
Ah! quando bate a saudade, abre as 
asas liberdade que não para de cantar. 

I 



' 
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31. MARIA, MARIA

Maria, Maria é um dom, uma certa 
magia, uma força que nos alerta. Uma 
mulher que merece viver e amar como 
outra qualquer do planeta. 

Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, 
é a dose mais forte, lenta, de uma 
gente que ri, quando deve chorar e não 
vive apenas agüenta. 

Mas é preciso ter força, é preciso ter 
raça, é preciso ter sonho sempre. 
Quem traz no corpo essa marca, Ma
ria, Maria mistura a dor e alegria. 

Mas é preciso ter manha, é preciso ter 
raça, é preciso ter sonho sempre. 
Quem traz no corpp,essa marca, pos
sui a estranha mania de ter fé na vida. 

32. BEIJA FLOR

Não se admire se um dia 
um beija flor invadir 
a porta da sua casa lhe der um beijo 
e partir./ Fui eu que lhe mandei um beijo 
que é par matar meu desejo 
faz tempo que eu não te vejo 
Ai que saudade de ocê. 

E se quiser recordar 
escreva uma carta par mim 
bote logo no correio 
com fra��-� dizendo assim 
faz tempç que não te v�j9 
quero matar meu desejo 
te mando um monte de beijo 
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Ai que saudade sem fim. 

E se quiser recordar 
aquele nosso namoro 
Quando eu ia viajar 
você caía no choro 
e eu chorando pela estrada 
mas, e que eu posso fazer ? 
trabalhar é minha sina 
Eu gosto niesmo é de ocê ! 

33. NEGRO NAGÔ

Eu vou tocar minha viola 
eu sou um negro cantador 
o negro canta, deita e rola
lá na senzala do senhor.
dança aí negro nagô ( 4x)

Tem que acabar com essa história 
de negro ser inferior 
o negro é gente e quer escola
quer dançar samba e ser doutor.

O negro mora em palafita 
não é culpa dele, não senhor 
a culpa é da abolição 
que veio e não o libertou 

Vou botá fogo no engenho 
aonde o negro apanhou 
o negro é gente como outro
Quer ter carinho e quer amor.

34. O QUE É, O QUE É
Gonzagu,inha 

Eu fico com a pureza da resposta das 
crianças: é a vida; é bonita, e é bonita! 

Viver e não ter a vergonha de ser feliz; 
cantar e cantar e cantar a beleza de 
ser um eterno aprendiz (Ai, meu 
Deus!) 
Eu sei que a vida devia ser bem melhor 
e será. Mas isso não impede que eu 
repita: é bonita, é bonita, é bonita! 

E a vida, e a vida o que é? 
Diga lá , meu irmão/ Ela é a batida de 
um coração; ela é uma doce ilusão, 
ê, ô; 
Mas e a vida, ela é maravilhosa ou é 
sofrimento? 
Ela é alegria ou lamento? O que é, o 
que é, meu irmão? 

Há quem fale que a vida da gente é 
um nada no mundo; 
é uma gota, é um tempo que não dá 
um segundo. 
Há quem fale que é um divino misté
rio profundo; 
é o sopro do Criador numa atitude re
pleta de amor; 
você diz que é luta e prazer. Ele diz 
que a vida é viver. 
Ela diz que o melhor é morrer, pois 
amada não é; 
e o verbo é sofrer. 
Eu só sei que confio na moça e na 
moça eu ponho a força da fé. 
Somos nós que fazemos a vida, 
como der, ou puder ou quiser .... 

Sempre desejada, por mais que esteja 
errada. 
Ninguém quer a morte, só saúde e 
sorte. 
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E a pergunta roda, e a cabeça agita. 
Eu fico com a pureza da resposta das 
cnanças. 
É a vida, é bonita e é bonita. 

35. NAS LONJURAS DESTA
TERRA

Nas lonjuras desta terra 
Vi cantos de roda e rua/ Vi contra dan
ça e congado/ Vi coisas de cabular 

EU VI FOLIA DE REIS/ EU VI SA
BIÁ CANTAR (3X). 

Eu vi Rosa no sertão, gravatá, 
mandacaru/ Vi boi berrar na caatin
ga/ Eu vi 
vaqueiro aboiar. 

Por este sertão mineiro/ Vi pão de 
queijo caseiro/ Arroz com feijão 
tropeiro/ e uma broa de fubá. 

Vi Semana Santa e reza/ Menina vi 
Diamantina/ Eu vi Rosa, na janela/ Vi 
Olímpia eu vi Sinhá. 

Vi Chica da Silva eu vi/ Vi Chico Rei 
lá no morro/ Rebelião par viver/ Vi 
liberdade brilhar (bis). 

36. CANTO DAS TRÊS RAÇAS

Ninguém ouviu 
um soluçar de dor 
no canto do Brasil 
um lamento triste 
sempre ecoou 



desde q11e o índio guerreiro. 
foi pro cativeiro 
e de lá cantou 

Negro entoou 
um canto de revolta pelos ares 
no Quilombo dos Palmares 
onde se refugiou 
Fora a luta dos lnconfidentes 
pela quebra das correntes 
nada adiantou ... 

• f\ 

. E cíé guerra errí paz 
de paz em guerra, 
todo o povo desta terra 
quando pode cantar, 
canta de dor. 
ô,ô,ô,ô .... 

E ecoa noite e dia, 
é ensurdecedor 
Ai, mas que agonia 
o canto do trabalhador•
esse canto que devia
ser um canto de alegria
sÔh apenas como um soluçar de dor.
ô,ô,ô,ô, ...

37. ORDEM E P ROGRESSO
Zé Pinto 

Esse é o noss_<,>_ país, 
éssa é a nossirbândeira. 
É por amor a essa pátria Brasil 
que a gente segue em fileira:. (bis) 

Queremos mais felicidade 
no céu desse olhaicor de anil 
No verde, esperança e.sem fogo, 

bandeira que o povo assumiu. (bis) 

Amarelo, seus campos floridos, 
as faces agora rosadas. 
Se o branco da·pâ:t se irradia, 
vitória das mãos calejadas. (bis) 

Refrão .... 

Queremos que abrace esta terra, 
por ela quem sente paixão. 
Quem põe com carinho a semente, 
par alimentar a nação (bis) 

A ordem é ninguém passar fome, 
· progresso é o povd feliz,
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A Reforma Agrária é a volta
do agricultor à raiz. (bis)

38. PAINEL Nº 2
Rubinho do Vale 

Será que eu não vou realizar meu 
ideal 
conhecer de norte a sul 
este país tropical 
abençoado por Coimbra 
navegante de Cabral. 
Este país cresceu demais 
virou o rei do carnaval. 

Quem aqúi chega,de fora 
deita e r0la(nestechão 
Tem a faca, queijb e mais 
o beijo da dominação,
nosso povo chora e grita
êta distribuição,
muita terra, tanta planta,
muito trigo e pouco pão.

Voa, voa borboleta, este espaço é par 
voar 
Voa e leva este canto par quem quiser 
escutar. 

Calça e camisa nova 
já saiu do pensamento, lamento 
mas o alimento tá comendo o venci
mento 
Inda chega atrasado meu pequeno pa
gamento 
Peço par vender fiado o vento leva o 
argumento. 

Minha casa não tem luxo, 
todo o mundo economiza. 
Minha mesa é o chão 
sobremesa é saliva. 
Meu almoço é minha janta, 
guardanapo é camisa 
e meu corpo é passeio 
onde todo mundo pisa. 

Voa, voa borboleta, este espaço é par 
voar 
Voa e leva este canto par quem quiser 
escutar. (bis) 

Dê carona pro turista 
lá na beira do asfalto 
mas não leva susto amigo 
pode ser mais um assalto. 
Marginal virou artista, 
banco agora virou palco 
a fome que o povo sente 
a culpa é do preço alto. 

Voa, voa borboleta, este espaço é par 
voar 
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Voa e leva este canto par quem quiser 
escutar. (bis) 

39. ASSIM JA NINGUÉM
CHORA MAIS
Zé Pinto 

Sabemos que o capitalismo 
diz não ser preciso 
Ter Reforma Agrária 
Seu Projeto traz miséria 
Milhões de sem-terra jogados na es
trada 

Com medo de ir pra cidade 
Enfrentar favela, fome e desemprego 
Saída nessa situação 
É segurar as mãos 
De outros companheiros 

Refrão: 
E assim já ninguém chora mais 
Ninguém tira o pão de ninguém 
o chão onde pisava o boi
é feijão e arroz, capim não convém

Compadre junte ao movimento 
convide a comadre 
e a criançada 
porque a terra só pertence 
a quem traz nas mãos 
os calos da enxada 

Se somos contra o latifúndio 
de mãe natureza 
somos aliados 
e viva a vitória no chão 
sem a concentração 
dos latifundiários 



Refrão 

Seguimos ocupando terra 
derrubando cercas 
conquistando chão 
que chore o latifundiário 
prá sorrir os filhos 
de quem colhe o pão 

E a luta por Reforma Agrária 
a gente até para 
se tiver enfim 
coragem 
a burguesia agrária 
de ensinar seus filhos 
a comer capim. 

40. ANUNCIAÇÃO
Alceu Valença 

Na bruma leve das paixões que vem 
de dentro. Tu vens chegando prá brin
car no meu quintal. 
No meu cavalo, peito nu, cabelo ao 
vento. E o sol quarando nossas rou
pas no varal. 

Tu vens, tu vens 
Eu já escuto teus sinais 

A voz do anjo sussurrou no meu ou
vido 
Eu não duvido, já escuto teus si
nais. Que tu virias numa manhã de 
domingo. 
Eu te anuncio nos sinos das cate
drais. 
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41. CHEGANÇA
Antonio Nóbrega e Wilson Freire 

Sou Pataxó, sou Xavante e Cariri, 
Ianomami, sou Tupi, Guarani, sou 
Carajá. 
Sou Pancaruru, Carijó, Tupinajé, 
Potiguar, sou Caeté, F ul-ni-ô, 
Tupinambá. 
(bis) 

Depois que os mares dividiram os 
continentes, quis ver terras diferentes. 
Eu pensei: "vou procurar ... 
um mundo novo, lá depois do hori
zonte, levo a rede balançante 
pra no sol me espreguiçar". 

Eu atraquei num porto muito seguro, 
céu azul, paz e ar puro .... 
Botei as pernas pro ar. 
Logo sonhei que estava no paraíso, 
onde nem era preciso 
dormir para se sonhar. 

Mas de repente me acordei com a sur
presa: uma esquadra portuguesa veio 
na praia atracar. 
Da Grande-nau, um branco de barba 
escura, vestindo uma armadura me 
apontou pra me pegar. 

E assustado dei um pulo lá da rede, 
pressenti a fome, a sede, eu pensei: 
"vão me acabar". 
Me levantei de borduna já na mão. Ai, 
senti no coração, 
o Brasil vai começar.

42. OLODUMARÉ
Antonio Nóbrega e Wilson Freire 

Vou-me embora dessa terra ... 
- Olodumaré ...
Para outra terra eu vou ...
- Olodumaré ...
Sei que aqui eu sou querido ...
- Olodumaré ...
Mas não sei se lá eu sou ...
- Olodumaré ...
O que eu tenho par levar ...
- Olodumaré ...
É a saudade desse chão .. .
- Olodumaré... . . ..... . 
Minha força, meu batuque ... 
- Olodumaré ...
Heranças da minha Nação ...
- Olodumaré ...

43.CIDADÃO
Lúcio Barbosa 

Tá vendo aquele edificio moço ? 
ajudei a levantar./ Foi um tempo de 
aflição 
era quatro condução. / Duas par ir, duas 
par voltar./ Hoje depois dele pronto, 
oio par cima e fico tonto, mas me 
chega. . .. . . 
um cidadão./ E me diz 4isc,0nfiado 
Tu taí admirado ou tá querendo roubar? 

Meu domingo tá perdido 
vou par casa entristecido 
dá vontade de beber. 
E pra aumentar meu tédio 
eu não posso oiá pro prédio 
que eu ajudei a fazer. 
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Tá vendo aquele colégio moço ? 
eu também trabalhei lá. 
Lá eu quase me arrebento 
fiz a massa, pus cimento, 
ajudei a rebocar./ Minha fia 
inocente, vem prá mim 
toda contente: pai vou me matricular. 
Mas me diz umddadão: criança de 
pé no chão aqui não pode estudar. 
Esta dor doeu mais forte, porque é 
que eu deixei o norte, eu me pus a me 
dizer. Lá a seca castigava, mas o 
pouco 
que eu plantava, tinha direito a comer. 

44. ADMIRÁVEL GADO
NOVO

Vocês que fazem parte desta massa 
que passa nos projetos do futuro 
É duro tanto ter que caminhar 
e dar muito mais do que receber 
e ter que d.emonstrar sua coragem 
à margem do possa parecer 
e ver que toda esta engrenagem 
já sente a ferrugem lhe comer 

refrão: Eh, oh, vida de gado 
povo marcado e, povo feliz 

Lá fora faz um tempo confortável 
a vigilância cuida do normal 
os automóveis ouvem a notícia 
os hoqiens a publicam no jornal 
E correm através da madrugada 
a única velhice que chegou 
demoram-se na beira da estrada 
e passam a contar o que sobrou 

. --�·.'! . ..,, 



.O povo foge da ignorância 
apesar de viver tão perto dela 
E sonham com melhores tempos idos 
contemplam essa vida numa cela 
Esperam nova possibilidade 
de verem esse mundo se acabar 
A arca de Noé, o dirigível 
não voam, nem se pode flutuar (bis) 

45. CIO DA TERRA
Milton Nascimento e Chico Buarque 

Debulhar o trigo, recolher cada bago 
do trigo 
forjar do trigo o milagre do pão e se 
fartãr de pão. 
Decepar a cana, recolher a garapa da 
cana, 
roubar da cana a doçura do mel, 
se lambuzar de mel. 
Afagar a terra, conhecer os desejos da 
terra, 
cio da terra, propícia estação e fecun
dar o chão. 

46. CORAÇÃO CIVIL
Milton Nascimento 

Quero a utopia, quero tudo e mais 
quero a felicidade nos olhos de um pai 
quero a alegria, muita gente feliz 
quero que a justiça reine em meu país 

Quero a liberdade, quero vinho e pão 
quero ser amizade, quero amor, 
prazer 
quero nossa cidade se111pre ensolarada 
os meninos e o povo no poder eu que
ro ver 
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São José dà Costa Rica, coração civil 
me inspire no meu sonho de amor Brasil 
Se o poeta é o que sonha o que vai ser 
real 
vou sonhar coisas boas que o homem 
faz 
E espei;ar pelos frutos no quintal 

Sem polícia, nem a malícia 
sem feitiço, cadê poder? 
Viva a preguiça, viva a malícia 
que só a gente é que sabe ter 
Assim vivendo a minha utopia 
eu vou levando a vida 
Eu vou viver bem melhor 
doido pra ver o meu sonho teimoso 
um dia se realizar. 

47. OS MENINOS EM VOLTA
DA FOGUEIRA

Os meninos em volta da fogueira 
vão aprender coisas de sonho e de 
verdade 
vão perceber como se ganha uma ban
deira 
e vão saber o que custou a liberdade 

Palavras são palavras, não são trovas 
palavras desse tempo sempre novo 
lá os meninos aprenderam coisas novas 
e até já dizem que as estrelas são do 
povo (bis) 

Já que os homens permanecem lá no alto 
com suas contas engraçadas de somar 
não se aproximam das favelas nem 
dos campos 
e tem medo de tudo que é popular 

Mas os meninos desse continehte 
novo 
Hão de saber fazer história e ensinar 
(bis) 

48. MAMA ÁFRICA
Chico César 

Mama África, a minha mãe 
é mãe solteira 
e tem de fazer mamadeira todo dia 
além de trabalhar como 
empacotadeira 
nas casas Bahia 

Mama África tem tanto o que fazer 
além de cuidá neném 
além de fazê neguim 
filhinho tem que entender 
mama África vai e vem 
mas não se afasta de você 

Quando mama sai de casa 
seus filhos se oloduzam 
rola o maior jazz 
mama tem calo nos pés 
mama precisa de paz 
mama não quer brincar mais 
filhinho dá um tempo 
é tanto contra-tempo 
no ritmo de vida de mama 
Deve ser legal sê negão (do) 
Senegal... (bis) 

49. SACO DE BOLACHA

Olha o saco de bolacha - quem vai 
querer? 
Tenho doce e cocada 
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que é pra vender 
E na próxima parada eu vou descer 
Tô fugindo dos "home" 
porque tenho fome, preciso viver! 

Na Vila Carrão já vendi sabão, 
já vendi barbante, 
Em São Miguel, já vendi pastel 
e vendi bastante. 

Eu já vendi amendoim na estação do 
ltaim 
mas não deu pra livrar. 
De vagão em vagão vou levando 
o limão, olha! quem quer comprar?
No Tatuapé, já vendi café
na estação do metrô.
Na Vila Matilde,já vendi cabide'
com o meu avô.
Eu já vendi pipoca no alto da Mooca
e não deu pra ganhar.
Na Vila Maria, tudo o que eu vendia,
botei prá gastar.
Por esse Brasil, quem foi que não viu
menina explorada?
E nessa cidade, é uma verdade,
eu não tenho nada.
Eu já fiz de tudo, pra ver se mudo
a minha situação.
Se não der pra mudar,
Se o "plano" quebrar, fica feia a
nação.

50. ASA BRAN CA

Quando olhei a terra ardendo 
Qual fogueira de São João 
Eu perguntei a Deus do Céu, ai. 
Porque tamanha judiação. 



Que braseiro que fornalha. 
Nem um pé de plantação. 
Por falta d'água perdi meu gado. 
Morre,u de, sede meu alasão. 

Até mesmo a asa branca. 
Bateu asas do sertão. 
Então eu disse:.adeus Rosinha. 
Guarda contigo meu coração. 

Hoje longe muitas léguas. 
Numa triste solidão. 
Espero a chuva cair de novo. 
Prá eu voltar pro meu sertão. 

Quando o verde dos teus olhos. 
Se espalhar na plantação. 
Eu te asseguro, não chores não, viu. 
Que eu voltarei viu, pro meu sertão. 

51.A DE O
(ESTAMOS CHEGANDO)

Estamos chegando do fundo da terra 
Estamos chegando do ventre da noite, 
Da carne do açoite nós somos, 
Viemos lembrar. 

Estamos chegando da morte dos mares, 
Estamos chegando dos turvos porões, 
Herdeiros dos banzos nós somos, 
Viemos chorar. 

Estamos chegando dos pretos rosários 
Estamos chegando dos nossos terreiros, 
dos santos malditos nós somos. 

Estamos chegando do som e das formas, 
Da arte negada que somos. 
Viemos criar. 

Estamos chegando do fundo do medo, 
Estamos chegando das surdas correntes, 
Um longo lamento nós somos, 
Viemos louvar. 

Estamos chegando dos ricos fogões 
Estamos chegando dos pobres 
bordéis, 
Da carne vendida nós somos, 
Viemos amar. 

Estamos chegando das velhas senzalas, 
Estamos chegando das novas favelas, 
Das margens do mundo nós somos, 
Viemos dançar. 

Estamos chegando dos trens dos su
búrbios, 
Estamos chegando nos loucos pingen
tes, 
Com a vida entre os dentes chegamos, 
Viemos cantar. 

Estamos chegando dos grandes está
dios, 
Estamos chegando da escola de sam
ba, 
Sambando a revolta chegamos, 
Viemos gingar. 

Ade O ... 

Viemos rezar. Estamos chegando do ventre das minas, 
Estamos chegando dos tristes 

Estamos chegando do chão da oficina, mocambos, 
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Dos gritos calados nós somos, 
Viemos cobrar. 

Estamos chegando na cruz dos en
genhos, 
Estamos sangrando a cruz do batismo, 
Marcados a ferro nós somos, 
Viemos gritar. 

Estamos chegando do alto dos mor
ros, 
Estamos chegando da lei baixada, 
Das covas sem nome chegamos, 
Viemos clamar. 

Estamos chegando do chão dos 
quilombos, 
Estamos chegando do som dos tam
bores, 
Dos novos palmares, nós somos, 
Viemos lutar. 

52. SOLO LE PIDO A DIOS
León Greco 

Sólo le pido a Dios, que el dolor no 
me sea indiferente, que la reseca 
muerte no me encuentre 
vacío y solo, sin haber hecho lo sufi
ciente. 

Sólo Ie pido a Dios, que el injusto no 
me sea indiferente, que no me 
abofeteen la otra mejilla 
después que una garra me arrafio esta 
suerte. 

Sólo Ie pido a Dios que la guerra no 
me sea indiferente. Es um monstro 

grande y pisa fu�rte .. 
toda la pobre inocencia de la gente ..

Sólo te pido a Dios que lo injusto no 
me sea indiferente. Si un traidor 
puede más que unos 
cuantos, que esos cuantos no le 
olviden fácilmente. 

53. TROPEIRO

Você me chamou tropeiro. Eu não sou 
tropeiro não. 
Sou arrieiro da tropa, Marcolino. 
O tropeiro é meu patrão. 

Cê falou que eu sou ninguém. Valor 
quem tem é sua vaca. 
Palavra da sua boca, Marcolino, 
fere e mata feito faca. 

Certa vez você falou que eu não sou 
gente um dia. 
Eu prefiro morrer pobre, Marcolino, 
que entrar na sua famia. 

Cê falou que alisa pobre é na ponta 
do chicote. 
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Cê pode até beber meu sangue, 
Marcolino, 
mas não bebe água no meu pote. 

Te respeito como gente, mas não tiro 
o meu chapéu.
Dinheiro manda na terra, Marcolino,
mas não vai mandar no céu ..



54. SEM MEDO DE SER

MULHER 

Zé Pinto 

Pra mudar a sociedade do jeito que a 
gente quer, participando sem medo de 

ser mulher. 

Porque a luta não é só dos companhei

ros: Participando sem medo de ser 

mulher. 

Pisando firme sem pedir nenhum se

gredo: Participando sem medo de ser 
mulher. 

Pois sem mulher a luta vai pela meta

de. Participando sem medo de ser 
mulher. 
Fortalecendo os movimentos popula

res, Participando sem medo de ser mu
lher. 
Na aliança operária-camponesa. Par
ticipando sem medo de ser mulher. 
Pois a vitória vai ser nossa com certe
za. Participando sem medo de ser 
mulher. 

55. SAUDOSA MALOCA

Se o sinhô num tá lembrado dá licen
ça d'eu contá 

Que aqui onde agora está esse edificio 
alto 

era uma casa velha,um palacete 
assóbradado. 
Foi aqui, seu moço que eu, Mato Gros

so e o Joca 
construímo nossa maloca. 
Mas um dia, nem eu quero me 
alembrar 
veio os home co'asferramentas 
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"O dono mandô derrubá" 
Peguemos todas nossas coisas 
E fomos pro meio da rua 

apreciá a demolição 
Que tristeza, que nós sentia. 

Cada tauba que caía, doía no coração. 

Mato Grosso quis gritá 

mas em cima eu falei: 

os home tá com a razão, 

nós arranja outro lugar 
Só se conformemo 

quando o Joca falou: 
Deus dá o frio conforme o cobertor 

E hoje nós pega paia 
nas grama do jardim 
E pra esquecer nós cantemos assim: 

Saudosa maloca, maloca querida 
Dim di donde nós passemos 

dias feliz de nossas vidas. 
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PIOPOSIÇÕES PARA O FORI'AIECIMENID DA ATUAÇÃO SilIDICAL 

. I - INrROoo;,ÃO 

1 - A Natureza do Enoontro de João M:Jnlevade 

Esta reunião se fez com a oonvocação de alguns dirigentes sindicais, não 
todos. Os que foram chamados aqui, a oonvite do Sirrlicato dos M2talúrgicos desta 
cidade, reuniram-se não r:ela identificação com determinadas correntes ou partidos 
:políticos; o critério qU= presidiu a seleção dos convidados foi congregar diri 
gentes sindicais que tivessem, em oonrum, a preocupação de definir caminhos para 
a atuação sindical e a consciência de qtE o exercício do narrlato s:.ndical envol 
ve o carpram.i.sso de se oolocar a serviço da categoria. Outrossim, participaram -
a:mo convidados r:essoas vinculadas à luta da classe trabalha.dora, através de no 
vinentos cx:xro a Pastoral ()p:rária e atividades a:m.mitárias de base. 

O que se preten::leu nesse encontro não foi uma réplica ou censura a encon 
tros anteriores: ele teve tão sarente uma intenção :positiva, resultar em identi=

ficação de estratégias, rretas e princípios consensualrrente aceitos, para alterar 
qualitativarcente as fomas de atuação sirrlical, terrlo em vista seu revigorarrento 
buscando a adesão de outros setores atuantes oo CaJtpO e na cidade. 

2 - O ltldelo E.conânico e suas Fonna.s de Sustentação 

Tcx:1o um projeto de dominação se i.rrplantou rreticulosarrente no país a �
�r de 1964, em função dos interesses das.empresas rrru.ltinacionais,9arantidos atr� 
ves de: arrocho salarial, baratearrento da ma.o-de-obra r:ela extinçao da estabili
dade, obstrução dos instrurrentos de luta de classe, repressão r:ermanente, inclu
sive dentro das fábricas e na zona rural, liberalização da rerressa de lucros 
criação do FGI'S. Para o oontrole dos Sindicatos não foi necessário o apelo a ne 
nhum jurista de plantão; a legislação sindical que já existia e continua em vi 
gor até hoje, dava ao govenx> os instrurrentos necessários. Buscou-se criar, fÍ 
nalrrente, uma sociedade de consurro para os bens e serviços sofisticados que nada 
tinham a ver a:::m as reais necessidades cb :povo - afim de r:ennitir o desenvolvi -
rrento das nultinacionais • 

Ora, a criação deste rrercado, com capacidade de consurro ajustada à prcdu 
ção industrial em escala, num pais basicanente p:t>re, só era viável a partir da 
concentração da renda nacional numa pequena faixa da :população, com o violento -
erp:i)recirrento de uma .faixa mais larga. 

O repressivo achatanento salarial não foi, :pois, consequência de algurras 
fal� na i.nplantação do rrodelo econômico;, r:elo a:mtrário, foi um dado previarre_!2 
te avaliado e calculado, oorn que se jogougpara oonstruí-lo. 

Essa pequena faixa da classe nédia alta, mais a burguesia errpresarial � 
cional, para qu� se reservou parcela do bolo das nu.u t1.nac1.ona1.s, passaram a 
oonstituir, entao, a sustentação política do regJ.rre. Precisava ele, porém, para 
nanter-se, de' reprimir os anseios da larga falxa da :população programaticarrente 
excluída do bolo. 
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A coesão das forças amadas em torno do regirre passou· à ser assim, essencial! à 
sua sustentação; a heterogeneida&: das carradas sociais de que provinham os of.!_ 
ciais, entretanto, r:xxleria ser um dado de desajustanento ••• com o m::x:lelo. Ein -
f� i:ois, do segrrento armado da Nação, foi necessário buscar um sup:irte ide!2 
lógico para o regirre, o qual resultou nuna doutrina de Segurança Nacional. k:>

laoo disso, - e não deve ser surpresa para ninguém, - grande parte da intelectu 
alidade brasileira, desvinculada da prática social das classes p:,pulares, foi 
facilnente cooptada palo .regirre. 

� sorte que, com tal nível de sustentação e ap::>io, o rrodelo irrplantado 
é dificilll'ente alterável palas vias a seguir analisadas. 

a) i:or via de transação p::>lítica - Pelo livre jogo das forças políti
cas geradas pela burguesia, jamais se ronseguirá alterá-lo. Pri
rreiro porque, dentro de urra colocação prevíarrente definida, admi::
te-se op:,sição ao Goverro mas nào ao regirre; .. e o rrodelo, em fun
ção da ideolog-ia dominante, é irerente ao regirre. Assim,adrnite-se
na cena politica a presença depart±dos de oposição, e setores· -
nais liberais chegam a admitir até rresno que um partido de oposi
ção conquiste o goverm -desde que seja oposição "ronfiável",-is.
to é, que não altere o regirre.

-

b) por via de um vangua,rdisno pol!tioo desvinculado das bases popula
res e arvorado em direção dos trabalhadores ou de um espontaneis=

·no que oonsiderasse a fare do povo e agitação estranha à.classe ,
fatores detenninantes na cx:mquista de um novo regme social cujo
p::rler esteja efetivarrente nas na'c::is dos trabalhadores do campo e
da cidade.

Não se p:x3e aceitar o p:x:!er polítioo cx::mp um rronopólio da classe domi
nante. O que se quer, em Últirra instância, ê oonstruir urna sociedade dirigida =

pelos trabalhadores, e voltada para as aspiraçÕes de justiça das classes� 
res. Entretanto, o m:::xrento arual exige que este oojetivo seja buscado através -
de lutas prograrradas e de campanhas que levem o trabalhador a oonquistar sua li 
herdade, seus direitos e sua esfera de participação na vida polí:tica do País. -

Na. verdade, a mobilizaçao da classe trabalhadora é a única força políti 
ca capaz de,efetivarrent&esta....1--.elecer ccmdiçê,es de oposição ao próprio regime. Es

• sa nobilização política exige ações táticas e estratégicas que, dentro de deter
minada oonj mt\:ira, não descartam inclusive a atuação na esfera parlarrentar' em
tora se reoonheça que, para os trabalhadores da cidade e do campo, ela não é de
tenninante na nudança social. .

-

· o rrovircento sindical detém considerável ?)tencial de organização e m:::bi
lização social, capaz de opor-se ao aparato de segurança do p::>der, em oondições 
de aneaçar a estabilidade de seus detentores e levá-los a dobrarem-se frente às 
exigências dos trabalhadores do canp:> e da cidade. 

,l 

Há indiscutíveis elerrentcs inibidores da atuação sindical - intetn:> e 
extern:)s. Internanente, ela é inibida p:lo fato �tionável de que a rra±oria 
cbs sin:ilcatos está nas mãos de dirigentes acc:m:::õados, pelegos sem quaisquer -
vincules cx:xn a categoria. Externarrente, inibe-a a legislação repres�iva que e� 
treita a nargern de atuação dos sin:licatos, na rredl.da em que a atuaçao dos_tr� 
lhadores está sob a pernanente arreaça de "cassaçào branca" e de perseguiç� e 
represálias patronais de toda ordem. 

-2-
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A a� sindical é dificultada tarrbém, i;:ela atitude p::,r vezes irracio 
nal de intolerancia e sectarism:, de certos setores ligados ao rrovirrento sindical 

t: inegável oo entanto, para a luta dos trabalhadores, a cxmtribuição da 
oposição sindical quando esta tem origem nas bases das categon.as e considere o 
sindicato o legltim:> órgão de representatividade da classe. t: irrlisr,ensável, JX)E_ 
tanto, a denocratização da estrutura interna e a participação da categoria no si� 
dicato, de m::x:3o a torná-lo um Órgão a serviço de suas bases, evitando atitudes -
que neguem a sua legitimidade corro órgão de representação da categoria. 

O quadro é até aqui i;:essimista - a conclusão deve igualrrente ser negati
va?·Não. E não p::,rque a realidade nostra exerrplos de recentes rrovirrentos ]_X)pula 
res vitoriosos. O que prova que, IreS?rO na situação atual, rresrro nos estreitos lÍ 
mi tes da ,, legalidade fonral li vigente, a atuação sindical vem conquistando rraior 
espaço de liberdade µ,pular e forçando, na prática, a "abertura". PD invés de, 
cre:iitar os êxitos semente ao magnetisno de lideranças e de debitar os malogros 
à legislação e ao regi.ne repressivos, será ma.is construtivo procurar tarrbém, na 
d:>servância ou não a certos princípios e estratégias de atuação a causa das ros 
sas vitórias ou derrotas, bem caro em outros fatores conjunturais e na avaliação 
oorreta. da realidade. 

Partincb, p::,is, destas convicções: l)_ há espaços para a atuação sindical 
e condições de arrpliá-los; 2) a a�uaçao sindical p:x3e obter algurras alterações -
oo nodelo econânico de concentraçao de renda - alinham-se seguir, ordenadarrente, 
os princípios, as rretas e as estratégias sugeridas-para a atuação sindical. 

PropSe-se aqui, um m:x:lesto e pIO:Jrarnático PIAOO DE AÇJ,D.
;.. 

. ·p:EmW1A .DE ·AÇJ,D

PRINCÍPIOS NQRIEAIX)RES l)A AÇKJ SnmICAL 
.. 

a) buscar a unidade do sindicato rcediante o convívio denocrático com
as q:x:>sições.

b) agir sempre em função das necessidades e da vontade das bases e
conscientizá-las com re_lação a seus prcblemas •

c) jamais vincular o sirrl.icato a partido p:>lítico, p:>is choca-se com
os princlpios da liberdade, da auton::mia e da unidade sindicais a
sua subt::>rdinação a um parti.à:>.

d) ampliar e aperfeiçoar, de nodo penranente, os laços intersindicais
para dar uni� a reivindicações básicas, visando a criação de or
� ·que prorrovam a integração cbs trabalhadores da cidade e
do canp::> a nível regional e nacional.

e) denocratizar a estrutura interna e a participação da categoria no
sindicato, de nodo a torrá-lo um órgão a serviço de suas bases, es
ti.rrularxlo o surginento e novas lideranças • .

f) senpre que se lançar em carrpanhas p:>r vantagens .i.nediatas, buscar
incluir reivindicações p::,lítiças de caráter duradouro.

g) incentivar a articulação entre as lutas do rrovinento sindical rom
as lutas do novirrento p:,pular (bairro,. terra, etc ••• ), na cidade e
00 canp:, •. 

a) ru:quivarrento do anteprojeto da CLT ela!::orado r,elo QJvemo.
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b) fim da CLT e elaboração de um cédigo de Trabalho qtE preveja:

b.l. o:ntrato Coletivo de Trabalho em substituição ao Contrato I!!
dividual de Trabalho 

b.2. Liberdade eauton:mi.a sin:licais de aoordo cem a Convenção 87
da CLT, preservado o princípio da unidade sirrlical-

b.3. Estabilidade oo enprego; a partir_do oontrato de trabalho. 

e) derrogação da legislação reguladora da greve e enenda consti tuci�
nal que penni.ta seu plew exercício,· sem lei ordinária que a�
la .. 

Cbtidas as alterações acina, inplanta-se a filosofia de�
oo can'{X) trabalhista, a regociação direta será a fonte prirreira -
das I'\?D'laS reguladoras do trabalho, excluindo-se a presença ao Es 
taoo; através do Executivo nas relaçÕes capital X Trabalho.

-

d) participação efetiva nas errpresas roma eleição de representação
por trabalhaçlores, visando se ter acesso, analisar e discutir �
das as nedidas enwesariais, criando fonnas de controle das co�
çoes de trabalho, das dispensas, da discipHna e de todos os �
suntos que lhes interessa diretarrente.

e)_ participação nos lucros da empresa segundo critérios a serem esta 
belecidos na Convenção Cbleti va de Trabalho. 

-

fl busca de um organisno nacional de cx::ordenação das atividades sin 
ate.ais, criado a partir das bases, o qual representará os sirrlicã" 
tos em�seu relacionairento cau organis:rros internacionais. 

-

g}. extensão do voto direto a todas as instâncias da representação -
.sin:iic.al, <XII\ direitoo iguais das partes concon:entes no processo 
eleitoxal. 

"·-•.:;?:"--. 

· CE sindicatos � julgarem oonveniente a identificação com os princípi
os e metas aqui apre$entadas, buscarão_ desenvolver de irrediato: 

a) penra.nente �lho de rrobilização e oonscientização das bases
nesm::> quarxio nao esteja prevista qualqu=r carrpanha.

b) d::Jservaçoo minuciosa entre os membros da categoria, detectando -
IX)SSÍveis vocações para lideranças, oo sentido de estirrulá-las e
treinâ+las, a fim de reIXJVar e arrpliar as lideranças sindicais.Se
ria reoorrerrlável que os sirdicatos instituíssem, em caráter P=OO
nente,_ treinarrento de lideranças sirrlicais.

-

c) idêntioo trabalho de obse� junto a quadros de sindicatos não
identificados can esses propositos, a fim de, localizadas lide.ran
ças afinadas can esses objetivos, assessorá-las na luta pela oon
quista oo seu sindicato, cx:an o oonsequente afastarrento de d.ire
ções pelegas. · 

d). oo m:mmto oportun::> - depois que avaliações objetivas tiverem oon 
cluído pela viabilidade prática -0 decretar a gre"\-re de solidarieda 
de, sarpre de duração sinbÕlica (um dia, urna hora)' terrlo em vis 
ta a defesa dos interesses dos trabalhadores • 

-

e) organizar diversas fonnas de luta, oo sentido de se obter arrplia
ção dos direitos do trabalhador da cidade e do carrp::>, inclusive -
pressionando o Poder Legislativo. 

·· 
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f) institucionalizar rrecanisrros de consulta, de troca de exp:riências,
de análise e de pli3,00jarrento da atuação si.rrlical, na fonna de semi
nário, congresso ou encontro de realização periódica e pré-fixada =

· ( trirrestral, serrestral ou anual) , o qual seria o errbrião de 1..ll@ fu
tura organização intersin:iical, que, p::>rtanto, careça.ria a funcio =
nar, na prática, a partir das bases, antes de existir fonnal.rrente.

g) criar rrecanisrros que i:ossibilitem a fonnação do Fundo de Greve e de
recursos necessários às lutas a.à categoria, sem interferência do

· controle do Estado.

h) buscar e ai:oiar assessorias qualificadas que, a exemplo do DIEESE e
a serviço do sindicato, aju:lern a classe em suas lutas e rretas, es�
cíal.rrente i:or ocasião.das.neg�iaçx:,es coletivas •.

. . :· . FINALIZANOO: · · 

Os participantes do Encontro de João M:mlevade, dirigentes sindicais, li 
·aeres operários e militantes do novirrento i:opular - corrpraretern-se a encaminhar =

essas prop::>sições às bases, a fim de que seJarn discutidas. Todavia, reC'Onhecern -
nessas prop::>sicões, p:mtos fundanentais que asseguran a sua unidade de ação na a
tual conjunturii. e mrteiarn os seus passos futuros na luta. Prop::iern-se, desde já-;
rrultiplicar os encontros corro este, a fim de articular o novirrento popular engaja 

· do na busca da libertação integral do p:,vo. brasileiro.
-

: r João M:mlevade, 09 de fevereiro de 19.80. 

' - SINDIPEI'R:> - Cuba.tão
- SINDICA'IO OOS ME�ICOS DE SAN'IUS

. - PASTORAL OPERÂRIA DE JOÃO M'.:NLE\7llDE
- ASSCCIAÇN) G.rx::HA OOS SCCIÔI.CG:)S.
- SINDICA'IO r:os �ICOS 00 ESP!RI'IO SAN'Iú
- FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS URBANAS. 00 ESTAOO DE SÃO PAUI.D
- METALÜRGICD RIO
- PASTORAL OPERÂRIA DE CAXIAS 00 SUL
- SINDICATO OOS JORNALISTAS ProFISSIONAIS DE MINAS GERAIS
-- SINDICA'IO OOS TRABAIHAIX)RES METALÜRGICOS c.AETE
- SINDICATO OOS ASSISTENTES SOCIAIS DE MrNAS GERAIS
- AS� OOS POOFFSSOREô 00 DISTRITO FEDEFAL
- PRESIDEN'IE ELEI'Iü lX) SINDICA'IO tCS � DE PORrO AIEGRE (cuja diretoria ,
. oom nan:lato a findar-se em outubro de 1Çi81, está no m::rrento afastada da direção

·do sirxlica.to)
- S.T.M. - J.M.
,;_ SINDICA'IO SECURITÃRIOS IE'P�UX)
--SINDICA'IO tCS METAÚJffiICOS DE SÃO :eERNARr0 E DIAtEMA
- SilIDICATO EMPREGAI:05 ESTABr:LECIMENIOS BANCÃRro3 SP
- SINDICMO BANCÁRICS BEID HORIZCNrE
- SINDICA'IO TRABAI.RALORES METALÜRGicas JOO M:::N:I:E\WE
- UNIÃO OOS TRABAI.RALORES 00 ENSIOO DE MINAS GERAIS
- TRABAUIO tE PASTORAL POPUIAR JOÃD M:NIE\11'.DE
- MEM3K> DA PAS'IORAL OPERARIA DA DIOCESE IE SANlO � (SP). E ASSESSOR DE CCMUNI

DADES IE BASE .
.:. ASSESSOR JURloroo ocs. ME'l'ALOrorcas JOO KNLEVWE 
"'." AtmAR D. ·DAVID 

. - l\N'IqaO DE FAAIA LOPES 
. -JQAQUIMARW.lX:i ., 
. - .IG)$TINH0 PRETIO 

-� ,J\NIZIO B. DE OLIVE:rnA
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II9 ENa:Niro °t�lCNAL ENl'RE 
OIRIGENIES SINDICAIS E MILITANTES IX) MJVIMEN'ID POPUU\R 
TABOÃO .m SERRA, 4 a 6 de JUIRO DE 19�0

� . 1 . 

Dirigentes sirrlicais e militantes do rrovirrento '[X)pular brasileiro, 
reunidos em Taboão da Serra, SP, nos dia 4, 5 e 6 de julho de 1980, discutiram, 
.elaboraram e aprovaram os textos aqui reunidos. 

Este encontro realizou-se em cx::mtinuidade ao de João M.:)nlevade, M3
OCDrridos nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro deste ano, do qual saiu o texto "Pro'[X) 
sições para o Fortalecirrento da Atuação Sirrlical", irais conhecido caro D:x::urrentõ 
de M:,nlevade. �la ocasião, narrou-se a data deste encontro, a ser realizado 
em Sao Benlaréb do carrp:i, SP, soo res'[X)nsabilidade dos companheiros do Sindicato 
dos �talúrgiros de são Bernardo éb canp:> e Diaderra. 

�vida às consequêocias da recente greve do Af3C, não foi '[X)ssível 
a reunião em são Bernardo. Entretanto, em harenagem aos rretalúrgicos desta cida · 
de, que travaram a mais significativa luta do rrovirrento operário brasileiro, de 
cidiram os participantes deste enoontro entitular os textos aqui reunidos de c6 
currento de são Bernardo. -

Em João M:)nlevade, os participantes esrolheram alguns companheiros 
que ficaram encarregados de iocentivar a prorroção de ena:intros serrelhantes nas 
diversas regiões do pais, propiciando assiro a interrelação entre militantes do no 
vi.manto popular brasileiro. Três companheiros de são Paulo foram indicados parã 
cuidar da realização deste segun::b encontro nacional. 

Foram temas básicos deste segurm encontro: 
- A � ENI'RE PARI'IOO POL!TIOO E M)vn,wro POPUIAR
- as Ru.o:i 00 SINDICALISM) BRASILEIRO, NA CIDADE EN) CAMPO

O � DE SÃO BERNAROO quer ser apenas um instrurrento de refle 
xão dos militantes e setores do rroviJrento '[X)pular, dentro da atual conJuntura do 
pals. A crítica construtiva do rrovinento popular saberá,semdúvida, enriquecê-lo. 

A RfilACÃO Em'RE PARI'IOO 1?0L!TICO E M:>VIMEN'IO POPUIAR 

• 1. O MJVIMENIO POPULAR
1. 1. Por rrovirrento popular entendem:)s todas as formas de rrobilização e organ!_

zação de pessoas das classes populares diretarrente vinculadas ao proces 
so produtivo, tanto na cidade quanto no canpo. são rrovirrentos '[X)pulares
as associações de bairros da periferia, os clubes de :rrães, as associações 
de favelados, os g:t;U'[X)S de lotearrento clandestino, as corrunidades de ba 
se, os grup::>s organizados em furção da luta pela terra e outras formas de 
lutas e organização populares. t tarrbém parte integrante do rrovirrento '[X) 
pular o rrovinento sirrlical que, t;ela sua própria natureza, '[X)SSui um cã
ráter de classe definido pelas categorias profissionais que o integram.-

1. 2. N:>s Úl ti.nos an::>S o rrovirrento sirrlical tem encontrado nos bairros, anima
dos pelos ITOV.i.rrentos IXJPU.lares, um canµJ de d'[X)iO e de trabalho decisivo 
à sua organização� lutas. AD rresrro terrp:>, a repressão e o rontrole dire 
to oos arrbientes de trabalho, fazem com que o bairro seja um local de rro
bilização do próprio novi.nento sin:lical. Nesta interrelação, o rrovirrento 
p:>pular adquire sempre na.is um caráter de classe, '[X)is assurre rorro suas 
lutas ó:>s trabalhadores� 
Foi o que se viu recenterrente na greve do ABC paulista. 
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2. A NECESSIDAIE 00 PARI'IOO POLTI'IO)

2.1. As lutas reivindicatóriaS. travadas nos Últirros anos, :pelo rrovirrento fDP�
lar nos bairros, na zona rural e nos sindicatos, revelam a necessidade -
de una canal de representação, rrobilização e exp�essão p)lÍtica. A es� 
tura social agravada :pelo conjuntura do país i.rrp:,e, às classes fúpulares 
a necessidade de articularem suas lutas específicas com a luta p)litica 
enterrlida, não apmas corro atuação parlamentar, nas sobretu:3.o corro um f� 
tor de organizaçao das classes pJpulares capazes de em busca de sua libe!:_ 
tação, transfonrarem o sisterra !X)1Ítico-econ5miro e social que nos domi 
na e criarem seu próprio projeto social alternativo. 

2.2. Cham3nos de partido político a este canal de expressão, rrobilização e re 
presentação políticas, c-.a.paz de contribuir para a libertação das classes 
populares. Frequenterrente encontrarros no rrovirrento popular certos precon 
ceitos quanto a questão do partido polítiro, cx:m:, "o partido não é nece� 
sário", "qtan está em partido não deve estar em rrovi.Irento !X)pular", "par 
tido é para politicos e nós da base nada terros a ver com isso"... Entre 
as causas deste preconceito situa-se a tradição política das classes � 
minantes, fcrcentando a política do clientelismJ, dos currais eleitorais, 
do ooronelisrro, do populismJ e da demagogia em vés:pera de eleições. Em 
defesa de seus. interesses a ideqlogia daninante, manipulada :pelos parti 
dos poilticos can acesso aos instrurrentos do pcder, incutiu em grande =

parcela de nosso povo a idéia de que "política é ooisa de politicos", en 
tendida caro os rrernbros das classes daninantes que "em narre do povo", e
xercem .o poder. Em oontrapartida, o povo estava excluído do p::der e não 
deve:J:'.'ia preocupar-se can a instância política; bastava votar delegando -
sua representação aos polÍticx:>$ profissionais burgueses, e two rrais vi 
ria por acréscirro ••• 

· Una causa do preooncei to !X)li tico do novirrento !X)pular é a
maneira corro certos setores, teoricanente identificados com este rrovirren
to, grocur.cUU "politizá-lo", ou seja, de fora para dentro ou de e.irra pa 
ra baixo, a:::mo seres dotados de.toda ciência política a ser rrecanicarren=

te :i.nfurrlida na oonsciêrcia popular ••• 

2. 3. Farrper este preooncei to é oontribuir para que o novirrento !X)pular crie os
seus próprios instrumentos de luta política, eis um desafio urgente que 

_ ·q se apresenta na atual conjuntura brasileira. 

·. , 3. A EDUCAÇÃO ·roúTICA .

3.1. Faz-se urgente desenvolver junto aos novirrentos populares, um intensivo 
trabalho de educação política que desperte o o:perário, o trabalhador ru 
ral, a dona de casa e derrais :i;:essoas do povo, para o direito inalienável 
à sua cx:mdição de cidadão.que é o de ativa participação na vida política 
do país, inclusive na vida partidária. 

3.2. cabe à educação.política criar oonsciência de que este direito é exerci 
do dentro de um processo de engajarrento social que, sem ser excludente= 
passa por diferentes etapas, desde a ma.is sirrples luta :pela água no bair 
ro ou :i:ela defesa da posse da terra até à elaboração de um projeto polÍ 
tico alternativo. A atividade partidária não deve ser exclusiva e jarra.is 
desvinculada do,trabalho de base e da inserção do militante nos rrovirren 
tos populares. 

3.3. Atra�s da educação políti�, ise11;tá de qualqtEr proselitisrro e de dis 
cussoes centradas em siglas, o rnili tante encx:mtrará os critérios que lhe 
pennitem equilibrar sua atuação oo novirrento p::,pular cx::m sua atuação nas 
esf ei:_:as do partido. 

4. O PARI'IOO POL1:TIOO

4.1. As classes populares devem ter o seu partido politioo cujos princípios -
norteadores tenham suas raízes na prática, ioclusive histórica dos rrovi 
nentos r:q:,u.lares, terrlo em vista a torrada do poder a serviço da constru 
ção de uma sociedade sem opressores e oprimidos. 

I - 1 -
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4 .. 2. Caráter do partido fOlÍ tico: 
- a prática denocrática, com ampla participação dos trabalhadores da ci 

dade e do carrp::> e demais pessoas do }?OVO, em cujas rraos deve estar o�
der de decisão;

! 
' 

' 

.- assumir os interesses populares; . 
-·pracover a organização fOlÍtica das classes :r:x:,pulares observando e res

p:itarrlÇ> as prioridades e especificidades �egionais;

- instrum;mto das lutas· populares;
- não preten:3er ser.o único instrurrento de.unificação FOlitica das lutas

fO�S e buscar representar, senpre nais as asp1.raçces objetivas da
· classe trabalhadora;

.,,. não preteooer fixar-se scarente na luta parlarrentar ou dar prioridade a 
. , , _ J : • ela. 

5. A RELAÇÃO ENTRE PARI'IOO POLÍTICO E M:>VIMEN:r()S POPUIARES

5.1. O partido fOlÍtico deve respeitar a autonomia dos rrovirrentos p:Jpulares ,
sem preten::ler torná-los rreros reflexos de sua atuação ��t?�ão de_suas 
esferas. 

5.2. o partido p:JlÍtico não deve atrapalhar o rrovurento popular nem pretender 
ser o seu tutor. Antes, o partido p:Jlítico deve fazer ressO:ir a voz dos 
rcovinentos p:>pulares, CCX)rdenando seu rítno de atividades com o ritno -
próprio dos novircentos fOPUlares. 

5.3. A luta partidária não deve ser confundida com a luta sirrlical. JlD preten 
der unificar as bandeiras de luta levantadas no Cart"p) e na cidade, o P3Y
tido não deve pretender açarrbarcar os rrovirrentos que encarnam ou hasteiam 
essas barrleiras. 

5.4. J:evem os militantes do rrovirrento fOpular conparar a prática p:Jlítica dos 
partidos com seus respectivos prograrras; avaliar se o partido coloca-se 
a serviço do rrovirrento p:)pular- e não vice-versa, se caminha rurro ao p:)der 
exercido pe.Las classes populares, se desenvolve trabalho de educação . p:> 
lítica nas bases. 

-

5.5. O partido é um dos instr.unentos de luta das classes p:Jpulares e deve evi 
tar todo o risco de exclusividade absoluta assumindo as decisões de base
ain:Ja que elas não esteJam em seu programa. 

( • J.iL 

5.6. O partido deve estar prese."'lte prin:::ipalrrente no dia-a-dia dos trabalhado 
res, da cidade e do carrp::>, assegurando a expressão e a consolidação p:Jlf 
tica de seus anseios e esperanças. 

.... ,.. 1 

RllM:S 00 SINDICALISM) BRASILEIOO NA CIDADE E NO CAMPO 

Nos Últinos anos o nov:i:Irento sindical, da cidade e do caITlfO, reasu 
rre a sua luta tenJo em VJ.Sta a eman:::ipação dos trabalhadores frente ao sisterra o
pressor, marcado pela exploração do trabalho pelo capital. Porém, foi sarente no
decorrer da recente greve do N!C. qu2 se evidenciou a necessidade de interligação 
dos nov.i.Irentos :pop.1lares, pela natureza canum de seus objetives, ernl::úra, por al

. . gum tenp:, caminhassem isol.adarrente. 
-

Tal cxmjuntura naturalrrente propiciou urna atuação rrais abrangente, 
tendo em vista a necessidade de una interligação efetiva e dinâmica, tanto dos 
sin:licatos corro dos rrovirrentos populares. E ela se faz necessária sobretudo,quan 
do n::,s deparanos com urra frente forrrada de patrões e goverro - aliança que ficou 
ain:ia . . ·.mns _ clara oos Úl tl.m:Js episéx:li.os do ABC e nas derrais lutas p:)pulares -
em dea:>rrên:::ia de um objetivo ccrnum. a exploração brutal dos trabalhadores brasi 

· .leiros.

- 8 -
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.· · A oonstatação desse ·quaoro rcostra, entoo, que a enancipação do tra 
balhador se efetivará no m::nento em que sin::licatos e outros novinentos µ:,pula 
res avançarem para urca organização sólida e decidida, fixando-se o principal -
palto de apoio de suas lutas, num processo cxnstante e :pennanente. 

1. AS .OCl\,'AS LIÇÕ:.S DA I1JI'A SilIDICAL
O avanço das lutas e da organização dos trabalhadores, particulanrente na re
gião éb N3C-, defrontou-se can i.nna. falsa abertura ix:>lIUca e com a repressão
imi.scrinú.nada p::>r parte do governo e doo patrões (nacionais e estrangeiros)
Q:>locou, na prática, a necessidade da luta sindical, através do fortalecirren
to da organização dos trabalhadores nas bases, de um rraior entrosarrento dos
sindicatos (a nível nunicipal, regional, nacional e internacional) e de rraior
aproxinação destes 9l1 os �utros IrOViltentos populares.

A atuação p:)r dentro ébs sin::licatos é que deve encaminhar a luta sin:li
cal, numa prática onde as lideranças estejam senpre em sintonia com as bases
oo sent!.do de se fazer um_ trabalho penranente de infonnação, rrobilização e OE_

ganizaçao da categ::)ria, nao se limitando semente aos p:riodoo de canpanha s�
1.arial.

A direção siniical deve ser um instrurrento cbs interesses e das deci 
,sões tanadas pela sua base m:bilizada e organizada. Essa pcsturà. é necessária 
para que as bases roo se tornem dep:rrlentes das direçÕes e p::>ssam, na falta 
destas, substituí-las sem maiores prejulz.os para a luta. Assim, o sindicalis 
m:> deve ser praticado em tcxios os locais possíveis: carreçando nos locais de 
trabalho, 'passando pelas nobilizações de bairro e tenninando no siroicato,� 
rase dar una naior força e �dade na luta. 

o Govern::> está jogando ron o paternalisrro e o assistencialisrro, tanto
no canpo cem:> na cidade, compraretendo o m:::>vinento sindical. O Govern::> e os 
patrões criam todo tip::> de dificuldade para a fo:rmação de entidades livres e 
;looep:rrlentes. Assim, através da prática da luta reivindicatória, os traba 

·. ll1adores � a íntina ligação que existe entre G:Jverno e Errpresa. Perc�
pem tanbém de � lado se eruix:,ntram certos dirigentes sindicais, que preferem
o oonforto de seu gab�te :a .. _ est:a,rem p;t lQÇaJ. de trabalho junto com o
�r. ErQ furção dessei fipos:-ae pratica, facilitadas p:la atual estru

a sindical, � surgido as qx:,sições sirrlicais qu:, quando saldas do seio 
·categorias,l não só contribuem nas lutas dos trabalhadores, corro tarrbém ,

a � existaµ\ ·sindicatos aU1;ênticos.

Nas Últimas greves evidenciou-se a i.nportância dos outros novirrentos 
p;:,fW.al:'eS para � fortàlecinento do �to sindical autêntico. Ressaltem -
� as canpanhas de solidariedade e o fundo de greve, que partiram de diversos 

· �tores e � sociais •

· A garantia de um nov±mento grevista não ·se prende tão sorrente nas d�
clsões das vanguardas que, por nais oonsequ3ntes que sejam, devem se ater às 
� � de toda a categoria. Da. rresrra fonra, o piquete não p:rle ser 
encaracb a:m:> base de sustentação de una greve ou :rceSITD razão ITBXirna da gr� 
�, e sim, caro na.is un dentte outros �tes Qlê.]_a. 

Ainda deve ser lembrado e levado em oonsideraçã:o o fato do ab:'q:e� 
to da diretoria pela base �,· em muitos m:::rrentos, tem se rrmilizado e avan 
çado em suas greves, deixarm claro que oo trabalhaoores estão adquirirdo Ü 
Ira consciência ide classe desnascarando, na prática, o narmrisrro e o irrobilis 
� de nuitas d.trEÇÕes sirrlica,is, esoor� na atual estrutura. 

-

2. à:f.o IN.l'ERLIGAR O M'.JVIMEN'IO SINDICAL <XM AS OurRAS ORGANIZAÇÕES POPUIARES

2 .1. centro do ;princípio de que o rrovi.Irento sindical não deve isolar-se .. dos
outros I'CO\Timentos po:i;ulares, mas considerar-se parte deles, existe a ne 
cessidade;urgente de rarpenros cem preconceitos, tanto do novirrento sin 
dical cx:xro dos demais rrovimentos p:,pulares difundidos p:la ideologia do 
minante e qµe em nada contribuem para a efetivação dessa interligação.-

- 9 -
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2.2. Exercitar a solidariedade na �ação mútua canos sindicatos, irnpri 
mindo e divulgan:io o material e a prática das organizações populares. U 
tilizar a imprensa sirrlical para divulgar as lutas que estão sem.o tra 
vada.s ms bairros, ao rresrro terrq;:o em que, nos seus órgãos de divulgação 
as organizações :p:,pulares façam chegar até os bairros as lutas sindicais 
do m:mento, pennit.J.ndo, dessa foma, que os trabalhadores que rrorarn no 
bairro a:::m suas familias P.=lrticipern das lutas das categorias. 

2. 3. As bandeiras dos rrovirrentos p:)plllares que visam a rrelhoria das oondições
de vida da :p:,pulação (saúde, habitação, educação, transporte, etc. ) , tarn
bém devem ser ap:>iadas pelos si.rrlica tos. 

-

2.4. Qle os siooicatos criem sub-sedes ou outras fomas de presença nos bair 
ros, cidades e distritos de sua base numa foma d2 abrir a participaçao 
a outros rrovirrentos populares (Grup)s de cultura operária, grupos de nn.J 

lheres, bairros, etc.). Que os sindicatos contratem assessorias especia 
lizadas oo canp:> social, a fim de facilitar o intercârrbio entre os rroví 
rrentos sirrllcal e p:>pular. Em resurro, que os sindicatos e os outros rro 
virrentos populares discutam pennanentarente entre si tooas as bandeiras 
a:muns e foDnaS de solidariedade. 

3. CXM) INI'ENSIFICAR A REIAÇÃO SINDICAL CIDADE E CAMPO

3,1. O conhecimento e a solidariedade mútua entre cidade e carrtp'.) não devem o
correr sarente em situações de emergência, mas de foma oontlnua e per
manente. Deve-se, p:>r um lado, prarover visitas de lideranças de traba 
lhadores urbanos ao carrp::> para que tenham um contato direto oom a reali 
dade do trabalhador rural. Por outro lado, deve-se, tarnbern, prorrover ·a
vinda do trabalhador rural, particulannente as lideranças, à cidade, a 
fim de não só desmascarar a falsa imagem criada pelo G:>verno de que a 
cidade oferece vida rrelhor, mas também, de conhecer as formas de luta e 
de organização do trabalhador w:baoo. 

3.2. As intersindicais devem buscar a participação de sindicatos dos traba 
1.hadores rurais nas suas atividades. Intercarróiar, _porém, as exr:eriên=

cias à partir de a�s concretas em ronJunto. Conjugar a realização de 
congressos e seminarios, assim caro, pequenos encontros entre sindicato 
de trabalhadores rurais e urbanos, reproduzirrlo a experiência em diferen 
tes regiões. N:>s jornais e boletins dos sindicatos, divulgar noticias =

de trabalhadores rurais, enviando ainda a eles o noticiário das lutas 
1 

• -

dos traba.lhadores urbanos, para que conste em suas publicaçoes.

3.3. A questão dos trabalhadores rurais e urba?x:>s pela p::,sse da terra e do 
chão para riorar t.anbán unifica os seus interesses. E, num oontexto mais 
amplo, a reforna agrária é uma luta que não só oontempla os trabalhado
res rurais caro ainia os urbanos. Por essa razão, tal lqta deve ser le 
vada em ronjunto 

3.4. wtar cx::mtra-os intenrediários no sentido de que o lavrador possa rece 
ber o preço justo da distribuição.de seus produtos ao consumidor urbano 
na sua grande maioria, trabalhadores. 

3.5. Filiação de tcx3os os sindicatos de trabalhadores rurais e urbams ao 
DIEESE, para nelhor encaminhalrento de suas lutas salariais. Essa filia 
ção plX.l>icial'.'i tan:béu\ a troca de infonra.ções • 

• 

4. 00 R1M:6 PRIOR.Im!OO 00 SINDICALIS!-0 NA CIDAIE E NO CAMPO FRENTE Ã cn-mNIU
RA MUAL.

Para que o avanço do sindicalisno seja realnente um fato, 
necessário um plaoo de ação que determine quais os p:mtos prioritários 
�lvimento da própria organização dos trabalhadores. 

ç. .. ' 
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Dentro dessa ótica são estabelecicbs, então os nmos prioritários, 
cujo à:>jetivo será alcan;:ado na rced.ida em que tcdos se ccxrp:metrern da necessida

. �- de lutar �: 

4.1. Unificação das lutas, rrostrando a necessidade irrediata de cx:rnissões � 
manentes que englobem todos os m::m.irentos, visando ao ap::>io econSmico e 
p::>lítico a todas as lutas· pop..tl.ares. 

4.2. 1t,va estrutura sirrlicai, parocrática e autôrrita, utilizarrlo-se de todas 
as iniciativas propícias para tal, inclusi�, oorro a criação de uma. � 
tral Onica de Trabalhadores. . 

4.3. Efetiva infonraçâo às bases, oferecerrlo-se neios para discussões anplas 
que gerem a conscientizaçâo, a qual m:xllf icará as diretorias inexpressi
vas, a::m::> tanbém, estimulará a ativi� potltica necessária. 

4.4. Fonnaçâo de intersin::licais, englobarrlo trabalhadores urbanos e rurais, a 
partir cbs interesses irrediatos da classe trabalhadora, cano estabeleci 
rrento de princípios básicx:>s frente a um prograna o::m.im.

-

4. 5. Fa.Uficação da O:mvenção-87 da Org=�� Internacional do Trabalho
(OITl , preservando o p:;-in::ípio da · - si.rrlical • 

4.6. Ai.mentes salariais baseados 005 lucros das empresas, o sue é reallrente � 
na das formas de distribuir a rerrla, invertendo a p::>siçao do Governo de 
que O• salário causa a inflaçao. 

4.7. �izaçâo de uma. a:NCLA.T.que seja a expressão datocrática do rrovirrento 
sirrlical ao caitp) e da cidade. 

Os encontros <bs traba.Thadores em oposição à estrutura s.in:lical de
vem ser incentivados e apoiados,. na nedida em que se trata de iniciativa derrocrã 
-tica. __ e· sirxilcallsta.

-

4.8. llnificação das·datas bases,_por categorias. 

4.9. Lutar por um nodelo ecornnico alternativo de interesse dos trabalhadores 
fruto da expressão de sua vontade, e pela alteração da atual legislação
social, eliminando-se o seu caráter represslvo, através da participação
ao i;ovo na discussão e elaboração de oova legislação. 

Assim têm-se a:cio principais·.pandeiras: 
a} refQrma agrária;
b} garantia IX)�; . . :
e) eleições dire�.em todas_� niveJ.s de representação;
d) direito de greve; . . 
el con�to·cx;,letivo de trabalho; 
f). recx:n1uçâo dos dirigentes sin:licais cassados. 

Finalizancb: 

CXN1'INlW-OS ASSlMCNIX), CXM)•PLENAMENI'E VÃLIIX6, 00 PRINCÍPIQS ENlN 
CIAt03 NO rx:x:t.MmO DE� • 

. -.-.-.-.-.-·'is:· 

. . Aprovam e as�urcem o enqrninharrento' nas bases' dos princípios con 
ticbs neste rx:x:t.MmO DE SN) BEmAROO, os seguintes participantes do encontro: -

-- Arnaldo Conçalves, do Sindicato dos �talúrgicos de Santos, SP 
- Antonio Pereira dos Santos

_, 
éb Sin:3+cato dos Trabalhadores na Indústria Panifi

. cadora e Confeitaria, SP
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- lldelar de D3.vid, da Q:rnissão de Pastoral Operária Nacional
- Antonio r-breira de carvalho Neto, do Sindicato dos Trabalhadores em errpresas

de Teleccmunicações e Operadores de t-Esas Telefônicas do Estado de Minas Ge
rais.

- Anizio Batista de Oliveira, da Cposição t-Etalúrgica de são Paulo
- klriano Sandri, rretalfu:-gico de Betirn, M3
- 1'na M:lria césar, do r-bvirrento de Bairro de Vila Velha, ES
- Antonio Vieira, FASE, Santarém, PA
:.. Beredi.to Furtado de Andrade, do Sindicato dos Errpregados na Administração -

dos Serviços Portuários de Santos, SP 
- Elx:lides Canalle, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caçador, se
- Edson Canp:>s, do Sindicato dos '.Bancários de são Paulo.
- Edson Ricardo Santana, rretalúrgico, Volta Redonda, RJ.
- Frei Betto, da·Pastoral Operária de são Bernardo do Canp:>, SP
- Geei Prates, do Sindicato dos Oficiais Gráficos de Caxias do Sul, RS
- Glision Ibdrigues da CUnha, do SENALBA, M3
- Henos Arrorina, do Sindicato dos t-Etalúrgicos de Osasco, SP
- Hélio Bcrnbardi, da Cp:>siçao t-Etalúrgica de são Paulo
- Hugo Perez, da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado

de são Paulo
- Francisoo P •. G. Carvante, do Sindip:!tro de Canpinas e Paulínia, SP
- José Cicoti, da Diretoria eleita do Sindicato dos t-Etalúrgicos de Santo An

dré, SP
- ·.João Pedro Stedile, da Conussão Pastoral da Terra, RS
- Jorge Ricardo Bittar, do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro
- José de Souza, do Sindicato do Petroleo de Santos, SP
- José Ibdrigues da Silva, da kjão Católica Operária de Recife, PE
- José M:m:ies de t-Enezes, do Sindicato dos t-Etalúrgicos de Acesita, M3
- Joaquim Arnaldo de Albi.querque, :rretalúrgico do Ri.o de Janeiro

· -. João Paulo Marques, do Sindicato dos Trabalhacbres do Vestuário de Porto Ale 
gre, RS 

-

-- ·José luiz Stedile, da Cp:>sição Sindical t-Etalúrgica de Porto Alegre, PS 
· . - João Paulo Pires Vasconcelos, do Sindicato dos Metalúrgicos de João r-bnleva

.de, M:;

- Lourenço Zanetti, da FASE do Rio de Janeiro
· · ... Luí.s sérgio NÓbrega de Oliveira, da .Ação Católica Operária de Angra dos Reis

FJ 

- üús Inácio da Silva, da diretoria eleita do Sindicato dos M::?taúrgicos de são
. Bernardo do Canp:> e Diadema, SP
- Livino B,langer, da Comissão Pastoral � Terra de Santa Catarina
- Maximinio Pereira da Silva, da Ação Católica Rural de Pernarrbuco
- Maria Auxiliadora de t-Enezes, do M:>virrento de Favelas do Rio de Janeiro

· '"!"' Nontanà::> Cayovette, das Comunidades Eclesiais de Base do Estado do Rio de 
Janeiro

- Oilvia Barretos Gares, da Comissão Pastoral Cperária, Volta Redoma, RJ
- Orl.ancb Freire de Alrceida, cb Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cblatina

ES
-.Paulo Oliveira, rretalúrgioo do Rio de Janeiro 
- Ricardo Rezende Figueira, da Comissão Pastoral da Terra do Tocantins, Ara 

guaia, PA
- !c)gue Grazziotin, da Pastoral Cperária de Caxias·do Sul, R3
- lbgério Medeiros, éb Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo
- Paimun:Jo Ananias, do Sindicato dos Securitários de Pernarrbuco
- Selvioo Heck, do M::>virrento de Bairro da Lomba do Pinheiro, Viarrão, RS
- Vitor Buaiz, éb Sindicato dos z.€dicos do Espírito Santo
--walter José Irber, éb Sirrlicato dos Trabalha.óores Rurais de Tenente Portela,

R.S 

.- José Cardoso, netalúrgico do Ri.o de Janeiro 
- Geraldo Pestana, do. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarén, PA
- PaiiruJixb Rosa Lima, cb Sirrlicato oos Trabalhadores nas Indústrias de Panifi-

cação e Confeitaria de são Paulo
- Melnir Antc>nio_I.azzari, _do Conselho Pastoral de Carapina, Serra, ES

- 12·-



1 

l 
/1 • 

i 

·! i

i

1 1 

. . \ 

4 

. : ... --.,� !_ 

... � .. 

Dirigentes sin:licais e militantes à:> rrovinento popular brasileiro, reuni 
dos em Vitória - ES - :rx,s dias OS, 06 e 07 de junho de 1981, discutiram as �
postas aqui reunidas. 

Este IIIQ ENAMP - ED:x>ntro Nacional de Articulação de MJvinentos Popul� 
res, realizou-se em continuidade� de João :t-bnlevade - M3 - cx:orrido em feverei 
rode 1980, do qual saiu o texto "Prop::>siçôes para o fortalecirrento da atuação =

sin:lical" - "r::x:x::uMEN'IO DE M:NLE.VADE" - e ao de Tal::oao da Serra, ocorrido em julho 
de 1980, à:> aual saiu o texto conhecido corro "r::x:x::uMEN'IO DE SID BERNAROO".. . 

. Cs pa.I:ticipantes desse encxmtro expressam sua plena conooraância can os 
- se<JUintes princípios: · 

- Scm:>s uma articulação de novinentos p:,p.llares e sirdicais. Un espaço
ooqual esses novinentos p:>dem se enoontrar, trocar �ríências e acertar :i:on 
tos cam.ms de lutas, sem preju!zo de sua autonania e especificidades. Nesse sen 
tià:>, não poderros ser confundidos can uma organização ou partido :i:olltico, nem 
uma corrente ou tendência do rrovirrento sindical e p:,pular. A articulação é apar 
tidária e deferrle o' prinqÍpio de autonomia à:> rrovirrento p:,pular e sindical fren 
te aos partidos p::)lÍticos, enbora,cx::mpleoo respeito às opções partidárias dos 
que·dela. participam • 

- o critério básico de participação em oossa articulação é estar funda
nent:a.J.mante de acorqo canos n::>SSOS princlpios defemidos n:::>S docurrentos de tvbn 
levade, de são� e neste de Vitória. 

-- �·. � 1 '· ' 

Se uma teooência sindical ou poiltica escolhe esses principies cem:> nor 
teaà:>res de suas atividades, nada tem:)s contra. Entretanto, não admitirros confu 
são entre a D:)Ssa articulação e aqueles�, fora da articulação propriarrente aI
ta, criam.rx:,vo.s instrurrentos de luta, baseaQOS D:)S princípios que defenderros. 

Foram taras básicos do III9 �: 

- o IESE:.1PREOO
- A GRE.VE I.EGAL
- A �CLAT - a:mferência Nacional da Classe Trabalhadora
- A CtJl' - central Onica <X>S Trabalhadores
- A � ARl'Ia;u,,çic,

Cs participantes deste Ill9 Encontro decidiram intitular as pro:i:osições
aqui rermidas de: r::x:x::uMEN'IO DE VI'IÕRIA, darrlo assim, continuidade ao processo de 
discussão e reflexão aberto pelos d::>currentos anteriores. 
· 

Esperanos que a crítica construtiva ao rrovirrento sindical e p:>pular sai 
. : ba. enriquecê-lo. 

· 'il 

- 1·- DESEMl?Rmô

Frente à recessão eoorânica pJr que atravessa o País, entenderros CJlE 
. mais uma vez o trabalhador paga caro, c:am o deserrprego, :i:or uma crise que ele não 
.�· �- {.. 
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Mas, os trabalhadores nao querem que seu sangue seja sugado: 

- Na Volks, em são Bernardo cb Carrp:>, rechaçaram a prq:x)Sta dos patrões
de redu;ãô da jornada de traba�, com redução de salários; 

- Na FIAT, Rio de Janeiro, contra a demissão de 25'0 operários, os traba
lhaà::>res se unan, se organizam dentro da fábrica e se encontram em greve, desde
o dia 04 de maio, darrlo o exemplo :para tocbs nós de cem:> cxxrbater o desenprego;

- lt> canp:>, tanoon são inúrceros os lavradores que, isolados ou conjun�
nente, decidem resistir em suas p)Sses, ou reivi.n:licar terra :para a prcx:luçao e 
scbrevivência, assim caro os grup::,s indig:mas que deferoern sua terra - elerrento 

. i.nl:lispensável à sua sobrevivência a:mo p::,vos • 

· t: necessário que, em cada Estado, em cada Cidade, em cada Bairro, em ca
da f"'abrica, nas rcças, todos se organizem :para resistir a n:::,vas demissões, à � 
p1Jsão da terra, pelo direito ao trabalho. � urgente que tcxbs se unam :para � 
brar as responsabilidades do goverm que são de assegurar enprego e salário di� 
JX) para.todos. 

Diante disso e, <XJITpreendendo que o corrbate ao desenprego é hoje de in 
teresse conjunto ébs trabalhadores brasileiros - tanto da cidade quanto do carn

p::>, e não· de. un setor em particular - prop:nos urna carrp:mha a ni vel . nacional =
·CXNrRA O DFSEMPREOO E O SUB-EMPREOO que seja encaminhada, em conjunto, i:elo rro
v±mito s,i.rrlical e novinentos populares oom. os seguintes prl.IlCÍpios fundarrenta=

·- is·:.,.,.,·

\ 

al Direito ao trabalho; 
b} Estabilidade e garantia no errvreg::>;
c) Fixação do horrern na terra;
d) Redução da jornada de trabalho sem redução dos salários;
e). Fum das horas extras;
f) O:>ngelanento dos preços dos gêneros de primeira necessidade e dos

aluguéis;
g) Luta pelo preço justo dos produtos dos trabalhadores rurais.

o:rro uma forma de encarninharrento desta carrpanha, prop:uos a fonra.ção de 
CClnitês de luta Contra o I:esenprego e de Ap)io aos I:eseI11?regados. E que se dis 
cutam na base outras fonras de. luta. 

Analisan:30 as lutas dos trabalhadores nestes Últirros a.I'X)S, verros que a 
maioria das categorias caminham isoladarcente, rresrro oos casos em que os fatos -
repercutem, direta ou indiretarrente, sobre o conjunto da classe trabalhacbra.' 

Por mais que as categorias tenham se enp:mhaào e esforçado, rruitas das
_reivj,niicações, principalrrente as mais furrl.ammta.is, �o foram alcançadas. 

·A realidade oos nostra, e a sua gravioade exige, que os trabalhacbres lan
ceu mão de. instrlmentos mais decisivos para cçnseguirern seus irrp:>rtantes e ne 
cessários abjeti vos. ' 

Consi.d,eranos que a greve é. um instrunento rruito inportante da classe 
[trabalhadora. 

A garantia e estabilidade oo enprego, a p)SSe e uso da terra, liberdade 
·e autorx:rnia sirrlical e tantos outros objetivos só serão conseguidos i:ela união
e m:bilização de tocbs os trabalhadores, às qua.is, oo norrento, podem se expres-
sar à través de uma greve geral. .

- 14 -
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Decidin'Os, assim, neste encontro, conclamar a todos os trabalhacbres, da 
cidade e do canp:,, em sua entidades, rrovi.rrentos e associações, a se unirem e pr� 
pararem a organização de uma greve geral que rrostre não só a força da classe tra 
balhaà::>ra, rras que conduza à corq.u.sta de benefícios reais do que necessário, ur 
gentes e indis�is •. 

3 � a::NcrAT 

A Conf�ia-Na.cional da Classe TrabaThadora, proposta encaminhada p::>r 
um conjunto de entidades sindicais, tem corro principais objetivos: 

a) Discussão ampla e denocrática das condiçces de vida e errpregos dos
trabalhadores da cidade e do carrp:>;

· · b) Formas e encaminhanentos da organização dos trabalhadores.

A o:NCIAT, para ser real.rcente representativa e para que encxmtre os ver 
�iros caminhos de luta. àasejados pelo conjuntD ébs trabalhadores, deverá ser 

,.......,.;,.._...-.,,,!!,,. • 
·t-�.I:""'"-'-�• 

a) Através de amplas discussões nas bases, onde se rrobilizem ta:1as as
categorias em reuniões, encontros, asserrbléias, para que todos os
trabalhadores tenham conheci.rcento e plena consciência de sua rea
lização e irrp::>rt:âocia;

bl Através de encontros regionais onde se aprofurrlem os terras e se e 
laborem textos a serem discutidos em ârcbito nacional. 

Para discussão e encaminha.nehtD, prq:x:mos os seguintes p:mtos centrais -
·#para essa a:NC!AT:

ac�-·, e-.) ... lJ i ·e·:. ·(: ·.
r 

.1. !JJ.ta pela estabilidade no errprego - encarninhanento de rredidas e 
fetivas contra o deserrpreçp e o sub-enprego; 

· 2. Preparação e encaminhanento de uma greve geral de todos os tra
ba.lhadores do Pais; 

3. !JJ.ta pela.tosse e uso da terra - refonna agrária sob o controle
dos trabalhadores; · 

4. IJJ.ta.pelo fim da atual estrut\llia sirrlical;

5. Pelo fim� Lei de segurarça Nacional e do Aparelho Iepressivo;

6. !JJ.ta oontra o a'l.ln'eilto do custo.de vida e pelo fim de intenrediá
rio na cntercialização da p�; ·

-
' ' 

7. Luta pela redução çla jornada de trabalho, sem redu;âo ao salário

8. !JJ.ta ix,r um salário nú.nino·real e unificado;

9. Luta pela forrração, a partir das bases, de uma �ntral única -
dos Trabalhadores, 'representativa;

10. ll.lta pela nelhoria geral da Previdência SOcial e sua equiparação
aos trabalhadores rurais e urbaros.

Para conseguir encaminhar estas aspirações de rroélo global e concreto,p� 
paros que a a:::NCTAT tenha corro pri011idade os seguintes terras : 

- 15 -
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·a) A p:::>lÍtica.ea::>rânica cb regi.Ire e a luta dos trabalhadores;

b) A situação dos trabalbadores do campo;

.· e) A Qrgani� sirxlical. 

4 - A CENI'RAL ÚNICA IXS TRABAIRACORFS 

A arrpliação da luta e da organização dos trabalhadores no Brasil levou vá 
rios setores sindicais a :p=nsar soore a necessidade da criação de uma Central únI 
ca dos Trabalhacbres. Esta cur reuniria os diversos esfor205 e avan:;os, rrn.ritas � 
zes isolados,_da;cl�se trabalhadora, buscando a unificaçao do rrovirrento sin:iical 
e oonsequente aurrento da cap:3.cidade de luta dos trabalhadores. 

CE fatos da vi.da dos trabalhadores e suas organizações, quase sanpre di� 
tante uns dos outros e mrnalnente restritos a 1..llta ou outra categoria, precisam -
de_ \lIIl elo unificador que lhe reforce o encarninharrento e resp:3.lde as decisões tema 
das. 

.. Esse elo, necessidade mais do que urgente; será a Central Onica dos Traba
.. lhadores. - .: 

N'.:) entanto, a fim de evitar os velhos erros e prejuiz.os produzidos por tu 
- oo que é inp:)rto e resultante do oonchavo de cúµ.tl.as, enterrlerros que a CUT deve
ser necessarianente eocarninhada a partir das bases, p:3.ra que se constitua forte ,
representativa e livre da estrutura sirrlical vigente.

- ::. - . .

A idéia da CUl' precisa ser analisada e discutida tanto :p=lo conjuntos dos 
trabalhadores do campo CXJllO da cidaà.el, para que seja reconhecida corro necessidade 
fundanental e oo.nstruida com arrpla particip:3.ção. 

A cur é, poFtanto, p:3.ra encarninhanento .im:diato, mas de criação futura, a 
fim de que. elá não seja criada exatanente sem os trabalhadores, os quais são os 
que lhe dão o únioo sentido maior de existência. 

FINALIZANOO 

!econhecerrlo o caráter soberam do Encontro Nacional de Articulação e de 
acordo com os princípios defen:iicbs nos Lba..lrrentos de M:NLEVADE e de SÃO BERNAROO 
aprovam e assurrem o encarninhanento nas bases, dos princípios contidos neste "IXCU 
MENIO DE VI'IÔRIA"., as $eguintes entidades e p:3.rticip:3.ntes: 

- Daniel T.Rech :p=la Comissão Pastoral da Terra Nacional
- Iogério Medeiros - Sindicato dos Jornalistas do E.Santo
- An;ela M. Barbosa lbcha - Sindicato Assistentes Sociais - M3
- Consuelo Ararnayo - Sindicato Assistentes Sociais - M3
- Eliarar de Souza Coelho - Sindicato Engenheiro do Est, do Rio de Janeiro
- 'leresinha França - Associação dos r::ocentes da Univ. Fed. Goiás
.- Pedra Tierra - Conselho Indigenista Missionária - CIMI
- Orlarrlo Capa.ele Neto - Grupo de Jovens Trab. da Past.de Juventude de R.Preto
- r:evair Estevão de Oliveira - ci.Sirrl. dos T. Rurais de Linhares - ES
- Livin:> Blanger - Ccmissão Pastoral da 'Terra - se
- Edilberto A. Pereira - Assoe. Profissional do M=trô - Rio de Janeiro
- Leonardo Diniz - Sindicato M:talúrgico de M::>nlevade - MG
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- !ena.to Affonso de Carvalho - M:Jvs. Pops. Salvador - Bahia
- Nelci vone S. Melo - Sindicato Mâdi.ro G:>iás
- José Júlio Costa - Sind. 1-Etalúrgiro Acesita-TimSteo - M3

- Francisro A. verissino - C.Omissão Estadual das CEBS - se
- Geei L. Prates - Sind. Oficiais Gráficns de c.axias do Sul
- .Arúzio B. de Oliveira - O. Si.rxl. 1-Etalúrgica de SP

- Marx:>el Proença - A. MJradores Bairro 19 de julho - Curitiba - PR
- I.ourdes Estevão - JOC ·.
- M3rio Itanar Nunes - O.Sirrl. Metalúrgica de são Paulo
- LÚcia Helera P.A.M::>rad.Periferia Leste de E.Mansa - Rio de Janeiro
- F.dna Teotônia s. - M=mbro da Art. no R:cife - MJvs. Bairro
- Sezínio Fernandes - Pastoral Social de s. M:!.teus - EP 
- Tilden J. · santiago - Sind. Jomalista Prof. de Ki. e Jornal dos Bairros- BH
- Pai.mJrm Ananias - Sind. dos Securi:t:ários de PE

. - Ricardo R. Figuei+a - CPT Tocantins do Araguaia 
- Natalício s. o:>rrea - o. Sind. M:t. S. I.eop:üdo 
- 1-Êrcedes das Graças - Sind.Tl::ab.Rurais de Colatina - ES
- Geraldo A. de Alneida - Sind. Trab. Rurais de Colatira - ES
- Elcídia B. de Souza - can. Base Anáp:::>lis G)iás
- Maria Cristina FAchini - Sind. Bane. de são Paulo
- José Félix - M:1v. q_:>erário de Volta :redonda - Rio de Janeiro
- I:arci Acrorsi - Assoe. de Prof. da Univ. catol. de G:>iás - APUC
- loque Graziotim - Pat. q_:>erária de Caxias do Sul - RS
- Eurides L. M=srolotto - Com. Pastoral ep. se 
- João L. Pereira de Oliveira - can. de Art. dos 1-bvs. Pops. - G.Vitória
- Rubens o. Q:mide - MJvs. Pops. Anáp::>lis - G)iás
- Clóvis e. Ibssi - CPT - ES
� Antonio A. M::>schen - Sind. Trab. Rurais Colatina - ES ' - Ibsângela D' Avila - Assoe. Prof. de Assist. Soe. do ES

- ·- Osnar ao Nascinento - Past. Soe. de S.Mateus - ES
� Josias r:uarte e. Filho - Sind.Trab. Const. Civil - Vitória - ES
- Pedro Inácio - Sind. dos 1-Et. de Ipatinga - M3

- Angelo Pin - F.quip. Past. das CEBS da Grande Vitória - ES
- Olívio Dutra - Presidente cassado do Sind. dos Bancários de Porto Alegre - RS
- Neusa Ca1Tp:)S - Past. q_:>erária - CUr-PR

, - Antonia Pereira da Silva - Asserrb •. do Povo - Goiás 
- �luse de Vasroncelos Tavares -Sind� o:iontologistas - ES
- Lauro Ferreira Pinto - Sindicato aos l-€dicos - ES
- Vitor Buaiz - Sindicato dos Mâdiros - ES

. � Antonio :Vieira "."' Fase - Santarém - PA
- João Pedro Stedile - CPT - RS
- tn.isses Antonio P. Santos - CPT - Jaboticabal - são Paulo
- Selvioo Hech - M:1v. Bairros Lacba do Pinheiro - Viamâo - RS
- José. Vilar SObri.nho - Sindicato �talúrgicos - João 1-bnlevade - M; 
- M:>acir M3.rtiJ1s de Aooraóe - Sirrl. Tràbalhadores Rurais - Anáp::>lis - 00
- F.drn.:am Costa Vieira - Sindicato M:!talúrgiros - Betim - M3

- Agrineron Araújo - Sind. Trab. Urban::>s .- AL
- .Joã:> M. Men:3es - S.T�I.M. - Novo Harrburgo ... RS
- José .Ahezio Dias ao Vale -·Pastoral Operária - Vitória - ES
- Gerson Florência Diniz - S.T.I.C.C. - Vitória - ES 
- Marinete Francisro - M::>virrentos Prarrorar - Vitória - ES
- Vagner Barcelos de.Souza - Cp. Sind. M=tal. - Volta Fedonda - RJ
- R:>saura de Magalhães Pereira - p/Diretoria lJI'E.- M3
- Frei Betto - P/Pastoral Operária - são Bernardo do C3.rrp:> - SP
- Jaro Bittar - STI Petróleo - canpinas - Pauli.n:ta - SP
- .Cevanir Ribeiro - P/Simicato M=talúrgiros de são Bernardo e Diadena - SP

. - JÔ Amado - P/Sin:li.cato dos Jornalistàs - Vitória - ES
. - Adelar de David - o:missão Nacional de Pastoral ep:rãria - CPO
� waldemar Alneida - S.T.I.e.c •. - Vitória - ES 
- IDrenzo Zanetti - Fase - PJ

- :U.Uz Antonio O:,rrea - Sind. Oficiais M3.rcer:e±ros - Ribeirão Preto - SP
- Ney Pires Azevedo - Sindicalista categoria Senalba - Rio de Janeiro
- Volrrer do Nascirrento - Fed. Assoe. Mura.dores da Serra - ES 
- Anazir de Oliveira - Ass. Ernpregadas.D::trestic.as - Rio de Janeiro
- Celurdes o:>rreia de Oliveira - Past. Cperária - N:>va Iguaçú - RJ
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- Jorge césar Bez.erra dos sántcis - �. :t-etalúrgica - Pscife - PE
-:- Al.freà:> Esler ;... Fed. Assoe. M:>radores da Serra - ES
- JoaguimOrlarrlo de Paiva Neto .. Sirrl. Constr. Civil - PR
- Maria Clara da Silva - l-bvinento Popular - Vila Velha - ES
- Paulo :t-eto - I-Etalúrgioo - PR.
- Maria Aparecida de Oliveira - Ass. M:>radores CIC -· PR
- Madalena Nepc:m..icem - M::Jvi.Irento Popular de Vila Velha - F.S
- SÔnia Io:lrigues da Penha - M::,vinento Mllheres Carapina - Serra - ES
"".' Maria Mizza:rello Martins - p/CEBS - Anáp:>lis - Q'.) · 

- Dionisio.Sfrecb - CPT Centro Sul de G::>iás - Cbiânia - G:>

.I '. 
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Vitória, 07 de junho de 1981 
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É DIREITO E DEVER DA PEffOA TER fEUf DOCUMENTO/: 
-Certidão de Nascimento;
-Carteira de Identidade;
-CTPS - Carteira de Trabalho;
-Título de Eleitor.
-CPF - Cadastro de Pessoa Física;
-Alistamento Militar -:- Certificado de Reservista.
-Inscrição no INSS.

É PRECl/O QUE O TRABALHADOR fE PREOCUPE 
COM A LEGALIZAÇÃO DO/ DOCUMENTO/ 

DA PROPRIEDADE OU DE /EU TRABALHO! 

PROPRIETÁRIO: 
-Escritura da terra registrada;
-Cadastro no INCRA (CCIR- Certificado de Cadastro de Imóvel Rural);
-Cadastro na Receita Federal - ITR - Imposto Territorial Rural;
-Cadastro na Receita Estadual (Ca1tão de Produtor Rural);
-Cadastro no IMA (Cartão de vacina para animais, março e setembro);
-Cartão de Vacina dos filhos menores de l 4 anos;
-Inscrição de Segurado Especial no INSS.

OBS.: É necessário fazer anualmente a declaração cio ITR (geralmente cm setembro), a declaração cio 
produtor rural Uulho) e acertar o cartão de vacina. Todo produto comprado ou vendido pelo agricultor 
ou agricultora é importante tirar nota fiscal. 

PARCEIRO// ARRENDATÁRIO/ OU COMODATÁRIOf: 
-Contrato Agrícola Registrado;
-Cadastro na Receita Estadual/Cartão de Produtor.
-Cartão de Vacina dos filhos menores de 14 anos;
-Inscrição de Segurado Especial no INSS;

OBS.: No contrato de parceria agrícola, arrendamento ou comodato, é necessário incluir o nome cio 
homem, ela mulher e dos filhos e filhas acima de 16 anos de idade, que trabalham no conjunto ela 
agricultura familiar. Quando cadastrado na Receita Estadual (Cartão de Produtor) é necessário fazer 
anualmente Declaração ele produtor rural. 

EMPREC,ADO. 
-Carteira assinada pelo o empregador;
-Cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos;
-Assinar os recibos de salário preenchidos mensalmente.

Organização e Digitação: Juvenal José da Rocha e Werinton Luis R. Miranda 

CAMPANHA DE
DOCUMENTAÇÃO E 
ORIENTAÇÃO ./OBRE 
0./ DIREITO./ E A 
ORGANIZAÇÃO 
DO TRABALHADOR(A) 
RURAL 

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA 
NÚCLEO DE CAMPOS -RJ 



A ca1tilha que organizamos e estamos colocando a disposição da sociedade tem
como objetivo primeiro contribuir na formação dos trabalhadores e trabalhadoras iurais. Para 
que esses bravos companheiros e companheiras possam cada dia conquistarem melhores 
condições de vida, serem mais organizados e conscientes: conhecedores dos seus direitos e 
deveres. Pois só conseguiremos soluções concretas para nossos problemas quando lutamos 
juntos. 

Esta Cartilha é apenas um incentivo. Precisamos continuar cobrando dos órgãos 
públicos que façam sua parte, principalmente no que diz respeito a documentação das pessoas 
sejam os órgãos Municipais, Estaduais e Federais.São custeados com nossos impostos po1tanto, 
podemos exigir respeito e mais precisão quanto ao fornecimento dos documentos necessários, 
para a população. 

Aproveitem bem estas orientações e divulgue-as para outras pessoas! 

Ínes Fátima Polidoro Rocha - Comissão Pastoral da Terra - Núcleo de Campos - RJ

A IMPORTÂNCIA DA/ ENTIDADE/ QUE DE FATO 
REPREJENTAM OJ TRABALHADOREJ E TRABALHADORA/ 

Todas as pessoas por natureza devem se despertar e constiuir, dentro de si um dos 
princípÍos mais significativos para a vida humana, que é : viver em Gtupo, principalmente em 
Giupos organizados. Pois, é o caminho mais seguro para conquistar os direitos básicos e 
construir melhor qualidade de vida para o coletivo. 

ENTIDADE/ QUE DE FATO REPREJENTAM OJ TRABALHADOREJ 
E TRABALHADORA/. 

- Associação de Pequenos Produtores.
- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Te1i-a-MST.
- Sindicato dos Trabalhadores Rurais-STR.
- Central Única dos Trabalhadores -C UT.
-Federação dos Trabalhadores na Agricultura-FETAG.
- Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura-CONTAG.

AUTONOMIA DA/ ENTIDADE/. 
Toda Entidade tem que ser por princípio fundada, coordenada e mantida por iniciativa 

dos membros que por direito são parte da mesma.Como é o caso de uma Associação de 
Pequenos Agricultores: a Diretoria e os demais membros têm que ser os pequenos 
agricultores.Qualquer pa1ticipação externa deve ser discutida, avaliada e aprovada pelo 
conjunto. Principalmente as fontes de recursos financeiros que irão manter a entidade. Só assim 
se constrói e mantêm uma organização independente e livre para defender os direitos dos 
associados. 

Portanto, o segredo para uma_ Entidade ser forte e atuante está na pa1ticipaçào ativa dos 
seus membros. 

PRI NCI PAl.f MOBI LIZAÇÕE.f E LUTA.f 
DE UMA ORGANIZAÇÃO 

REFORMA A(;�RIA. 
- Que o latifúndio improdutivo seja desapropriado para fins da Reforma Agrária.
- Que nas te1rns do Estado e da União seja feita a Refo1ma Agrá1ia, pois já está mais do
que provado a Reforma Agrária muda a realidade de fome e miséria para uma
realidade de produção famílias felizes e livres e o meio ambiente é infinitamente mais
preservado.

POLÍTICA/ A(;RÍCOLA.f. 
- PRONAF-Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
- Assistência Técnica assistida por órgãos públicos, gratuita para os pequenos
agricultores.
-Leis que facilitam as associações: diminuam as taxas de impostos e a burocracia para
que os produtos produzidos pelos pequenos agricultores possam ter mais acesso ao
mercado.
-Pesquisa feita na agricultura incluindo na realidade dos pequenos produtores.
-Agricultura Sustentável.

DIREITO/ A JAÚDE. 
É direito do trabalhador e da trabalhadora rural ser assistido pelo SUS - Sistema 

Único de Saúde. Antes de 1988 o trabalhador rural não tinha direito a mesma assistência de 
saúde pública e gratuita de um trabalhador urbano .. Como também é direito de toda sociedade 
conhecer os recursos naturais que contribuem para a prevenção de doenças e o equilíbrio do 
corpo: as ervas medicinais, os produtos naturais, a alimentação alternativa e as Terapias 
Alternativas, como: a Geoterapia, a Urino terapia, a Aromo terapia, os Florais e a Homeopatia. 

DIREITO/ TRABALHIJTAJ. 
- Carteira de Trabalho Assinada.
- FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço;)
-Seguro Desemprego;
- 13º Salário, inclusive para os aposentados;
- Férias Anuais, com 1/3 a mais do salário;
-Aviso prévio, quando o trabalhador é demitido;
- Horas Extras;
- Feriados e domingos remunerados;
- Realizar acordos e convenções coletivas.

DIREITO/ PREVIDENCIÁRIO/. 
- Aposentadoria aos 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens.
- Acidente Trabalho;
- Auxílio Doença;
- Salário Maternidade;
- Pensão Por Morte;
- Auxílio Reclusão.



/
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 ã REGIÃO 

RIO DE JANEIRD-RJ TEL. 2�55 8288 

SIND TRABALHADORES NAS IND PAPEL, PAPELAO, CORTICA 
RUA CADETE POLONIA 951 
ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRD-RJ TEL 261 3967 

+sIND ESTADUAL DOS PROFISS DE EDUCACAO RO RJ (N IGUACU)
RUA PROF. VENINA COR�EA TORRES, 230 S/807, CENTRO
NOVA IGUACU-RJ TEL. 768 0251

SINO TRAN EMPR PROCESS DADOS ERJ (DIGITADORES)
AV HEITOR BELTRAO, 36, TIJUCA
RIO DE JANEIRO-RJ TEL 569 2430

'SIND EMPREGADOS VENDEDORES VIAJANTES COM MRJ
AV PRESIDENTE VARGAS, 583, S/2102, 2109, CENTRO 
RIO DE JANEIRD-RJ TEL 252 8928 

SINO DOS MEDICOS DO MRJ 
AV CHURCHILL, 97, 9 ANDAR, CASTELO 
RIO DE JANEIRO-RJ TEL 220 3413

SIND MUSICDS PROFISSIONAIS DO MRJ 
RUA ALVARO ALVIM, 24, SALA 401, CENTRO 
RIO DE JANEIRO - RJ TEL 240 5159 

SIND DOS PUBLICITARIOS DO MRJ 
AV BEIRA-MAR, 216, 8 ANDAR, CASTELO 
RIO DE JANEIRO-RJ TEL 262 8481 

SINO TRAB COM DE MINERIOS E DERIV PETRDLED 
RUA MEXICO, 11, 5 ANDAR, CENTRO 
RIO DE JANEIRO-RJ TEL 240 9526 

SIND TRAB IND ARTEFATOS DE BORRACHA MRJ 
RUA CONDE DE AGROLONGO, 748, PENHA 
RIO DE JANEIRO-RJ TEL 

SIND TRAB IND DE ARTEFATOS DE COURO DO MRJ 
AV N S DA PENHA, 365, PENHA 
RIO DE JANEIRO-RJ TEL 260 0843 

SIND TRAB IND CALCADOS, LUVAS, BOLSAS E PELES DE 
RESGUARDO, MATERIAL DE SEG E PROTEC AO TRABALHO 
RUA SOUZA VALENTE, 07, SAO CRISTOVAO 
RIO DE JANEIRO-RJ 

SINO TRAB IND DE CHAPEUS, GUARDA-CHUVAS, BENGALAS, 
PENTES, BOTDES E SIMILARES DO MRJ 
RUA DO MATOSO, 171, LOJA A, TIJUCA 
RIO DE JANEIRO-RJ TEL 264 3501 

SIND TRAB IND JOALH E LAPID PEDRAS PRECIOSAS ERJ 

CODIGOS 

CDD,. i:307 

cem. ot.i1. 

cem. 064 

COD, 09f3 

CCJD,, 10�:� 

COD. 1. 1. 1.

cem. 1 :1.:s 

COD. 1.1.6 

COD. 1. t 9 

COD. 1.26 



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 11 REGIÃO 

AV VENEZUELA, 131, SALAS 501, 503, CENTRO 
RIO DE JANEIRD-RJ TEL 253 4974 

SINO EMPREG ADM EMP SEG,VIG, TRANSP VALORES 
RUA DA MATRIZ, 860, VILA ROSALI 
SAO JOAO DE MERITI-RJ TEL 756 3673 

SINO TECNICOS E AUXILIARES RADIOLOGIA 
V. PRESIDENTE VARGAS, 590, SALA 808, CENTRO
RIO DE JANEIRO-RJ TEL 263 4621 

SINO DOS OFICIAIS GRAFICOS DE NIT 
RUA D� CONCEICAO, 101, CENTRO 

_j,.- f3 X (,!V) t��i_'(!; G,.11,� DDt,.Á.�\(.Q� 
T ri IA t· 1- ::;.i� '[ 1 11 1 e::- 1v1E···1·c:, ·1p "1l r.·· -��...... r3 ""<:f.- ... ::> . ..... !' ,..,. .... ..1 !' , .:. P.L.·-L .... r::: 

TEL. 768 2tl60 

SJND AUX ADMINISTR ESCOLAR DE N IGUACU 
RUA EMILIO GUADAGNY, 1865, S/201, AO LADO DO UNIBANCO 
M�SQUITA - NOVA IGUACU-RJ TEL. 

+ SIND TRAB IND ALIMENT E PANIF DE N IGUACU
RUA OTAVIO TARQUIND, 209, LOJA 17
GALERIA MARIO SCAPIN, CENTRO
NOVA IGUACU-RJ TEL. 

+ B I ND EMPF<:Efi EMPF<: Pif:.,f;E: I Cl E C::ClrY:r ;;· .: '\/ I GUi'-)CU 
RUA CARLOS MATOS, 45, SALA 303, CENTRO 
(AO LADO DA PREFEITURA DE NOVA IGUACU) 
NOVA IGUACU-RJ TEL. 

+ SIND BANCARIOS DA BAIXADA FLUMINENSE
f�:U{� NUNES ?-°:\L.. VES, 75, SAU�S 41 O/ 41. 1. , CENTPD
DUQUE DE CAXIAS-RJ TEL.771 7369 

SIND BANCARIOS DO SUL FLUMINENSE 
RUA RIO BRANCO, 107, SALA 101, CENTRO 
BARRA MANSA-PJ TEL.223948 

SIND TRAB IND CERAMICA DE N IGUACU (MUDCJU-SE DESTE END: 
RUA EMILID GUADAGNY, 1851, SAL.A 05, MESQUITA 
NOVA IGUACU-RJ TEL. !i,OJ, t

+ SI ND EMPF?EG{ü)Df3 NO CDMERC I D DE NQl)(-� I GU{�CU
RUA DR. BARROS JUNIOR, 408, CENTRO
NOVA IGUACU-RJ TEL... 

� SIND EMPREG COM HOTEL..EIRCJ DE N IGUACU 
AV GOV. AMARAL PEIXOTO, 704, SOBRADO, CENTRO 
NOVA IGUACU-RJ TEL.768 1575 

� SIND ALFAIATES E COSTUREIRAS DE NOVA IGUACU 
PCA. JOSE HIPOLITO DE OLIVEIRA, 100, SALA 212 
CENTRO, NOVA IGUACU-RJ TEL. 

SIND TRAB IND VESTUARIO, ESTAMP, LAVAND, BX FLUM 
RUA JACATIRAD, 182, GRUPO 110 (SHOPPING DA CRIANCA) 



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 !! REGIÃO 

VI L.AFi DOS TELES 
SAO JOAD DE MERITI-RJ TEL.751 1. 8j_7 

_L � I NI" ·1· 1- . r Ti-. ·:e r�ni-.1 <-.····r·, MfJI" .[ t I "r.-- I :7 1 AI. i-, ·r I v·) ··· u ·1· [ii ·-, "I 1 ! I T --�. ) ·,'.f-·ir.3 ... !--� ) , ... : O NO ,·� .. :, 1 1'"(. � , • :: • - • (-1,"'{'.. L- , - ... )(\, ...... :71.. o (l ... b.f. .. 1 ,._, •N• • ·-

cos, PROD DE CIMENTO, MARMORES/GRANITOS, MONTAGENS 
INDUSTR.,CONSTR DE ESTRADAS,PAVIMENT,OBRAS, ETC .... 
AV ATAIDE PIMENTA DE MORAES, 284, CENTRO 
PERTO DE MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL) 

TEL.. 

SIND EMPREG CASAS DE DIVERSOES, EMPR TURISMO 
RUA SENADOR DANTAS, 100, SALA 804, CENTRO 
RIO DE JANEIRO-RJ TEL.. 24-0 !3265 

+ SIND METALURG, IND MECANIC, MAT ELETR, DE INFORMAT
(N.I., NILOP, QUEI, JAPERI,PARAC, ITAG, MAGE, B.ROXO
RUA IRACEMA SOARES PEREIRA JUNQUEIRA, 55, CENTRO
NOVA IGUACU-RJ TEL. 

�" ·t:l I ND DOS PFiOFESSDf.'.ES Dti B X FLUMINENSE 
RUA MARIA MENDES VECCHI, 233, SALA 02, MESQUITA 

·. NOVA IGUACU-RJ TEL.796 2768 

� SIND TRAB IND PROD QUIMICOS, FARMACEUT� MAT PLAST 
RUA TEREZINHA PINTO, 457, CENTRO 
(PRDXIMO A PREF MUN N IGUAC, EM FRENTE AO INSTIT 
MEDI CO·-L..EEi{H .. ) 
NOVf':i I G!.)('lCU··-Fi,J TEL. 

SIND TRAB IND QUIM E FARMACEUT DE BELFORD ROXO 
RUA BENJAMIM PINTO 
BELFDFW F<:OXO-·M:'.J 

DIAS, 643, CENTRO 
TEL. 

SIND RODDV NI, B.ROXO,SJM,NIL,ITG,PARAC,QUEIM,JAP, 
MIG PEREIRA, PAULO FRONTIN, MENDES, RIO FLORES 
PATI DO ALFERES, VASSOURAS. 
TRAVESSA CHAVES, 329, CENTRO 
NOVA IGUACU-RJ TEL..767 0387 

+ SIND EMPREG ESTAB SERVICO DE SAUDE DE N IGUACU
RUA SANTA LUZIA, 151, CENTRO
NOVA IGUACU-RJ TEL..6673280

\ e.[ i-.11· TI:-,' v::, r:,1 JI,•(:· .... , 01�: i-.101 iA T f"IJA,....ll \ -...; . f\ } . 1.f.�),:.,! f't. ....... , .. f .t � . '·- t'-1 -./ ' .i • •• -:J. f-1L- . 
RUA ATAIDE PIMENTA DE MORAES, 37 (NA SEDE DO MAB) 
CENTRO, NOVA IGUACU-RJ TEL. 

t SIND TRAB RURAIS DE PARACAMBI 
RUA DR. ROMEIRO NETO, 179, LAGES 
PP1FU:iCAMB I -F.'.,J 

COD .. 201. 

COD ::::'02 

COD. 204 

cem. ?oo 

COD. 206 

cem. ::?o7 

COD .. 20B 

COD. 7�'::o 

SIND TRAB IND TELECOMUNICACOES CDD. 210
RUA DOS ANDRADAS, 96, SALA 1501, CENTRO 
RIO DE JANEIRO-RJ TEL. 

+ SIND TRAB IND FIACAO E TECELAGEM DE PARACAMBI
RUA DR BARCELOS, 247, CENTRO
PARACAMBI-RJ TEL.783 2585 

CCiD. ::' :!. 1. 

1 

. 1 

1 

1 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1@ REGIÃO 
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AV DR ATAIDE PIMENTA DE MDRAES, 193, 8/202, CENTRO 
NOVA IGUACU-RJ TEL. 

+ f3I ND TFi'.t:iB I ND CEFt:VEJ, BEBI DtiS EM (iE:f',:AL. B X FLUMINENSE 
RUA TELES BITENC0URT, 454 (FINAL DA AVENIDA BEIRANDO 
O MURO DO CEMITERI0) CENTRO 
NOVA IGUACU-RJ TEL. 

+ SIND EMP EMPR SEG,VIG,BRG INCEND,VIGIAS,FISC SAL.AO
DE N.IG, 8.ROX0, QUEIM, PARACAMBI, JAPERI
TRAVESSA R0SINDA MARTINS, 71, SALAS 306/307
CENTRO (ESQUINA DO PONTO FRIO)
NOVA I GUACU-·Fi:,.

J 

TEL.. 76 7 :�;�59�;

SINO TRAB EMP REFEICOES COLETIVAS AFINS ERJ 
TRAVESSA DA BRANDURA, 109, VILA DA PENHA 
RIO DE JANEIR0-RJ TEL. 4813483 

SIND EMPREG C0NCESS DISTR VEICUL0S AUT0M ERJ 
AV PASSOS, 122, SALAS 901/902, CENTRO 
RIO DE JANEIR0-RJ TEL.. 2333848 

SIND EMPREG INST BELEZA CABEL SRAS MRJ 
RUA ALVAR0 ALVIM, 37, SALA 1520, CENTRO 
RIO DE JANEIR0-RJ TEL. 5330862 

SIND TRAB IND EXTRACA0 MARM0RES CALCAR PEDREIRAS ERJ 
AV ERNANI CARDOSO, 56, SALA 204, CASCADURA 
RIO DE JANEIR0-RJ TEL. 2693349 

SINO ENGENHEIROS ERJ 
AV RIO BRANCO, 277, S/17,18, CENTRO 
RIO DE JANEIRO-RJ TEL. 2201448 

SIN TRAB IND DEFENS AGRIC/ANIM,INSET/FERTILIZ,GASES 
INDUSTR, ADITIVOS E LUBRIF DA BX FLUMINENSE 
RUA C0RINTH0 FURTADO, 13, SALA 208 
CENTRO, BELF0RD R0X0-RJ CEP 26130000 

, ..... __ 

CDD .. �::.l 7 

CDD. l 9:L

C0D. 471 

CDD, 0�50 

C0D. 1.21. 

cem. <Y.54 

cem. 94�5 
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HISTÓRIA DO MOVIMENTO OPERÁRIO BRASILEIRO 

NASC DVIENT O 

Para falarmos do nascimento do movimento operário é im.port� 

te retomarmos t;irnlJém o nascimento du cLusse operária, que por 

muito tempo apesar de existir .explorução do homem pelo homem, 

nao dá para dizer que havia uma class.__, Operária Brasileira. 

Apesar de já am. 1.791 os trabalhudores das oficinas da Casa 

de Armas do Rio terem feito uma grave por motivos de atrazo de sá 

lários, só vários anos mais tarde, com o fim do tráfico de escra' 

vos du /\.l'rlcu para o l3Husi L, decretado por D. Pedro ( em. l. 8SO) a_! 

gnns sc•toros <'la 0co11omi_:1, p-1.ss,'"un o. ru11r: i onnr com trabalho assalarj 

,lÔ o. 

(comerciantes e fazendeiros)com.o dos ingleses, cresce rapidamente 

o número de industrias.

Se os escravos tinham uma reali ude dur , porque nao eram do 

nos nem. m.esm.o da sua própria força d trabalho, sofriam. também. 

violências físicas dos seus senhores. Porém. tinham pelo menos a 

alimentação garantida, pois se o escravo adoeciR u morria o pr�' 

juizo era de seu dono. '\ 
Os operários q_u eram "livres" nao tinham se quer isto gar� 

tido pois ::;e adoecc,:::;:::;,·rn ou. rnorrc�;c-;c·rn os 1x1 LrÕcs simplismen te con 

tratavam ou tro:3 cm Gl'UG l u/:;ares, não tr·ndo que pagar nenhuma in 

d l 'II.Í'.',:1,e;:'to ao:J L1·:ili:1.ll1:ulon·:; d i.:Jpl'11:J:ulo uu ;L l'arr1_Íl ia cio OJ>Cr'é�.r·io ' 

mor Lo. 

/, principi.o :1:, i11duutrja:..,; ou ol'icj110.s da cusu de urmas 

p:1'.;:u· 1u11 :..;:1l:Í1·in ,·1L1� r·:1.:',u:Í.v1·I 
, . 

: u ) : : 1 1 1 11 , r· a r· 1 o : ; , po.i:J hav_i_u 

"----
tinham 

rnais 

procura 11Ut..: o l'c r· La d e m:1o de o bru. 0;; o 1)crário::.: eram uos _pou.cos e 

os L'Gpecj.aJ j 1/,:Lrlo:; crum tro.7,idos da l•:uropa para instalar e fazer 1 

funcionar as ind;s�rias. 

Esta si tuaç;10 desperta a ��� bureuesia brasileira para 

a necessidade de criar uma reserva de mão de obra para que pude�' 

sem ter o máximo de lucro possível. Iram.ove-se então uma norme 

propaganda na r�uropa para atrair trabalhadores a virem tentar uma 

L 



' 

melhor vida O.C)_uj. Chcc;w1do ar1ui o ,.,oriho de ter um pedaço de terra 

era frustrado e u alter nu ti vu era ir 1iuru us cidades ent:;rossar o 

contingente de trabalhadores assalariados �untamente com os ex-p� 

quenos propri t;Írj _o..., de terras, ex pu J :.:oc pcJ os latifundiários, e� 

artesãos que tinham perdido seus instrumentos de trabalho, para' 

concorrentes e {'X-,'Gcrn,voD ·1gora lillC'rLo:J. 

NASCEM AS PRIMEIRAS ORGANIZAÇÕES 01 1 Ji:HÁ.RIAS 

Ganhan do salário de fome e sem nenhum tipo de assistência,' 

p:1.ra si l' . �x..1r. �.ilia�,nccc..,siciad e 
tcnNdc formar ai /�u111 

r·amilia:-::, {'líl ca:;o ri<' doença, , . os o pcrarJ_o:::; Ge_g 

Lipu de a,juda mt� Ltn. Na::.:cc l'n Lu.o us us::;ociB 

ções de ajuda mútua, que funcionavam como uma caixinha para as ne 

cessidades mais urgentes em caso de doença. 

Apesar de não terr...!m objetivos rl.)ivi11dicativos os operários' 

enfrentavam dificuldades para formar e manter estas associações ' 

pois já em 1. 834 o governo brasileiro havia feito uma lei q_ue 

proibia qualquer associação de trabalhadores. A primeira socied�' 

.d e dE·.:.mútuo socorro que se tem noticia foi denominada de :Sociedade 

dos artistas mecânicos e liberais de l'ernambuco, fundaa.a em 1.836 

por 10 carpinteiros, tornando-se pÚbl.ica cm 1. 841. Porém tendo 

seus estatutos aprovados só em 1.882. Em pouco tempo conseguiu 

muitos associados de várias profissões e em 1880 foi inaugurado o 

Liceu de i\rtes e O[i i11us que 'Xistr• até ho,jc no Recife. 

Multiplica-se pelo país as associações de ajuda mútua, p.2_ 1

rérn por força d· s circunstâncias tornou-se referência de luta p� 

chan o greves e manifestaç-es, o que pussa a ter mudanças nos o 

b,i e ti vos e carac.; LLT.Í.G tica3 das associações de trabalhadores pois 1 

: 1. ) lll': llrl: 1 1 ; 1 

q_ul.) era preciso u.t: de Loda u. siLu.ação. Começam u sur' 

,·1;.iJ· :1:1:Juci.:1,(;Õt·:1 dt·11\J111i11:1cla:J J.i,.�:1. (l1,,·1·:�1·i:1., :;oCL\·d:i.d<: ll11j/10 Opt:rÚ.� 

riu etc. l )rinci1.DlrnL:t1tc r·ntro os o.tio:.; de J8JO e 18GO mu1tiplicou

so e m1.:üto a rw::.;ociaçõ s no BRasil. Começa então a chegar ao fim 

n fn,G<' rnuLuali:jL:1 110 movjm1�11to opr,r-:�.t·io hrasiJrJiro, que vai até ' 

mais ou menos a déci.J,da de l ílr..lü. 
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Como sempre, a grande Imprensa brasileira estava a serviço h 

dos poderosos, apoiando a ação violenta da polícia para conter .a 

organização da classe trabalhadora taxando as lideranças de crimi 

nosas agmtadores estran6�iros. 

Esta realidade leva a classe trabalhadora e seus aliados a 

criarem sous próprios J.L: ias pc.:u.·;1 divulgar suas idéias e lutas e 

denúnciar sua realidade. Assim já em 1.835 apareceu no Rio de Ja 

neiro o Jornal "Anarq_úista Fluminense". Vários outros jornais vão 

surgindo e até 1.888, ano da abolição da escravatura no Brasil, e 

xistiam mais de uma dezena de jornais operários no País. 

Icloo nomes podemos perceber que u.leuno tinham mais objetivos 

de denúnciar a realidade e outros de divulgar idéias de grupos já 

organizados. Eis alguns: 

Anarquista Fluminense (RJ/1. 835) 

O Socialista ( Niteroi/1845 ) 

O Proletário ( Pernambuco/1847) 

Revista o Progresso ( Pernambuco/1847/49 ) 

O Periódico dos Pobres ( Rio/1850) 

o Brado da Miséria ( Pernambuco/1853 )

A VÓz do Povo ( Belém do Para/1860 

o Operário ( são Paulo/1864 )

o século XlX ( MaceiÓ/1870) 

o Trabalho ( são Paulo/1870 )

A Revolução ( Rio/1877 )

o Trabalho ( Rio/1879 )

o Lutador ( Alagoas/1887 )

AS GREVES NO BRASIL NO ÉCULO XlX 
========�=========--=------------

) 

Como já vimos anteriormente, ainda no Século xr,; os trabalha 

dores das oficinas da Casa de Armas no Rio fizeram greve pelo a 

traso de seus salários. Em 1815 os pescadores de Recife também ' 

fizeram greve c ·:1tra a exploração feita sobre eles pelos proprie � 

tários dos viveiros de paixes. Porém só em 1. 858 acontece uma 

greve que se dirigiu contra o sistema industrial capitalista. F� 

ram os gráficos dos Jornais Cariócas, Diário do Rio . de Janeiro, ' 

correio mercantil e jornal do comércio. A greve foi por aumento �" 
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salarial e foi vitoriosa. Até o final do século várias greves o 

correram tendo como reivindicação principal aumento salárial. Em 

sua maioria foram vitoriosas tendo a frente as associações de elas 

se. 

Houveram neste período também greves com objetivos políticos 

como foi o caso dos Jangadeiros do Ceará que em 1881 fizeram uma 

greve recusando-se transportnr cscruvos em suas Jangadas, colab.2_ 

rando assim na luta contra a escravidão. É importante lembrar que 

neste mesmo ano a escravidão foi abolida oficialmente naquele es 

tado, antecipando-se assim do resto do País que s6 ocorreu em 

1888. 

Com todo este processo os trabalhadores foram percebendo 

que de pouco adiantava a simples organização de mútuo socorro, 

pois as condições de vida eram muito precárias e havia necessida� 

de de se organizarem para defenderem-se da exploração e exigiram' 

melhores condições de vida dos patrões e do governo. 

Após a abolição da escravatura essa mudança se acelerou de 

modo que se pode dizer que termina aí o período do mutualismo e i 

nicÍa o período da resistência em que os trabalhadores se organi�' 

zavam para resistir à �njustiça do capitalismo e reivindicar seus 

direitos. 

Com a industria crescendo, cresce também a classe operária.' 

Em 1900 a classe operária brasileira era cerca de 55.000, chegan� 

do a 275.000em 1920, logo ap6s a guerra. 

CErca de 90% dos operários da industria em S. Paulo onde se O 

concentrava a maior parte da classe operária do país, eram estr8:!! 

geiras, · principalmente Espanhois, J>ortugueses, Italianos, l'Alemães. 

Até o fim da guerra, em 1918, a clnose operária brasileira era 

composta por maioria de estrangeiros. 

Os imigrantes vinham para cá cm sua maioria para trabalhar ' 

na lavoura do cuBé, porém não aguentundo o tratamento dados p�
los donos dos cafezais, que estavm aco::; GlL ,.,: os a trabalhar com es 

cravos, acabavam indo para as cidades e se empregavam na industria, 
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Com o salário de miséria 
� 

que recebiam, nao dava para susten� 

tar a familia e aosim todos da familia tinham que trabalhar. Em' 

1.912, 67% da mão de obra empregada nas industrias texteis de São 

Paulo era feminina. Em 1919 50% dos operários na industria eram ' 

menores de 18 anos. 

Muitos trabalhadores estrangeiros vinham da Europa diretameQ 

te para para trabalhar na industria. Eram esses os trabalhadores' 

já especializados que eram empregados pela industria para fazer o 

trabalho que exigia especialização. 

Como haviam trabalhado na industria de seus países de origem 

no geral esses trabalhadores também já tinham alguma experiência' 

de luta e como os trabalhadores brasileiro não tinham experiências 

o movimento operário, em grande parte era animado e liderado por'

estrangeiros.

Com as crises economicas que o país atravessava o nível de 

vida da classe trabalhadora era de miséria. AS industrias eram 

instaladas sem observar o mínimo de higiene. 

Morando em cortiços, mocambos e favelas e trabalhando. em ba 

racoes sem o mínimo de condições, a classe trabalhadora estava a 

mercê das doenças infecciosas. Em uma investigação, 1907 nas of� 

cinas da Imprensa Nacional de propriedade do governo, para apurar 

denúncias dos operários, descobre-se que das 46 crianças emprega' 

das, de 12 a 14 anos, apenas 15 não estavam tuberculosas. No geral 

a situação era semelhante. Quando a classe trabalhadora se revol 

t va frente toda esta realidade os empresários e o,. governo ' 

dizim quo o nrasj.l n:'io havi· problema operário o sim um caso de 

polícia 

N 1,;c 1,;;-;�-;J DA'l)lc; Dl� \31� 01{(: AN 1'.1,/U{
=============--------------

Frente a esta realidade a classe trabalhadora vai compreeQ ' 
, 

dendo que só o <J.ue interessa para os capitalista e o lucro e que ' 
, 

a única forma d,::: conseguir alguma melhoria e se organizando. As 

associações que antes eram de mútuo socorro passam a ser entid.§: ' 

des representativa de classe e, para organizar os trabalhadores ' 

na sua luta pelos seus direitos. 
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Além de dar r·orrnaçu.o política ao:_; �...:cus associados os sindica 

tos e êWSoc.iaçõ'--,:.._; J.a ::1iocu Lü1hwn a 111.·1;ocurJaçuo com u alfabetiza�_ 

ção dos operários pois como a maioria I tão sabiam;- ler se consti tu' 

ia em um.a dificuldade para a organi�açao. 

No início da república a maioria dos sindicatos eram mistos, 

f'or.nKlclo:J por tr;1,1l;1.H1;1clor-c:;; cic' v,5rüi.:-; ol'i.cú1aD, reunindo por morar 

no mesmo bui.rro ou ua mcsm·L cidade 11cr1uc11a. 

\•:Xis t.iam tamb,�m sindica tos ou rt:,:-,oc iaçõcs por nacionalidade. 

l•:m SÕ.o l\1ul o por ,,xcmplo huvta 1H1j nÕ1',, d<' open.Írios Italianos ou 

Alemães. 

/103 pouco:::; r·or·am C\' J'irmu11do, pri11c.ipaJmcntc nas r:randes ci 

dudes, sindicatos por of'.ic.io. J'or cx1·mplo os m('câ.nicos c1ur; inclcpc_Q 

dentes do ramo de industria que trabalhavam se associavam à asso' 

ciaç�o dos mec�nicos. 

Finalmente, 110s anos da eu.erra Coram se formando sindicatos 1 

que reuniam trabalhadores pelo ramo de industria. Por exemplo, t,2. 

dos os emprcGudos da industria de tc'cidos, fossem mccAnicos, tece 

lães ou carregadores. 

/\. principal preocupaçao das OY\_;anizações operárias era a 

organizuçüo e coorcle11açiio du luta. ! 'ara lutar contra a exploração 

dos capitalistas é rcpressuo do estado. Promoviam constantemente 

discussões e estudo dos problemas que atingiam a classe. Manti_ 1 

nham <:m suas sed W' cux-,rns profissionuis e de alfabetização. pr� 

Ci_cava-S\' 110s ;1i11dic:üo:J, ,· :.i.té mC'::-,rno t'rn o.1r,,1;imas J'Ó,brj_cas, dura!?: 1 

i, 1 ' o ftúr·:Í,i·iu d(' Lr·;1!,;i,\!10, i,·il,1a·a 1·111 v,')1/, :1.ll,:1. p:u·a qu.r· o::; r1uc não 

/\;; l/l•:!V!Nll\CA<_'i'í1,;:; ll/1i'.:11,;(JC/1 
===�-==�=====-=====�==-----

/\pt'S:u· r!:i 111!,:1. C<11 1 cil,:1.11L,, cJa cl:r:;; 1: LralJulhaclora, as rcivin 

dicaçÕc>s d.e torlu 1 ':,Lc 1wrÍoclo pcrm;J.111·ccram d.::..: mosmo.s pois apesar 

de concordarorn com aLD;unas rcivindic·içÕcs, durante as greves, os 



patrões voltavam a traz desres1Jeitando o acordo feito. Sempre estive 

ram em pauta reiviudicuções como: 

. lº JOrnada de '.l'rabulho de 8 horus sem redução de salário;

• 2 n Awn e JJ t o ;�: 1 1 : i.r ia 1 ;

• 3 9 Descanso �kmunu1 de 3G horas ::,;l'{5ui.das; 

. 4º Fim da repressao polÍcial ao movimento sindical; 

• 59 Contra o awncnto do cus to de v i_da;

• 69 Reguluml�n taçi:io do trabul.t10 da mu.Lher e do menor.

Duru,1 te os unos de 1914 u 1918, 1Jro::; Lctavum contra a Guerra que

só beneficiava os ricos e piorava ainda mais a vida da classe traba' 

1hadora. 

1Nl•'1U _i,NC1AS 0üJ•'lUDAS Nl 1:01

l'e: L'ISJdl)IJO 
= -

- -------

Já neste período o movimento oper,Írj o tinha dificuldades para ' 

manter a unidíl.d e na aç;Ío contra u cxpJ or: tçô:o capi to.lista
..,, 

pois a imi' 

graçao Europa ""-l,v0u..x\ 1iura o BHasil dif eru11 tu"' lJensamentos e projetos' 

de organização do. classe trabalhadora. 

Sem dúvida os mais influentes neste período fora o "Anarquis_' 

tas" ( 2) 

Apesar de hoje as palavras anarc1uismo ou anarquia serem usadas 

com o sentido de desordem ou baderna, naquele tempo significava um 

conjunto de idéias sociais e políticas; U.!Ila proposta de organização' 

de sociedade. A palavra ".Anarquia" quer dizer ausência de governo,og 

de a classe trabalhadora não delega poderes a ninguém. Ela mesma, a 

través de suas organizações dirige a Sociedade. Eram contra a parti 

cipaçuo os trabalho.d rcs no iarlamento o que chamava de açao ,indi' 

reta.Os anarq_uistas 'ffé:llll chwnados tambGm de Socialistas libertários 

ou ui.m pJj_srnc11 te lib<, ,. L,Í,ri.o:J. 

llaviu, entrct,w o, outros grupos qul divert.;iam dos anrq_uistas. 

Quase' toc1 º"' se aprl:Dl'l l L:w,ur1 como Socia I i_:_; tas e contra o Capital ismo. 

OS �1ocialist:t:j r ·l'onni.uLa:J ucrcdiL:1.v:w1 que.: através da Juta PQ 

, t. li 1:c:1., ntrada de' tra alho.dores no r:ovcrno, poderia conseguir' 

;i · 1· · c - - 1 1 r· 1 ·, ·1 ,·; e j t'C! cl C'oscm me] hon:rJ condições aos trabalhad_o ' 
mo111_ 1 açoc':J r: .,J , .,. _ 

rC':J, contro a11do a ,·�-: l oração cupiLuli:JLa. Eoscs acreditavam q_ue era

1wrir;oso f'ormar um 1,artido operário a fim de eleger representantes'

nas comaro../.) e govc.;rnantes operários. 

Ncs tu épocu crwn pouco.:> os 01Jcráriou u1ci tores, pois nao podiam
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votar estrangeiros, mulheres, analfabetos e menores. Apesar de al@ 

mas vezes co.ns0cui.n·m ulcgcr ulcuns rc prc: .. wntun tes, nunca consegu.t ' 

rarn mudança alguma _por esta via pois o governo estava sob amplo do 

mÍnio da bur5uesia e t';-:randes proprietários. 

COllll'ÇUVU a :JW.\''; i. .r- l;;JlJlUl�JU O:J mur_;,: i :j L:J,:j ou. Cü1JLUllÍS tus que cm p� 

rÍodos mais a frente vão ter muita influencia nos rumos da luta da ' 

classe trabalhadora 110 BRusil. 

LUTA OP.l'.�HÁRIA: CASO D1 1
: \ >0J, (CIA 

A maioria das ort-i;anizações operárias tinham vida curta, pois a 

polícia, com <1w.1lquL'r dcscu.lpu, Jcchuv,1 ou. destruiu us sedes de sindi 

catos e associações operárias e prendü.t os militantes expulsando os 

estrangeiros _para Jora do puís. 0perÚrio:::; q_u.c participavam. das lutas 

eram tratados como criminosos pela polícia. A grande imprensa justt' 

ficava a violência dizendo que as maniflstações e greves eram prQ 
r cadas por agitadores estrangeiros pagos por outros paises para atra' 

po.lhar a indus trialj_zaçuo do ílrasil. A \HJ I Íciu _promovia inccndios e 

explosões de bombas e depois acusava s1:m clur direi to a defesa, aos 

e,Tupos atJarquis tas. 

\>ara coroar toda cstu rcaLidudc o t ··uv <irno a1Jrova na Câmara dos' 

deputados, em 1904 uma lei chamada ".Lei Adolfo Gordo 11 que tinha fi 

nalidade impedir a formação de organizações operárias e movimentos ' 

grevistas. Dava él!Ilplos po crcs a polÍciu .1.mra reprimir os trabalhado 

res, criava a expulsão dos trabalhadores e�trangeiros do País e o e 

xÍlio em regiões distantes das industrias para os trabalhadores bra 

sileiros.Bastava uma cusaçã:o feita pelos patrões ou furas greves P.§: 

ra que os militantes fossem presos, exilados ou expulsos. 

/\ l,Ll'I'/\ NlJNC/\ \ 1 /\\Wll 

poilci..:11 :,. di:_;pu:Ji.çuo ck luLa dou 

trubulhadorcs scm_P.r(: \'alou lllais ul to. Nu J>crÍodo da resistência lllui 

tas c-rcvc:..i acoHtcccr:..tm e muitas assoctaçõ�s e sindicatos foram forma 1 

aos pois dura realidade e u  Consciência de classe levava os traba , 

lhadores a ni..io se curvarem lllesmo frente: a tanta repressão. Em 1.904, 1 

ano ��provação da lei Adolfo Gordo fundurum-se, somente em São Paulo ' 



Santos, Campinas, JundiaÍ, Rio Claro e Rio de Janeiro 27 novas enti 

dades operárias. Ncs Lc ano também, corn..it'{';uiu-sc pela lº vêz comemo' 

rar o lº de Maio cm São Paulo, com uma concentração cm teatro lo 

cal. 

Neste ano as entidac:os de classe também tiveram q_ue desenvolver 

uma campanha para recolher recursos em fuvor do povo do Nordeste a 

tin[jido por umn f ortc secu e s m ltue o 1";overno tomasse q_ualq_uer pr_Q 

vidência. A rcvoJ ta d os operários era p1; Lo fato de o governo, ao 

i11v8s de socorrer os :1.ti11t.:idos J)e] a seca, {,;;:..1.stuva dinheiro no. organ�.' 

zaçi.io e treinamcn to <1a _polÍciu poru rt· ['ri..mir a organização dos tra 

ktlhad ores. 

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

Todas as greves, realizadas até 1. �OI)., ating.ium sempre os trab.§: 

lk1dores de mna Úllica LÍbrica ou umu tJrti c:t catcri;oria. l 1'inalmentc no' 

final de 1. 90'.J ucoL1 Léce cm '.3rn1 tos u prim1...iru grl;ve, 4.uc pára toda a 

cidade. Porém o presidente da sociedade Irrtcrnacional UNião Operária 

traiu o movimon to e a greve: fracassou. Acontece, com isso a prime�' 

r:1 <1ivis:io 11a Soc-i 'C1:1dt' I11 Lc'rr1acj_o11aJ 1111 i .:�o Ü[H'r:J.ria. 
,

Ja em 1. 898, aconteceu no Rio Gfü.111 (' d o u 
' um congresso Operí 

, , 

rio 11orcm so cm abri·l de 1.90G acontl.:C li Hio o lD Congresso Operi 

rio reunindo rc lJI'C :.:i cn Lu11 te s de todo / 

B llUS te o JJU.1-0. congresso que 

passa a se denominur sindica to · s cn tidade·::.; ele trabalhadores. Neste' 

congresso decide-se pela criação da co· (Confederação Operária Br.§: 

sileira) q_ue começou a funcionar em 1.908, contando com a adesão, i, 

mediata, de dezenas de entidades. Neste congresso decide-se também' 

pela fundação do JOrno:'L Op rário "A voz do Trabalhador ''q_ue também 

começa a cjrcul ar 1;rn l. 908. O conr1;rcsfj() d:iscutiu e definiu como se 

orcwü�ariwu, corno 1·1111cio11: ··a111 1· 1 Lu•·111 11:1r·Li_c.i.Jiar.i.a dou S.iud.icutos' 

a 'l'r: 1.b: 1. Lll:.td or<':J. 

AI >J�SAH UA Hl•:I 1JrnSSÂü !JÁ ,_j üLlDAHl l•:DAUI�------------------------------
======--------------

No a110 <1 (; 1 • 90(,, aconteceu l;:1.mb1�m vÚrias greves importantes' 

1. · l 1·,·1·r·ovJ··�r·J.l>:J de fjiJ.o l':w . .lo. Os �rub:..1,lhu.dorcs héÍcomo o L o c:1:jo l ':I:. u. 

muito estavwn desco11Lc11tes com seus salÚrios q_ue já eram baixos e 
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constantemente diminuídos, pois os chefes da companhia sem mais nem 

menos inventavam f0riados e dis_penso.vu,n os trabalhadores. Na época ' 

os trabalhadores só receb�am os diau trubalhados. Assim seus s�' 

lários já baixos eram constantemente reclu.zidos em pelo menos 10%. 

Depois de wna tentativa de negociuções pacífica, fracassada,com 

os diretores da companhia, �ue resultam na demissão dos militantes ' 

du .liga operÚ.riJ, O:J Lruballladores decj dj_rwn entrur em greve e pa.!'_a

lizaram toda a li 11hu .. 
• 

r 

Ao inves de negociar com os trabalhadores, o governo 

buscava 1neios alternativos pFJra fazer o:_; trens voltarem a funcionar. 

1·1·imciro 1·or:uu os l'tti''/'11hciros da compu,,hi:L qu.c por fu.Ltu. dl: 1irática' 

prov1)cnrrnn ac·i.ac11tl':J. l•)1L:1.o o 1
11;ovcr110 L1·1,Lou obricur ou maquinistas' 

de outras cornpaiuüo.s, "11\0IJ��aftt's trens, 1Jorém os mesmos se recusa' 

ram em solidariedade aos companheiros. 

Após 15 dias de &reve o movimento foi esmagado a força. A PQ 

lÍcia invadia as casus dos operários e o....; levava a força para as ofi 

cinas onde eram obrigados a trabalhar sob a mira das armas. 

Os trabalhadores das Docas de Santos (Porto) eram obrigados a 

trabalhar até 18 horas por dia. Em 1.908 entram em greve pela redução 

da jornada de trabalho. Mais uma vez, em represália, o governo envia 

navios de guerra do Rj_o para Santos. Os o pcré.Íri os reagiram com vio 

lência ao ataque da polícia. Muitos forum mortos, feridos, presos e 

deportados. Finalmente, não r.esistindo a tanta violência, os que so� 
r braram, ,voltaram ao trabalho sob a mira das armas. Neste ano e apr.Q_ 

vada no congresso a obrigatoridade do s rviço militarº Isto provoca' 

protestos por parte dos trabalhadores contra o militarismo e as gue� 

ras,o QU também provocou forte pcrseguiçÜo polÍcial. 

1. 9091LO: A Vl•:1/i DO NOlilH;S'l'I•: -----�------------- --------

l�nquuu to / elo puis o 111ovünunto sofria uma q_ueda de 

trubulhadrorc:.:, du comp:utlüa fcrroviÚria J 11�lcsa, U-reat N8stern, en 

trrnn l'!Il 1•';I'l'V1:), élc1io i :, ele urna tun to.tiva cll· nocicio.ção fracassada e du 

rum .12 dia:J. A CYL'V 1 · e n tou. com amylo apu I o popular, pois o povo es 

tava r8vol tudo com au altus Lur ifus cobrudus 1Jclos r+es, e demons 

tram uma boa organiz:.J.ção, JiOr parte do comando, de modo que todas as 

tentativas, do governos e empresários, de acabar com a greve não fun

cionaram. 10 



J1'inoJ1uc11 te', 110 d La 2� cl l' ,ia1JCiro, com a 1,ronwssu do c;overno que 

parte de suas reivindicações seriam atendidas e a criação de uma co 

missão miJota, de patrões e trabalhadorns, a ereve teve fim. Mesmo 

tendo suas reivindicü.çÕe:J po.rcialJ.nentc utendidus, a greve foi vitori_Q 

sa pois demonstít>u UM oi to iÜvel de organização dos trabalhadores. 

O decrécimo do movimento operário no Sul/Sudeste do país se de� 

ve a repressão sofrida no::.; anos ,tntcr_i..or·vu, 4.uundo mui tos mili-tan_' 

tes foram presos, assassinados e deportados e muitos sindicatos e fe 

deraçõe� fechados. ü 1 ° de Nluio nu.o pOcll' :Jl'r reuli�ado em .JJraças p�

blica.s. /Vlc5mo a.ssim, 11c.,, te ano os traba Ih; Ld ores brasileiros desenvol 

vem juntamente com o Movimento O_µcrário Lruguaio uma campanha de so 

lidoriedade às rei v i11d .i caçõcs d os traba I fi:i.d ores ru-centinos . 

.No ano de 1"912 o movimell'UO 01mr-.Í.r.i.o já toma força,de novo,em' 

toda a região industrializada" Um exemplo foi a greve dos trabalhad_Q 

res na industria do C:1.lçado em São rau I o LUC fizeram uma 6,yevc de 5 

meses e 12 dias, conseguindo, finalmente, 10% de aumento salarial e 

jornada de f3 ho.ro.s e meia de trabalho dj ,·i.r.i.o. O lº de Maio volta a 

ser celebrado em praça pública com a reorganização sindical como te 

mo.. 

ACONTECE O CONGRESSO DOS _llELEGOS 
--

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

Em 1. 912, jÓ. con Laudo com alguns l> ·q_u.enos ,rrupos atuando nos 

sindicatos, o deputado M' io Hermes, filh do então presidente da 

República, Marechal Hermes da Fonseca, juntamente com um tal Pinto' 

Machado, presidente de um sindicato, pl:ancjam o que chamaram de 4º'

Congres o; porque ninguém sabe, pois ate aq_uela data só havia aconte 

cido um co11cres:::; dt' O[HffÚTio.,, a nivcl Nacional, o de l" 906. 

A grana e maio_ j a da:::; orr:;a.nizações o pc)rárias se negaram a part1:_ 

clJJar _porem co::10 ,";ov L'rJJO 1·111anclot,( �udo, 80 tivcrum prcccntes 

mu.is de JO sindicutos rqJrcsentudos. A muioria de Minas, Banhia e R.

G. do Su.l. De Si'í.o J >aulo nu.o 11urtici_µou 1t<:t1hwn sindicato.

Apesar de to as dificuldades, no 110 de lu913 as organizações 1 

combativas rcu1izum o 2 ° conGrcsso nacio11al, verdadeiramente operário, 

onde participam du:, .. ; reacruçÕGs, do H.G. elo Sul e Alagoas e federa' 

çoes locais de várius cidades do BRasil. � mais cinquen�A e dois sin 

dico.tos, sociedades e lieas Operárias de várias pontas do país. 

li 



J . :]l:l:_a_l.,_ :)15]: _ GU 1,:Ji'.h'A _ NA_ 1,:LJIW 1 'A_1._JVIIS (:n J A_ NO _T3HASIL ----------------------------------------- ---------

O período da 19 Guerra Mundial, veio trazer ainda mais dificulda 

des pura a clussc Lrubulhu.ciora brasiJ_c.ira 1iois como a �u.ropa estava ' 

envolvida na Guerra 1Jouco produzia al.imun tos e por isso comprava tudo 

o que o Brasil, produzia, para alimentar seus exércitos, pagando um

:preço mui to elcvu.do cm rclaç�;,o uo que _pocJ ia put;;JX' os assalariados bra

sileiros. Como só o que ,�nteressa aos capitalistas é o lucro, vendiam

práticamente tudo e o pouco que se sobrava aqui era vendido muito aci

ma do que realmente valia.

A Guerra servia de desculpas para 11u.c os em1Jresários aumentassem 

novamente a jornada de trabalho e diminui.c,S(31Il ainda mais os salários. 

Os proprietários de imóveis também querendo aumentar seus lucros, pr,Q_ 

movem o despejo a força dos trabalhadores que não conseguiam pagar os 

alugueis. Nasce então neste período o movimenta contra a carestia pois 

só no ano de J. 97 G o 1,reço do arroz aumentou 89%, o feijão 74% e o 

charque 78%. As celebrações do lº de Maio deste período tiveram como ' 

temas centrais a carestia de vida, a guerra, achatamento salarial e a 

redução da jornada dr tr.aba.lho pura n ho1·:1D (1i,Íria:J. 
, . De certo modo, itos _primeiros a110s de:' 0u.0n-· a, o movimento operario 

brasileiro enfrentava algumas dificuldad s de se articular pois houve' 

um crescimento muito rápido da industria, para atender a demanda da 

Europa e também iniQJV�o... pois com a guercra muita coisa que vinha de ' 

fora parou de vir e tinha que ser produzido aqui. Com isso cresce tam' 

bém a classe operaria e desta vez não são operários estrangeiros e sim 

trabalhadores do campo que v m engrossar a classe operária e chegam sem 

nenhuma experiência de luta operária. Porém não precisam muito tempo ' 

:1. dureza da vida nas indu2 

A u_i_ Lu.aç;J.o J'icou cudu vC,:.-; 1.üor� cm 1. ') I '( ou é)uuro · de 19 necessi' 

do 111crcudo. Quem 

tinha alimento arma2cl!:tdo vc.'ud:i_a até do½ v c:7.CS lllé,Üs o valor real. 

:J1' irm l-1no n te lJm ,i u ri h o a J.. CJ. 1 7 inicj :J.-;;,'' cm Suo L1é17ÜO, i1 major e-re 

,11' diJ., ArnDt·icii L;1tioi1 111·sLc 12crÍoda dn Y'\':;i:-,l;�nc·i,i. A r..::,rrcvo começa com' 

2. 000 trabalhadores da industria textil, por au,,1ento salarial. Os P.§:

trões recusou-se a atender e a polícia prende vários militantes operá�

rios. Revoltados com a reprcusào o toda : ,. :i Luação em q_ue viviam,. pou�

J? 

1 
\ 
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co :i pouco os trabal ltadorcs vao udcri11do a c;rcv cm todo o estado' 

liderados pelo cowitG de dcfc0u prole k�,rlu e faziam várias cxi 

gências aos empresários e governo: 

l. l.ibcrcl:1d e Jlar·a os 11üli tantes _pr<::.,;o:; e r;orantia de q_ue os tra
,V 

balhadores llü,O scrL::�! demitidos llOr Lerem l)articipado da gr�

ve;

2. l•'im de traballw de !!l(·11on·:...,; rle 1� :111or,:; e J'ün do trabalho notur

no para mulheres e menores de 18 anos;

3. Aumento de 25 a 35% nos salÓ.rios;

4. J1ae;amento quim�crnll de trabulho r: oiruu Liu de trabalho perm.§:

uente;

�J. Jort1uda de H horas d.i,J.ria:J e JG :;t·,";uidu0Jã'lJscunso;

6. Pagamento de 'J0,1/u em todo trabalho lJX tra.

Como os patrões se recusavam a atender as reivindicações e o 

governo dava-lhes apoio mandando a polícia reprimir passeatas e 1ma 

nifestações, os trabalhadores saqueavam os armazens onde estavam es 

tocados a alimentação e de tri buia para a J)Opulação. Apesar de o go � 

verno ter enviado návios de guerra para Santos os grevistas abri' 

ram armazens do Porto e distribuiram o alimento à população. 

Frente este impasse, cria-se em São Paulo um comitê da impreg 

sa, com a participação de vários jornais, para servir de mediações. 

Depois de uma negociação com os patrões voltaram com a promessa de 

que as reivindicações seriam atendidas. Realiza-se então uma con ' 

centração, com a participação de cerca de 80.000 pessoas para come 

morar a vi tÓria. 

OS PATTIÕl•'.S NÃO CU1Yll 1Hl,JVl O PHOMJ<:l'lDO 
=========--=-==------------------=

'P?ío 101 ,0 os t ab:1lhn.élorc:, volto.ram :w trabalho começou a pers� 

torLuc1v:L lJ 

A J_Jül.Í.clu J>n:ndiu, ' 

Ali',; UIDUG J'Úbricus u 

penas deram um _pc{lUl'lLO uwncnLo :JuluriuJ l) tudo continuou como antes. 

No mesmo ano aco11teccu outra greve geral em Recife, porem com 

dificuldades de or,•;anização e a falta d e· alimentação na casa dos o
, , pera.rios evou-os ·1 1,,;ssar a greve ob-Lernlo vitória parcial. 

Com a deswJ..pa da e;uerra, no fim do ati o de 1. 91 7, o governo bra 

silciro decreta estado de sítio, proibindo q _v. alcruer ato ou manifes 

tação pública e dccrc ta o fechamento ac, :;indica tos e federações o 

perárias. A repressão corre solta e ceutcnus de operários são pr� 
13 



A experiênci;J. co.lll U
'"' greves u u 110 LLcio. du revolução Russa, ani 

mavam os trabalhadores u continuarem nu luta e em toda parte reali� 

zavam-sc greves geruis e lJarciais e muni.L'Gstações de protestos ou ' 

de solidariedade à revolução Russa e ao proletariado Internacional. 

A repressão do coverno ,ji não tinhu. limites, pois mandava o e 

xérci to dissolver 0reves e coIB:icio::; u bula. Em 1. 919 mais de· 100 1

operários estrangeiros foram expulsos do Brasil por sua militân ' 
. , . eia o erarJ.a. 

A greve geral revolucionária, Ú11i.co meio de tomar o poder da 

burguesia, segundo os anarquistas, não chega a acontecer pois o mo 

vimento operário não tinha conseguido u �rau de organização necessi 

rio para isto além do mais a classe opcríria ua época era minoria ' 

pois a economia do país era predominantemente agrícola e esta parce 

la da classe trabalhadora estava mui to IJOuco ou q_uase nada organiz§: 

da. 

1. 920-_INICIO_DE_UM_PERÍODO_DIJ?ICIL
- - - - -

Como consequência de toda a repressão sofrida no período da lº 

guerra, o movimento operário, inicia a década de 20 bastante enfra 

quecidn. Outro fator é o cr scimento da classe operária em termos ' 

numéricos. Com as crises do café muitos trabalhadores das lavouras' 

ve� para as cidades em busca de emprego. Com isso começa a sobrar' 

mao de obra e a classe operária deixa de ser composta por maioria' 

estrangeira. Os trab·:tlhadorcs que vinham da roça não possuiam expe 

riêu ias de ·, 1 1 to. p· 1 o . .::: s 'WJ irei tos Jioi;:.; nu lavoura do café as re 

lações _patrão x empregado era diferent1.;. Com a modernização das in 

dw..; Lria:J U UlU.0 ciL' ül)J';t CXJK'Ciuliz;udu .1:1 11i1.0 é indispensÓvel pois e 

ru bem mais f,Í.ci.l trci.nar um OJJcrÓ.rio para truhalhnr nas máquinas ' 

111od<..T1wu, üJto .L':1:1, corn lJU(; ou trabnlhacltir·c·:_; :J<:_jarn demitidos ao me 

11or Ginal a deocollLt·11tam('1Jto. Como hav:i_:1. maio trubalhadores do q0.e 

L'mprcgo os sal ;_.Í,rj os c•r:un cada vez; Jilê . .Li:J ;1ch.:.lto.dos pois sempre havia' 

ciucm des1)lrnhu u Lrul);,1 hur por menos. Al ;111 ,:,. l:udo isto o centro das 

industrias de São l'uulo fez uma lista de operários considerados In

dcsc ,jÚvcis ( l:i.s ta Nq,;ru) 4.uu nilo dcv-crium ser empregados por cmpr..§:
sa nenhuma. 



�UEDA DOS ANA1"{,J�lISrJ1 AS l 1'0JYCALJ 1;c1,; OS COMUN f �?L'AS - -----
-------------------- -------- - -------- - ---

Como o Anarquismo era um movimento �ue nao tinha base sólidas 

nu.o rl'Gi·'Lir:111.1 a L:1.11L:1 1·,·1w<':J:_;:Í.o e· co111C'<.:<>11 :1. pc'rclcr a direção do 

movimento operário. A mesru. ) tempo os conn,mis tas q_ue no período da 

rcuis t "-.u ciu ('ram mi110 rj; L começam a r;anh, 1.r exyiressão, com isso come 

ça a haver divergG11ciu:J c diJ'icL.d 1 ladL::J 11:1 uulcluclc' das uçõc:::. fü1quan' 

to os anarquistas acrcditavo.m na ução dlruta dos trabalhadores atra 

vé:J do.., :Jindicuto:J O:J comt,.uÜ:JLU:J JffOJ)u11harn a criação de um.partido _Q

peró.rio pora disputar cs1x1ços no t'._'.,'ovcri I o IJL.u'gu.G:::i. Como u clusr:Jl:! o p� 

riria brasileira havi:1. crescido e mudaclo de composição, as propostas 

dos comw1istas iam tendo boa uceitaçuo <' pou.co a pouco vai tomando' 

conta da direção do movimento operário. Em 1. 922 funda-se o Parti' 

do Comunista do BRasil em congresso em Niteroi/RJ. Muitos militan' 

tes anarquista acabam por assumir a proposta comunista de forma que 

dos 9 delegados presentes no congresso de fundação do partido 8 ti 

nham sido militantes anarquista. Pouco a pouco os anarquistas fo 

ram perdendo campo e até 1. 932 perderam Jffaticamente toda e influên 

eia que tinham no movimento operário. Os comunistas por sua vez iam 

crescendo e chega ac final da década de 20 com cerca de mil (1000)' 

militantes. Embora não sendo um número Luo expressivo, eram 

to ativos e conseguiam influenciar muito no meio operário. 

OS POLÍTICOS PERCEBEM A IMPORTÂNCIA DOS OPERÁRIOS 
=================--------------------------------

mui' 

Se a disputa, péla orientação do movimento operário, entre co 

ruurüstn.s e anarquistas ,jÓ. era um problema para a unidade da luta' 

inclu:Jivc.J o º de JT1:1Lo u part_;r de L '.)?) _pussa a ter mais de uma 

e orn( 'lllO r·açuo :w JTI(' ,Ju,o t OillJ)O 11a mc:::ima ci rlad e, passa também a sofrer '

.i11LI u�·icia cx-Lentu. 

Corn O Cr<'uci11tc11Lu d:L cl:i.:;:;c· op<)t',�.1·i:i. o ,";ov1:n10 e outrfJ.G polÍti�

C'-0') corn1'ç:un a JH)t·c<'lwr q tw nu.o podiw11 cu11 L_i 11wu· .L{_'.:rtorundo u classe'

opc éÍria e; trat:rnclo seu movim�nLo apc11:i :; como um cuso de polícia. 
'

fl <';;La :1.I Lura ,j:1 , r·:1.111 111ulLo;_; o:_; voLo:: ria c-la�_;:_;c operário. e os poli_
. t e C apoio () iam ten I 

ticos �lnharu q_u,_' 1·az:cr aliuma co:L:JU par·a -ur .J u 

tundo c;uilho.r upoio dos sindicatos 1Jro1r1<· tendo defender os interesses

dos operários. Como havia muita resistência a este tipo de aliança '

15': 
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_por FJ.rte da� l itk:rançu:J dos sit1c.lj catos ,jÓ, existentes e com um.a exp� 

riência de luta, governo e políticos começam a incentivar a cria ' 

ção de sindicatos por parte de 0,l{·;u11.., operários q_ue concordavam com 

a colaboraçuo de e.Lasses. E.:,scs "OJlcrÚrios" tinham, principalmente,' 

interesses pessoais pois o governo lhes oferecia vantagens. 

Como vimos :rnteriormc'nte, este· tipo de ação jéÍ havia sido ensai 

ada em 1. 912, quund.dl o , lc1mtado lVl,:rio Hermes, organizou o .tal 4 º con 

gresso operário. Agora a investida 6 melhor pensada e encontra um te 

reno b8m mais lffOpÍcio para vingar. Começa a aparecer então o que ' 

se chrunou de' si11dicato "Amarelo" q_uc.' iam 0,tuur com um.a proposta de 

conciliação de classe e contribuir com os _patrões e governo na cam' 

panha anti-comunista/anarquista, no interior da cJasse operária. 

A IGREJA E O MOVIMENTO OPERÁRIO 

l_-lara completar es::;"'s quadro de divisão do movimento operário a 

Igreja também tinha sua maneira de ver a dificil realidade da classe 

operária. Já em 1.910 o Papa Leão XIII escreveu uma carta, chamada 1 

"Hcrum Novorwn", na qual condenava a ''Xploraçuo C' dizia que os goveI_ 

nos e a Igreja tinham que se preocupar em dar aos trabalhadores um 

tratamento mais humano, e que os patrões Cristãos deviam ser justos' 

com seus operários. Os operários Cristãos por sua vêz,não deviamµ., 

revoltarem e nem pert urbarem a ordem. 

Os anarquistas e comunistas viam a Igreja e a religião como al' 

go que sempre e teve a serviço da exploração levando os trabalhado ' 

res a aceitarem a exploração com péd>ividade. 

A Ic;re,ja por. �Jua vez, era cou l;.ra os métodos de luta dos comunis 

tas e umLrqu, o tas, _poi . ..,, s �gundo e Ia, so trazia desordem social. Sen 

do assim a Ir,Tc,Ja procurava organizar associações de operários Cató 1 

l:i.cos que se c 1edi_c:1V011.l a atj viducll.::..; :..;cmclhuntcs as associações de 

rnÚLu.o :..:;ocorro. l'rocu.ra1rwn tambÚm ara�__; tar os operários Católicos das 

Greves e rni.lnifl)�l;uções lideradas pelos anary_uistas e comunistas. A 

Jgreja, através de sua Hierarquia procurava influir junto ao goveI_ 

no e p.1:trõcs lJ;..Lr-a con:J(.:guir mcühorius para os trabalhadores. 

Com tudo isso a participação dos operários era ca�a vez menor,' 

ao mesmo tempo ('ili que se multiplicava os sindicatos e federações da 

mesma cate(Soria. Como o sindicalismo era "livre", cada grupo organi�

�avu seu cindicuto ou fedcraç�o. 
16 
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Os jornais 011crÚ.rios, que no período da resistência, tinham d.§: 

do U1l][l c;randc coutribu..içuo ao mov.iml:!1üo oJH.:rÚrio, agora dedicavam'' 

grandes espaços as brigas ideÓlogicas dos diferentes grupos,ass"U!! 

to q_ue a grande lll:issa ti3.o cn tendia e n;-:Í.o participava. 

Divisão interna, pouca participação e repressão policial faz ' 

com que o movimento operário atravessasse a década de 20 com po� 

ca expressao. Se8undo se t0m notícia, apenas cerca de 50 gr� 

ves O(O'Uuúl.0-m:. nesta década 
I 

todas por ca tcGoria ou empresas , 

O TRABALHADORES -1!: A 1'01ÍTICA 

Com a chegada de Washjygton Luiz a presidência, em 1.926, foi 

suspenso em dezembro e estado de sítio. Os comunistas fiéis a sua' 

idéia de que a classe trabalhadora deve participar no processo elei 

toral, criam o B. O. ( bloco operário) tcudo em vista as eleições p� 

ra presidente e senadores em fevereiro de l. 927. Lançaram candid�' 

tos próprios porém foram praticamente i.m1;l.:didos de fazerem prop� 

ganda pois a polícia prendem várias vezes os candidatos e militag' 

tes que distribuíssem materiais. Mais tarde o Bloco Operário pas� 

sa a ser chamado J31oco Operário e Campo11(::J, numa tentativa de ter a 

adesão dos trabalhadores do campo (rurais). Em 1.930 o B.O.C. foi 

dissolvido. 

MAIS UM CONGRESSO OPERÁRIO 
===------------------------

Em. 1.927 acontece no Rio, o Congresso Operário Sindical que 

teve linha e definiçÕ s bem distintas dos congressos orgnizados p� 
los annrqu.is tas. Dl•:c i d c·-se ai a fw1daç,-:Í.o de federações regionais, o 

que deveria, l'utura_mc'11 te, carninbo.r para a orc;anização de uma confede 

'!1r· 1. b: LI h; L<'l ores ( CC1'). 

A 1
1 lH:Vül,UCÍ\0 11 D1•: L. <JJO 

========�===-===--
-
-

Todo. a J\mÓrj_ca l,atina chcr;a ao inicio da década de 30 em uma

c;rande cris econor' i. a e pelo menos oi Lo tuÍses sofrem golpe militar.
, 

o preço do co.fé, _principal produto ex.portado pelo BRasil na ep.s2_
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ca, cai mui to em função da grs,nde crise ecônomica internaci onc:.l .... e_ 

cresce o descontentmn0nto, por toda parte, com o governo de Lis .inc;_' 

ton Luiz. Descontente mesmo ficou o então presidente do estado de Mi 

nas Gerais, q_ue seria o candidato natural do governo, segundo a polÍ� 

tica do "cafe com leite" q_ue existia. nu Ópocu. A política "café com 

leite" era um acordo entre São Paulo e Minas, principais estados da 

federação , de o presidente da .3epÚblica, ser escolhido, alternadamen 

te uma vez de a cada estado. Nashigton Luiz, indica como candidato do 

governo, às eleições de março de 1.930, JÚlio Prestes, um outro Paulis 

ta. Com todo o clima de descontentamento com o governo da república e

pronúncia a seguinte Irase:"Façamos revolução antes q_ue o povo faça". 

Sabendo do descontentamento de outros estados o presidente minei 

ro, Antonio CArlos, entra em e contG.to com o então presidente do Rio 

GRande do Sul, Getúlio Vargas e criam um 11ovo partido, a Alinça Libe' 

ral. 

As eleições acontecem em lº de março de 1. 930_ e a fraude foi g� 

ner,üizada. Ganhou o candidato 

era secreto. 

do govurno. Nesta época o voto � 

A posse do novo governo se daria só em novembro. Em julho o ex 

candidato a vice pela Aliança Liberal, o Jiaraibano JOão Pessoa, é assa 

sinadr no Recife por motivos políticos. 

Os ânimos se acirraram e até a parce a dos militares q_ue ainda a

poiavam o governo resolvem a aderir a revoluç{;.o e no dia 03 de ou 

tubro Washigton Luiz é deposto. A presidência da república é entregue 

a um governo provisório chefiado por Getúlio Vargas. 

. ,,., 
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l- BREVE RETOMADA HISTÓRICA DA SOCIEDADE BRASILEIRA, PÓS-1964

Ao fazer esta retomada, toma-se como referência duas datas: 1930 e 
1964, embora sejam distintas, representas marcos importantes para o Pa 

lS. 

A partir de 1930 acentua-se um processo de novas relações sociais. 

·Verifica-se de um lado, um progresso ehorme na base material (novas for

ças produtivas são instauradas) e de outro, há desenvolvimento de inúme

ras instituições, escola, Igreja, sindicatos, partidos, meios de comuni

cação, etc, dando origem à nova sociedade civil complexa.- :e evoluída. Na

verdade, ocorre o desenvolvimento e conso�j9ação de novas relações bur

guesas no país.

O Golpe Militar de 1964, configura uma nítida tomada de posição de 

setorest·da burguesia nacional em plena conssonância com o capital ismo ,1 

internacional. Ou seja, o Brasil caminha para a modernização (burguesa) 

submetendo-se às novas formas de acumulação imperialista, dívida exter

na e dependência tecnológica. 

Até 1964, a disputa de poder no interior da burguesia estava de ce� 

ta forma equilibrada. O setor burguês que exrecia o governo, continha em 

seu seio forte tendência populista. Buscava governar através do consenso 

exemplo típico, Getúlio Vargas fornece alguns direitos aos trabalhadores 

(criação da ClT). Esta forma de governo, necessariamente precisava dei

xar existir certa liberdade (aparente) dentro da sociedade civil. Mui

tas organizações operárias se desenvolvem neste período, cuja sua ação' 
encaminha-se à radicalização das reformas de base. O conteúdo geral das 

reformas de base demarcam um cunho reformista, entretanto, representam a

meaça à burguesia nacional. O golpe militar tem sua origem na ameaça con� 

tante do ascensso popular de um lado e de outro na necessidade de criar 

ir-

um governo confiável aos interesses do imperialismo. A garantia de tal de 

cisão políticd a qualquer preço, joga o movimento operário-popular na clan 

destinidade, intensificando-se o mas acre, ,f í s i.co-ideolÓgico anti-sociali� 

ta. o qovcino de Lxa d0 sc'l cxe1 e i.do pelo c:011:3senso e passa a ser pela c� 

erção. o f ech.:imen to d<"' 01 CJªn lí',,iC:-�Ões e a <? l.iininaç5o de líderes operários 

constiluem cenas habllunls dcstr período. 

A derrocada da diLJdur<l militar liga-se• .:i Lrês falores: o crescime�

to de pressões popul 1 res, a irncompetência de governo dos militares e a

mudança de orientação do imperialismo.

A "Nova República" do ponto de vista burguês aprese nta-se como alte�

nativa viável para concretizar a transição conservadora. Isto é, a inte�

são de mudar de governo, sem alterar a estrutura social. Deste modo, n�

vamente, torna-se necessário a concessão de certa liberdade à sociedade'

civil. Mescla-se neste período um governo democrático com o uso da força.

A abertura democrática traz à legalidade de novo, as organizações e lide

. to operário-popular. O) 
ranças do movirnen 
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ranças do movimento oper.irio-popular. 

As organizações desenvolvidas de forma clandestina no interior de al

gumas fábricas duranlc a ditadura militar, contribuem decisivamente para 

as grandes greves principalmente no ABC Paulista nos anos de 1978 e 79.' 

Em 1980 é fundado o Partido dos Trabalhadores e em 1983 a Central Única' 

dos Trabalhadores. Estes acontecimentos demarcam uma nova fase para a 1� 

ta dos trabalhadores, pelo fato de que tanto o partido como a central , 

passam a ser respaldados por inúmeras organizações operário-populares que 

originan-se neste processo. 

2- ANÁLISE DA EVOLUÇ�O 00 MOVIMENTO OPERÁRIO-POPULAR

Até aqui mencionou-se genericamente o crescimento do movimento operá

rio popular. Trata-se agora de , evidenciar .e analisar algumas dificulda

des oriundas da nova fase de orqanização do,s trabal'1�dores que começa a 

ser vivida a partir da década de 80. 

A afirmação de que a década de 80 representa uma nova fase à organi

zação dos trabalhadores, fundamenta-se em alguns poratos de vista. Primei 

ro, há o rompimento com o populismo que havia influenciado durante déca

das a luta dos trabalhadores. Segundo, da organização clandestina, pass� 

se à atuação na legal.idade. Isto facilita o surgimento de uma enormidade 

de organizações. Terceiro, Soma-se às organizações operário-s�ndicais, 

várias organizações populares. Por sinal,e�tc fato é verificável de modo 

especial nos Países da América Latina. Há neste sentido, além do fartal� 

cimento, uma ampliação na possibilidade de organizar os trabalhadpres. Q 

corre portanto, o incremento popular, que muito tem ainda que ser aprofun 

dado. Quarto, estas novas questões surgidas, como é o caso do operário-po 

pular, exige e remeto à uma abordagem diferente, capaz de interpretar 

com respostas aos novos problemas. 

2 .. l. C.J1t,11cia de� 'l'ro1di_<,,<lo de' l,ul.i:J do 111ovi111<'11l.o op0rc.Írio-populor 

Esta dificuldade encontra suél origem cm vários féltores. A implanta

�º no páis das relAçÕcs copjtalistéls em qrau amadurecida, ocorre rece� 

temente. Por conscguinL�, a formação da classe trabalhadora no sentido 

capitalista da palavra, marca data recente. Além disso, a consci�ncia' 

(concepção de mundo) supersticiosa, dependente, situando-se no nível 

primitivo, foi uma constante da grande maioria dos brasileiros em di

ferentes momentos. É o que pode ser chamado, em outros termos, de atr�---

zo das massas. Há que ser analizado também, o elemento cultural da for 

mação do oper.::iriado brasileiro. A filosoLi.d do "dá-se um jeito", "Deus 
quis assim", do comformismo e da submiss5.o. Não é suficiente apenas co 

nhecer esta filosofia, mas se' retudo, busco.r os fatores que geraram e 
G 



alimen tarn sua perma11ê1 ic _i ,1 corno conccpç;:io dr· J11undo cxpress i Vél da. classe 

trabalhadora. 

2.2. A INFLU�NCTA no MARXISMO OR�ODOXO 

Até a década de 70 deste século, as experiências vividas pelo movi 

mento operário-popular sofrem influência milrcante de duas orientações' 

distintas e asvezes antagônicas: O Partido Comunista sob orientação 

Russa e a concepção anarquista trazida pelos emigrantes europeus. Não é 

objetivo deste arti00, dni.ll-isr11 0st;1s Ol ir'r1Laç·õ0s. Entrctanlo, sem dei 

xar de considerar suas contribuições, analisar seus limites diante da 

insuficiência de romper com os bloqueios impostos à organização dos 

trabalhadores. Tanto o Partido Comunista como o Anarquismo, cuja a sua 

maior expressão se dá na esfera sindical, apresentam-se a grosso modo; 

impotentes em suas propostas, para impulsionar a organização dos traba 

. lhadores. Estas duas orientações dão origem à vários "vícios" que pa.§_�, 

sam a constituir-se por si só como empec-ilios à organização dos tra-

balhadores. Principalmente o Partido Comunista que, sob orientação do 

marxismo ortodoxo russo, torna-se partidário da maneira mecanicista de 

compreender a realidade, Derivando disso, como exemplo prático, a idé

ia do partido Único e do apóio à Nova República. 

2.3. DIVERSIDADE E FRAGMENTAÇAO DAS LUTAS SOCIAIS: 

Torna-se necessário além de analisar as condições intrínsecas do 

do próprio movimento operário-popular que projetam-o à nova fase de 

organização, também levar em consideração os fatores externos por as

sim dizer, que possJbilitam ou dificult�n1 o seu crescimento. Pois, a

lém da disposição e da vontade dos trabalhadores para continuarem su-

as organizações, a ação consequente e o grau de intenssidade delas, e.§_ 

tá relacionado como n5o pod0ria deixar d0 3er, com os diversos setores 

sociais, de modo delerrninante com a política traçada pelo setor burguês 

que possui a hegemonia do poder. 

O período de tr<lnsição do governo mililc1r à Nova República, neste' 

caso, apresenta coin destaque três fatores inportantes que facilitam de

cert0. modo·.a organização dos trabalhadores. a) A crise econômica que

já começa ter sua origem no Regime Militar; b) O descrédito e a inca

pacidade de governo tanto dos militares como do governo da Nova Repú

blica; c) Por Último, a volta de liberàade à organizações operário-po

pulares. Embora deva ser considerado que tanto o conceito como a prá-

tica da liberdade, limitan-se ao terreno burguês.

G) 
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Deste modo, o finu.l dos anos 70 é marcr.1do pelo confronto dos trab� 

lhadores com o Regime Militar. Este fenômeno é verificado no campo , e 

na cidade; encontrando sua manifestação mais evidente no acampamento' 

dos Sem-terra e nas greves do !\BC Paulislu.. Estas manifestações inten 

sifican-se durante a Nova República. 

O movimento operário-popular renasce sob nova forma. Além das org� 

nizações já reconhecidas historicamente como instrumento de luta dos 

trabalhadores, como é o caso do sindicato, surgem outras organizq.:.::, 

ções que representam forma de confronto com o poder dominante, até en 

tão não vividas pelos trabalhadores. 7\ organização da luta em torno' 

das barragens, a organização das mulheres, dos negros, dos nidios, a� 

sociação de· moradores, luta pelo transporte, saúde habitação, etc, 

demarcam uma sociedade civil forte e ramjficada em inúmeras institui'::" 

ções. Cujo os problemas oriundos dessa sociedade complexa e moderniza 

da, o próprio marxismo ortodoxo com sua tdrma tradicional de coordenar 

a ação política dos trabalhadores, revela-se incapaz de dar respostas. 

A diversidade existente de organizações cada uma recobrando lutas' 

específicas em torno de seus problemas mais urgentes, derivam em inú

meras reivindicações isoladas. Tanto as organizações como as suas rei 

vindicações, apresentan-se fragmentadas e por isso quando da radicalj

calização isolada de seus objetivos, tendem a estagnar, pois tornan

se sem forças para conquistá-los diante do poder dominante . �parente

mente intacto. A organização dos sem-terra, por exemplo, crescem ati� 

gindo certo estágio de desenvolvimento, as reivindicações encaminhadas 

à esfera governamental e também a iniciativa de acampar e resistir, am 

bas embora tenham represeotado algumas conquistas, não possuem poder' 

suficiente para obter conquistas reais. 

l\s diversas org0ni�ações e suas reivindicações, carecem ser coorde

nadas em conjunto, tentativa essa que vrm sendo levado a cabo com inú 

m0r.--1s dificuldades pr,lo Pt r a Cul:. 

2. 4. D1STÍ\NCI7\ ENTRE l\S LU'T'/\S OPERJ\RIJ\S E Cl\.MPESIN/\S

1\s relações capi.talistas no campo oco1rcm t0rdi.amente. Sua consoli· 

dação é favorecida pela introdução da técnica no campo, gerando a co�·· 

centração da terra e o êxodo rural. Inicialmente há uma reação passi

va dos trabalhadores rurais diante do capitalismo moderno. Num primei1 

ro momento, abandonam o campo em direção a cidade, formando grandes 

concentrações urbanas, inchadas e inadequadas para suportar tamanho con 

tingente de pessoas. Neste caso, além da multidão de famílias que dei 

xam o meio rural rumo à cidade, cabe observar que esta transformação' 

Q 
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abrange de n1odo especial a juventude, por ser mão-de-obra de maior re 

sistência e com menores implicações. Em seguida, as famílias de peque 

nos agricultores e sem-terra sujeitan-sc as propostas de colonização' 

desenvolvidas pelo governo, implicando normalmente no deslocamento de 

um Estado à outro. SÓ mais tarde a postura dos sem-terra começa mudar 

deixa de ser passiva para se tornar crítica. É nesta fase, que surgem 

os primeiros acampamentos como forma de n�ssistência organizada às r_g 

lações capitalistas modernas. Enquanto que, encontra-se já no início' 

do século as primeiras experiências de cunho operário. Deste modo, os 

trabalhadores do meio urbano iniciam com muita antecedência suas mani 

festações contrárias, através de greves, ao poder dominante. 

A unificação das lutas entre operários e camponeses é indispensável 

para o processo de transformaçãao estrutural da sociedade brasileira. 

Porém, muitas dificuldudes se apresentam para realizar tal empreendi-, 

mento. Uma delas originada da própria forn1ação social capital�sta, ou 

seja a separação entre o campo e a cidade. Há outra dificuldade ligada 

a própria diferença de uma atividade e outra, as formas específicas 

que a divisão de trabalho assume no campo e na cidade, criando modos' 

de vida distintos. No caso do Brasil, há que se considerar, além das 

forças produtivas materiais diferenciadas em cada região, a diversida 

de cultural como elemento que mereçe consideração especial frente a 

tentativa de desenvolver uma ação política de conjunto. 

A dificuldade de coordenar as organizações operários-populares e a 

ausência de um projeto unitário a nível de esquerda, são questões que 

se relacionam com a distância do operário e o camponês. Por sua vez, 

a dificuldade de coordenar, a ausência de um projeto unitário a nível 

de esquerda e a distância do operário e o camponês estão intimamente' 

ligadas a dificuldade de organização de base. É incontestável que ne�· 

ses Últimos anos a organização dos trabalhadores tenha assumido um ca· 

ráter mass Lvo. Em alguns u.conl0cimentos, 111i lharcs e até milhões de pes 

soas s5.o envol vid<J.s. No cnLlll Lo. em cadu u1110 dessas organizações, de

nota-se a carência de organ izc.1c,�ão interna coesa e persistente. 

3- AS ELEIÇOES PRESIDENCIAIS

Para início de reflexão, cosidera-sc as eleições presidenciais

mo um fato político e pro isso exige uma tomada de posição prática

co 
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concreta. A tomada de posição que no entender deste artigo deve acon

tecer conjuntamente no interior da JOC, através do processo de discu�:;

são, quando referenciada por análise mais próxima do que os fatos real

apresentam, tem a tendência de ser a decisão mais certa.
mente são e se 
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Por que ocrrem elej çõcs presidencia.i.s c1n determinado país? o que

representa as eleições presidenciais para a sociedade brasileira? O

movimento operário-popular poderá extrair algum saldo político des

sas eleições? 

Analisando pura e simplismente os fatos poderia se dizer que as � 
leições presidenciais surge como necessidade da classe dominante r�

ordenar o seu modo de governar, adequando-o à novas exigências inteE 

nas do país e ao imperialismo. Dentro disso a burguesia facilitou as 

eleições por ter domínio completo da situação. E a participação do 

mov imcnto opcréÍr .i o-popu L1r nes Le processo n:prescnla um retrocesso á 

sua organização. Pois, as �leições envolvera a participação dos tra

balhadores no campo institucional (parlamento), cujo o poder hegem§ 

nico é da burguesia. Mediante esta Ótica de análise, conclui-se, que 

não há como se obter saldo político através das eleições presidenc_i 

ais. 

De antemão I é preciso fazer algumas observações q=,1anto a forma de 

pensamento expressada acima: 

Primeiro: O processo social não apresenta-se de modo mecânico. A 1� 

ta entre as forças conservadoras e as forças revolucionárias (inov� 

doras) da sociedade, dá-se de modo dialético, seguindo caráter his-

tórico determinado. - , 

Segundo: Nova ordem que se estabelece de modo algum deve ser tomada 

como absoluta e eterna. O confronto entre posições e práticas anta

gônicas, quer de uma forma ou de outra, passa também pelo terreno 

institucional. Não é aconselhável tomar-se como regra geral a insti 

túição com significado análogo de conservação e manutenção de deter 

minada ordem social. Aliás, aqui há uma outra questão que merece ser 

analisado de modo mais aprofundado. Toda a ação (o fazer) que certo 

momento é revolucionário, ou seja, quesliona e contrapõe as leis de 

uma instituição dada, no próprio ato (processo) de desenvolver tal' 

ação revolucion6ria, inicia a fase de inslilucionalização da conceE, 

ção e pos Lur.1 incre li lc's a ela. /\ ação den Lro de uma fábrica ou esco 

ln por 0xcmplo, ele rnoClo d.i 1cl.o represcnla a negação das leis que or 

denavam-as e começam for j élr urnu novc1 f 01111d cJe orgéln izaçã.o dessas in 

tituições. é justamente esta nova fonna que; com o tempo institucion_§_ 

liza-se em novas leis, que por sua vez passa a legitimar uma nova 

prática social, novélmcnle com caráter hisLÓcico. Isto é, a nova or

dem da escola e da fábrica, construída pele; ação revolucionária, pa� 

sam a ser regidas por novas leis, que de modo algum são absolutas e 

inquestionáveis. Passam pois, por wn novo p1ocesso de crítica e que� 

tionamento. A direção política da instituição e no caso de determin� 

do país que não se submete à críticas e a vivência de práticas soci-

1is· antag6nicas, evidentemente que o fazem por interesses de grupos� 
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ais antagônicas, evidentemente que o fazem por interesses de uma elas 

se, grupo ou se tores, d:Jsume é1ss im, u111r:i pu�; L u.r .:i política totalitária 

que leva-o à ditadura. Também cedo ou tarde, a ditadmra rompe-se, p� 

is sua natureza de governo nega a dinâmica social. 

Tercejro: O poder dos Lro.balhador�s conslrÓi-s� no combate a hábitos; 

costumes, valores e pr6ticas fornec1Jtadas pelc1 classe dominante e que 

legitiman-se através das instituições burguesas. Portanto, a luta .é 

e se .dá contra as instituições burguesas e não contra a instituição' 

em si. Muito embora, no processo de instauração da nova ordem social 

muitas instituições burguesas provavelmente não terão mais razão de 

con tinudr existindo, outras s gu i_ rão or i011 lação diversa. 

Quarto: É bom lembrar que se por um lado o l{eg.i.me rniliyar revelou-se 

impotente para continuar governando a sociedade brasileira frente ao 

novo contexto que se apresentava e a pr6pria burguesia viu-se na 00-

brigação de encontrar uma nova saída, cuja a medida se expressa . na 

tentativa de realizar a transição conservadora, por outro lado, o mo 

vimento operário-popular contribuiu com poder decisivo para por cabo 

ao regime militar, fazendo com que as mudanças extrapolassem o âmbi

to almejado pela burguesia. Isto é, o desejo das organizações operá

rio populares situan-se no nível de trnnsformações estruturais e aqui 

cada vez mais deve haver a radicalização de sua postura, enquanto que 

a burguesia visa mudanças conjunturais, passagem de um governo d�ta

torial no caso, para o governo democrático. t por isso que a ação do 

movimento operário popular deve confrontar com maior intenssidade, � 

com os agentes da Nova República, buscando impedir sua estabilização. 

sem reconhecer a parcela de contribuição dada pelas pressões popula

res à "Abertura Democrática", concebe-se a hist6ria como ato divino' 

dos governantes, cujo os trabalhadores são bonecos que se ajustam har 

monicamente à novas decisões políticas. 

A atuação ou n5o no campo parlamentar tem sido historicamente, a_!

vo de calorosos debalos. A questão é mal colocada. Na verdade não se

tra t de discutir a parl i cipaçJ.o ou n5.o, rn,rn sim por quê e como se

d ve pc.11 Licipé.ir. 

A ação dos trabalhadores com o intuito de criar uma nova ordem so

cic.11 , passa a grosso modo por dois campos de atuação distintos. O

campo intitucional, que dentro dele se inclui a atuação parlamentar.

Neste meio a aç5o lcgc1l. Ou seja, reconh cida por leis que estão '

sob a jurisdição burguesa. Neste caso, a postura (te6rica e prática)

legal à burguesia nem sempre é vnlido para os trabalhadores e vice-,

versa. o outro campo de ação dos trabalhadores é aquele que extrap�-1 

la e normalmente nega a legalidade burguesa. Pode ser considerado�-

qui as instituições de nítido caráter operário-popular, agindo apa

rentemente na legalidade, porém, desenvolvem de modo clandestino a-



ção que subverte a ordem social estabelicida. ), 

... 

Neste arti�a já referiu-se por duas vezes sobre a organização dos 

trabalhadores ter a necessidade de atuar imstitucionalmente. Mas por 

que precisam os trabalhadores do meio legal? Somente no período revolu 

cionário, quando o poder de força dos trabalhadores se sobrepõe ao da 

burguesia, que se tem condições de subverter por inteiro a legalidade' 

burguesa. No entanto, a eliminação da ordem burguesa (do Estado, leis, 

valores, instituições, etc), não ocorre de uma hora para outra. Passa' 

por uma fase àe confronto, inclusive testando o próprio poder de orga

nização e resistência dos trabalhadores. No período em que a luta pela 

hegemonia (poder) se demonstra de forma desigual - situação em que a ' 

a organização dos trabalhadores não possui forças suficientes para por 

em risco a ordem burguesa e, portanto, revela-se ainda impotente de co� 

frontar com a ação de conjunto frente ao poder dominante - a burguesia 

utiliza-se de todos os meios legais e ileguis para bloquear a organiz� 

ção dos trabalhadores. A:isim, a formação da nova concepção de mundo que 

possa colocar em contradição as relações e o modo de organização capi

talista, torna-se tarefa prioritária. É neste sentido que, o reconheci 

mente legal de conquistas conseguidas pelos trabalhadores, torna-se ne 

cessário para legitimar o desenvolvimento da nova concepção de mundo.' 

Embora, a nova postura prático-teórica que vai-se construindo continua 

mente não se limite e nem deve se limitar às conquistas legais reconhe 

cidas pela burguesia. 

CONCLUSÃO 

Para finalizar o artigo, além do que já foi dito, torna-se impor� 

tante visualizar as eleições presidenciais, precavendo-se de algumas 

considerações: 

1- T\ tuação dos trabaJ IJ<1don.s no pc1rJ.am011t o n5o pode ser tomada como'

fim em si mesma. Nc L0 caso, indcpcnder1Lo do candidato que vier ga

nhar as eleições pres1dencic1is, as orgc1r1iznções operário-populares'

deve1ão manter a poslura de críticas e questionamentos frente a fo.!:

m, de 9ov01no 0sl<1b0l('Cida. Pri11cipalmc,r1lc· S '  oqsumir um candidato

que representa a burguesia.

2- l\s eleições presid nciais, embora sejam um mome:nto importante, não

pod servir de alvo c1uc canalize t Jdas as at 1:;:ces dos trabalhado

res. P:cincii'.)a.�_112n te as direções e a vanguarda do movimento· operári_Q

popular.possuem o compromisso de alertar a massa de trabalhadores'

•
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sobre o limite das eleições. 

Além da clareza cm torno do �imite da participação no campo parlan1e� 

tar, o d bate em torno d<..1s Glciçõcs prcsid0riciajs no interior da JOC, deve 

ser orientado precedido de duas questões, por quê e como participar das 

eleições. Neste caso tamb�m vale algumas consider�ções: 

1- 1�; preciso Lei prc -cn LC', qu no p.1is a c:sco 1110 ele qovcrno e a forma de

participação em eleições, na maioria dos casos, apresentou-se como pri-

vilégio quase que exclusivo da classe dominante. Deste modo, aproveitando

se do atrazo das massas (baixo nível de consciência) os senhores da te� 

ra, os coronéis, articulavam o chamado "voLo de cabresto". Nestas elei

ções presidenciais, o quadro aparece com outra fisionomia. Embora, as 

pcsqu.isas cslcj.::im .::ipo11L,rndo d p.rcfe:rênci,1 do cl0j Lorado para um candid� 

to de direita o trabalho em torno da cuncl.idalura popular está desenvol

vendo-se. 

2� A composição da Frente Brasil, passou por inúmeras dificuldades e tam� 

bém apresenta seus limites, principalmente em torno do programa de go

verno. Entretanto o fato de ter como candidato a governo um trabalhador 

surgido com o compromisso com as propostas dos trabalhadores, por si só 

representa uma pedra no sapato da burguesia. Evidente que a frente pop� 

lar não pode ser analizada somente por este fator. Através da Campanha 

Lula, tem-se a oportunidade de colocar em debete de forma ampla, através 

de diferentes meios (imprensa, escolas, fábricas) a proposta socialista. 

Terá maior consequência o debate socialista, quando assumido pelas org� 

nizações que apoiam a Frente Brasil, embora não mantenham vículo orgâni:_ 

co com ela. 

3- As eleições presidenciais tem o significado especificamente à JOC, para

trabalhar as bandeiras específicas da juventude trabalhadora. Além de

que há condições de se articular as propostas e os princípios do movi

mento com as eleições. Quere do ou não, a juventude terá o seu envolvi

mento com as eleições e dentro disso cabe a JOC ter clareza de seu pa

pel.

li-- Para concluir, do nosso ponto de vista, as elições podem ser compreendi:_ 

do e p-"11'" isso, ser d.S�Ju111 ida 1110 u111 1110111<'11 I o cJe duplo significado _, :aos 

t r,ll)ul h<.1dorcs: a Úmu I o dr' forc,·as r? ror. l .i 1 ( 'C i_mnr I Lo das orgunizações ope-

1<u- i.o-populare:J. 

Passo Fundo, 01 de agosto de 1989. 

CL�UOIO ALMIR DALBOSCO 
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SOBRE CONCEPÇÃO DE MOVIMENTO 

. iOVIMENTO DE BAIRROS E ESTRAT�GIA POLlTICA 

. .. 

As lutas de bairro tem enfrentados alguns impasses que es tao 1 igada[, tanto 

realidade do quadro atual de transição como também à necessidade de um ma.wr 

aprofundamento de seus caminhos políticos. 

2 - Inicialmente pensada como um novo movimento social, as lutas no bairro n.fleti 

am um momento de debate teórico onde se criticava uma prática. tradir.ional 
' •, 

partidos políticci's: o movimento como correia de transmissão '.:,_, partido, a 

dos 

n lO 

incorpor�cão de bases sociais no processo de elaboração e de._ 1sã..:. política, a 

visão1.de que a consciência política surge de fora do m(''1 imento. 
li 

3 Esta {)-isão crítica induzia a uma prática de defesa da .:111; :mornia do movimento, 

de construção da consciência política a parti·.r de pr,5prio movimento. Ao lad() 

dessa crítica a forma de organização dos PCs ,� ClC ::ct!as relações com o movimen-

to, desenvolve-se uma prática em bairros' ,!u� ge:::a uma nova compreensao 

luta. 

dc.sl:1

t.., - O espaço de moradía, tradicion.:;'Ln:eute caracterizado como um espaço de pra l 1 c.i

s 

política burguesa e de clientelismc, passa a ser repensad;:i cm termos de poten

cialidades de uma prática de �ransfo:::T.1ação �'.)cial. Em paralelo com a concep-

ção no plano internacÜ•ú:Ü de revolução cultural, de contra-hegemonia, de

transformação a apa!:tir da prática cotidiana, de revolução urbana, surgem ou

reorgani,zam-se nc, raís ,no início da década de 70, um conjunto de orgam.zaçoes

nos espacos �� r.o:-.:::.dia - clube de mães, comunidades eclesiais de base, associa

çÕes de mo-::-adures, sociedades amigo de lfairro, oposição sindical - que naque

le momtõn!u expressavam uma forma de fugir do controle e repressao polítíca

p:\:sente nos sindicatos e no conjunto da sociedade.

- Recuperada como espaço de uma prática de transformação social, a luta de baí

rros começa a ser qualificada como aqueles que se desenvolvem no espaço de r,

produçito da força de trabalho. As lutas em torno de Educação, SatÍde, Transpor

tes, H2bitação, Saneamento, passam a ser entendidas como parte do conflito de

classes que se produz no espaço urbano.

ó A luta em torno dos serviços públicos ganham uma dimensão política pa mediu.:, 

que re1wesentam uma expressao e uma resposta à crescente incapacidade da org'.:.. 

n1zaçao social capitalista para assegurar a producio. distribuíçio e controlP 

popular dos servi_ços de infraestrutura necessária à vida cotidiana dos tr;i 

balhadores. 

7 -· Desenvo]vi.Ja em torno da produção, gestão e distribuiçio dos equipamentos co 

letivos, esta luta assume urna dimensão· espacial. Se opõe ao processo de orga-
. -

�_, " I .• 1 t cap.i ·�a.: i�s., a. ,L' território, ornk •'f, .i.nvcs t.i.meP.tos p,:Íh 1 i.cos 



d' 1 l{ecionam pau a max1.·m1.·xaça-o d 1 d d 
. ,. 1 d t b . os ucros o grane cap1_a , segregan o os ra � 

lhadores pau as áreas sem infraestrutura ou degr.1dada em termos de equi pamen

tos urbanos enfim jogando parcela significativa dos trabalhadores para perife

ria. 

As prime1ras estratégias políticas foram pensadas a partir desta concepçao em

que a crise urbana� pensada a partir da contradiçio, vivida pelo Estado na de-

finiçio de suas prioridades, entre os investimentos p�b]icos produtivos p,-:ira 

o capir.al e as exigências de serviços coletivosnecessãrios à vid.'1 das cidades.

As �utas dos bairros assumiram assim seu aspecto de confronto com o Estado �0m 

uma. pespectiva de satisfação das demandas imediatas do conjunto da populaçá,, 

·�rbana. O movimento de bairros cresceu no seu enfrentam�nto com o Estado, ,;1;i�; 

mostrou também seus limites em termos de concepção do movimento. l\.;.,so 1111 un ..

go principal não era o Estado, mas quem o dominava e se aprr ;ci,. ,a -' ·s invcst1.-

rnentos públicos id-do processo de decisão no seu interior.

Os problemas vividos pelos moradores dos bairros pop.J�-- 0 s com carenc1a ou

inexistência de serviços urbanos já se tornam crÔ,11'. <)S, � a popul.J.ç,�o de�:-

cobre àe repente que valÕes, doenças, transpor,�b �recirios, poucas esco

las, desemprego não são problemas de conj1mr,ir,l. São problemas dt· sol:ivd.-1-

de que. não dependem de reivindicações, u:.:1<; lt:l organização autônoma. 

l As questões comunitárias nao :,,� esgotam 110 enfreutamento t.·ntrc popul;:,ção e r·,,_ -

verno, mas questionam ,, p:rôprio regime, pois o poder público s,; consegue fo:·nc-

cer serviços em abunaânc:ia a populações de alta renda, a grupos soê{ais pnv 1-

legiados, mostrando que o crescimento des-ordenado das cidades e a crise penna

nente dos serviço:; urbanos inviabilizam o atual regime.

� O Estaóo, incapaz de prover os serviços essenciais que as comunidades populare� 

n:claoca.n, e têm direito, em lugar de resolver o problema e enfrentar " cri.se cl"' 

le�.:.timidade das instituiç9e_$, recorre à demagogia, .:tuto_r.i.tarismo � tentativ.:-1� 

de cooptação dos movimentos. sociais, revelando assim que exi�te, hoje, no Bra

sil uma crise de sociedade, um problema estrutural pedindo mudanç·as profundns ,, 

reclicais. 

A luta de bairros tem indicado alguns elementos importantes par:a o seu propr1u 

avanço. Em primeiro lugar, a compreensão da existência de agentes capitalistas 

que acumulam e lucra·n"i com a cidade. Estes agentes capturam não só orgãos de gt..:!� 

tao da cidade como aqueles que determin3.Ill política de saneamento, transporte)1,� 
bitação e outros serviços no plano nacional. 

Em segundo lugar, que a luta de bairros não pode ficar restrita a cobranç.:.1 do

Estado na impl�i1taçã�· e conservação. A luta de b,!Írr.os tem que ser l·•vada f"ll> lo 

conjunto dos trabalhadores, expressando uma dimensão :na-is ,1.mpla do conf1 i Lo de· 
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classes. Isto envolve a· unificação do movimento de bairros com o movimcnt, ,: , n 

dical.
-�·...,,

: '.-> - Em terceiro lugar, hã a necessidade de repensar a cida.<!e capitalista. O prvcc .. -

sso de transformação social não pode adiar para depois o debate e as inil" j a t.i.

vas em torno de um espaço de vida e lazer. As lutas em torno dos serviços urb.t

nos assumem também uma dimensão de direito a vida e a favor da reforma urb.:ina

que acabe com os latifúndios urbanos,' que promovam o direito de habitação co:110

uma referência de vida de qualquer pessoa humana, que restitua as condições ck

habitabilidade e saúde das famílias trabalhadoras. A luta de bairros deve bus-

car suas principais bandeiras que unifiquem numa ampla visão de reforma ur�a;1.::i.

Em quarto lugar, há que se trabalhar nos movimentos de baj : ecos w1a pespec L: . · 

de construção dehegemonia dos trabalhadores. Através da aproximação do movir 

tosindical e da unificação das lutas em defesa da vid,; e da reforma urbana, ''.'

tamos entendendo que a base social policlassista do movi:<1ento de bairros c.\cv(; 

estar direcionada por uma visão de transformação soc:id segundo a pespectiv,'1 

dos trabalhadores. 

Em quinto lugar, há que se trabalhar novas formas de lutas e de org.1níz.1çã,, .. \i; 

ações de oposição ou bloqueio da a.ção do Estado não respondem mais a um.'.l ;,,·s

pectiva mais ampla do movimeiito de 1:,air1..;.s. Neste sentiJo destaca;nas fo:.,í1<ti, ., 

de organização com base territorial, que vêm assumindo tarefas de gestão ,_ 

controle político de suas áreas geográficas. 

II - A I10RMACÃO DA FAMERJ E O DEBATE NO MOVIMENTO 

] ._: - Estas concepçoes expostas acuna tenderam a influenciar a propr1.a forrnaç,1u

1 FAMERJ, :.ipes,3.r de numcá terem sido explicitados no interior do movimento.

bate ·ao movimento se desenvolveu, inicialmente, a partir de uma estratL�gi:1 

unif:ic<1ção a partir das formas de organização. 

- A FAMERJ, gestada · em 1977 na Semana do Rio de Janeiro na ABI, não 1.ncorpor�1 -..

inicialmente o conjunto das organizações da zona oeste e da baixada flumim r•,,l'.

A pespectiva se concretizou em um esforço para atrair os movimentos que 

existiam ou já vinham se formando como o Movimento Terra e Habitação, o Wü\ 

l ,( 

e

o MUB. Esta ação política de unificação envolvia também um debate em termos cl,·

formas de organização e bases sociais do movimento.

/U - A formação do conselho de representantes foi importante para esse process·;i ,k

aglutinação, criando um amplo forum de debates. A FAMERJ passa assim a agl t: Li.-

nar o conjunto de moradores nas regiões. A oposição ao governoChagas FrcÍLrs,

as reações ao clientelismo e empreguismo, ajudam a legitimar as associaçõc:; ·k

moradores e conferir uma representatividade à federação.



• 
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- A partir dos anos 80 a FAMER.J diversificará sua forma de atuaçao, c:ow u1i1.1 --� 

tratégia específicas para cada área e região. As lutas são cíclicas, com 1' 

mentes de ascenso e descenso, sem um elo unificador no plano mais globa i. r, 

que unificava era a oposição ao Estado.

Contudo, o momento de transição política, de pressao por maior liperdadl!
. 

;··:>l: 

tica e por uma nova estratégia de-desenvolvimento econômico e social, impri

mi.a um outro caráter a prática sistemática de oposição. Algumas prefei tui ;,!j l. 

governos estaduais procuravam absorver as formas de resistências coletiva� 

se legitimar politicamente abrindo espaços de participação da pophlaçãc. 

- Estes novos tempos exigiram resposta� para a qual o movimento não tinh:1 

lo naquele momento. O proprio II e III congressos da FAMER.J refletiram .1 

xistência de uma estratégia política capaz de responder às necessidad('s

crescimento do movimento e a mudança de ação do Estado. A prática most rr,u :1,,

a contradição não está entre fortalecimento de federações ou de 11ovimenl0•,

base, nem nas diferenças debases soc{ais dos movimentos.

O fato do movimento dos mutuários ter se transformath cm cen, ro de dt·b.:.rl'-.; 

dois Últimos congressos reflete o pouco avanço do dPba-e sobre estratégLa 

lítica nos Últimos anos. 

- Tem estado pouco presente nos debat .. , 11,.s Últimos congressos as conccpç·uv', 

1\\,1 .., 

. ) 

bre as associações de moradores e t;cu processo de transformação soci.:i l t· d ;,. -

cratizaçio da sociadade e do Jsca�u. As concepções apresentadas situam-se · , 1 

plano de demandas imediata& cic processo de transição pol Ítica ou em af i nn:,;;oL": 

gen�ricas sobre a necessidade de mudanças sociais. 

- A primeira questâc, que se coloca ao pensar estruturalmente os movimentus ·.,

ciais urbanos e.e :::-efere a compreensão do conflito social que os gera. lr:i,:in!

mente est::. conflito foi pensado em termos da contradição entre as neccss id;;,.1, 

de �:e.r-,ro,h1ção ampliada da força de trabalho e o papel do Estado na sua ! ·J, 

i� desv�lorizaçio do capital social.

D A Dm>CKACIA PARTICIPATIVA 

7 A democracia representativa é parcial e incompleta, pois não permite ;i ;:.1r1 

pação efetiva do povo nas decisões políticas. Embora participando do prct, 

político vigente, os movimentos sociais estão constituindo os· fundamenLc·; 

democracia participativa, através das formas comunitárias de organizaçãl 

cial. Essa passagem da democracia representativa à democracia participat: 

se di pela socialização das experi�ncias comunitirias nas assoc1açoes. 

' .
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Essa conquisia política se di nas ruas, nos movimentos de massa, nns int�!., 

tivas populares, formando a consciência social fel a 1 uta que com.:.:ç:a ;:,,,; 

reivindicações e chega à organizaçao do movimento social como unu tol.:• i ;<;-,

de coerente. 

A prática da democracia participativa abriga v1.socs diferentes 12 atC ,'(•:,· 

tantes dentro de objetivos comuns, porque representa os interesst:•:, LiL' 

a comunidade e não apenas aquelas dos grupos privi l.egj a dos que tera ;-i,·c·'.;: 

ao poder. Está, por isso, aberta a todos os atos e criaçio coletiva, : 1, 

propostas pré-fabricadas. 

W - A FORMAÇÃO NO MOVDOOITO DE RAIRROS 

A formação no movimento de bairros nao deve ser enc., :-ada com0 urna a Li\ , . 

mas como parte integrante de nossa estratégia po] � ·· i.( .. Não (� poss:í ,., 

o movimento de bairros se articula e se cstruti!--'.' er- ;,i formação pc-c;,' 

dos seus militantes. A FA.ll1ERJ deve ter uma ,é, r(• ar1a de formaç.:ic pL':.· 

te para buscar_ recursos e chamar os 1:1eH•Jrcs ,.icq2cía1ist..is n-1s ·:iu::;'.,;· 

ciais, políticas, urbanas e etc, faze1<d,_i s--,,1inár i0s co,11 aquc .1..•s 1uL· 

presente de forma constante no movi:n�nt 

O movimento de bairro pn,ci.sa qualificar com competência sua intcrvu:·· 

propor alternativas aos probleillas e não ficar apenas nos. chavões de de1').\Ír,_-í 

isto requer um instru�ento qualificado a exemplo do DIEESE - para o mov:.·r:·· 

sindical - que o .:wv:i.mcuto de bairros hoje tem condicões para cria-lo. 



AVALIAÇÃO DA FAMERJ,SUA ESTRUTURA E A ORGANIZAÇÃO NACIONAL 

32. A FAMERJ vive neste momento um·quadro de crise. A FAMERJ não consegue acompanhar
as lutas especificas do Estado: habitação, saude, saneamento, educação, transpo.!:_
te, a luta pela Reforma Urbana. Pode-se discutir atê que ponto esta crise não e
estendida ao conjunto do movimento, mas ê inegável que a direção da maior entid_<:
de no Brasil representativa do movimento de bairros, cumpre um papel fundamental
no sentido de a_rticular as lutas e as associações, animar e dinal izar o movimen-
to, formar lideranças intermediãrias, representar o movimento na relação com o
Poder Publico, discutir o carãter e a concepção do movimento, em direção na 1uta
pela Reforma Urbana no Estado do Rio de Janei_ro, e prpmover articulações nacio -
nais com o objetivo de ampliar o espaço do movimento popular no Brasil.

33. Sem querer discutir o esforço, a dedicação e a combatividade dos militantes que

compõem a atual diretoria da FAMERJ, ela não conseguiu cumprir o seu papel. Estd
avaliação busca levpntar algumas questões fundamentais que determinam a situaçfio
atual da entidade e apontar algumas saidas para a crise na estrutura e organiza
ção da FAMERJ.

M. A direção da FAMERJ eleita no Congresso de 1987 assumia o compromisso de cons
truir uma entidade popular; comprometida com as classes ·populares; de luta e de
movimentos de rua·; em aliança com a CUT; ma.ior enfrentamento com o Estado e o
rompimento com a classe mêdia. A FAMERJ para a ser pensada como um aparelho revo
lucionãrio que, nas mãos da oposição, se tornaria uma entidade de luta a serviço
da classe operãria.

35. A diretoria é eleita num Congresso marcado por uma conjuntura que favorece as p�
sições ��is estreitas e radicais. A chapa, no entanto, não possuía a representa
tividade- do conjunto do movimento, nem tinha o seu reconhe�imento. Sem expressão
dentro da sociedade e do movimento de bairro, a chapa era formada por militantes
de pequenas tendências que não conheciam a sua dinâmica.

36. A nova· direção da FAMERJ enfrentou as mesmas debilidades da direção anterior,sern
conseguir dar respostas alternativas aos problemas levantados. Sem representati
vidade social, a direção não consegue unificar as lutas do movimento no Estado
A crise financeira se aprofunda levando a entidade a ficar sem a infra-estrutura
bãsica para··responder ãs necessidades das lutas populares.

37. Ao mesmo tempo, a nova direção não possui um programa de lutas concreto, mas ap�
nas palavras de ordem, bandeiras, ainda evasivas. O resultado e que·a direção
não consegue cumprir nem com seus compromissos assumidos durante o congresso que
a elegeu: a entidâde vive a maior crise de represent�tividade desde a sua cria
ção. As suas instâncias intermediãrias e de base estão esvaziadas. Afasta-se ain
da mais a perspectiva de uma FAMERJ popular.

38. A estrutura 'burocrãtica antes criticada, nao encontra propostas alternativas ca
pazes de dinamizar o movimento.



39. A concepção politico-ideolôgica presente na prãtica da direção da FAMERJ, subíll€ten
do o movimento de bairro ao movimento sindical, não 1eva o movimento a aprofundar
seu carãter especifico, a natureza das contradições em jogo na cidade.

40. A nível nacional, o debate sobre a Conan e a ANAMPQS carece de problemas muito SE!

melhantes. A Conan como uma entidade burocrâtica, vertical, sem representativida
de e com uma concepção polTtico-ideolÕgica que a leva a articular tanto fede_ra
ções e a-sociações de moradores de demandas de massa como associação com carãtei·
de agência para-estatais que a tem impedido de tornar-se um instrumento represen-
tativo da articulação nacional das lutas nos locais de moradia (ticket de leite
Projeto Educar, etc .•. ).

1� 1. Em alternativa a Conan, desenvolve-se a proposta da ANAMPOS de articular uma ent 
dade que abarque o amplo espectro de movimentos populares existentes no Brasil 
Ainda que formada por companheiros combativos e de expressão dentro do movimento 
popular, a ANAMPOS não aprofunda uma reflexão sobre as demandas dos moradores do� 
bairros e a reprodução do capitalismo que se caracteriza nas cidades v levando 

,

entidade a ter conclusões e diretrizes de natureza doutrinãria e subjetiva. 

42. Estã explfcito nos documentos da ANAMPOS que segundo sua concepção a luta contra
a apropriação capitalista do espaço urbano tem seu esgotamento com o atendimentu
de demandas imediatas na conjuntura. Por outro lado, considera que sõ os movimer!
tos de negros e mulheres são permanentes para alêm do momento conjuntural. A cri�
cão de uma Central de Movimentos Populares se constitui como urna entidade de iden
tidade 'politica e ideológica clara, tendo por objetivo a organização de um movi
menta socialista de massas contra a burguesia e o Estado.
Uma proposta de uma organização permanente para movimentos que são conjunturais.

43. Nà concepção e nas anãlises da ANAMPOS fica clara que há também grandes equivocos,
principalmente ligados a falta da articulação das demandas coletivas com as con
tradições e a apropriação capitalista das iondições de reprodução da vida (e nao
apFnas da força de trabalho) no espaço urbano.

44. A nova direção da FAMERJ tem que a-sumir o compromisso de aprofundar esta discus
são, sobre as propostas de articulação nacional e suas concepções. Mas fica apon
tado na conjuntura, que a representatividade das associações e federações está
fortemente relaci'onada a sua discussão e integração ãs lutas por uma reforma urba
na. A atual diretoria não conseguiu aprofundar este �ebate, e nem promov�-lo para
o conjunto do movimento, sendo apática na atuação nas fonnas do Estado, na l u Li
pela Refonna Urbana no Rio de Janeiro ..

45. Para dinamizar a estrutura organizativa da FAMERJ, propomos que:

- o fortalecimento do Conselho Intennediãrio - que deve ter real representativid�
de e poder decis5rio se reunindo �e 2 em 2 meses, coordenado e convocado pela
diretoria da FAMERJ. Sua composição para responder a esta necessidade deve ter
3 representantes das diretorias das federações ou zonais (eleito nas diretorias)
e mais l para cada dez associações filiadas (eleito nos conselhos de represen -
tantes).



o fortalecimento do Conselho de Representantes deve possuir um carãter de mm,
congresso decidindo questões fundamentais na vida da Federação. Coordenadó e con
vocado pela diretoria da FAMERJ, este forum deve se reuhir no m1nimo uma vez por

-

ano.

- todas as Plenãr.ias e Conselhos de lutas especifi_cas com carãter de articulação
entre municípios e/ou de carãter estadual, devem ser parte da estrutura �� 
FAMERJ, sendo acompanhadas pela direcão. 

a proporcionalidade na composição da diretoria da FAMERJ, com representação 
ma de 10% do �ongresso. O objetivo ê tornar a direção representativa do conjunt, 
do movimento e construir.um movimento p1ura1ista. 

abrir um amplo debate sobre o carãter e as concepções do movimento de bairro. 
articulação das·demandas coletivas com as contradições e apropriação capita�; 
das condições de reprodução da vida no espaço urbano. 

- articular e ampliar a luta pela Reforma Urbana.

abrir uma ampla discussão sobre as propostas e articulações nacionais (CONAr, ..
ANAMPOS, ANSUR, ANPUR, etc •.• ), e promover um grande seminário sobre este te:i,.-.

- discutir um plano financeiro que di sustentação a entidade, consiga desencolver
o seu plano de lutas e ter um órgão de comunicação de massas que articule as a::-.
sociações de moradores no Estado.

NOVOS RU-10S 

46. O momento parece mais que propício para que aprofundemos a discussão sobre os c-
minhos que o movimento comunitãrio deve percorrer como um setor de referincia na
sociedade em que vivemos.tum consenso que este movimento p�ssa por urna crise
sob diversos aspectos. Mas a discussão sobre os novos rumos que precisamos adotar
para sair dessa crise não pode ser feita sõ neste momento, porque precisamos d�1
t necessãrio que esta questão esteja sempre sendo revista.

47. A 1 ·partir da abertura politica e da solidificação dos movimentos populares como u111 

elemento formativo desta sociedade (o que deve ser aprofundado), pode-se deduzir' 
que estes estão ã mercê de toda sorte de. conjunturas e correlações de forças pi-ç-·

sentes nesta sociedade. 

,rn. Como um movimento aglutinador, de resistência, de melhoria das condições de v·i<:ci. 
de conscientização, de defesa da democracia ou como um movimento transformador d;, 
sociedade em que vivemos, estes papeis devem ser desempenhados, prioritariamente, 
conforme a necessidade conjuntural impõe. Talvez esta seja a mais difícil tarefa. 
Antecipar os caminhos (e papeis) que o movimento deve tomar atuando frente ã con
juntura do momento e, principalmente, ã luz dos objetivos que se p\etende alcan 

çar. 

49. Uma proposta de novos rumos e lutas não pode ser utilizado como uma receita quE:
indicarã a cura para a crise do movimento. De posse de uma concepção unifiçada s�
bre a origem e qual o papel tãtico e estratégico deste movimento, temos ainda que
comentar, alguns pontos que podem contribuir, ou não, para a formulação de novas

propostas.



a) "o movimento e plural e dinâmico 11 
- com plural; pretende se reconhecer que ele

e amplo e representativo das mais diversas camadas da sociedade. Entender istc
como um elemento diluidor e desperdiçar a potencialidáde do conjunto da sDc·ieJc

' ..Jf' -

de. Se temos a opção ideolÕgica de transformar essa sociedade na defesa dos
trabalhadores explorados, não podemos de antemão excluir aqueles que pensam que
não o são. O imobilismo e o reformismo da chamada classe media ê na verdade uma
ideologia �ue se reproduz fortemente inclusive em camadas organizadas do movi
menta. De que forma se pode ampliar o movimento combativo para parcelas maio
res da população?3 ómo dinâmico, pretende se reconhecer que esse movimento estã
sujeito ãs mudanças conjunturais da sociedade, ãs mudanças nó jogo dos governos
que se traduzem na correlação de forças que estabelecemos a partir do avanço de
nossa organização.·

b) 11a associação de moradores, a entidade aglutinadora" - Queremos ,-lpontar parct e:

mudança do papel histõrico de uma associação de moradores no movimento populai·. 
Atualmente elas podem desempenhar o papel de formadoras politicas, podem trélb,. 
lhar em conjunto com o movimento sindical, com outros movimentos populares e· 
nas lutas gerais da sociedade. 

50. Mas, o fato de jã estarem capacitadas para isso, pe1o espaço conquistado,não 11ue1·
dizer que não sejam necessarios uma preparação e uma discussão bem aprofundadas.e
importante que as AM's desempenhem essa função, sõ não se pode transformar esse
orientação politica de maior relevância em palavras de ordem que apostam no v0lu11
tarismo de algumas lideranças e numa influência que pode não ser real. O· 
retrocesso que a associação d� moradores ou a prõpria federação pode sofrer
perder o apoio de sua represent�ção na baie.

AS LUTAS 

rnJ i or

51. Ao longo de nossos congressos, o tema "Lutas" sempre se fez presente, por�m pouco
se propos e pouco se fez para uma atuação mais continua.

52 .. �creditamos qu2··0 principal fatos desta descontinuidade e por não haver no movi 
mento comunitãrio a compreensão do que_ sejam a cidâde e· suas contradições. 

53. As nossa� cidades, alim de acumular e reproduzir o. capital e a força de trabalho,
ambos em escala ampliada, são organizadas sob o conceito do capital. Todos :is
seus elementos materiais são construidos pela lÕgica do capital, tornando-se ,cr
cadorias que ao serem utilizadas produzem lucro para o capital.

54. A concentração de terras urbanas disponiveis nas mãos de poucos especuladoresº -
presenta como contrapartida um imenso contingente populacional despojado da poss�
bilidade de usufruir do solo urbano, ou sendo obrigado a ocupã-lo "de forma marg.2_
nal 11

, isto é, sem ter o direito de posse reconhecido. Outros submetem-se ao merca
do imobiliário, adquirindo nas periferias lotes sem qualquer infraestrut4ra urba
na e organizados de forma irregular ou mesmo clandestina. Também os equipamentos
e serviços não propriamente urbanos como re.de escolar e de assistência m&dico-sa
nitiria, e que são necessários a reprodução da força de trabalho urbana, t�m o
seu processo de construção submetido aos interesses capitalistas urbanos, config�
rando-se como serviços que acompanham.e se submetem a lógica destes.



55. Como verDs, o so1o urbano e as ccnstrnçÕb irncb·.1 :01-ic1s 2 urnc:nísticas e os diver
sos serviços p�blicos essenciais, transformam-se d2 VJlores de uso em valores de
troca, apropriados de modo privado .. t.�.G 11.e:;;110 os bens de consumo coletivo (ãgua /
luz) tem de ser comprados, ainda que coletivamente, atra\'ês c!e tarifas.

56. Este conjunto àiferenciado de contradições configura a base da politica urbana,que
confronta os interesses privados dos que se apropriam da produção e os interesses
sociais dos que vivem, trabalham e se reproduzem na cidade.

57. Em suma, a cidade em que vivemos n�o � a cidade do trabalhador. É uma cidade prod�
zida pelo capital e, como tal, os interesses da maioria da população estão subordi
nados aos interesses privados.

58. Na metade dos anos 70, com ressurgimento dos movimentos populares, ass·istimos por
parte dos interlocutores dos governos, uma forte ofensiva no s�ntido de conter a
expressao polTtica e aut5noma dos trabalhadores. Os ��tod.,s variam e se combinam
(cooptação de lideranças, discursos pseudoprogressistas, viol�ncia, setorializa
çao do atendimento, etc .•.

O MOVIMENTO E A CONJUNlURA 
--------- --------·-

59. O movimento de moradores do Estado do Rio. il FAMERJ, firmou-se como fabuloso ins
tru�ento das forças populares frente ã opressão social vigente.

60. Foi c�naz de opor uma resistênc·ia tenaz ·)O capital especulativo imobiliãrio e aos

interesses dos grândes empresãrios responsãveis pela degradação urbana.

61. Não que tenha tido sucesso em todas as suas lutas, mas mesmo em derrotas ten1 ti
do como saldo forrnidãvel rede de organização popular, de associação de moradores,
como parte potencial de luta.

62. Lutar por educação, sa�de, saneamento bãsico, transporte, habitação, pela terra e
outr0s ffiais gerais como a luta pela anistia, diretas, direitos constituinte ,
contrij a viol�ncia policial, inscreve�am a FAMERJ como sujeito no processo social
de1nc�so Estado.

63. Estã entretanto o movimento, de certa forma, imobilizado. Foi capaz de produzir a
resistincia. Mas estã sendo insuficiente para partir para uma ofensiva capaz de
artan::ai· resultados mais concretos no que seria uma grande reforma urbana e so
cial, capaz de garantir minimamente condições de vida ãs classes populares.

64. Na administração passada, governo Brizola, muita expectativa foi colocada para a
co�quista de avanço na realização dos interesses populares. Entretanto o governo
Brizola foi incapaz �e dar resposta ao conjunto dos interesses colocados.

65. Foi imper�eivel ao trabalho com os movimentos organizados sua administração carac
terizou-se por concessão vinda de "c-ima" sem uma efetiva participação do movimen
to popular organizado.
Té,.l sitm,ção frustrou muita expectativa da possibilidade de se realizarem refor
mas· a parfir da participação popular.
De outro lado onde havia movimento mais ativo e crrtico partiu para uma- pol�tica
de coGµtação das lideranças tendo consequências negativas ã auto-organização po-

puiar.



66. Vive-se hoje, no Governo Moreira Franco, um notável retrocesso. Um certo ret9rno do
movimento a uma posição de resistência, sem nenhuma perspectiva de avanço, a nao
ser a partir de forte mobilização .

67. Governando para uma elite de privi'legiados, e Moreira Franco um braço forte dos in
teresses da Nova Republica em nosso Estado.

68. Eleito a partir de uma aliança espúria do conservadorismo cumpre fielmente seu pa
pel de opressor implacãvel, estando hoje, praticamente sitiado no Palãcio de tal
forma que a própria viz1nhança não suporta mais a proximidade com as manifestações
entre seu governo ·e a repressão policial que ali e desencadeada.

69. O que ocorre no Estado fez parte de um todo que são �s interesses e a polltica da
Nova Repub l i ca.

70. Completamente subordinada aos interesses do grande capital procura legitimar um mo
delo econômico que .nos reserva ao papel de mero produtor de matéria prima e de
mão-de-obra barata, relegada ao atraso e ã mis�ria.

71. Polftica esta determinada pela nova divisão internacional do trabalho que reserva
aos pafses capita1istas centrais o desenvolvimento cient1fico tecnológico, e subor
dinando o terceiro mundo ã dependência economica, e ã exportação de capitais atra
vés do pagamento dos juros da d1vida externa.

72. Olvida �sta que se constitui no n5 gordi0 da 1,ossa economia, que hoje nos condena
ã estagoação e ã miséria.

73. Apesar do aumento crescente da miséria, do desemprego, do ·sub-emprego gaba-se o.·G�
verno Sarney de produzir mais um recorde no balanço comercial, de 16 bilhões de dó
lares. DÕ1ares estes fundamentais para o investimentos sociais e o desenvolvimento
econômico reclaméfdo para que se produzam melhorias nas condições de vida das clas
ses populares.

74. Mas a opção da Nova República e concentrar a renda, relegar 70 milhões de pessoas
ã misiria absoluta, pelo arrocho sa1arial, pe1o corte dos gastos sociais na saüde,
educacão, habitação popular, pela privatização e entrega das estatais.

75. As consequências na manutenção e legitimação deste projeto, de "transição conserva
dora 11

, nele tem a oferecer aos trabalhadores ãs classes populares.
O aprofundamento acelerado de deterioração, ·social, urbano, do meio ambiente bem
demonstrou, as consequências deste modelo.

76. Este modelo entretanto estã amplamente repudiado pela população como demonstram os
resultados das eleições principais do ano passado, com a conquista de prefeitos p�
las forças populares.

77. Tentam, hoje, as classes dominantes, se unificarem para fazer frente ao avanço das
forças populares e se viabilizarem eleitoralmente para as eleições presidenciais.
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18 Esta ã a essincia do fracassado plano verao, que, inspirado por 

por uma ideologia neo-liberal, privatista, impôs arrocho sala

rial, privatização de estatais, destruição dos serviços pÜblicos. 

--

79 - Teve nao obstante uma dura e formidável resposta dos trabalhado

res através da memoriável greve geral de· 14 e 15 de março e a

abertura de um novo ciclo de mobilização dos grevistas que poem 

por terr� qualquer tentativa .de legitimação de exploração, m·es

mo que venha dourada pelo Pacto Social tão vendido pela Rede 

Globo 

ºº E é justamente isto que marca a conjuntura do período que vive 

mos. De um lado as forças conservadoras subordinadas a ordem in� 

titucional ditada pelos grandes capitalistas e banqueiros inter

nacionais , vendendo a sociedade da " livre iniciativa '', do 

salve-se quem puder, mesmo à custa do sacrifício de milhões. De 

outro lado o avanço das forças populares que 4.llimadas pelos su

cesso recentes e unidade que se construiu, ptoeurarn avançar nas 

conquistas democráticas e para o soicalismo. 

81 t evidente que com a atual correlação de forcas �ao se pode esp� 

rar do governo eleito em novenbro deste ano um governo socialita. 

Mas é possível exigir-se mudanças importantes de ordem econômica, 

social, política e cultural que contenhatn choquea; com os gra� 

des capitalistas e avance no acumulo de forças para o socialismo. 

82 - A FAMERJ, o movimento de moradores organizado te� um pàpel deci

sivo a desempenhar. Não se trata evidentemente d� optar por tal

ou qual candidato. Mas há um compromisso do qual o movimento nao

pode fugir.

83 - O primeiro e lutar decidamente por seus próprios interesses. Exi

gir de todas as formas possíveis do Governo do Estado, das Pre

feituras a realização dos interesses populares. Explorar, demos

trar, evidenciar os limites que são colocados por estes que opri

mem. A conquista, a vitória, evidenciarão caminno: a auto-organl:

zação do movimento popular.

A eventual derrota identifica as no�sas debilidades e desmascara

o inimigo.

- Como pode posar-se de democrático um governo qua permite 100 

assasinatos no campo apenas no ano de 88, que envia tropas do 

exército para assumir greves como em Volta. Redonda de manter ir: -

tactos os esquadrões da morte nas periférias? 

85 - Exigir também a efetiva patticipação popular. O exercício do di

reito de deliberar pelo que nos diz respeito.

Organizar e fortalecer conselhos populares, qu� encontram posst

bilidades coerentes de realizaç·ão nas prefeituras populares.
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87 

88 

Osegundo compromisso inalienável da FAMER,:r e 0 de fo mula r, co 
locar claro suas políticas em todos os campos. 
Tornar consciente aquilo que aparece na forma de desm ndos mas 
� preciso transformar-se em objetivos precisos, alvos bem 
claros. 

Intervir de posse desta consciência, destas políticas em todo 

o campo institucional, tendo por base a força da mobilização P2
pular. Intervir na Constituinte Estadual, na regulamejtação das

leis federais, na lei orgânica dos municípios, nos exe
j
cuti vos. 

E, fundamentalmente, tornar bem consciente e em açao um forte 
movimento·�e massas em torno dos ·interesses populares que 
sirva como alavanca para construir-se um governo democrático, 
que avance para o socialismo. 

A POLÍTICA DE 
ALIANÇAS . O P 

76. O PT surgiu marcando
um rompimento com as tradições reformista� 
e/ou vanguardistas da esquerd11 brasileira. O 
princípio de identidade e independência de 
classe é o que o distingue dos partidos refor
mistas ligados a setores da classe trabalhadora. 
Ao vanguardismo, o PT contrapõe a política 
de organização aberta, democrática e de mas
sas ligadas à luta social. E esse espírito de in-

1 · dependênciz de classt: e de desilusão política 
com os partidos populistas - assim como os 
erros hh,tóricos do reformismo - que explicam 
o receio do conjunto do. PT em discutir uma
política de alianças.

77. São muitas, no Brasil,
as expcnencias de alianças dos trabalhadores 
assalariados com outras classes sociais. Na dé
cada de 20, os trabalhadores organizaram o 
Bloco Operário-Camponês. Depois da li Guerra 
Mundial, o PCB atrelou os trabalhadores a uma 
suposta burguesia nacional em conflito com o 
imperialismo e essa frente descambou em cola
boração de classes e não numa política de 
alianças. Na década de 60, a Ação Popular 
propôs uma aliança operário-estudantil-<:ampo
nesa, que tinha à frente o Movimento Estu
dantil e apresentava como plataforma um vago 
movimento contra a Ditadura e a solidariedade 
ao povo do Viet-nã. 

78. No entanto, no campo
da luta dos trabalhadores a esquerda brasilei
ra. ·de maneira geral·, sempre foi incapaz de 
estabelecer alianças o que se refletiu na pró
pria incapacidade de as difere,lites correntes 
políticas de es4uerda �e unirem. O sectarismo, 
o fracionismo e a divisão, enquanto o Estado
burgu�s se centralizava e a burguesia se unia,
foram as marcas da esquerda brasileira.

79. Nas experiências das re
voluções socialistas e de lil:i::rtação nacional vi
toriosas temos exemplos concretos de alianças,
rlentro e fora do campo dos trabalhadores·. Os 
exemplo� clássicos sãÔ a aliança operária cam
ponesa na revolução russa de 1917 e a união 
dos comunistas de Mao com os nacionalistas 
de Chiang Kai Shck, na guerra sino-japonesa. 
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80. Mais recentemente, u
Nicaraguá é um exemplo claro de uma polít�ca 
de alianças que leva à vi\•ória da revoluçao. 
A FSLN não só fez olianças durante o pro
cesso revolucionário, como as mantem diante 
das agressões do imperialti-mO e das ne;cssi
dades concretas da reconstrução do Pais. A 
experiência histórica mostra que nenhum, par
tido revolucionário chegou ao poder sozinho. 
Foram sempre necessárias alianças, ainda que 
parciais e por tempo determinado. Os p�og:a
mas desses partidos contemplam os reais m-



ieresses das classe� e camadas às quais se pro
punha o estabelecimento de alianças. 

Alianças com Princípios 

. 81. O PT tem enfrentado
muitas dificuldades para discutir a questão das 
alianças, em parte pela experiência negativa 
da esquerda brasileira cm parte pelo sentimen
to de independência de classe. Mas é preciso 
reconhecer que o sectarismo e a intolerância 
também tem impedido que essa discussão avan
ce no Partido. Toda vez que se levanta a 
necessidade de discussão, ou se propõe con
cretamente uma aliança, impede-se a discussão 
com acusações de "reformista" ou "aliado da 
burguesia" sempre brandindo o fantasma da 
transformação do PT num partido reformista. 

82. Esse comportamento tem
trazido prejuízos ao PT. O exemplo mais sé
rio foi a falta de iniciativa do Partido. em São 
Paulo, que pennitiu a ação política proposta 
pelo MOMSP e, depois, assumida pela CUT, 
continuador da política pelega de J oaquinzão. 
guc levou à vitória de Luiz Antonio Medeiros, 
Não custa, sobre isso, lembrar que nas recentes 
eleições do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio 
de janeiro, graças à aplicação de uma polí
tica correta de alianças, obtivemos importante 
vitória. 

83. Na pratica, a realidade
nos. impõe alianças, � de fato as fazemos, co
mo em 1984, na camÍ5anha das Diretas, quando 
o PT objetivamente fez uma aliança com a
oposição liberal burguesa e setores da pequena
burg\,Íesia· contra a ditadura militar. A sobre
vivência do Colégio Eleitoral e a instauração
qa ''Nova República" não hidicam que erra
mos por termos feito aliança, mostram apenas
que, ao lado da imensa maioria do povo, fo
mos derrotados pelas classes dominantes.

) 

84. Outro exemplo de alian
ça foi a tática elcHorai formulada para as elei

çóe.s de 1986, onde se previa a possibilidade 
de coligações, desde que .cumpridas as con
diçó-:.'., estabelecidas pelo Encontro Nacional. 

. Era a reafirmação de nosso slogan "o PT não 
.·se funde, nem se confunde", mas também uma 
· resposta aos que nos acusam de sectários e
puristas. Alianças não é uma questão de prin
cípios para o PT. mas o PT só faz alianças
com princípios.

85. Por tudo isso, é chega·
da a hora de o PT definir uma política de
alianças, baseada em seu programa e na inde
pendência de classe do,s trabalhadores, que

,,., 

leve em conta a correlação de forças hoje 
existente na sociedade brasileira. Essa política 
inclui alianças táticas e estratégicas com se
tores interessados no fin, da dominação bur. 
guesa. 

A Política de Alianças que propomos 

86. O desenvolvimento do
capitalismo brasileiro criou uma sociedade de 
classes complexa em que, ao lado da classe 
trabalhadora, cujo centro é o operariado, exis· 
tem amplos setores sociais e frações de classe� 
com interesses contraditórios em relação à� 
classes dominantes. Setenta milhões de brasi. 
leiros vivem excluídos. de fato, dos direitos 
sociais e políticos, do mercado de trabalho for
mal e à margem dos serviço� sociais. 

87. Esse qu::idro nos coloca
a necessidade de construir uma política para a
pequena produção e a riequcna propriedade.
ao lado da defesa de miihões de brasileiro�
excluídos e segregado� pela lógica do mercado
e da livre iniciativa, -:Jrg:.:iizando a luta con
tra a fome e a mi:;éria.

88. A partir de um progra·
ma de clai;se trabalhadora para conquistar o 
poder, dirigir o País e iniciar a construção do 
socialismo. o PT tem então que assumir uma 
política de alianças para o Brasil de hoje. 

Alianças Estratégicas: 
A Frente única Classista 

89. Temos que busc�r alian·
ças com as forças que atuam no movimento 
operário e popular, e principalmente dentro do 
movimento sindical, para nos opormos à bur· 
guesia e à ideologia dominante. 

90. Isso significa que deve·
mos tomar a iniciativa nas bases dos Partidos 
que se reivindicam comunistas, socialistas e de 
trabalha.dores, propondo publicamente a uni
dade de ação política da classe trabalhadora. 

Alianças Estratégicas: 
A Frente Democrática e Popular 

91. /\ frente única classista
- que engloba todo� os trabalhadores assa·
lariados - não é suficiente para derrotar a
dominação burguesa neste País. Para isso é
necessária uma aliança de todos os setores que,
por suas contradições com a burguesia, este
jam dispostos a marchar com os trabalhadores
na luta pelo poder. Para o PT. não há aliança
estratégica com setores da burguesib.

• • 
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92. O� setores que chama
mos normalmente de camadas médias e peque
na burguesia - sendo estes últimos traba
lhadores e também proprietários de seus meios 
de produção e embora tenham interesses co
muns com a burguesia (por exemplo, algumas 
camadas de pequenos proprie.tários vivem da 
exploração. do trabalho as:salariado, ainda que 
em pequena escala), tem também profündas 
contradições com o capitalismo, qut: os coloca 
cotidianamente sob ameaça de arruinamento e 
de proletarização. 

93. Na luta pelo socialismo
deverão ser levadas em conta reinvidicação · e 
interesses de outros setores populares que são 
alijados de seus direitos e são vítimas da opres
são, das injustiças e da violência do sistema 
capitalista. O proletariado urbano e rural é a 
força principal do processo de transformação 
para o socialismo. O operariado industrial e o 
seu setor mais importante, concentrado e t:a
pacitado a dirigir o processo revolucionário. 
Os camponeses pobres e os assalariados ur
banos são os principais aliados do proletário. 
Setores amplos, como a camada semi-proleta
rizada, marginalizada do mercado de trabalho 
e de consumo, .que tem. características explosi
vas de manifestação precisam ser ganhos· para 
uma perspectiva revolucionária. Há também 
se.tores urbanos numerosos· que, por suas con
tradiçé6s com o sistema burguês, podem ser 
atraídos para o bloco revolucionário. Locali
zam-se aí a intelectualidade pro�ressistl.'I e de
mocrática e os pequenos proprietários. 

94. f claro que numa alian
ça desse tipo haverá uma disputa permanente 
entre os trabalhadores assalariados e os setores 
pequenos burgueses. Por isso, é fundamental 
que a classe trabalhadora for.ic sua unidade 
i�tema para assim conseguir conquistar a he
gemonia no conjunto da frente .democrática e 
popular. 

As Alianças Táticas 

95. A par.tir da definição
geral das alianças estratégicas que vjsam reu• 
nir e organizar 'em torno da classe . trabalha:
dora os setores médio, teremos uma lmha para 
estabelecer aqui e agora táticas em torno da5 
lutas contra a "Nova República'' na Consti
tuinte e nas lutas sociais. Prevalecerá sempre 
a priorização das alianças dentro das classes 
trabalhadoras; mas não devemos - resguar
dada a independ�ncia do PT - deixar de rea
lizar aliariças .táticas com forças políticas em 
torno' de objetivos imediatos ou a médio prazo. 

Ali11,1ços Táticc1� na Constituinte 

96. A partir do Projeto de
Constituição do PT L: da� iniciativas populares 
aprovadas pcio Diretório Nacional, devemos 
fazer o mais amplo arco de alianças para nos 
opormos à aliançu comervadora, articulada por 
Sarne_y cm torno do PFL e da direita do 
PMDB. E preci!>o articular a presão e mobi
lizai,:ão social sobre Brasília com uma política 
de aliança que nos permita enfrentar: a direita 
e a reação latifundíária. Na defesa da sobe
rania nàcional. contra o pagamento da dívida 
externa e a submissão de nossa 1 eco�omia, .ao 
FMI, ao capital estrangeiro e ao imperialismo, 
o nu�so arco de alianças lltinge até m�smo al
guns setores burgueses e liberais. Devemos ter
firmeza wbrc a necessidade de t:iis alianças e
ao mesmo tempo ter cl11rezn de :.uas limi
tações.

97. Noi.:,a força advém da
°formac,:üo com outras conentes políticas. sin
dicais e associativa�. dos cc··111itês de Defesa do 
Povo na Con�tituinte e dü Plenário Pró-Parti
cipação Popular 11a Constituinte, e deve ex
pres!>ar no Purlarnento. num bloco com os par
tidos progressistlis e democráticos contra a . 
rc.ac,:âo t: a direita. 

A liunça., Táticas na Luta colltra 
a .. ,...,·uva kepública" e o Governo Samey 

98. Parn no� contrapormo�
à 1rans1çao rnnservadorn e impor cldç&:s Ui
retas Já, devemos articular alianças ·cm turno 
da. campanha das direhis, ·sem abandonar nossll 
campanha contra Sarney e· a dívida e por 
Diretas Já. Foi a partir de noss11 mobilização 
e do aprofundamento da crise governamental 
que fornos capazes de atrair para nosso cam
po forças que antes estavam indefinidas em 
relação à "Nova República" ou que oorriam 
em raia própria como o PCdoB e o PSB, e 
mesmo o PMDR. 
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Aliar;cas Táticas 
na Luta Sindical e Popular 

99. t no campo sindical e
popular que o PT e seus militantes têm mais 
força, - que nos leva muitas vezes a subesti
mur a necessidade de alianças políticai.. As di
ficuldades aumentam no caso dos movimento� 
populares, em que muiras áreas políticas estão 
comprometidas com os Governos estaduai� e 
federal, e vacilam em se opor. como no caso 
da Prefeitura Janista. Entretant9. devemos. 
sempre que possível, buscar a unidade de ação 
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consumir os bens t: serviços, que é o campo 
da luta popular. Por isso, o desenvolvimento 
t: a relação dos dois movimentos tem não só 
importância política e ideológica. Tt:m, ainda. 
uma base material. Se a luta popular não avan
ça. as conquistas do movimento sindical são 
prejudicadas. pois os objetivos finais dos dois 
movimentos são iguais: melhorar as condições 
de vida dos trabalhadores. 

148. O movimento popular
é uma das frentes da luta de classes. Sua com
posição social é heterogênea, seus objetivos 
imediatos bastante diversificados, mas é t:vi
dente que nos movimentos populares de maior 
peso predominam os trabalhadores assalariados 
e autônomos de. baixa renda, t!m conflito con
tra o Estado. que representa a -classe domi
nante, ou contra setores capitalistas, como os 
grandes proprietários de terra urbana, os e�
presários da saúde, educação, transporte. 

149. E um movimento de
gr"ande potencial na luta pelo socialismo. pois 
há nele, já formulados e em processo de massi
ficação, objetivos e propostas que. se cm tese 
são possíveis dentro do capitalismo, a atual 
sociedade capitalista não parece capaz ou dis
postá a ceder. Destacam-se nesse sentido. entre 
suas 9andeiras: a estatização dos serviços de 
transporte público. saúde e educação; a parti
cipação popular ·nas decisões e na gestão dos 
órgãos do Estado e das empresas públicas; o 
fim da grande propriedade territorial urbana. 
Além disso. há bandeiras que só o avanço den
tro do socialismo permitirá ver vitoriosas. Caso 
a preservação do meio ambiente, o fim da 
discriminação racial e da discriminação da mu·
lh�r e o respeito aos direitos humanos. 

1 50. O desenvolvimento da 
1 luta popular te:m grande importância no pro

cesso de fonnaçiio de consciencia das classes 
trabalhadoras. Ajuda a desmistificar a idéia de 
Estado acima das classes e estimula a idéia de 
um governo controlado · pelos trabalhadores, na
medida em que, nos choques e na luta. revela 
o atual Estado voltado para ampliar o predo
mínio político das classes proprietárias ..

Diretrizes para o Movimento Popular 

15 I. e necessário formular 
um conjunto de diretrizes que unifiquem a in
tervenção dos pelistas na luta popular. Isso 
será um passo adiante em relação às políticas 
dispersas hoje praticadas por organismos e mi
litantes do Partido. Essa tarefa será assumida 
pelas instâncias partidárias, na medida em que 

/ 

se generalizar a compreensão do papel ,:str.i
tégíco dL:ss,-: movimento na luta pela tr.insfor
mação social. 

152. 1 á há. na claborai;:io
teonca do PT. o principio da autonomia do� 
movimentos populares em relação ao Partido 
Devido .ios diíercntes graus de consciência J.i 
população, os partidos tem uma amplitude me
nor do que os movimt"ntos, que são mais .irn
plos e suprapartidários. Todavia, não �e tkve 
confundir essa independência dos movimc:-1!1" 
com a ausência de disputa pela linha dirigcnlt.: 
a ser adotada em suas instâncias próprias Lk 
deliberação. Por isso. us militantes do l'T d,
vem - <10 mesmo tempo quc <lcfcnJc:m :· 
dem0t:racia intern<1 dos movimentos - lutar 
pela vitória das propostas do Partido. 

153. Outro princípio com,1-
grado c111re nós é o da autonomia dos movi
mentos populares em relação ao Estado. Por 
isso, devemos reagir à política de cooptação 
dos movimentos pelos Ext:cutivos e pdm p:.ir 
lamentart"s de qualquer partido. sem desme
recer o papel importante que tt!m os executivo� 
e parlamentares petistéls no impulso à luta po
pular. à sua politização e à sua participaçii,, 
nas instâncias decisórias do Estado. 

154. O Partido deve definir
as lutas prioritárias do movimento, do pontu 
de vista estratégico, e quais delas assumem 
maior importância conjuntural. Para isso. de
caráter de massa dessas lutos, o crescimento 
da consciência de classe pelos confrontos que 
produz; a possibilidade! de sua unificação na
cional, estadual e local: a experiência e orga
nização já existentes. 

155. Dentro desses pressu
postos. destacam-se principalmente as lutas por 
moradia, saúde, educação, transportes, ecologia. 
e contra a discriminação do negro e da mu
lher. Conjunturalmente, tem sido mais massiva 
a luta por moradia, devido, principalmente. à 
crise da política habitacional do Governo e d<1s 
relações do inquilinato. Assim assumirá dc�
taque imediato a questão da discriminação r.i
cial, gerada pelo impacto que terá o Cente
nário da Abolição da Escravatura, em 1988. 

156. O Partido deve tambéN1
definir suas propo5tas políticas nacionais, prin- · 
cipalmente para as lutas prioritárias. a partir 
das propostas já produzidas, em todo o País. 
em encontros específicos, seminários. platafor
mas municipais e estaduais. Aõ produzi-la�. 
deve se levar em conta as peculiaridades re
gionais. Evidentemente, dependerá da avaliação 
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da situação conjuntural de cada local e cada 
n:iovimento a maneira como essas p ropostas se
rao levadas pelos nossos militantes. 

_ 15 7. O caráter suprapartidá-
no do movimento popular põe em cena a nossa 
política de alianças. dentro dele. com outrí!S 
forTas_ políticas e entidades. como alianças dos 
pelistas com militantes de outros partidos den
tro do movimento popular. Essas alianças de· 
v�m ter para nps o objetivo de reforçar o mo
v1me1:to popular· contra o Estado capitalisht e 
o capital e, ainda, ampliar a base atingida pe
las propostas imediatas ou a prazo d e  interesse
dos trabalhadores. Nesse sentido, são priori
tárias as alianças com militantes de partidos
que representam trabalhadores e que tem no
socialismo o objetivo final. As alianças se es
tenderão .muitas vezes também a militantes de
partidos burgueses, desde que pertencentes a
segmentos ligados às lutas e aspirações dos
trabalhadores. Essas alianças devem ser pe
sadas pelos organismos do Partido, e serão efi
c_ientes se tiverem,· como pressuposto do Par
tido pa,ra o movimento, a clareza da linha do 
PT, a firmeza de nossos quadros e a existência 
de bases próprias. 

_ 

158. Nossa política para o
movimento deve levar em conta a necessidade 
de reagir aos processos de cooptação pelo Es
tado, intensifícados principalmente pelo PMDB 
no período de abertura política da ditadura 
militar e consagrados pela "Nova República". 
Fazem parte dessa reação a recusa e a denún
cia do clientelismo. eleitoralismo e assiEten
cialismo. 

159. O movimento popular
ainda está em processo de superação da crise 
gerada pelo esgotamento das formas de atua
ção vividas no período da ditadura. A ''Nova 
República" reconheceu formalmen.te os direitos 
sociais e políticos que eram negados anterior
mente e canalizou os conflitos para espaços de 
negociação controlados pelo burguesia, sem 
abandonar o recurso suplementar da ameaça 
1,u da pressão. Tem procurado, assim, destruir 
a capacidade de pressão de organização inde
pendente, autónoma e classista dos movímen-
1 os. Por isso. o movimento ainda precisél com
pletar o passo adiante que está ensaiando nc1 
nova situaçãc, política. 

l 60. f. preciso que, além da
mobilização para exigir serviços. bens ou di· 
reitos, o movimento formule políticas alterna
tivas àquelas apresentadas pelo Estado e parti
cipe dos espaços institucionais, respaldado em 
propostas próprias, em bases sociais de apoio 

164. O processo de unifica
i.-ão dos movim.enlos popu.Jares está ligado tam
bém à defesa de propostas globais comuns. 
Entre elas se destaca o que se resume com o 
nome de Reforma Urbana, que teve sua pri
meira formulação expressa cm emendas po
pulares à Constituinte. Também para sua uni
ficação. os movimentos devem avançar no sen
tido da superação de _suas crônicas deficiências 
de recursos e infra-estrutura. 

e mantendo sua autonomia. para denúncia con
creta da falsa participação popular com que 
acenam os p;irtidos burguese:,. Deve bw,car 
medidas democráticas rndicais, como a tr.m:,
parênciél do poder público à população e él sua� 
entidades, como aÍormac,:ão pelo movimen10 
e o reconhei;imemo de Conselhos Populares, 
para decisão, i:ontrolc e fiscalização das ativi
dades do Estado. 

A Unificaçãu das Movimentos 
Pupulares 

16]. O cstái;!ill d1: unifica1;au 
cm que :,e cnconlram o� movimento� popul,, 
re� é bastante dc.::-i�ual no Pai�. 11:i Estaou� 
mais avançados nesse; proces�o -- como u Rll' 
de lanciro. Rio Grande du Sul. Espírito Sanlt 
- que já possuem entidades estaduais ou IL,
cais liderando boa parte elos movimento�. D,
outro lado. a qua6e totalidade dos Estados re�
tantes, e, em especial, São Paulo e Minas Ct·
rais, passam ainda por iniciativas de articubç�1c,
setoriais, regionr1is ou locais. muitas delas ,:ni
estágio inicial.

l 62. Nc nível nacional. h:'1
diversas articulações de lutas por terra urbarn1 
e moradia (mutuários, favelados. militantes dr 
lutas do solo urbano). akm de articulações dl' 
negros, mulheres. ecologia, transportes, Há. 
além disso, umn ;:-ntidade nacional de asso
ciações de moradores, ;i Conam (Conf ederaçiio 
Nc:tcional de As�ociar,:ões de Moradores), fun
dada em ;982 e ho.ie com hegemonia dos PC's. 
com p.ir.-,icipação Je alguns semres pelistas e 
recusa participação de outros. t uma entidade 
que conseguiu realizar congressos massivos em 
apoio à "Nova República", de governos estn
óuais e municipais. Congrega uma das vari.J
das formas organizatórias do moviment9 popu
lar. as associações de moradores, de maneirn 
geral esvaziada� de massa e cooptadas pelo� 
Governos, exceto em alguns Eslados e loCén�. 
onde tem mantido sua independência e; caráter 
de massa. 

l 63. Nessa situação a unifi
cação dos movimentos populare� deve ser en
tendida como uma estratéj!ia. Para éltin?i-lii cm 
nível nacional será necessário avançar na uni
ficação local e estadual. Ao mesmo tempo. scn1 
necessário reforçar as articulações nacionui:
por grandes movimentos. Quanto à Conam, qut· 
deve ser entendida como uma articulaçãL, e:-
pccífica e niio como entidade geral dos movi
mentos populares. o partido deverá, em níwl 
nacional, orientar um processo de discussiit• 
que leve a uma atitude comum dos petista� 
atuantes cm associações de moradores. 

165. O PT tem um papel de
cisivo para que, em seu conjunto, a política de 
unificação avance. l: preciso mobilizar a mili
tância petista, para que, na direção e na massa 
das entidades élUtônomas do movimento em que 
militam, cresça a compreensão da necessidade 
de um passo adian1e e decisivo na força e na 
independência política do movimento popular 
do País. 

/ 
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MOV lMEN TOS SOCl A l � E PODI R l'OPU l.J\I{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l·:.-,ta1110,--; ('C)I IV('Jl(' i dllS d<' <ili(' llllld 11111d.11H.,'.t -..o(" ia 1 (' 11·t i v;t llllflC'il

sera um pres en Le ol'cr·ec i cio pe I os <jll <' <'si .t<> l l <> p<>cl(·r·, (' si 111 uma (' () 11 

qu ist.;1 cio povo. Fss;1 1·c>11<p1ist;1 i111pli(';1 1 1 11111 1·11I·1·1-1 1 larnc•11ln cl<· podc·r·c•s: 

o podei· do povo S<' lll)Cl lldci ;10 p1> cl1-1· clCllll i 11,1 1!1 <'. ll;1 i, a 1 µ,11111 .1--. p1·1·g1111t clS:

1',1 enf'r·pn( ;11·? Q11;1 i ,--; e>:-, 11 I('('.tll l SJII C) ..... q111· 11·11cl1·111 ;1 ll('ll l ,·a I i /,l 1 ()-:' Como r� 

de ser· l';1vo1·cc ido <' pot 1·111· i ado-:' A 1·1·,-..p.,-.,I ., .t 1·.-..--;,1.-.. p1·1·g111tl .t'-i, mc-.--;mo -

incompleta e f>l'ovis�r·ia e Lendt> q u e :-:,<•1· t'<' t Cl111,1 dil 11u111 pro<:<'s,.,;o con Li 

nu o, i.mpo e-se como uma n ecessidade pa1·a a qu e L es qu e pretendem colocar

e de fato ao serviço do movimenL o  po pul ar na busca de uma soci edade 

mais justa e mais human a. 

1. O PODER POPULAR

O p o d r · e a e a p a c i d a cl e ci f' i 11 t <' r · I' <' r · i r n a v i d a P n o agi r d e 

n u L r a s p e s s o a s v i s a n d o à r· e a l i /. a ç ã o d <' d <' t e r III i n a d o s i n L e r· e s ,--; <' s • E i s -

so se veri C i ca n a  m edi da cm qu e :-,e e <·,1 pa/ d<> ob1· i gar· o u  de i mpPd ir -

a Lrav�s de uuma decis?io (podei· <'m "iC'nl icl() <·st.r·iLo), 011 inl'l,ienci ando 

a decisão de qu em pode man dar ( poder <'Ili .-,,c11L i cio amp I o) 

d as e s t r u Luras s <; e i os - eco n;; m i e ;1.-, ( p o d<> 1 · i n d i r· e t o ) • 

011 ,1 t r·a ves 

, 
O poder es.,ta baseado na f'or·ca <' /ou na allt.oridacte. A l'or·ça 

e toda l'or·ma ele pr·e-,-,�o (' C'<>ilç:Ío: <·o.t c,·;t c, 1· f--; i ca ou moral ,c•11;,�·Íln .conn 

rn i c il , co a ç a o c li I t li r · a I o 11 i d<> o l ,; g i e ,1 • A "11 t o r · i cl. 1 d C' e o t i t u I ll q 11 P l e !?,'_l_ 

t, Ílllél o <'X<'r'<' i <' i o do p<>clc1· C' 11;1 C<' do c·c,I 1--;<·I1-..o clc1q1u· 1 <','-i sobr·<' o.--; qu a·i :-, 

se exerce. A f"<H'(,'•1 <'apac idade de I·1·pI·, 111 1 ,. pode SC'I' l'<'f>l'C'S('IIL� 

clél por· 1 ·ecUr-1-'ios C<'llll;>lll i · o,-, ou pe 1 ;1,-, a I·11I;t.-.., lllêlS pocl< :-;e1· t ;11nbc:Jll con,..,t, i 

t li f cl ; l p <' 1 n ll l; 111<' r · q < • q 11 -.. i d<' r · ,; V<' 1 d ; 1,-.; p <'.-..se , , 1 '-i 11 1 1  i d il -.. p o r · 11111 ; l s i t li il e,·; ln 

i d;•11L i ca que c11vo I vc• ;1 t ndo1-;. Por· --;u,1 , 1·/. o 1·0 I1.-..c'JlS<> q11c: I·1 1 11d,1rnc•1lt a 

;i a11Lori dadC' p<HIP n;1 scC'1' de uma coaç?to i clc•o I ogi <'il lltl c11 I L111·a 1, ClllllO -

Larnb�m pocl<' ,'-i<' 01·igir1;1 1· de val o1·1•,--; 1111iv(•1 ·.--:;1 l1111·11I<· r·<·c ·oril1 c• <·icl().., <>ti cl<' 

interesses omuns. 

{Ht- = Esse LexLo r·esump e integra as ,c11·1 a:-, col<H',1 <,:;;e.-,, l'eila-.. c.l111 ·anLc 

um amplo d e b a t_, e , e n t r e t, o d os n s m <' m IH· o,.., d o C F A� , sob r · <' n L P m, 

"PUDER J'OPlJLAR" 
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O p u cJ <' t • d () p < , \ () <' <> p <> d <' 1 • d . 1 < 1 .t .-, .--. 1 • t 1 · a I> .t 1 1 1 ; t d e , t · .t • I ·, ;-; .--. ; 1 C I a s 

se L,v, s1i;1 f"or·\·;1 qtt<'b1·;1cl;t 1wl ;1 clivi--..1,1 ('itpi(;1l i.-,(a cio tr·.ti>alho p pe

l a  atornÍ/;t\·;1() .--;i11cli(';tl. ,...;1,.1 i'<Jl'(,';t ,111111,·111,11·.1 11,1 111<·elicl.t <·111 q 11<· <>h tr·alJ .t 

lhadores, ,H'<>11tpa11lta11d<> <> cl<',':i<'ll\<>l vi1111· 11l<1 ela--. 1'1,1·<.,ts pr·oclut Í\;1--. --.oubt>

rem lutar a f'·im cl0 ,-.,lliH'l',tr' il divi,-.,?l(J 1·;tpÍtal i.--.L1 cio ir-abalho p a L'r·ag

lll<'llt a<;iío d;1 <' 1 ;1.--;S<' qt1<' ,,.--. 111.11111·111 ,--.111>,,r·el 111.telo--.. 1·1·.tclq11 ir· i 11el" 11rn c lorn f 

nin efetivo sob1·e o p t·oc ·esso pr·odut Í\<> 1 111 qt1al <·stao iri.-,c•r·ido.-,. 

/\ 111( d d() fl<I\() (' ,,1· 11'.t/ 11.t Ili( d1d.1 ('Ili (!llf' ('011,--.('Pllf' .--.111>()1·di 

na r , mesmo p a r c i a I me n te , os j n te , . é :-5 s <:' .-, d il e La . ..,, se d o m i na n l e . E x em p los 

de.-sa Lula sao: a do posseiro c·o11t 1·;1 o 1 ;d i r1'u1d i o; ;i do par-ce iro con

tra as extorçoes do p1·opr i et�1· i o; a do as.-;a Lar i ado por· aumcnLos de s� 

l�ri.o, melhores cond i çÕe:-;; de lraba I ho <' maior participação na condu -

çÕa do processo produtivo? a do i nvasnr· pelo direi to � moradia; a do

c i. d adão p e 1 o d i r e i t, o a l i b e r d a d e e � p il r · t i e i p a ç· a o p o l { t j c a , e t c • A

contraposição aos interesses comuns da cl asse dominante e o que conf�

re a uma Lula, mesmo I i rn i la<la e es1><'<' f 1· i 1·;t, um <'ar·!.Lc•r po l f li cn.

As lutas <lo povo s a o , em r a/ .i o d as e i r· eu n s La n e i il .-, , par e j ai s 

e 1 i m i La d as • Na m P cJ i d a em q u <' s a<) <'o<' , · ( · 11 t (' ,--; <' .-., <' a<· t I m t 1 1 il m • v a o <' r i a n -

do as premissas para uma a lternal i va r·<·a I ao .-, i sLema cap iJ a I i sLa, en

tendi do como modo ele J)l'odu.1. i 1·, d<' <.:011.--.11111 ir· <· de· pc'11sa1·. 

'2. ONDE l·:STA O l'Ul>l·:R t > Ol'llL/\1< 

() pnd, r· cln po n S<' 1·1·V<' l.t 1111 .ti 11 cl<· 1•11f'1·l'lll ;11· -.;1•11.--. advpr•sa-

t·ios. Qua11dn, por· PX<·mplo, t1 111 g1·11po d<· pn.-,s<·i1·0..., cll' var·r os povoado:-; 

ocupa uma le 1· ra p111· p1·c>c·1-.;ao, s;il>1·11d() cio.-, l imit<·s cl,t ,j11--.tic;a, 

; 1 p o,.._ e o n v r s a <' 11 t, 1 • <' . · i , a p os i 11 f' o r • m; 1<; ,-t < , 11 o < · ;i , • t i'1 r · i o -, o b r · < • ,1 s i t u a ç a o -

da tc·1·1·a, lendo convidado am i �·,os, 01·�:111 i /,t11do-.--.<', PLC'. 

<' L1zc> 111 va I PJ' S<'ll pocl<'l'. 

,. 1 P.--. r·eve I i.l.m 

O povo r·cve Ia seu poctet· quand() se c·orrsL i Lu i 11un1 pr·ob I erna J>.Q. 

r· a seu a d versá r i o , i m p o n d o a n e e e s s i d; t e1 <' c1 <' u mil s <, 1 u ã o , ;i IH' i 11 d o a e<' s 

sos, ocupando e13paço, novo é o que il<'OnLcc0 no campo, nas l ula.s 

dos posseiros; nas perilerias urbanas, nas Lula-, do:-:. mor'éHlores; na 

produção, nas lulas ope1·ári as. 
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O povo consu li da seu podei· ti t i l i zando uma serie· ele i nstru -

mentos. Assim corno a elas e dominante clisp�e do estado e de seus apa

relhos, a classe Li·abalhadoi·a clisp;>,· d<· ,...,ua.s 111·gani:.,;açoe,.., <' inst..i.t..ui

çoes, como tamb�rn das instituiç�es d11 estado na medida em que, pela 

pressão do nwvimt'11lo pnp11lar·, ,-;e· cl;; 11 111.t 1·t'1·Liva cl<'mocr·aLi/ação. 

As i nst t 11 i <_·oc•,--; que d<·vc·r· i ;1111 1·1·pr·ps1•11t ;ir· o povo associa 

<,'nc·s, si 11 d i c;tt <>s, par•L Leio 1·111 :---11.1 .,,·i l-',<'111 pr·im(•ir·;i no-., nrovirnenlo.s 

sociais, a.--;:-;11nri11cl<> <'111 sc·guid.1 1•-.;!1·1 1(111,1 .111l11111,111;t. I·, aq,11 ..,,11·g1· n pr·o

blem;1 ela dist i11c,·.�11 ,. r·clac;/1<> c·11t1·<· 11111\1 111 <·1)(11-., -.;(I1· 1 aI--. <· i11--..t itui ·oc•:-,,. 

Os mnv i 111 <·!11 os soei ;i i..., p<>cl1·111 '-,<·t· cl1•1' i II i cio,·, como gr·upos movi.-

ll\(' 11 ( ;111cl<1-S(' llil cl1·1'1•'-,;t d,· i ri! ('l'('S,'-,(''-, ( 111111 111'-,' (' ;1p1·P--;('n( itrll ;11 g11mé\S 

racte1· f sl. i cas p1·1-1pr· i ;u-;: 

ca-

- nas e<' 111 cl <' um a n e c e s .--.. i d a d<· <' m g <' 1 • a l , u r· g e· n t e , i. 111 e d i a t a 

senlida por· lodo t1I11 g1·11po (po1· ,., .. ,. ,t I·0,·111d q11c· l,·,.t .t(J --;;tque· <: 

a amea<,'a d<' c.lespe,jo que une o:-; f' il V (' .l cl o ::-, ) : 

proclt1/e111 11 111;i 1u1ião <'llL1·1· 11:--. 1111·111b1·0..., q1tc• cli,·p1·11 s,1 uma gra.!'.:!_ 

( o IH I ll i 1 ';� O <' l l 111 < • d ._, ( > 1 i f1 i ! o J ;

- se dC's f'a/Pm na mecl i ela <·111 qt ,. . ou .li I ngcm 11 oi> j <' l i vo, ou 

constat arn ;1 i mpos.--; i b i I i bade dC' at,-j ng i - 11,: vao 1·e-;o l Vf'ndo (>.-, p1·01H' i us 

pr·ob 1 <'111;1:-; ;1 p;11·l i ,. cio 11 f V<' 1 1 oca 1. cl(,..., jH'<jllf'tl!lS gr·ttpo--, •. 

- e a , . a e t, 0·, · i :.,, .1111 - :-, <' p <' 1 ;1 <' -.; p o II t .11 H • i d a cl <, ( no se II l i d o d<' 11 (' o n t, e

g'<' 1'111 i 11;1 l 1 I <' llilO C'III opn.--. i 1,:.10 ;1 co11s<· j 1·11< i ;1 <' 01·p;,111 i /il(',.t(>) -.;<·ncln

a organ i .1,açao .s1t1·ge n;1 mccl i d;i <'Ili Cjll<' n 111<,v i 1111·11! o a <'X 1 !.!,<· ( t'o i o CilSO 

das c-omiss�cs opc•1·;i1·i;1.-.;, op(1,Si<,·o<·s -.,i,1 cli<ilt...,, de' º[H't·;ir· 1(1-.,, de po,3se.i_ 

ros, etc.,); 

pos:-:;uem uma c nsciencia cL1r·,1 quanto ao objetivo visado,-

mcnns <· 1 ara qu:111 Lo ;1.--; i rnpl i <',lÇ;;Ps po I i 1. i cas mais ger<1 is; 

UJiarn· com suspeita toda v.111g11,1 1·cl.1 <·st ,·anila ao p1·oprio movi 

m 11Co, aL<' d<' ('lJ'l's, Cl''l's, g1·11 po.s po I i ti <·o,--;, as,sC's,�or·i as ••• 

Os mov1mentos soc-iafs, po1· sua p1·or>r·1a natur·e/.i, de um pon

to de vista pol ftico favorecem: 

a constituição de uma cl0moc1·ac ia cll' bas 

a nao aceitação das mudanças po1· decreto, !::>t'jam de direi-

ta ou de esquecia, e a busca de tr·an.sformaç;;e-,; que sejam 

fruto da vivf'ncia elo CJll!d icliano: 

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



- o (jlll'.SI i «lfl;tlll('l ll o cl.t p o  I i t 11·.1 < «>IIH> \l'l','-,ill> 1111·110

d O (' S ( ,1 cJ O ;

- a abe1·L111·a d<' espac,:o po I i t 11·n p,1I·a pr· ob 1 <'mas cl,1 v i  da pes

soal

;1 1>11:-,(',I d«· 11111,1 111,11111• i1if1"l ,l<,I<> 1•1 111·1• \jcl,1 p1· 1,,1d;1 (• Jlll

b li e-a;

Os m ovi lll<'rll o.s :-.nc r ,11 _...,, '111.i<'. -....I1 1·g1•111 011 ,'-,(' 1 i g.1111 él cl i v<·r-sos 

. ...,pt,ores porula1'<'S, q1I0 v;10 <IP.sei<' ,1 c-l ;i-.,...,1· op<•r·!tr·ia, pa ...... sa11clo por· cam� 

das populat'PS nrai.s ampl.1.s. ale· ;1_..., 111i1 1nr·i,1,-.; npr·i 1 11id;1.--;. l·,l<•.-.; I1;1.-.;< ·<'m a 

ni.vel Local moradores de ba i r-r >o, grI1pos de posseiros - e so aos po�

cos se regionalizam em articulaç�es de bairros, delegacias, etc. 

Nascidos no bojo dos movimentos de oposiçao s ·indicaL, das -

associaçoes profissionais, das comunidades eclesiais de base, dos mo

vimentos estndantis de anistia, contra o cu:-;to de vida, de mulheres ne 
' 

gros, homesexua is, etc. , culminando em grand s g1·eves em encontros 

nacionais de traba I hadores, mu I heres, <'S udant e:-;, negros, professores 

etc., os mov-in1e ntos soei a is i ncli am nan --;o forma.s <l<' i nler·venção so 

cial, de reivindicação e de p,11·ticipac,-:10 Pm clPcis;'íP:-:, concernantes e 

11111 co I et i vo, 111;1.'-> r·<·V<' 1 ;1111 s obr·<·t 11clo o cl1·-.,1·.io cl<· pr·,tl i e-a ,llil nmas p di 

f"erenciadas, sem Lut·t,la, ele 01·ga11ir.111 n,-., p.tr·l icl;111n-.,. <•,...,(;it.ii..., 011 c•rnp,·!_ 

sariais. 

As i 11 s L i L u i ç o e s ( as:-; o e i a <;<>e s . ..., i 11 d i e a t os • p a r L i d o .s ) d e um 

lado, l 0111 sua 01· i g<'m p,· i me i r·a 110.s pr·opr·ios rnovim<>nlo..., .'->ociais, a par-

( j I' do rtl()IJl('Jlt O ('Ili (Ili<' (''-d ('.S S(·ril i l'illll ,l ll('('('SS j d;1d<· d< lllllil 0I·g;1I1 j /il(iªº 

mais c-sl,;v<·I de' 011(1·0 l;iclo, l'avo1·1·<·<·111 <> -.,111·1-!,1 1 ·  cl<· I10,os rnnvinH'11 lo-;,co 

mo tamb�m podem i n i b f - lo:-; 11 <' 11 L , · a 1 , / a I e , s • 

O valor- das -i.nsLituiçÕes esla na organizaçao e na força que 

essà lhes confere. ão há d�vidà que p-,sa:-,, !'01·111.:1:-; de oq1;an i/aç.-10 mai. 

estáveis sao i mpresc i ndi veis na Luta cio pov o. 

Essa cons ataçao, contudo, Ili!«> dc'\C' f'.1/C'r' csqttP<'<'r' os r·1s 

e os que (' 1 :is r <' p 11 e se n la m , ,-; e 11 d o q, w <, 111 ;i , . ..., ..., e r · 1 o <' o d a b I ir· o e r · ;d i ,, a -
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ao, (!ll(' por· s11;1 \ «'/ Jl<'l'III i l «' 11111 111.1 1.--.. 1·.1<· i 1 <'011( 1·01 ,, do movi m<·nLo pnp� 

lar por par Lc do go V<' rnn. Toda o 1•g;i II i / ac,:ao, poi· sua na Lu r·eza, tende a 

co Loc;.:.11· ,1 p1·op1· 1 a n1·g,111 i z.a�·ao ;1<· i 111;1 do I110v i mc·nt.o. Com Isso <' na medi -

da em que i ssn .--.<' d.i, d<' i x;1 d<' :-,e•1· I·«·p1·c•.--;pnl al i va ela ba:-,<', p cri a-se 

uma burocracia em que o poder não <: 11Ia is <" xp1·<·--;sao de Lodo o grupo, 

ma s a p e n a s d o s q II e, e ,.., 1 .i o 11 ;i d i 1 · <, �-;� <> d . 1 i 11 s l i t u i a o •

Q11a11dn I.--.so ,l<'On( e<'<', os , nt «·1·e,-,-.;p:-, <Lt 01·ga11 i /.l<,'ilO n:10 sao 

() s Ili (.-.;Ili(),-:; cf;i IJ;1sc· (' ( ()l'llillll ,'-,(' 11111 01>..,1,1e·111 () ('Ili Sll:l l llt il. ;\J ( •SS(! .'-,Cllt i -

cio, as i 11 . ..:;t. i L11 i c;()('s c·o11.--.( i l 11e'111 1u11 1 ,1..,1 r 1 1111e•1Jt o ele' pod1·1 amb i v;11 ente. 

Quem l cm o c-onl 1·01 <' da i nsl i t li i <;,111 

se conLrapo1· ;io-, 1 11 1 111 1 gns cf;i <' 1 ;1--...,1· 

< ·111 11111 poclc· 1· que pnd<' «· \.(' 1·c·c->r para 

, .. ,11., t ;11111>,·111 p.11·;1 1'1·«· i :11· <>11 neu -

t r a ·1 i ;, ;u · ;1 1 u l .1 cl; 1 < · 1 a-.;--. c- q 1, <, 1 ·e, p, ·e,--.., 11 l .i . 

Com cl'eilo, 1111nca se d.i pl<· 1 1.1 icl1•nt t'ica<,:ao c·11t1·<· d in-,ti 

t u i ç ã o e o g 1 • 11 p o q li P p 1 · <� L e n cl <' r· <' p 1 · <, _.., e • 1 1  t ;i 1 · . ! l --. i II d i e a t o . , > o 1 · <· \: e m p l o . -

não � a e lasse ; a a s �o< i a ç ão n â o e: o b .i i 1 • 1 o • \ <' m d i :-, :--. o . 111 e·:--. mo nas -

organ i 1:aço s popll 1 ;i1 Ps. c1· i ,1--,<' a d i --..t , 11< .in «·11t 1·p gn, e1·1 1dI 1t P.-, e gove.!: 

q1Ie·111 «·.., il 110 pod< t·. m<"-;mn nes-

sa 01·gan j ZilyO(!S, ('Ili ;i " li ,l ( 1 Jl ( • 1 • 111 j ( 1 1' (j li(' '-i (' li pnd1•1· s ja 

questi onaclo. Da f ;1 d i sl ?inc-i .i c11t 1·1· .t li.te-.(''"> (' • d i f'('(.,',10. 

Qual l'('d 1 Jl<hS j b i I j ddd<' inl'l11<�11< ia da-, h.i-..1•-, 11 il vida 

do,-, p,11·( i do--.?Qua 1 <> pt''"><> <'Ili . 11.1.--, d<·< 1 --..nc->s: !J11:11 .i pos--.. i I> i 1 1 dadt· dP I n 

f' 111Z'11c i .1 de• IJ;1--;<· 1 11d< ·p<·11dC'ri! 1 •.--; q1I1· 1 1.io ('SL<·jan. 1 i gacl;1.., rt 11<·11'111111 g1·u -

po? 1.--.--;o (0 1 ·ri;1 .-,1· 111;1i.-; g'f',IV< ' .1in<L1 q 11,111dn ,'-><' Lt·dLl d<· p.11 1clo-,, que 

prelendendo conli<'<'<'J' a.s lei.--, da l1istc'>1·i;i <· os V<'1'dacleiro.--; interesses 

das massas, .-,;e, p1·0111111c i ,1111 c·,irn :-;uSJ)(' i t .t d i ;111( e· ele• qualquer· t cnt ativa -

que s d i .-, L a n e i <' e r · i l i e a m II t e d e s 11 .i ,.., o 1 · i < • r tl a e,· o e s • 

Ta m b � m e l' r· e q u n t, e a d e 1:, o 11 ( · i a n ç a d e d i r e to r i as d e s i n d i e a -

los <'m J'C 1 aç?ío,I ac,·;\o a11l,;;nom;1 dos l 1·.ili;i l l1;icl()1·c.-; ou a <'<>mi .-;s;';<-'s d f'á-

br i cas que, m<>smo ,.1po·i ando o s_i nd i <·.1Lo n;;o p1·<'LPndem se -;ubmeLer a

e Le e game n t, e. Da 111<' sma C o rma nfl<> <� i 11 <· omum a p 1 ·<· o upa ção de a�soc i a-

çÕes d bairro qur, interessadas em rn,111Lcr· o fH'opr·io conLr·ole, buscam 

aLrai.r para si qualquer movimcnLo 011 1 1ova 01·ga11i/açao q11c· surjam no 

bairro. 



Dcv i cio ;1 <'s.--;<' p<>ci<'I' ci<' c·n1il, "1 e· q11<· e· 1 ;1,-., 

f 1,..,. nó 
. . .,._ 

L<·m, ,1-., i 1p-;( i L11 i -

çoes populares podem :ser coopl adas e i 11,.,L!'l1111e11l.a I i ;;ada:.,; p<' 1 a e lasse -

dominante. para C'1llC'11dc1· isso <' 11cc·c•--;-.,;i1·io a 1 1,1I i.-.,ar· as l'or·c;t.-.; quf' .se 

npÕem an pod<'I' pop11l.11· <' os 11wi1,.-.; q11<· c·l;t.-.; 11.-.;.1111 p,1 1 ·a r·c·pr·i111i l1> 011 

neutralizá-lo. 

3. AS fORÇAS Qlll·: Ol'Ôl·:M AO POl>l·:R l'(ll'l 1.1\1,

popular: 

A cl.1sse cln11•i 1J :tnl.e tc•111 1111 1i(.i.-., l,11·<;,1-.; p;i1·;1 1 ·c•p1·i111i1· o pnclc·r· -

O contr·o I e das Corsas pr·1>cl1 1t i v;i:-,,, das qua 1 s c1 < 1 asse tra

balha dora depende péll'él podC' r· sobreviver ( nesse senti do, a 

terra, o sal�rio, etc., sâo uma arma nas mãos do patrão); 

Os aparelhos da administração do Estado (exig�ncias buro

crática . ..:;, ser·v i �-os pt,tb I i c·os q11e ao m smo tempo produzem -

uma depend�ncia; parcialidade na administração da justiça 

e te. ) ; 

- As f' o r ç as d(' :.,; e g u r · a n ç a ( p e, 1 1 < • i a , P x <: r • C' i Lo , f' o , · (,' .i ...., p a r· a - mi

1 i Lares) • 

Al�m disso, a clas.-e dornin,111le pode r·ccorrer a uma sc1·ie de 

mecanismos que permitPm neutralizar a f'orça do povo em sua propria ra-., 

i z: 

O d·iscu1·:so ideolc;gico da cl,1.,;se dominante, difundido pela 

esco Ia e p<> 1 os me i o:-s de conr1111 i c·,1c,:;_;o .-,"eia l , que encobre a 

oposiçao de inLeresses exislc·nlps na sociedade e Leva o 

(.)JH' i mi cio .1 S<'lll i 1·-.-w 11111 1><·11,· 1· i <· i ,tdo cJ;1quc' 1 es que n upr· i rnem 

a t, 1· os 11t<·smos ci<'.-.;<'.i<>s, ;1,-., 11Ic•;-, 111;1s ;d i t.11d<·;-, d,1 e· 1 ;1.-.;s<· do

mi nanLc; 

() e· 1 i enL<' 1 ismo, f'avor·c�c i cio por· Loda llrna si t ttét<,·?IO ci<· i nd·i -

genci.a; 

O excesso de mão-de-ob1·a,q11P t r·;insf'c-r·c, a luta social no 

i. n te r i o r d a p r t; p r i a e 1 asse t , · a b a Lha d ora , na r o r ma d e e o n e o r

r- nc ia pa r·a o emprego;



• • i 

( llS( 1'111 1 1('111 .tgl'III cl<' ('()op( ,l<,'.tCl, 1·11111C1 --, j 11cl j ('ili 11,-, 

governo, conce.sso s ele' f',t\ c11·(·--. (•l <. 

lJ lllil i cl<'<> 1 ()g i ,l d(' 111 O (' 1 ',; ( 1 ('d q 11 (' 1 <'\ .t as j>l' ()fll' i ,\'-, 
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1 1 ( i .tcl()S é\() 

i11st i(ui-

<;ÕC'.S pop11l.11·<'S ;1 jH'l'llldll<'C-<'lc·111 .d>1·1·l,1s ,l c·l <•111c•1tl11--.. qI11· llil f'f' 

alid,tcl<' l'<'j>l'('S<'lll,1111 11,s i1itc Ic·--. e·--. d.t <·I.ts,< <!0111111.1111<·. 

esse qt1acl1·0, ,ts pI·opI· I;1--. c,I;2,.tI1I/.t<,C1<·:-. p<> p11l.t1·(•--.., 11.1 111Pdida 

em que suas d i rec,'. Õcs se d i sl a11c i ;1111 ela.--. i>.t,-,<·:-.. pC1d<'m SP t <J1·I1.tI· ttm 1ns-

LrumenLn cp1e os g'l' ttpos dom i nanL<'s tll i I i /,tm par·a t'i·c i ar· ou t1<·1tl r·a li ,-;ar 

a luta do povo. Tamb<'m setores de ig1·(·_j;1 (' <>11( r·os gI·upo,-.., C<111f'is:,;,ionai. 

caem nesse jogo, de·i xando-se i nstrumen la I i,, éH' pelos quP del êm o poder. 

4. COMO fAVORECER O PODER DO POVO

O Cor La I e i mcnt.,o do podPJ' dn povo ex i gc a or·gan i /ac;ao nas -

suas diversas expressões. Ao mesmo Lempo. a strutura das or·gan i zaçÕes 

d ver i a permanecer a b e r L.t a i n f l u ê II C' i a d os mo v i nw n Los r · <·a i :-; • [; para -

isso dev0riam exisLi1· mecanismos capa.(<"·, c!P <>f'<'l'PC<'I' its bas<•:-, um real 

poder de decisão. E necessar·i o Lemb1·;u· qu<· a unidade e uma que,--;( ao com 

plicada, faci.lmenLe passa a ser si mp 1 <·.--. r·ed1tc,.?Ío. 

Na p r e se n t e s i t tta ç ão , a .s i II s t i t 11 i ç o e s p r o p u l a r e s d e vem ser -

vistas dialeticamC'nLc.,.•: nem como simpl<·--, i 1 1--.L1·11 1 11Pnlo de podpr· do:-; trab� 

lhadores, n,m como .simpl<'s i11.--.l1'umc-11t <> cl(· <·01 l11·oi<' ela ht11·g11c•,--.iét e do 

governo. Ap1·opr,iando-s<' das or·gani,,;.ic,·l•c,..., Cfll<' dPV<·1·i,tm sc•r· .--.11.ts, os trá 

ba 1 hadore.s L�m cone! i cJ>c1-> il a rc i n Lc l'fH'<' t ,; 1 .ts c·on I' o r·mp ,-.;;uas 1· i 11 ,1 1 idades.

N esse ,-., < • 11 t i d o , o a 1-, s <' s s ,..., o 1 • p < , p 1 1 1 ;i , · • p < • 1 o q 11 e· 1 11( • d i ,,; r · e• s p "'j_ 

t c1, pnd < ;1,it1da1· 11;1 lll('d i cl;t <'Ili qII,·, 1 1<·111 1·011--. i d,-1·.t s;1g1·ad,t 1H·11l111111;1 ela.'-> 

i n.sl, i Lu iço 3 S v j ge11Le.--., 11<·111 as cons i d<·1·.1 ,t pr· i 01· i <·01110 i I1<·0IIvP11 i <·nLe!';, 

<' f'..tVlH'<'Ce o espirito c1·iLico, qu0st io 1 1;ido1·, do qual d <·pc-rHlc• <> clinamis 

mo de qualquer insl iLuição. 

eia ( o qu 

O assessor popular ajuda na medida em que possui competen -

implia a conh cimento da ,·ral idade nacional e local; conhe 

cimento das classes popular s, com sua.-; l11tas, organi?aç.ão P cultura; 

noção técnica relaLivas a legisla Zto, sindi ·ai ismo, é1.-;sociaLivi-;mo,po

lit,ica, Leoria social etc.); e na medida em que, uti li?ando uma meLodo



·1 hadores.

---

O asses:-,;u1• 11;io dCV<' :--,11b,--;t I f 11 1 1 ...,1 . .1 11 pn\'<>. 11 1.1..., .1_j11d,1 1 <> d 

reCllfH'r,11· seu pr·npr·io s;1ber, Sllil lll('IIIII 1 1 .t li i..., t .'ir· i (';t ,--:;11 a p1·<>p1· j il j clPll t Í 

d;1 d1·. T1·;tl ;1-:-;,• cl(' ;i_j11 d.11· (',td,t gI·1Ip<> .l 1 1 1,1· 1·µ,.11· Ili<' 111111·: fll>I ('Ili ( 11111 ,'-,('li!--. 

(} ;1;...,,--;1•.--;:-,111· d<'\1' ,·.l, 11· p.11111 11.11 1111·111,· ,1f(·11f11 J,.1',I l('('lllill(' 

c-Pr as novidaclc.--:; 111;11--:; co 11s<qii<·11l<·.--; qII ,· <·Jll<'l!!.<'11I li(> m<1\i111<· 11t,, p1>pt1l.1 r·

no sentido dl' v.1 101·<·.--;, l ,·is, 01·g.t1II/.1c·,>C·:-.. 

Um Xf'mp I n pode aj 1 1 da r· ;1 c· o111p1·pe11der <·ssa a f i rmilç·,to. Os t ra 

balhadores rurais de Santa Maria da \ it,;r·ia, depois da cx1><·1·iencia ne 

gat.,iva de uma diret.nr··ia por elPs el <·ita que ck11t.1·<· Pm b1· <·\<' se t.,rans

formou numa condução pe] ega, e di ant <' cio ap<·t·t 1> f' i nane<' i 1·0 em que en

cont.,raram o sindjcato, formaram uma rh.ipa (16 pessoas) amplamente re

p1·esent,,1t.,iva das d<'l<'µJt<·ias e cios po\n.iclo.--:; ,. qI1c•, por· is:-..11. tevf' f� 

e i 1 J ntrodu;; i r·am um roq i ,-; i o I1.t oncluç·,to cio --;i11clicato: pr·csi-

dente, sec1·cl,a1·io <' t.esour<·ir·o f'ic· .trn sc· ma11;1 c·acla 1I m no --:; i nd i cato e 

nas out.,ras 3 semanas Lrab.t l ha11clo S11i1 o:,-, 011 t r·o.--. 1 � ·' 1111·1111> r·os I' i e· ,tm 

1 semana cada um no fdndicato e os 01111·1> . ..., 12 11.1:-. 1"I>ç·.1". ( 0111 1-.,...,0, c,1-

da semana ri cam l 2·· pe.-;soas no si ncl i c·aLo 1·ec<·bc11clo wna d 1,�1- i .1 cada 11m 

p e r· m i t i n d n il t. o d o :-; < -.; me m b 1 · o ,-., cl ; 1 cl 1 1 · < · t () 1 · i .1 11 111 .t p .t r · t i < · i p .1 < · .1 o e • 1 <' t i v ;i • 

visit;11· q:-; l11g;11·,·,..., cl<' <·011t'l it11 1• J'.1/1·1· 111 1 1  1·.11>,11 11,1 ele· l>.1--.1· c·cl11 <';1t ivo. 

ouLr·o <'X<'lllfl I o. N:11 t•1 1111:1.--; <·u11I1I1 1 i cl;icl<·.--; clc· l>a--.c· cl,1 1 °.1·1·.1;1, c·m 

l11g;1 r· de 11111 ;1 ni m;ido1· ((lll pr·c.-,icle11 t,·) p1·<·t·,·1·c· .... e· 

giad.t i'Or'lllilda IH>I' 11I11.l <'flfl j f'C. l)()Jtl 1·11,._, <·;1-.;o-., ._,< . 

(' 1' lllllil cf I l'I'(, ,1() ('() 1 (.'-

;i / d <' :-. p c  · 1 · i < • 1 1  < • i ;1 d C' 

l'ix.11·, cada p<'r·io do , .1 DII 4 pes.-.;Da.--. 1·c---;puns;1v,· is ele· pt· c·p 1·;ir· as r·<·uni

<><'S <' as ;1 t  i vi dad<'--; d;1c111 c' 1 <' f'('I' i ocl11. <'11111 i s.--..n ;11 c·;in('()ll s<· 11nI t•.r·;1nclc• 

<'IIVolvinwnto cl.1 c·u1111111icladc· toda. 

Ev i de nLcmcnLe, néto sao 1'01·111111 ;1.-., 111.it� 1 < ,,..., : .--;;io .tp <·11.1.--. c·x<·mp I o.--.. 

q 11 <' mo s L r· a m a e ;i p a e i d a d cri adtH'il do p ovo <· a I e1·t am p,11·;1 ;1 n�r·ps.si da-

d ele não se f'cchar· dentro de e-,q111•111,1-.. JllT-111()11 1  :1<10-._. 



Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro 

Material à venda 

Livros editados pelo Senge/RJ 

no Senge/RJ 
Fitas de vídeo da série 
Reage Brasil - R$ 8,00

Cadernos Temáticos nº 1 
Desemprego e Desenvolvimento 
Sérgio Barbosa de Almeida BRASIL Brasil 
R$ 3, 00 Esgotado 

Cadernos Temáticos nº 2 
Plano Real: Estabilização 
Monetária e 
Desequilíbrio Externo 
Paulo Nogueira Batista Jr. 
R$3,00 

Cadernos Temáticos nº 3 
Ciência e Sociedade 
Agamenon Rodrigues 
R$3,00 

Cadernos Temáticos nº 4 
Mitos da Globalização 
Paulo Nogueira Batista Jr. 
R$ 3,00 

,.E,_.,., .. .,.AR ·• u..- º Reinventar 
o Futuro
César Benjamin e
Tânia Bacelar
R$ 5,00

Outros Livros: 

brasileira 
A Opção Brasileira 
César Benjamin, 

João Pedro Stédile, 
Reinaldo Gonçalves, 
e outros autores 
R$10,00 

O Consenso de Washington Dívida Externa 
Paulo Nogueira Batista· R$ 3,00 Marcos Arruda. R$10,00 

O Brasíl Privatizado 
Aloysio Biondi • R$ 2,00 

Revista Caros Amigos nº 2 
("Os Homens do 
Presidente") • R$ 2,00 

História Política do Brasil 
(Consulta Popular nº 2) • R$ 2,00 

História, Crise e Dependência 
do Brasil 
(Consulta Popular nº 3) • R$ 2,00 

Trabalho de Base 
(Consulta Popular nº 4) • R$ 2,00 

Lenin e a Revolução Russa 
Oziel Gomes • R$ 5,00 

O Novo Projeto Histórico das 
Maiorias - Uma alternativa à crise 
capitalista mundial 
Vários autores- R$ 20,00 

O Consenso de Washington 
Paulo Nogueira Batista· R$ 3,00 

1. A Opção Brasileira, de César Benjamin (Cientista Politico)
2. Reforma Agrária e Desenvolvimento Nacional, de João Pedro
Stédile (Coordenador do MST}
3. O Papel da Universidade Pública no Brasil, de Aloísio Teixeira
(Professor da UFRJ)
4. Efeitos da Reestruturação Produtiva no Mundo do Trabalho, de
Jacob Gorender (Historiador)
5. Desenvolvimento e Reformas Estruturais, de Mareio Pochmann
(Economista da UNICAMP)
6. Mitos da Globalização, de Paulo Nogueira Batista Jr.
(Economista da FGV/SP)
7. Globalização, o Estado e o Mundo do Trabalho, de Sérgio Miranda
(Deputado Federal/PC do B-MG)
8. Perspectivas do Movimento Sindical, de Kjeld Jakobsen
(Secretário de Relações Internacionais da CUT)
9. A Crise do Plano Real, de Tânia Bacelar
(Economista, Professora da UFPE)
10. Globalização ou Desnacionalização?, de Reinaldo Gonçalves
(Economista, Professor da UFRJ)
11. A Vida Acima da Dívida, vários depoimentos
12. Justiça para Todos, vários depoimentos
13. Brasil, uma Nação para todos, de Plínio de Arruda Sampaio
(Diretor do jornal Correio da Cidadania)

Outros vídeos 
1."Mr. Noam Chomsky''· (10,00) 
2. ''O Futuro da Terra"· Experiência de dois assentamentos no RS
(R$ 8,00)
3. Justiça para todos· Versão para o programa "Caminhos da
Solidariedade" (Rede Vida - Canal 26 • NET) • (R$ 8,00)
4. Desemprego. Economia em debate, de Márcio Pochmann, economista
e professor da Unicamp - (Confecon / Senge-RJ) - (R$ 8,00)

Sindicato dos Engenheiros 
Av. Rio Branco, 277- 17° andar 
Centro - RJ - Tel.: (21) 532 1398 
Email: sengerj@altemex.com.br 
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PASTORAL OPERÁRIA - CANTOS PARA CELEBRAÇÃO 
• 

1. ESPERANÇA:
Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor,
aqui nos reuniu pra cantar o seu louvor.
Pra nos dar esperança e contar com sua 'mio,
Na constnaçlo do Reino, Reino Novo, Povo Irmão!

1. Sua mão sustenta o pobre
ninguém fi_ca ao desabrigo:
dá sustento a quem tem fome
com a fina flor do trigo.
2. Alim�Jta nossos sonhos,

mesmo dentro da prisão;
ouve o grito do oprimido
que llle � o coração.

3. Cura os cor�s fepdos, . 
mostra 8() fo� � 'poder,

-.: dos pequeno$ é a defesa: 
deixa a vida florescer ! 

2. S�TO DIAS:
Operárip de sonho criança,
Operáno da terra e oficina.
Operário que um dia se cansa, 
de esperar as mudanças de cima. 

Operário, espera!lça ·.<NC vela, 
ope$io � .... sem�'
Operário algemado na,0ela, 
operário calado à b:a)â. 
Entre os órfãos choram caricias 
de ásperas mãos de ternura. 

Na alvorada que nasce impassível, 
o sol nos encontra na estrada,
em ciranda de gente explorada.
Formando muralha invencível. E então.
Santo, a luta vai continuar ...

3. ACLAMAÇÃO À PALAVRA

Aleluia ! Aleluia I Aleluia I Aleluia !

1. Ponho-me a ouvir: o que o Senhor dirá ! Ele vai falar,
vai falai' de paz ! Pela minha voz e pelas minhas mãos,
Jesus Cristo vai, vai falar de paz 1

4. EU CREIO
1. Eu creio em Ti Deus-Pai / Divino criador !'

Eu creio em Ti Deus-mãe/ Fonte do puro amor.
Eu creio em Ti Deus-irtnlo / Luz na escuridão /
Jesus Libertador 1

2. Não creio em Deus sem nome / Sem rosto e
sem lugar / Não creio no Deus dos homens
Que vivem a escravizar / Meus Deus é força de
vida /E a classe oprimida vem firme livrar.

3. Creio na força nova / Vinda da wÍiao
Creio no companJieiro / Fiel de coração
Creio no irmão, que foi morto /
Lutando disposto por libertação.

- - - -�Qu,,.,. e morreem piquete vcnccndor-;_.;:.:;:: _ _._;;:::;..,,.;:::...:::::...,.,,--;--1�'01l"EK1['{71D""'"'"-eift,-:----.-�---g:q�=i 
a mão que lhe �ta.e.-tortura. 

Só o rosto do amigo ieín'110me, 
e lugar em uma vida futura.
A terra e a história consomem, 
o covarde, a opressão e a impostura.

Santo, a luta vai continuar 
Os teus sónhOI vio restRUC:itar. 
Operários se unem prá lutar, 
Por teus filhos vlo continuar. 

É o gás, é o choque, é a tosse, 
fumaça, cavaco, ferida. 
Pobreza com fome, ·cansaço,
doenças, hora extra perdida. 

É a máquina quieta, parada, 
é a greve, o piquete, a policia. 
É o peão com a vida danada, 
entre a fome e a dor da sevicia. 

É o sangue que orvalha a justiça, 
dá a flor, dá o fruto e o pão. 
Ternura nas mãos da cobiça, 
se vinga em·rtova estaçló·' 
É Santo que·a'm.orté'hãô mata, 
soluços de Anas Marias. 
Nos órffios que perdem seus pais, 
renasêerirá$ idéias um dia. 

Santo, a lutít'vai continuar ... 

Quem diHe que nlo somos nada, 
que alo temos nada para oferecer? 
Repare nossa mãos abertas, 
trazendo as ofertas de DOIIO viver. 

A fé do homem nordestino, que busca um destino, 
um pedaço de chão. 
Á luta do povo oprinúdo, que abre caminho, 
transforma a naç4o. 
ô, ô,ô,ô, recebe, Senhor ! (Bis) 

Retalhos de nossa história, bonitas vitórias, 
que meu povo tem: Palmares, Caldeirão, Canudos, 
são lutas de ontem e de hoje também. 
ô, ô,ô,ô, recebe, Senhor ! (Bis) 

Aqui trazemos a semente, sangue desta gente, 
que fecunda o chão do Gringo e tantos lavradores 
Santo e operários em libertação. 
ô, ô,ô,ô, recebe, Senhor'! (Bis) 

Coragem de quem dá a vida, seja oferecida neste vinho e pão. 
A força que destrói a morte e muda a sorte. 
É ressurreição 1 
ô, ô,ô,ô, recebe, Senhor ! (Bis) 

,, 



6. SANTO
1. Santo és Tu, Senhor, e Deus do Universo

aquele Deus que guia a nossa vida
pelos caminhos da justiça e da paz
levando os homens todos a unidade.

2. Santo és Tu, Senhor, amigo e pai dos
homens / aquele Deus que agora vai dizer
Eu sou o amor e quero o amor na Terra
a transformar e libertar meu povc,.

3. Santo és Tu, Senhor, no Cristo que ensinou
que os homens todos devem ser irmãos
e que a justiça ainda aqui na Terra
precisa ser o segundo Evangelho.

4. Santo, pra sempre_ Santo, és Tu Senhor
de nossa história, / a Ti louvor e toda honra
e toda glória, agora e sempre e por toda
eternidade / e a todos nós na comunhão do
seu amor (3X)

7. PAI NOSSO DOS MÁRTIRES
Pai DONO, doe pobres marginalizados ! 
Pai nosao, doe mártires, doe torturados ! 
1. Teu nome é santificado / naqueles que morrem e

defendem a vida. / Teu nome é glorificado, /
quando a justiça é nossa medida. / Teu Reino é de
liberdade, / de fraternidade, paz e comunhão. /
Maldita toda viol!ncia / que devora a vida pela
repressão. /: ô ô ô ô ô ô ô ô :/

2. Queremos fazer tua vontade, / és o
verdadeiro Deus libertador. / Não vamos
seguir as doutrinas / corrompidas pelo
poder opressor. Pedimos-te o Pão da Vida, /

---+----�nlo da se�n�,___9_plo�das multidaes./-
0 plô que traz humanidade,/ que constrói o 
homem em vez de canhões. 

3. Perdoa-nos quando por medo, / ficamos calados
diante da morte I / Perdoa e destrói os reinos / em
que a corrupção é a lei mais forte. / Protege-nos.
da crueldade/ do esquadrão da morte dos
prevalecidos / Pai Nosso revolucionário, /
parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos.

8. FORÇA DA PAZ:
O pão sofrido da terra na mesa da refeição. 
O pão partido na mesa, se torna certeza 
e se faz comunhão. 
O corpo do meu Senhor é força viva de paz. (bis) 

Vinho de festa e alegria é vinho co coração. 
Vinho bebido na luta, se toma conduta 
de libertação. 
O sangue do meu Senhor é força viva de paz. (bis) 

Palavra vinda do Reino na boca de cada irmão. 
Palavra que fortalece, anima e esclarece 
a nossa união. 
Palavra do meu Senhor é força viva de paz. (bis) 

Flores dos jardins, dos campos, sorriso exposto no 
altar / Flores molhadas no pranto de quem deu a 
vida, prá vida mudar. 
A vida de quem tombou é força viva de paz. (bis) 

Água trazida da fonte, matando a sede que mata. 
Água da chuva no chão, traz vida e traz pão 
prá gente e prá mata. 
Água da vida, Jesus,: é força viva de paz. (bis) 

Ceia, sagrada aliança, ato supremo de amor. 
Ceia, encontro e esperança, de Jesus com a gente 
transformando a dor. 
A ceia do meu Senhor é força viva de paz. (bis) 

Louvor que nasce da história, do dia a dia do povo. 
Louvor ao Deus verdadeiro, fiel justiceiro, 
Pai do mundo novo. 
O nome do meu Senhor é força viva de paz. (bis) 

9. UTOPIA
Vai ser tio bonito se ouvir a cançlo, cantada de novo !
No olhar do homem, a certeza d.o irmlo. Reinado do povo ! 
1. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança

brilhar, eu vou cantar. Quando o povo da rua sorrir e as
roseiras de novo florir, euvou cantar. 
2. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se

encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros
que cercam os jardins, destruindo então os jasmins,
vão perfurmar.

3. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação,
eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão,
assinado em um.só coração, vai triunfar. 
4. Quando a vos da verdade se ouvir e a mentira não

mais existir, será, enfim, tempo novo de eterna
justiça, sem mais ódios, sem sangue ou cobiça: vai ser
assim.

COMPROMISSO COM OS 
MÁRTIRES DA CAMINHADA 

Celebrante: 
Celebrando a Páscoa de Jesus, e sempre na vigília e na 
caminhada do Reino, fazemos, na Fé, a memória de todos os 
martírios, assumimos a História com Esperança, e abraçamos, 
no Amor, estes compromissos: 

Povo: 
- Na familia, no trabalho, na luta e na festa, seremos sempre
testemunhas alegres ela Páscoa.
- Meditaremos e anunciaremos · a Palavra de Deus e .
celebraremos a Fé e a Vida em Comunidade.
- Participaremos ativamente do Sindicato, da Política, do
Movimento Popular.
- Lutaremos pela Terra e pela Moradia, pela Saúde e pela
Educação, pelo Trabalho e pelo Lazer.
- E contestaremos o neoliberalismo e o latifúndio, a corrupção
e o servilismo, o consumismo e a manipulação.
- Jovens e crianças, mulheres e ·homens, no campo e na
cidade, diferentes nas culturas e iguais nos direitos, seremos 
um Povo só, nos muitos Povos desta Pátria Grande. 

Celebrante: 
Fortalecido pelos testemunho de nossos mártires e 
acompanhados pela ternura da M.ãe Maria, em nome do Pai, 
do Filho, e do Espfrito Santo, Amém, Axé, Aleluia ! 

1 
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PASTORAL OPERARIA 
LISTA DE PRESENÇA 

NOME: _________________ _ TEL.: _____ _ 

END.: _________________ _ CEP.: ------

BAIRRO: ______________ MUNICÍPIO: ________ _ 

NOME: _________________ _ TEL.: _____ _ 

ENO.: _________________ _ CEP.: ------

BAIRRO: ______________ MUNICÍPIO: ________ _ 

NOME: _________________ ___ TEL.: _____ _ 

ENO.: _________________ _ CEP.: ------

BAIRRO: ______________ MUNICÍPIO:---,;__.;. ________ _ 

NOME: _________________ _ TEL.: _____ _ 

CEP.: ------

BAIRRO: _________ ....;..... ____ MUNICÍPIO: ________ _ 

NOME: ________ ,;;..,_;._.__� _ ___: ______ _ TEL.: _____ _ 

CEP.: ------

TEL.: _____ _ 

END.:�----------------- CEP.: ------

BAIRRO: __ _____, ____ __,;,.. ______ MUNICÍPIO: ________ _ 

END.: _____ � _____ ....;_ _______ _ 

- Reunião - Dia / / 
-------

Local: 

TEL.: _____ _ 

CEP.: ------
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PASTORAL OPERÁRIA DIOCESANA 
SEDE: Rua Capitão Chaves, 60 
CEP: 26.224-01 O - Centro de Nova Iguaçu - RJ

Jesus disse: "eu vim trazer fogo a terra, e o que quero é que queime ... " toda 

injustiça, jàme e opressão ao pobre e excluído. 

Como trabalhadores, companheiros do operárw de Nazaré, queremos ser 

responsáveis pela constn,1.ção do reino da.Justiça e da cidadania plena e solidária. 

Para isto estamos organizando uma reunião no dia ____ ! ___ ! _ __ às 

na Sala 
- ----- ----------- - - ------------

Rua: 

Confiando na sua presença, aguardamos atenciosamente. 

Um abraço Pastoral. 

A Coordenação 

C:\CDFSP\FÓRUM CONSTRUINDO A CIDADANIA PARTICIPA TIVA.doe 
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.· . ·;=.:-· Plebiscito Nacional 

sobre a ALCA 

ESCOLHA APENAS UMA DAS 
ALTERNA TIVAS EM CADA PERGUNTA

O governo brasileiro 
deve assinar o tratado
da ALGA?

O governo brasileiro
deve continuar 
participando das
negociações da
ALCA?

O governo brasileiro

Sim Não 

D D 
Sim Não 

DD 

deve entregar uma Sim Não 

parte de nosso 

Dterritório - a Base de D Alcântara - para 
controle militar dos

• Estados Unidos?

Plebiscito Naciona� 

sobre a ALCA 

ESCOLHA APENAS UMA DAS 
ALTERNA TIVAS EM CADA PERGUNTA

O governo brasileiro 
deve assinar o tratado
da ALGA?

Sim Não 

D D 
O governo brasileiro Sim Não
deve continuar 

D participando das D negociações da
ALGA?

O governo brasileiro
deve entregar uma Sim Não 

parte de nosso 
território - a Base de D D Alcântara - para 
controle militar dos
Estados Unidos?

Plebiscito ªa.c·on 

sobre a ALCA 

ESCOLHA APENAS UMA DAS 
ALTERNATIVAS EM CADA PERGUNTA

· O governo brasileiro 
deve assinar o tratado
da ALGA?

O governo brasileiro
deve continuar 
participando das
negociações da
ALCA?

O governo brasileiro

Sim 

D 
Sim 

r-JL_ 

Não 

D 
Não 

D 

deve entregar uma Sim Não 

parte de nosso 
território - a Base de D D Alcântara - para 
controle militar dos
Estados Unidos?

Plebiscito ��acionai 

sobre a AlCA 

ESCOLHA APENAS UMA DAS 
ALTERNATIVAS EM CADA PERGUNTA

O governo brasileiro 
deve assinar o tratado
da ALCA?

Sim 

D 

Não

D 
O governo brasileiro Sim Não 

deve continuar 
J [] participando das [_ __ negociações da

ALCA?

O governo brasile·ro
deve entregar uma Sim Não 

parte de nosso 
território - a Base de D DAlcântara - para 
controle militar dos
Estados Unidos?



PASTORAL OPERARIA 

DIOCESANA 

PLANTOES: 

De Segunda a Sexta Feira 

das 14 às 17-horas 

ºREUNIOESDO GRUPO 

Horário: 

Local: 
C:\CQFSP\FÓRUM CONSTEWINDO A CIDADANIA PARTICIPATIVA.doe 
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PASTORAL OPERÁRIA NO RIO DE JANEIRO 

PARA: 
ASSUNTO: 
OBJETIVO: 
DIA: HORÁRIO: 
LOCAL: 

SEDE - Rua Capitão Chaves, 60 
Cep: 26221-01 O - Centro de Nova Iguaçu - RJ 

Tel: 2767-7943 (recado) 2669-2259 (recado) 

Oocumento2 



PASTORAL OPERÁRIA 
RIO DE JANEIRO 

"Estejam sempre prontos a dar razão de sua esperança." 
(lPd 3,15) 

[sede: Rua Capitão Chaves, 60 ! ! CEP: 26221-01 O - Centro - Nova Iguaçu - RJ ! 
/Telefones p/contato: 2767-7943/2669-2259 (recado)!�--------------------------------------------------'
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PASTORAL OPERÁRIA 
RIO DE JANEIRO 

"Estejam sempre prontos a dar razão de sua esperança." 
(lPd 3,15) 

Diocese de Nova Iguaçu 

Recibo 
Recebemos de __________________ da Paróquia ______ _ 

_____________ a quantia de R$ -----� referente a contribuição para a l Sª 

Romaria dos Trabalhadores (as). 

Agradecemos a colaboração de seus romeiros que se conscientizaram e entenderam a proposta de 

auto-sustentação que toda a Pastoral deve ter, e na certeza de nos encontrarmos novamente na 16ª romaria, 

desejamo-lhes muitas bênçãos e graças. 

Que Nossa Senhora Aparecida nos anime e fortaleça nossa caminhada na construção de uma nova 

sociedade que tenha como valores o amor, a justiça, a solidariedade, a partilha e fraternidade. 

Nova Iguaçu, de 2002. 

Flávio Antônio Brandão de Souza 
Pela Coordenação da 15ª Romaria dos Trabalhadores (as) 

Diocese de Nova Iguaçu (RJ) 

------------------1

Sede: Rua Capitão Chaves, 60 
CEP: 26221-010 - Centro - Nova Iguaçu - RJ ! 
Telefones p/contato: 2767-7943/2669-2259 (recado)! 

.. 
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Nova Iguaçu, 15 de março de 2006 

Reunião de preparação do encontro do Fórum Diocesano das Pastorais Sociais -
18/03/06 

Objetivo do encontro: Formação e A1iiculação das Pastorais Sociais. 
Eixos a serem trabalhados: 
1- Fazer uma fotografia da realidade social da Diocese;
2- Tema do dia: Profetismo e cidadania;
3- Apresentar Planejamento;
4- Fazer os encaminhamentos;

Resolvemos dividir o encontro em três etapas: 
1- Resgate da caminhada (fotografia da realidade ... ): celebração (mística) conjunta com o encontro da

Pastoral da Saúde - Pés contando a história da caminhada .... lembrar do processo de que outros já 
construíram no passado ... , e deixar alguns pés em branco .... significando a construção do futuro ... ; 

2- Tema do encontro: (Pe. Agostinho e Flávio ... ): J>e. Agostinho resgata a história dos Profetas do
passado e os de hoje (nós?) e a cidadania ... ; Flávio complementa com alguns tópicos do encontro
nacional fé e política ... ;

3- Planejamento:
a) repassar o planejamento da coordenação diocesana das pastorais sodais ... (fazer cartaz grande, e se

possível fazer cópia para o pessoal) ... ;
b) recuperar as equipes provisórias dos regionais: quem são? O que planejaram? Õ que foi teito? Como a

coordenação diocesana pode ajudar? ...
c) Rifa das pastorais sociais: Moisés e Ruy;

Cronograma do encontro: 

9:00 - Celebracão (I A etapa): 
9:40 - Tema d� en�ontro (i+ etapa); 
10: 15 - café; 
10: 3 O - retorno; 
10:40 - Planejamento (3 ª etapa); 
11:40 - Encaminhamentos; 

Tarefas: 

Sônia Martins: fazer cartaz grande do planejamento; preparar água de cheiro junto com a Cristina; ... 
Flávio Antônio: fazer os pés de papel com a história; fazer os cartazes das pastorais; preparar os cantos; 
comprar o sal gr.osso, frutas e biscoitos, copo descartável, cafê ... 

C:\CSp\Flavio Pifô\eneontro das past. soe. 1? de março.doe 
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Vamos conversar? 
No compromisso e seriedade de ser PO, inauguramos neste mês, esta página de conversa. 

É um espaço de troca de jóias entre nós, porque nossas idéias são raras e tem que ser 
mostradas e aproveitadas. Vamos socializá-las, respondendo aos quadros abaixo: por carta, 
por telefone, por e-mail, pessoalmente, por outras pessoas ... O importante é responder ao" 

P.O.res momentos", ao "Maiores Momentos" e ao "O que tem nas POs"

• P.O.res momentos (de relaxamentos)
Na alegria de ser PO, inauguramos um quadro "alegre" nesta nossa cara:o P.O.res 

momentos (se lê peores momentos). É um jornal que já existe há algum tempo, idealizado e 
criado pela PO do ABC/São Paulo. Sempre após os encontros, alguém fazia um resumo dos 
momentos engraçados (piores momentos) e relatava-os em forma de jornal falado.A partir 

··-··-··-··----.. ---_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. ____ .. _ .. _ de_ a.zora,_ elepassa _&._ter um quadro_ impresso._ .. __ _ .. _ .. ------ ________ .. ___ .. _ .. _ .._ 
1 

i 

i Caríssimos(as) companheiros(as) 
1 Durante a visita à PO do Ceará ficamos querendo degustar uma galinha caipira e não 
1 foi possível, porque houve um problema de compreensão. Acabamos comendo galeto e 
i lançou-se a dúvida: galinha caipira e galinha do pé seco são a mesma espécie? Outros 
l dizem que deve se dizer "galinha capoeira". Afinal, o que devemos pedir, para obter o prato
! desejado? E em quê lugar deste Brasil, a liberação nacional da PO poderá degustar o tal
l prato, com receita à base de ave? Aguardamos respostas.
i 
··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-o.-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-

• Maiores momentos ( de questionamentos)
Na nossa tarefa de construir nova sociedade, um questionamento toma conta 

incessantemente de nossas cabeças e nos parece fundamental, a sua reflexão. Por isso, 
lançamos aqui a questão que parece simples, mas que é complexa e essencial. Portanto, 
mande respostas sobre: O que é trabalho ? 

• O que tem nas POs

Na PO do Ceará tem o memorial Dolores Borges. É um troféu que se oferta a 
pessoas que realizaram grandes trabalhos e contribuições à comunidade, ligadas ou não à 
Pastoral Operária. No mês de maio, ele foi entregue durante o Simpósio realizado em 9 e 1 O 
de maio. 

O que tem no envelope 
Tem a mensagem da Romaria dos(as) trabalhadores(as) do Rio Grande do Sul que ocorreu 
em 1 ° de maio. 
Tem o cartaz e a mensagem da Romaria dos trabalhadores e das trabalhadoras que 
ocorrerá em 7 de setembro, em Aparecida/São Paulo. Tem eijinho e abraço fraternL An nia Ca:1 (T� �� a) 
e o Secretariado � da PO 

t� 26 anos da Pastoral Operária Naclonal, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores

*-*���� /V"V'V". ���-�A��:::._�,...,..,., 

•,< ... 

. .. , 

·' 
.. , 

·.:· 

. ,\ 
·,,
·.<... � 



$�����·��� 
<< 

!l 
�� 
<.\ 
<,, 

,, 

,: 

P,a:staral o,aenriãrla Na,clonal 
]...,rnç:;, d .. H Sç., 1 ;""{4, - S.�ln 1 001 / f 4� nn•t.ar - C.:c-:nt.n-,,. - SJiir. .. t•.uu·l -,.-S1• - •C:.C:p_: O•f•IH) 1 -(ll)t) 
-r.e-1 .. : (OI 1-,. :111 o�--1 3-Y.� - :J'".ut'.'-: -<O•I t "I :1. 1.c�,'C---�'1.'."H2 - 1::--rn::'\iil: po .. no.;:o,lonrtl1;.�,!1�.c,,,.-,.1,"'.h• 

São Paulo, 13 de junho de 2003. 

Queridos e queridas da PO 

"Quem perde a história, perde a memória. Quem perde a memória, não volta para casa'" 
Padre Agostinho Pretto 

Alegria de ser PO - parte 3 
"Eu não estou desempregado. Eu trabalho na PO." Esta frase foi ouvida por mais de 

uma vez , em nossa visita à Fortaleza/CE. Foi falada por militantes da PO de lá e para nós, 
simboliza um grande compromisso e uma grande seriedade com o nosso trabalho. 
Simboliza a responsabilidade que temos em realmente ter a PO como trabalho de 
construtores do mundo novo. Um trabalho educativo, de formação, mas também prático, 
de constituição de grupos de geração de renda. É a alegria de ser PO, impregnada de 
compromisso e responsabilidades ... E carregada de esperançasI 

As visitas 
No mês de maio Pedrinho esteve no Sul. Terras de clima frio, mas de corações 

quentes e acolhedores. As romarias são grandiosas e fundamentais para o cultivo da 
mística. Na Romaria dos trabalhadores do Rio Grande do Sul, milhares de pessoas. Em Santa 
Catarina, um ritual diferente: a bênção do chá. E criatividade de sobra em ambos os 
eventos. 

Pedrinho esteve também no Rio Grande do Norte, onde houve uma das celebrações 
em homenagem a Padre Agostinho Pretto, nosso fundador, assessor emérito e incentivador. 
De lá, o companheiro Nael se corresponde direto, conosco. Não nos deixa sem notícias. 

Irmã Elza e Toninha estiveram no Ceará, para o Simpósio "A Globalização e os 
Desafios Contemporâneos". Terra de clima quente e de acolhimento ainda mais quente. 
Conhecemos a consistência das palavras dos companheiros do Secretariado da PO do Ceará. 
A alegria animadora dos(as) jovens da PO de ltapipoca, que encheram de sons e cores, o 
ambiente do Simpósio. A simpatia das(os) jovens da PO de Maracanaú, que nos ofertaram 
uma linda camiseta (vermelha). A perseverança e a fé das meninas da PO de Sobral, que 
reconstróem, carregadas de esperanças, o grupo de PO. 

Conhecemos também, os(as) companheiros(as) que demonstram que solidariedade e 
futuro do trabalho se realizam na prática. A paixão pelo trabalho das companheiras da 
Coopsol (Cooperativas de trabalho). A perseverança na prática, dos companheiros do 
serviço "Balcão de empregos". A seriedade e dedicação das companheiras e dos 
companheiros dos projetos da Área Três, como a Associação Santo Dias. O serviço e a 
presteza dos companheiros do Sindicato dos Metalúrgicos do Ceará e do Sindicato dos 
Comerciários. 

A ousadia, seriedade, esforço carinho e criatividade da coordenação estadual 
resultaram num salão cheio (média de 280 pessoas) atentas aos debates no Simpósio. 

Para não cometermos injustiças, citando nomes, pois poderíamos esquecer alguns, 
resumimos e esperamos que todos e todas se sintam contemplados no nome do 
companheiro Irando, que com sua simplicidade, simpatia, dedicação e respeito, simbolizou 
junto a nós, todo o sentimento e espírito deste povo que nos acolheu e a quem agradecemos 
de coração. 

Veja no verso, as novidades ... 

26 anos da Pastoral Operária Nacional, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores
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PASTORAL OPERÁRIA NACIONAL 

Lista de endereços: 
Grupo de base ( ) Sede Dioc. ( ) PO Estadual ( ) 
Coord. Dice. ( ) Boletim Nacional ( ) Outros ( ) 

NOME: 
--------------------------

RUA: 
--------------------------

BAIRRO: ____________ CIDADE: _________ _ 
ESTADO: CEP: __________ _ 
DIOCESE: GRUPO DE BASE: ______ _

FONE: FAX: __________ _ 
DATA DE NASCIMENTO: ___________________ _ 

NOME: _________________________ _ 
RUA: ________________________ _ 
BAIRRO: CIDADE: 

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

ESTADO: CEP: 
-----------

D 1O CES E: GRUPO DE BASE: ______ _

FONE: FAX: 
-----------

D ATA DE NASCIMENTO: ___________________ _ 

NOME: 
RUA: ' 

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

BAIRRO: ____________ CIDADE: _________ _ 
ESTADO: CEP: __________ _ 
DIOCESE: GRUPO DE BASE: ______ _

FONE: FAX: __________ _ 
DATA DE NASCIMENTO: ___________________ _ 

NOME: _________________________ _ 
RUA: ________________________ _ 
BAIRRO: ____________ CIDADE: _________ _ 
ESTADO: CEP: __________ _ 
DIOCESE: GRUPO DE BASE:

-------

FONE: FAX: __________ _ 
DATA DE NASCIMENTO: ----------::----,----:::--,--------

•NOME: _______---=---'----------------

RUA: ________________________ _
BAIRRO: ____________ CIDADE: _________ _
ESTADO: CEP: __________ _ 
DIOCESE: GRUPO DE BASE: ______ _

FONE: FAX: __________ _ 
DATA DE NASCIMENTO: ___________________ _ 

NOME:_--=,---=�--....,...:..,,::-,--=-----=--=---------------
RUA: ________________________ _ 
BAIRRO:---------=---:�---- CIDADE: _________ _ 
ESTADO: CEP: 

-----------

D 1O CES E: GRUPO DE BASE:

FONE: FAX: 
--------

-----------

D ATA DE NASCIMENTO:-----,-----------------

NOME: __ __::::=:::::� ___ __::_ ______________ _ 
RUA: 
BAIRR_O

_
:
---------,------C-I

_
D

_
A

_
D

_
E

_
: 

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

ESTADO: CEP: 
----------- -----------

DIOCESE:_:::.:::;=�------- GRUPO DE BASE: ______ _

FONE: ____________ FAX: 
DATA DE NASCIMENTO: _________ -_-_-_-_-_-_--=._--=._--=._-=._-=._-=._-=_-=_-=_-=_-=_====

. --



REDE CIDADANIA 
SUL FLUMINENSE/BAIXADA

16º ÊNCONTRO NOVA IGUAÇU 11/11/2001 

TEMA 

# � #
#
FINANCIA!\IIENTO 

PUBLICO 
DE CAMPANHA ELEITORAL 

- Ansiosamente aguardamos sua presença -

FORUM CONSTRUÍNDO A CIDADANIA PARTICIPATIVA 
Av. �rechal Flortano Peixoto, 2262 - CEP 26210-000 Centro - Nova Iguaçu 

" 



TEMA 

FINANCIAMENTO PÚBLICO 
DE CAMPANHA ELEITORAL 

CONVITE 
Nos reunimos com o firme propósito de construirmos um país melhor para nós e nossos 

descendentes. Sabemos que há uma acomodação do povo brasileiro em lutar pelos seus direitos, 
confundindo político com benfeitor, a mudança cultural será lenta e trabalhosa, mas vale a pena o 
esforço. Com certeza já conseguimos fazer alguma diferença. Convidamos todos os grupos empenhados 
neste trabalho a se fazerem representar nesse nosso 16° encontro em Nova Iguaçu. Está previsto que 
juntos planejaremos às atividades para o ano de 2002, assim sugerimos que tragam propostas de temas 
para os próximos encontros. 

Contatos: 
Tancredo 2667-1200 (Trab) Flávio 2768-2915 Fax C.D.D.H.( 21) 2767-1572 A/C Aivto Fax 2667-4045 A/C Wilson 

-

A& MM PROGRAMAÇAO 

HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 
8ÀS9:00h CREDENCIAMENTO 
8:10 ÀS 8:50h CAFÉ 
9ÀS9:10h BOAS VINDA.5 E COMPOSIÇÃO DA MESA 
9:15ÀS 9:25 LEITURA DA ATA 

9:30 ÀS 10:30 PALESTRA 

10:35 ÀS 11:15 DEBATE 
11 :20 ÀS 11 :30 CAFÉ 

11 :35 ÀS 12:35 TROCA DE EXPERIÊNCIA 

12:40 ÀS 13:30 PLANEJAMENrO 2002 

13:35 ALMOÇO 

COORDENAÇÃO 
N .IGUAÇU 
N. IGUAÇU
N.IGUAÇU
ITAGUAI
N. IGUAÇU
N.IGUAÇU
N.IGUAÇU
N. IGUAÇU
N. IGUAÇU
N.IGUAÇU

--- OBSERVAÇÕES: ---
- Os grupos da rede deverão trazer um relatório

escrito de suas atividades e experiências,
para serem enhegues a coordenação logo ao
chegarem (se possível uma cópia para cada
grupo 25). O grupo em sua apresentação
terá direito á três núnutos para apresenta-lo
no plenário.

- Através da Cooperativa Gostinho Bom
serviremos um delicioso almoço à R$ 3,00.
Cardápio: Arroz, Feijão, Macarronese,
Salada Verde e duas opções de carne.

- Pedimos se possível uma confirmação de
quantos do grupo irão almoçar, pois a
cooperativa precisa se preparar, obrigado

- Mapa de como chegar ao local do
encontro.encontra-se no ver.;o desta folha.

- Ansiosa1nente aguardamos sua presença -

FORUM CONSTRUÍNDO A CIDADANIA PARTICIPATIVA 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 2262 - CEP 26210-000 Centro - Nova Iguaçu 
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REDE CIDADANIA 
SUL FLUMINENSE/ BAIXADA

1r ENCONTRO NO� IGUAÇU 1111112111 

IEMA 

FINANCIAMENTO 
PÚBLICO 

DE CAMPANHA ELEITORAL 

DATA: 

11 novembro 2001 

HORÁRIO: 
9h às 13h30 

LOCAL: 
Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu 

R. Antonio Wilman, 230 Moquetá 
Nova Iguaçu CEP: 282115-420 

- An�iosamcntc aguanlamos sua prcscn�-a -

� 
FORUM CONSTRUINDO A CIDADANIA PARTICIPATIVA 

Av. ll.t:lechal Ftoria,o f91xoto. 2262 • CEP 26210-000Cemo - NoYa lguoçu 

REDE CIDADANIA 
SUL FLUMINENSE/ BAIXADA

1rENCOtmlO NOWUGUAÇU 1111112111 

!EMA 
. 

# ,.,f
#
FINANCIÀMENTO 
A PÚBLICO 

DE CAMPANHA ELEITORAL 

DATA: 

11 novembro 2001 

HORÁRIO: 
9h às 13h30 

LOCAL: 
Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu 

R. Antonio Wilman, 230 Moquetá 
Nova Iguaçu CEP: 26215-420 

- Ansiosanu·ntc auuanlamos sua presença -

� 
FORUM CONSTRUINDO A CIDADANIA PARTICIPATIVA 

Av. Morechol Ftorla,o 1'91xoto. 2262 • CEP 26210-000 Centro • NoYa Iguaçu 

REDE CIDAD ,\ MIA 
SUL FLUMINENSE/ BAIXADA 

n.i, 11'"81COIITRO NOVA IGUAÇU 11111 l2tt1 

IEMA 

FINANCIAMENTO 
PÚBLICO 

DE CAMPANHA ELEITORAL 

DATA: 

11 novembro 2001 

HORÁRIO: 
9h às 13h30 

LOCAL: 
Centro de Direitos Humanos da DloceN de Nova Iguaçu 

R. Antonio Wilman, 230 Moqueti 
Nova Iguaçu CEP: 2121� 

13111 Ansiosamente aguanlamos sua prcscn\·a -

FORUM CONSTRUINDO A CIDADANIA PARTICIPATIVA 
Av. M:lrechol Floltono -,io, 2262 • CEP 26210-000 Centro • Novo lguoçu 

REDE CIDADANIA 
SUL FLUMINENSE/ BAIXADA 

. 
trBtCONTRO NOVAIGUAÇU 111ttl21tt 

!EMA 

Fl�ANCIAMENTO 
PÚBLICO 

DE CAMPANHA ELEITORAL 

DATA: 

11 novembro 2001 

HORÁRIO: 
9h às 13h30 

LOCAL: 
Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu 

R. Antonio Wilman, 230 Moquetá 
Nova Iguaçu CEP: 26215-020 

- Ansiosarncntc auuanl:unos sua presença -

� 
FORUM CONSTRUINDO A CIDADANIA PARTICIPATIVA 

Av. M:lred1al Floltono -,io, 2262 • CEP 26210-000 Centro • Novo lguoçu 
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REDE DE CIDADANIA SlJL FLlJl\11NENSE - BAIXADA 

13
º 

ENCONTR<l REGl<)NAL 

Porto Real, março de 2001 

C O N V I 1·� E 

Não podemos fechar nossos olhos e ignorar que existem inúmeras pessoas que 
não desfrutam dos direitos básicos que garantem uma vida digna. Temos cada um de 
nós o dever, a obrigação e a responsabilidade de assegurar CIDADANIA plena à lodos. 

Nossa participação na vida política do nosso bairro, da nossa cidade, nas 
associações de bairro e nos partidos políticos podem gnrantir CIDADANIA PARA

TODOS. Essas iniciativas são capazes de melhorar nossn cidade e mudar nossas vidas. 
Assim, para darmos continuidade e reforçarmos esta caminhnda, convidamos os grupos 
já formados, e os em formação· para participar do 13º encontro da Rede de Cidadania

Sul/Baixada, a ser realizado em Porto Real.

Data: 18 de março de 2001 
Horário : 09:00 às 13:00 hs 
Local: Colégio Estadual República Italiana 
Contatos: Creusa Fone: 0(xx) 24 - 3353 - 470<J 

César Fone: 0(xx) 24 - 3353 - 4136 / 3Yi0 - (,1 ,t I 

HORARIO 
09:00 às 09:30 h 
09:30 às 09:45 h 

09:45 às 10:45 h 

10:45 às 11:00h 
7Foo às 12:00 h 

12:00às 12:50h 
12:50 às 13:00 h �. 

-----···-· 
--·--------··--· ------- �-------�

PAUTA DO EV ENTO -- -- --

_·· -: ,h�,JitJAPí: ___ - COORDENAÇÃO
- - .... 

Acolhida e R�c.e:p çiio __ ·---· . . _ _ ________ __l�Jrlo Rca_!_ _____ 
Retomada do 12º encontro real i,.nJo c111 Duque Duque de Caxias 

de Caxias 
----·--- .. - - ----- ----

Tema: "O comportamento da C.mara" 
(continuação) ltaguai 

r I Dep. Artur Mess ias 
Intervalo **

Troca de Experiências "Pod ��_f_1:�1_ô�J!I�<)::_ ___ No�_)gu.i}_L!
A v aliaçiio dt;-E�m JI!��-----·------·- ___ Valença

Encerramento / /\gr_.ic! ccimcnlo ____ Duque Ca�ias __

OBSERVAÇÃO: Haverá almoço no local ao preço de R$ 4,00 
Mapa cm anexo. 
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REDE ESTADUAL DA CIDADANIA 

É UM GRUPO DE INTERCÂMBIO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE ÉTICA NA 
POLITICA E LUTA PELA CIDADANIA NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO. 

SÃO QUINZE MUNICIPIOS E A PARTIR DESTE ANO O MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU 
ESTÁ INTEGRADO ATRAVÉS DO 

FÓRUM CONSTRUINDO A CIDADANIA PARTICIPATIVA. 

03 '&) 

PROGRAMAÇÃO 2001 

Dia e Mês Município Tema 

18 de março Porto Real Funcionamento da Câmara Municipal 

20 de maio Valença Lei de Responsabilidade Fiscal 

19 de agosto ltaguaí Conselhos Comunitários 

11 de novembro Nova Iguaçu Financiamento Público das Campanhas Eleitorais 





.. ·{, 

REDE DE CIDADANIA SUL FLUMINENSE/ BAIXADA 

14° ENCONTRO REGIONAL - VALENÇA 

CONVITE 

Nos reunimos com o firme propósito de construirmos um País melhor para nós e 
nossos descendentes. Sabemos que há uma acomodação do povo brasileiro em lutar 
pelos seus direitos, confundindo político com benfeitor. A mudança cultural será lenta e 
trabalhosa, mas vale a pena o esforço. Com certeza já conseguimos fazer alguma 
diferença. Convidamos todos os grupos empenhados neste trabalho comum a se . ! 1
fazerem representar neste nosso 14° Encontro, em Valença. 

Data: 20 de maio de 2001 Horário: 9,00 às 13,30 hs. 
Local: Instituto de Educação Deputado Luiz Pinto 

Rua CeL Benjamim Guimarães, 104-Centro 
Contatos: José Sérgio: oxx 24-453-4374 Claus: 0XX 24-452-0280

Vanderlei : 0XX 24-452-337 4 

jíl���. 1·1i1.•ttin:�11r ��ijttlf ,:·,1 
. IH" •Í ,, ,, l_ijl• J.

. 1111, l11,1lhh,.11ii tt!, 

8,30 às 9,00 •. Recepç�o e .A.ce>lhitja. 
9,00às 9, 15 ! Abertura pi D. Elic3s Manr,ing 
9,15 às �,30 · Leitura, discussão e aprovação ata de P()rtC> Real 
9,30 às 11,30 • Tema: Corrupção Eleitoral e Lei de Resp.Fiscal -

' Por Francisco Whitaker-Arthur Messias e Ney 
. Fernandes 

• 11,30 às 12, 15 • Perguntas e esclarecimentos
; 12, 15 às 13,00 !Apresentação das Experiências dos Novos

:.Grupos. 
l 13,00 às 13,30 • Encerramento

Valença 
Valença 
Porto Real 
Barra do Piraí 

Volta Redonda 

Duque de Caxias 

Expositores Sr. Francisco Whitaker - Secretário Executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz
Sr. Arthur Messias - Deputado Estadual da Assembléia Legislativa do RJ 
Sr. Ney Fernandes - Secretário de Finanças do Município de Valença 

\,-J \\<;Os participantes do encontro receberão, na acolhida, papel para formularem, por escrito, suas
perguntas aos expositores do tema, encaminhando-as à coordenação da mesa ao se encerrar a
exposição. 

0� � Os grupos veteranos dos encontros da Rede deverão trazer um relatório escrito de suas atividades
rl� 1·· experiências para ser entregue à Coordenação logo ao chegarem (se possível uma cópia para ca� 

grupo, ou seia, 18 relatórios). ,,Rr>� 1RGS �-1�\l� �t-� P.pl\cs-�1->��� e-.,� ?u't-JÀRJo, SIS � ó'SSiu6L
1 �.Js.{,p""---. c.:�\i,; \;>�\""'-' <::l('j SG' ()'<.., \'.)\ (\ !'-.\ l:lvilõ.O ') <. os w'"\ítoS /-A \.)1-.)'\C',t:r\ C)Ç. 

Obs. Almoço em restaurante "sirva-se a si mesmo" a R$ 8,60 o kilo, ou R$ 3,00 o prato comercial..

( 
Informar se fica para o almoco, logo na recepção. 

�L& 
• • 

Agradecemos a atenção e a divulgação dada a este convite.

Movimento Comunitário Valenciano Pela Ética na Política
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En(�ontro da Rede Sul- Ba i xada 

18 CUT .  2001 10 : 12 

A-a 9.4.Sh�. Dr. Paulo iiücw1J ::1 reu.uifü) apr�cntando Pe. í:"r,1w.;,1 ;;..;<J .:\ lve.::; ., qLI� wo.-s::!gui1 1 
arresem(mdo os rcprnscntantt:::, do� mLmici ()H)s d1:. Mr.:ndcs, I .. (di(:.e, �' inh< .. :i ral, Barr:.i d<' Pirai, Cai._i:.i:,. Porte, 
l<.�;lJ , It..alia:ia e Jt3guai. í.'.e2inho fala da importância do movim<;nt,>. Em :-:eg.uid�� fala da i.i.)nnaçã1l 1: J,) 
procl!dimento da Rede Sul�Ha.ixoetd,1 Justifica ele qu;;: -��: niio lemos at 1 Ül' ul l.imo encontro, faremos rnemúna .  
A tm:,;a (� convidada :1 falar: Ncide de  Pmhi::jn,1 ) e.; Abel bu;;c.and�1 a trnn:-:fonn.1ç:Ji<.) d <i  :mcicdade; Ver:-1 L 1.i.� i .:1 . 
fala da impont1ncia de h:Yar pan, Hi1m1 do Pirai a� i;;,p<..Tifncias; Cé.:;ur d<: Pc,rto Real(.2 pu�-:-oas). Na l uu •  
para a fom1a_.;.:1o d<.1 C<.1n:::clhc, Tute l i.lt da Cri,-tnyd e do ,\�iole�(:cnlt' l_pcdidc, de dd�:,�(.' d i �ern parH ..:kcl1,;:r < 
C()tl:-dhtl ); Vcrinho., de Itutiaia ( + 4 pc�snas ). fa%l"m c:om :,eu gr 1p,.l um .. T,mbate à cc,n-urcfio Demn 1c:ias ::i,,
M.P. ern fac<.: de seu mw1icip10 rt:r pugo 2 milhõe5. pela <-1cr;:-;:;ória de e::;cr i tói i o  �k advocacia dn Rv:, Bern;-di tP
de Caxias (+ 1 1.le��Xi) fala que o movimento está ap1.."Iia,, comi:9--md('. /,e:1 inho dité qu<::: .A.11ur ;vk:;sias está u
caminho. Diz também que o ekm<:nto forlc da rede i: o cncc,ntrn a <:<!(la 3 mi.;scs. J{econhc(:1_'. urna fo.lh:1 .  pú1s
nnlitas cidades não i::::-Wo presentes. A me:-.11 volta a se marii ft.:�.t<ir. Zc.1.inho acnmp,mha<lo por mais 5 p.:s,;n:1:, 
de Volta Rdonda. Ele fala sobl'� Ri:<k. A Rede nàll lt:In quem ma11di:. E n.·i.k onde h:i 1.n }::<1 de e:-:pt.·n(:nc1 .! -.:
de solid11ri<:',dadc. H.efüfiu-sc ao cncontro de juizo:� c prc,mot..1res_ <.:- :,1cbt)u mn;,. falhH ntio k�rmn:, arl 1c- 1.1lat1, ,
ningu6rn pitrn ir Do Rio foram ap,.mas <luas pefS<:\"W porque a ci)mu1ücu.:,.1k1 rnfo acontui.:i..:11 Lcmbrúu 1�imlx.:n:
qw.: a Comii;�lú d{1 Ética e Ciclaclaniu d�v� estar lignda à::. ussociaç:ôú.;; de rnoia:.lorc., e p;i.:::t úr::ii;; . No t:nunJln: 
u.r.n Vulcn1;.ft, cstavi:1:m pti:::$i:nt.c.:s rcprese,füull.�;!, <li.; 1 5  mw1 icipio::-. H(.'UYC rc-pr.;;sen i;-intç::; rk: fen:.,sóytifo 1.:111 
\/a lenya, l 'rfü: Rios está t.orn gnJ.nc.k: dificuldade. 

Nesse momento. Zl:zinho prop{íe dr.:�:liw .. '.r a mesa p,11'a rdorn;u- depoi:; c que o J\rttll' :\fo::;:-;Üts t<.:1 u 
40 minulols parn falar FiObtc..: o tema: Cot)f.;Clho:; Munic.ipai.�. Encara como ti::n! utiva de consoli.dação de gei;tfü.> 
rnutic ipa t i \ 11,, g,·imço da cidadal)i,, 1.: participaç:;1o . .  \.rl 1,1r Messias d 1, · 1dc.: i.:rr1 3 década.,. ,\:;:;1m: 
"' Anos 70 al.lg(;:. <lo mmnmento ri;i,,indic11tório. A:$ol :1a,;,;ú s <k IU\), dor •s. Amd;-1 c!>t" '- •\:fülf: ·,,:•h <. 

regimt: e.ln tl ila<lura., mesmo t11?1sim 11ou\.e µd(.1 J:3ras1 l  ilfü�tro orga 1i;;.1ç·ôe� mai:; e.,:p,;mlà.ncas. mar:; 
çmbrionana�; . S1.:lorcs no pa.is intc:iro se organi:?,anun �cm ai.ticu!açik> <..:ntrl" css-ts in,w:imcntos .
•- Anos �U jú M arliculaç1ío, ffvanço das 01.tHniza�·l,es sind, c.,n :� CUf. Em SS, pc1m1,;�o p.�n 
comuru::;t<l::; partic.ip,1.ri;.:m � ::;e ürga1Ü7,afem, Tiwmo.;; a figurn (k.:;lacada eia Tgnja Cat{, J i <.,:-, que ser,. i ,1 e 
1,1:;paç,() t1sici) para o povo se organi?.w·, Enlf:io se. a/n;,ol id<.>u na L5•reja. lh> pc,nlo de vi ::.t:1 i n�:t itucional. l<.xla 
essa vi;;ifo dç partici_p.:1ç:ão <.lo::. i:ristãos· nas pa$Wrni:;. militànci'.'l rx.,1ít1<..:a. Tinha ha'i, ido cm c;s Mt:.-dc.;l im e . .  <) . 

P1.1cbla , com a ()f!Çi.t<..> ÜH Igreja pe lo$ pobre:;. Fa;,.endo ligmn;.'.nlo i:i 1 greb :.frx;n�:oou wd:-i:; c,,-;:.;s forma,;, fa· 
pai't� ch.1 :sua <.:•PÇfiO incl'!nti,,r:ir a urganizaçiic, d(i povo. () ;)roce�::; ·, de eleiç,º,es dir�la:; �m 8:'i cnm cc,mi , · io--; e 
mnhili,;�1\:iio nw;.:i<.,rllll ,  C1.1n�,li ttúnte; ú pl"i,·\1 quçr 11�tlrnr. tn,�r ·alcr. A Çvnsl 1tmç.::io <.:1dadü trou,-.;c ganho, 
mas pred�Hl :;1,:r consolidados u partir de::;tat iu:sül.ncias. O prdi..:ilo receher 1\Tre::st.:ntanti::,; do JX>Vt>, votar a 
lei Orgânica dn w.uuic;ípi<.l. 1 

"' /\nos 90 cunsolidarnm uma fonna de m1lit&.,cia. Jist:i exige n1c:1� ti.:cni<Al. Nàu m<1is no ai-f'êeto 
r(!i,indkalório. M,.tri:o irnporlanti s�1mn Ekiç6cs dir'eUL,.;, ,:(.,rnício de t 1 t:Jli di..· um milh/fo <k pessúa:-, m\.lÍlas 
cidade:: fa.:;,e_ndo (,:omícios pc-r elei çôc� diicta:- e st:. <.:\llmina no;; r1wv1mcntos qui: implica gu(· o p:rvc, pa:;:';.1 u 
incluir ;lq 11J.lo qu1;.: em cç,nquü;tmlo com Juta. Em preciso of1ci,fl i�::1r ,)� c:;;paços de p11r1. icipaçj,). Nos anns 70 , 
qrnmtidude. Nos fiJlos 80,represe.nt;;i.ti\i.dad ·- (Movrn)enro d<l mulhe,, Ilt:.grt-, <..:t_;_ ). \lo� anos 90, o pt:rfil r.k, 
militantl.i mudou. Exigi;-:;i,: pri..,-parn político e 1.6<..:nico. entender das p,,!itica� ei,pcdü..:.as. O govçmo akgava , 1

ck.spreparn para não querer a participação. .Ma$ foi �:ndo superado o divorci(, mtrc.: o povo e ,-. s  polít ica�. 
T Tqi<..: h�i excelente�: gur:::i.don'.S de defe-n.sorcs de pol i tiç.,is públi<..:as e:;peu1.-ii:,_. forjadô$ a partir da:-: ne1.:c.;:;�id.ades 
de se oupa<:i lm�'.m. ·Fstc mHitant.<..� entende nlgo mai:· da política da qrn1l �k faz parte. A-mim SI! fom10u 
L:xc.;ekntc: quadro de pcssoi:is nas políti<..:as sclorial .  .1\ 1m1çlan\'.a .s� dú rw .-ocicdade e rdkli'.' 1�ú kgis lalivc1 1\ 

lut;:i so1 .. 1ial passa pa.ra ú i.,ampo institucion.il .  uas políticas setür:iui:; 
Os governos só :,;e nmdçram por i ni ciatiw1 kgal. º" n1.,.inidpio:.- não qu<::nmn insistir cmn. 

transp::ircnéi;, na rcbç.àú cou1 t::,::;<:.:s conselhos de f\li:"Wo d�: políticas públ ic�is. A nccessiuá<..k de :,!.: t (•rn:u· 
t(:l,;uico �Itl rdaçifo às pr,l jtÍCaS Sí;{(lt'iais tira O conselhei ,-o Je SIJJ:! orgar..it .. açilú de ,,\'.t<l ba;-;;,;_ () que <la t,n�a ao
consdheiro é sua capacidade de m(,bi l i ;�,lr n socicdadt.:. m,J.'> a falta de temp<) o unpcde. Alg.ur,s m 1m1c1pws
criaram fó1un:<: e c-<msi:lho� çomunitários que levi'.l.n1 l)l°�)p�),;l.::i:; ao:; i..:on�clho'-. /\ de5artic1.1laç.'Ie pre íud icà 
Muitas ye.ze:s um membro du $1;:(.;J'etm'iu ck saúde não· pcr,:.'.cbc que uinri dt:rtrmmadtl situaç.ão com urn mi.:nor. 
está diretamente l igada á :-ecre.t;1rü1 Jo menor. 

O:, c1.im;çlho:,: mrnucipai� silo instrw·nento:s inovadorn�. de nnw p11rt1cipa,;[io ativa. Mas hil llmH

cidadania n�;l i berãl ern di�:1mt:i ci:1m a cic.ladarii,1 a!.i võ! . (>1.11.:n:rnt':, qix :� pol í t ica púhi lc.a ::.:: C\)m:,,J id,,J j:;,e. 

F' l  



,. 

P Ct" guJ'\ rn s: 
• O Mçanient,i pmicip;iti\'o não implanwdo d<.; m<Xlo cfotívo o-m t.xlas as cidade�: nílo é apcm1s

pedagógico'/
• As pc�:;oas que nos rcpr..-:scntam demro do consdho nJo duo rcsposUt à. connmidadc, RsJX:ciahnentc os

c,;111duais c nacionai:,;.
• Os mi.:mbros dos CDi1selhos reclamam que mis cons1,;)hos cx1stcm só para receber verbas, e o prefeito

não dá o apoiú devido.

•c0mo $l: Ngani7.M para in;;titu.c1onaliZM os c.Ór1,-;elhus?
Rcsposuis:

O orçamento pan1ctpativn tem ofo,edõo avar1ços. Como s..10 vários experiências, Nlo podemos 
<li.zer que tt.•.fas s.ITo a.-ssirn. A soh1ção seria sair do nível técnico e se popularizar estu::; diooussõe:'i. Os 
ç�n:;elho� são críaJos :;.:, para reccher v;;rha tederr,I e n.lo wtoma no nível Je município. Não t1:1n pre;;a, 
mrds fácil que presa i:;olada. O:; polo$ sctodais são í111portantc:i, fort.:i.lecer os c-1nsdhos comunitários que 
elegem os clernen10s pttra os conselhos paritários. Ao contnirio Je tcnnos setores isolados por políticas, 
tcnno� fór1$1 de políticas pút->lícas, no qúal os con

.
:;i;lheiros teriam 3Denlo obrigatório. 

As co1úer&ncias são ohrigatórias pois apontam a:� linha$ para as pohticas sct�l1 iais. Nelas pockmos 
contar C4..)lll H expe,icne-ia de quem cscú na Juta e de quem tem o conhecimento t.6cnico. Ho Brasil temos 
d�"llH'.lcracia, mas não temos umn cultüJa dernoorMica. Defendemo:5 a dcrnocracia com fins pcssoafa O 
dirciln di: rios sobrcpúr ao:; úutros. 

O �:stado não <.: democrátiM, ole 6 a,;;sistencialista. corrupto. Tom<1r este f:swdo uberto e 
transparente. é o trabalho <l;:is políticas públicas, 

7.ezinho propõe que mais algum.�i<: i:x;ssoas /'.;e iru;crcva:rn para qui;:iitionamcntos e pergw'ltas àpós o 

Cída pc<l<; que Artur esclareça sobre encaminhamento�: nos c.011Sç)hos. Como agir? A v1.:rha c:stá 
vindo mas mfo temos ac��w.(Fl.lNDP.F) 

Cé�-.:11" pcrgunlu sobre mohiliz.,;.;.ão, pois t<">dos são ligado� à prdeitura, no caso das pequenas
c1dndes 

ILutfaia não c-0nsegUe saoer sohre a fomrnção dos conselhos. Q,.w faz�!'? 

Artur: O Art. 1 Constituição _já pressupõe um gr�,u de participação. Todo }X'>der cmanu do púvo_c
poderá exercc;r na:; forra.is pn.:vi:,;tas em léi. 

Artur lernbrn que (,"I!l Brasília �ó intDressa as 111.as do co�lho, edital dt' convocação. Ela e um 
respaldo itnport.untc n.:i rclw;ão .;(.>tn o M.P. A cupulado rvf.P, l!�lé'.1 vivcndn umu :·eluçiic, perigosa com o podei' 
do R.J. Ma� há que si; üwc:mr ni��n. O M.P. é o fiscal c.lu lei � da d!!-mocracia. Não podemo$ disper1sá�lo. A 
µr.:s:;flo nao L: npc11us n<> uspc.-ctn lcg.il, mns rx;lu 1dc1Janiu, 

As :secretarias 6 que tormulam os on;mnentm,. Norm:-1Jrn ntc: $à consult.:idas ou nào, (r'UNDEF) ,, 
M.F.C, anuncia que sc vocc for ao H.B e solicitm· o e:\.tr,1tn do FunJef c.Jc é obrigado a. forn&:cr.

Pastor Gilberto agrndecc li presen1.,�1 de A,1ur Messias e o todos e pcd1.: a Th:us que nossa 
cami.J'\ha•±1 s�ja produtiva. Ele folll ainda }X)r 'lwguaí e ll-tlu da nos:.a luta contra a implcu1�çâo da 
TERMRLRTRICA A CARV.Ã.0 e que o no::;so o�je1ivo 6 provo,c.ar uma nova audiência pública. Pede Ajml.1 
parn colc;:la de assinatur:-1.s P...:de t,unhém a pri:senç,1 de lodot, na Al.t:'.R.T_ dia 30/9/0 l . Convidu Sérgio 
R1ct1rdo paH1 se m:ulifo��t.ru 

Sc!tgi0 Ricurdn (ambfonmh:mn Ek f�lü doa preJu17o. da U. I". e <li1. 4uc 47 foram coinprnc.lns no prirntiro 
gowrno FHC. O Est,:1do RJ licen.;iou, lic,;nça prr;.,:i.:i. A que$tão d<) mdo ambít::ntc é ttrml questão do rutun.>, 
mexe cotn a vida. Nesse l,'.iSO. estamos falando de mudan•;as climúdcas. Não vale à pena invclitir num 
rn1">ddo qw deu mi que deu: p:iluii,�ão da INGÁ. 1000 toneladas de lix() químico. BNDf:S, financiu pc,lui�o 
m� não financia saneamento Msico e morn<lia. Lei 9605, Lei de i.:J'Í1ne::; ambientai::.. a rcsporisabjhdad1,; 6 do 
gov�rno e do poluidor. 

Zé�111h, pede pQl'a cncw1linhar o apoio ,para Itaguaí I:! o próximo enco(l.tro, d111 J 8 de novembro em 
No\'a Iguaçu e c,)stur11u :.l\r no L!:!1'ceiro domingo, prepurtlnd :l rem,1� parn 2.002 e í:lS data::.. A atu dittilê 
enconl.ro deverá ser enviada a todos os grupo:;, 

Propu�fo: Faz1:r J�d1<lo popular para que se volte ao Jirl:i10 ao plebi�crto. 
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Ata do 12º Encontro da Rede de Cidadania Sul/Baixada
O 12º Encontro da Rede de Cidadania Sul/Baixada teve início às 10:30 h do dia 19 

de novembro de 2000 na Catedral da Diocese de Duque de Caxias e São João de Meriti e 
encerrado às 13:30 horas. 

O Encontro foi aberto com a frase de Gandhi: "Foi minha dedicação -à verdade que 
me levou ao campo político. E posso dizer sem nenhuma hesitação, que nada entendem de 
religião, os que dizem que religião não tem nada a ver com política". Teve a plena 
participação e contribuição do Deputado do PT, Artur Messias( o qual já possui dois 
mandatos de vereador em Nova Iguaçu), a fim de debater o tema:" O comportamento do 
vereador na Câmara" . Este momento foi marcado pelo resgate do verdadeiro papel dos 
vereadores: l º- Emendar, alterar e criar leis; 2°- Fiscalizar o orçamento público executado 
pelo prefeito; 3°- Administrar com responsabilidade o orçamento da Câmara. 
Lamentavelmente, essas atribuições estão para a maioria dos vereadores em segundo plano 
ou mesmo inexistentes, pois certos vereadores durante quatro anos de mandato sequer 
enviam um projeto de lei e pior, mal comparecem as sessões da Câmara, como por 
exemplo, em São João de Meriti. Fiscalizar as obras do Prefeito então? Nem se preocupam, 
pois estão interessados nas obras que o prefeito venha a fazer em seu bairro, iludindo a 
população que imagina ter sido o vereador. Essa é a grande ferida, doença, chaga dos 
municípios, que em vista da distorção existente, faz com que os prefeitos gastem mal ou 
desviem dinheiro público sem fiscalização dos vereadores e os vereadores não criem leis 
que resgatem a cidadania, o bem-estar social. Isto ainda é fruto de práticas de vereadores do 
período da ditadura e de novos vereadores que continuam com essa mentalidade;_ uma 
câmara de "papel simbólico", onde o prefeito legisla e gasta como bem entender. 

Destacamos alguns pontos levantados pelo Deputado Artur Messias: 
• A maioria dos vereadores simplesmente realiza projetos de mudança de nome de rua,
títulos honoríficos, moções de louvor e congratulações;
• A maioria dos vereadores não possui formação pragmática e ideológica. Não existe
trabalho de formação política. O mandato do vereador é pessoal e não coletivo, do partido,
como deveria ser;
• É de resporisabilidaãe -das câmaras municipais criar o plano diretor, ou seja, a forma como
se dará a ocupação urbana, a orga.Qização da cidade;
• Os vereadores devem criar leis complementares, baseados em leis constitucionais, para
regularizar serviços, por exemplo;

• Devemos cobrar dos vereadores audiências públicas que mostrem o cumprimento
da: Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, que mostrem onde o prefeito gasta e se é no 
limite estabelecido em lei; 

• A boca de urna tornou-se uma compra de votos. O cidadão recebe em média 25
reais, e por este motivo vota no candidato, e em certos casos, ainda tem a obrigação de 
conseguir mais um voto. É preciso que a boca de urna deixe de ser crime, passe a ser 
infração, para que se estabeleça uma multa, onde não valha a pena receber 25 reais. É 
necessário resgatar a ética e a dignidade do voto; 

• O orçamento participativo adotado em algumas prefeituras, que consiste na
população acompanhar e sugerir gastos mais necessários, como compra de aparelhos de 
Raio-X ou construção de creches é uma maneira democrática e importante para o 
crescimento da cidadania e melhor emprego do dinheiro público. 

l



Logo depois, houve a troca de experiências dos diversos grupos, principalmente em 
relação aos comitês 9840, destinados a fiscalizar e denunciar a conupção eleitoral (compra 
de votos e uso da máquina administrativa). Quase todos os grupos organizaram o Comitê 
9840, criando inclusive uma camiseta específica, como fez Barra Mansa, o qual foi 
utilizada também por outras cidades, servindo para visualizar e impor respeito ao 
movimento, como no caso de Pinheiral, que além de coibir a boca de urna, um dos 
membros, num( ato de coragem, decretou voz de prisão a um candidato que cometia 
irregularidades, e mesmo com a fuga do político, correu atrás dele, e o político desesperado 
agrediu o rapaz. O policial chegou e queria resolver sem registrar ocorrência, protegendo 
erroneamente o · político, mas o rapaz não cedeu, conseguiu testemunhas, · o policial foi 
obrigado a registrar ocorrência e o político teve a sua candidatura cassada. Parabéns jovem 
pela sua atitude exemplar. Além deste episódio, os diversos Comitês apresentaram várias 
denúncias. 

Este encontro trouxe muita felicidade devido a presença de pessoas de 14 
município: Lídice/Rio Claro, Itaguaí, Três Rios, Barra Mansa, Volta Redonda, Valença, 
Pinheiral, Nova Iguaçu, São João de.Merit� Resende, Barra do Piraí, Mesquita, Porto Real 
e Caxias. 

Dom Mauro deixou sua contribuição à rede, primeiramente falando sobre o grave 
problema da desnutrição infantil que causa lesões graves no desenvolvimento da criança, 
sugerindo um desafio "a rede: a cobrança, junto aos prefeitos de atitudes no combate a este 
mal. Depois, mesmo sem ter participado do debate sobre o Legislativo, reafirmou nossas 
críticas em tomo da função desvirtuada dos vereadores, que só pensam em clientelismo e 
obras. Finalizou sua participação defendendo que os prefeitos tomem a política democrática 
de fato, a partir da participação popular nas decisões de políticas públicas e no 
acompanhamento dos conselhos paritários, sintetizada na frase: " A maior obra do prefeito 
é fazer o povo crescer em cidadania". A questão dos conselhos paritários foi acolhida pela 
rede de cidadania e incluída como tema do 15° encontro a ser realizado em Itaguaí. 

Foram definidas as datas , locais e temas dos encontros a serem realizados em 2001; 
desde já, convidando a todos a exercerem sua cidadania ativa: 
13° Encontro - 18 de Março em Porto Real -Funcionamento e mecanismos da Câmara 
14° Encontro -20 de Maio em Valença- Lei de Responsabilidade Fiscal 
15° Encontro - 19 de Agosto em Itaguaí - Conselhos Paritários 
16° Encontro - 11 de Novembro em Nova Iguaçu - Financiamento público de campanhas 

Ao final foi lido parte de um texto do educador, escritor e psicanalista Rubem Alves 
" Sobre política e jardinagem" , que pode ser resumido no desafio de sermos ou votarmos 
em políticos por vocação, que assim como o jardineiro, é um apaixonado pelo grande 
jardim para todos, e não os políticos por profissão, que são como gigolôs que amam o 
dinheiro que podem tirar da mulher. 



Relatório da Comissão de Ética e Cidadania de Itaguaí - Rede Sul/Baixada 

Nos meses de agosto e setembro de 2000, foi formada a Pré-Comissão com as seguintes tarefas: 
Realizar Plebiscito sobre a Dívida Externa. 
Divulgar e conscientizar sobre a importância da Lei 9840 (sobre a corrupção eleitoral). 
Fazer campanha contra a Redução da Idade Penal. 
Enviar carta pedindo Audiência com o Juiz Luiz Márcio, para solicitá-lo reunião com todos os Presidentes de Partidos políticos. A 
reunião com o Juiz foi realizada, mas o objetivo não foi alcançado. 

Comissão eleita 
A Comissão de Ética e Cidadania de ltaguaí foi eleita em vinte e oito de outubro de dois mil. 

Ficou com os seguintes membros, para a gestão de 2000 a 2001: 
Pastor Gilberto (Igreja Luterana), com treze votos. 
Irmã Isa (Nossa Casa), com dez votos. 
Maria Aparecida Ambrozino (SEPE), com sete votos. 
Padre Francisco Alves (Igreja São Paulo Apóstolo), com cinco votos. 
Jorge Rosa, com cinco votos. 
Eduviges, com quatro votos. 
Pastor Carlos (Igreja Assembléia de Deus), com três votos. 

Ficaram como suplentes: Sandra de Vasconcelos (Professora), Tânia Mara (Professora) e Cláudia. 

Tarefas desempenhadas 
Carta de apoio, enviada ao Ministério Público, sobre a redução do número de cadeiras na Câmara de Vereadores. 

Carta enviada ao Sr. Prefeito de Itaguaí, questionando a demissão de dois mil funcionários em novembro de dois mil. 
Pedido de esclarecimento sobre a prestação de contas da merenda escolar, mas não obtivemos resposta. 
Realização de reuniões mensais (até o mês de maio de 2000). 
Realização de reuniões semanais (preparação para o primeiro Seminário). 
Realização do primeiro Seminário, no dia nove de junho (no CSU), com o tema: Cidadania e participação. Usina de Carvão. Sim 

ou não ? Por quê? Este seminário teve como objetivo, a conscientização dos participantes sobre a Usina Termelétrica a Carvão e a 
mobilização para o DÉCIMO QUlNTO ENCONTRO DA REDE SUL BAIXADA. 

Panfletagem para a Assembléia na Cúria Diocesana e convocação para o ato público. 
Assembléia na Cúria Diocesana, em três de julho de dois mil e um. 
Recolhimento de assinaturas com pedido para realização- de Pl�biscito para a UTE. 
Em 05 de julho, bancas na Praça para recolhimento de assinaturas em prol do Plebiscito e Realização de passeata, logo após o 

desfile escolar em comemoração ao aniversário de Itaguaí, com os manifestantes trajando preto, em protesto à implantação da 
Usina Termelétrica a Carvão Mineral. 
Em 09 de julho, manifestantes trajando preto, ocuparam o Plenário da Câmara Municipal, tentando impedir a modificação do 

Artigo 305 da Lei Orgânica. Ao saírem, indignados, fizeram manifestação na bifurcação das Ruas: Amélia Louzada com Coronel 
Freitas. Este local foi denominado pelos manifestantes como "Esquina do Carvão". 
Em 14 de julho, comparecimento de membros da Comissão e do PT Itaguaí, à Promotoria de Volta Redonda para prestar 

declarações e se manifestar sobre a Usina Termelétrica. 
Em 17 de julho, manifestação em frente a FEEMA contra a UTE. 
Em 18 de julho, foi enviado as assinaturas à Câmara Municipal e ao Ministério Público de Itaguaí e Volta Redonda. 
Em 19 de julho, manifestantes trajando preto e com a boca amarrada, ocuparam o Plenário da Câmara, na segunda votação para 

modificação do Art. 305 da Lei Orgânica. Neste dia, a Justiça suspendeu a Sessão, devido a irregularidades. 
Palestras nas comunidades. 
Em 21 de julho, intervenção no Seminário do PT em Itaguaí e pedido de providência às Autoridades presentes. 
Em 29 de julho, entrevista para o Jornal (O Globo- Zona Oeste), sobre o assunto UTE. 
Em 04 de agosto, apoio à luta contra a Pedreira, com realização de Ato Público, juntamente com a Associação de. Moradores de 

Seropédica (Fazenda Caxias) 
Em 14 de agosto, reunião na ALERJ e entrega de documentos ao Líder da Bancada do PT, pedindo apoio à luta. 
Em 19 de agosto, décimo quinto Fórum da Rede Sul/ Baixada. 
Em 30 de agosto, manifestação na ALERJ, passeata da ALERJ até ao Ministério Público e manifesto silencioso durante evento 

partidário, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro. Nesta data foi entregue outro 
documento à Promotora e feito cobrança sobre os processos já em andamento. 
Em 17 de setembro, reunião com Deputado Federal para pedir Audiência em Brasília. 
Em 28 de setembro, panfletagem na Praça de ltaguaí e Audiência Popular. Durante a Audiência Popular, foi entregue uma carta 

ao representante do Senado Federal, pedindo apoio à luta contra a Usina Tem1elétrica a Carvão Mineral. 
Em 09 de outubro, confecção de "Dossiê" para ser entregue ao Ministro e Deputados Federais. 
Em 10 de outubro, Audiência com o Ministro do Meio Ambiente, o Diretor do IBAMA e o Deputado Federal. Nesta data foi 

entregue cópia do Dossiê sobre a UTE, para alguns Deputados Federais. 



De 18 a 20 de outubro, participação no Encontro de Redes da América Latina e Caribe sobre Meio Ambiente. Neste encontro foi 
redigida uma moção de repúdio e proposta sobre os desrespeitos à Natureza. O documento foi entregue ao Coordenador do Evento, 
para ser entregue aos Ministros da América Latina e Caribe. 

Em 04 de novembro, participação em Ato Público realizado em defesa da Educação, organizado Pelo Núcleo do PT de Campo 
Grande. Foi pedido apoio à luta contra a UfE, coleta de assinaturas (abaixo-assinado contra a UfE). Foi entregue moção de 
repúdio sobre o referido empreendimento ao Senador da República, ao Presidente da Nacional do PT e enviado ao representante do 
Legislativo Federal. 

Em 30 de novembro, participação na Audiência Pública, na ALERJ. * 

OBSERVAÇÃO: 

Tentativa de participação no Curso sobre "Educação de Jovens e Adultos" (EJA), na Escola Sete de Outubro, em Belo 
Horizonte.** 

* Ainda não realizada na redação deste documento.
** Até a presente data, não há nenhuma resposta para a participação no curso. 
Todas as realizações, só foram possíveis, graças ao apoio de pessoas, Entidades e Parlamentares, que lutam por um 
MUNOO QUE OFEREÇA DIGNIDADE À VIDA 

APOIO: 

APEDEMA (Assembléia Permanente em Defesa do Meio Ambiente) 
SEPE - Itagnaí (Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação) 
SINDPETRO (Sindicato dos Petroleiros R.J. CUf) 
CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do RJ) 
MOP (Movimento Popular) 
PT (Partido dos Trabalhadores) 
Pastorais Sociais da Igreja Católica 
Igreja Luterana de Itaguaí 
Força Jovem de Itaguaí 
Grêmio do Colégio Estadnal Clodomiro Vasconcelos 
APLIM (Associação dos Pescadores e Lavradores da Ilha da Madeira) 

APOIO JURÍDICO 
DR Paulo Mendes 

Técnico Ambientalista da COOP - Márcio Costa 
Professor de Geografia - Claudemir 

GRUPO DE APOIO 

Academia do Sagrado Coração de Jesus - Maria Cecília 
Assessor do Sen. Geraldo Cândido - Ricardo 
Membro da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Itaguaí - Ver. Carlos Kifer. 
Representante do PPS - Vereadora P". Márcia 
Líder da Bancada da ALERJ - Deputado Artur Messias 
Líder da Comissão de Meio Ambiente da ALERJ - Deputado Carlos Mine 
Representante Federal - Deputado Fernando Gabeira 
Representante do MOP - Dorinha 
Secretário Executivo da APEDEMA - Miguel 
Assessor do Dep. Carlos Mine - Sérgio Ricardo 
Representante dos eletricitários da Califórnia - Mac Layn 
Pessoas de ltaguaí e de outros Municípios, sensíveis às causas da Cidadania. 

Pela Comissão de Ética e Cidadania 

Itaguaí, 1 O de novembro de 2001 
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RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA 
CIDADE DE NOVA IGUAÇU 

PREFEITUR4 DA CIDADE DE 1VOVA IGUAÇU -
Prefeito Nelson Bornier 
Av. Athaíde Pimenta de 1lf oraes, 4851 

Tel 667-2640/fax 667-1858 

VICE-PREFEITURA DE 1\TOí<4 IGU4ÇU 
1lfário ,lfarques 
Tel 667-5793. 

JIOSPJTAL GER4L DE 1VOr-:4 JGU4ÇU (Jfospital da Posse) -
Est. Henrique Duque Estrada Jlfayer, n. º 953 
Tel 667-4142 

c�LlfARA DE VEREADORES DE NOVA IGUAÇU -
Pres. ,lfaurílio de Oliveira. 
Trav. Rosinda Jlfartins, 71, 4° andar- Cep. 26210. 030 
Tel 667-2409 / 667-4124 

CONIISSÃO DE DEFESA DO CONSUkfIDOR DA CÂMAR4 MU1VICIPAL DE 
NOVA IGUAÇU-. 
Pres. Ver. Carl.os Ferreira. 
Trav. Rosinda 1lfartins, 71 - sala 211 - Centro - Cep. 26.21 O. 030 
Tel 667-2409/ 667 - 4124 -r. 228 

SECRETARIA JlíUlV DE OBRAS E SERJqços PÚBLICOS -
Secret.ário César !llariano 
Av. JVilo Peçanha - -180-
Tel 667-5797 

SECRETARIA 1l1UN DE EDUCAÇÃO -
Secret.ário Maria Aparecida Jl1arcondes Rosestolato. 
Rua José Alvares, 330 ( Av. Abílio Augusto Távora) 
Tel 667-3456 / 768-9013. 

SECRETARIA JlfUN DE PROMOÇÃO SOCIAL 
Rufl Cel Francisco Soares - 71 -1 º andar -
Tel 768-8990. 



SECRETARIA 1lfUJV DE SAÚDE -
Secretário Gilberto Badaró 
Rua Joti.o Rangel, nº 17 (Praça do Ctwn-;.e) 
Te/. 667-.:/559 I 768-0150 

SECRET4RIA 1l/US DE CULTURA, .t,
--

·sPORTE E L4ZER -
tel 667-6206 - 667-1855 

SECRETARIA 1lfUN. DE TRA_NSPORTE
(COSITRAN) 
Secretário Jamil Rimer Bacher 
Rua Rel'erendo João ,lf uch, 158, Califórnia, 
Tel 667-6209 

SECRETARIA JY/Ul\� DE DEFESA Cf1/1L
Secretário Luiz Antunes 
Rua Athaide Pimenta de .�foraes, .J85, 
Tel 667-./2./6. 

SECRET4RIA 1lfU1V DE jlJEIO A1lfBIE1VTE E URBA1.VIS1UO -
Secretário Vicente Loureiro. 
Rua Athaide Pimenta de Jlforaes, ./85 
Tel 667-1270-667-4020-r. 2151216. 

EAJPRESA JYJU�7CIPAL DE LIMPEZA URBA1'lA -
Pres. Paulo Sa/,danha 
Av. 1Vilo Peçanha, n. ./76fundos -
Tel 667-5781 

ILUJl11INAÇ4O PÚBLICA 
Superintendente Geraldo Guedes 
Te/ 667-5797 

DISOUE Ll1lf PEZA -
0800232626 

CODEVI-
Tel 667-8386 I 768-5958 

Nova Iguaçu, 07 de fevereiro de 2.001. 

CARLOS FERREIRA - Vereador. 



SECRETARIA MUN DE SAÚDE -
Secretário Gilberto Badaró 
Rua Jor1o Rangel. nº 17 (Praça do Caon-;,e) 
Tel 667--1559 I 768-0150 

SECRETARIA 1lf[TJV DE CULTURA, ESPORTE E L4ZER -
fel 667-6206 - 667-1855 

SECRETARIA JlfUN DE TRANSPORTE -
(COSITRAN) 
Secretário Jamil Rimer Bacher 
Rua Re,·erendo João Jfuch, 158, Califórnia, 
Tel 667-6209 

SECRETARIA MUI\� DE DEFESA CivIL -
Secretário Luiz Antunes 
Riw Athaide Pimenta de Af oraes, 48 5,

Tel 667--12-16. 

SECRETARIA Jl/U.N DE illEIO ANJBIE1\TTE E URBAl\Í/SJJO -
Secretário 1 'icente Loureiro. 
Rua Athaide Pimenta de Jlforaes, -185 
Tel 667-1270- 667--1020- r. 2151216. 

EAJ PRESA AIUJ\7ICIPAL DE LIMPEZA URBAi\TA -
Pres. Pauw Saldanha 
Av. Nilo Peçanha, n. 476/undos
Tel 667-5781 

ILU1lfIJ\�4ÇÃO PÚBLICA -
Superintendente Geraldo Guedes 
Tel 667-5797 

DISQUE LI1tf PEZA -
0800232626 

COD.E1YI-
Tel 667-8386 I 768-5958 

Nova Iguaçu, 07 de fevereiro de 2.001. 

CARLOS FERREIRA - Vereador. 
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RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA 
CIDADE DE NOVA IGUAÇU 

PREFEITUR4 DA CIDADE DE JVOVA IGUAÇU -
Prefeito Nélson Bornier 
Av. Atludde Pimenta de Jlforaes, 485, 
Tel 667-2640/fax 667-1858 

VIC1I-PREFEITURA DENOí<4 IGUAÇU 
1llário 1lfarques 
Tel 667-5793. 

HOSPITAL GER4L DE 1VOE4 IGUAÇU (Hospital da Posse) -
Est. Henrique Duque E5trada Jlfayer, nº 953 
Tel 667- 4142 

C4AfAR4 DE VEREADORES DE NOVA IGUAÇU -
Pres. 1lfaurílio de Oliveira. 
Trav. Rosinda Jlartins, 71, 4 ° andar-Cep. 26210. 030 
Tel 667-240 9 / 667- 4 124 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUJlfIDOR DA CÂMAR4 NJUJVICIPAL DE 
NOVA IGUAÇU-. 
Pres. Ver. Carws Ferreira. 
Trav. Rosindaj�fartins, 71 -sala211-Centro-Cep. 26.210.030 
Tel 667-2409/ 667 - 4 124 -r. 228 

SECRETARIA 1lfU1V. DE OBR4S E SERVIÇOS PÚBLICOS -
Secret.ário César Jlfariano 
Av. JVilo Peçanha - 480-
Tel 667-5797. 

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-
Secretário .Maria Aparecida Marcondes Rosestolato. 
Rua José Alvares, 330 (Av. Abílio Augusto Távora) 
Tel 667-3 45 6  / 768-90 13. 

SECRETARIA AfUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL 
Rua Cel Francisco Soares -71 -1 º andar -
Tel 768-8 9 90 . 



3. Preces

· Cl - Pai e Mãe Nosso, venha a nós o· vosso reino. Mas, qual é o Reino que · · 
queremos?
C2 - Neste momento queremos solicitar a quem desejar que diga uma prece,
expressando em seu pedido, o Reino que queremos.
Os( as) presentes fazem preces em voz alta, solicitando a Deus, os elementos para compor o

Reino que queremos.

Encerra as preces com Pai Nosso

Cântico à escolha

PARTil.,HA 

1. Ofertas e compromisso

Cl  - O Reino que queremos é de vida. E vida em abundância para todos e todas. 
Com os alimentos que sustentam o corpo. 
Entram crianças com cestas de comida e bebida. 

C2 - O Reino que queremos é pleno de solidariedade, coerência e sinceridade, os 
alimentos que sustentam o espírito. 
C l  - O Reino que queremos será por nós mesmos construído. E para selar este 
compromisso, vamos oferecer uns aos outros, o abraço da paz. 
Enquanto ocorre o abraço da paz, canta-se alguma música escolhida e as crianças colocam 

as ofertas numa mesa. 

2. Partilha dos alimentos

C 1 - Convidamos a todos e todas a se aproximarem da Mesa e abençoar os 
alimentos 

• Bênção dos alimentos - Todos(as) estendem a mão sobre a mesa

Leitor(a) escolhido(a)- ó Deus, vós que nos acompanhais em nossa luta diária, 
abençoai conosco estes alimentos, frutos do trabalho humano e símbolos da 
vida em abÜndância que queremos e teremos. Amém 
C2 - Como símbolo da sociedade de igualdade que estamos construindo, vamos 
todos(as) partilhar estes alimentos com alegria, pois hoje celebramos a vida. A 
vida de Santo Dias da Silva. A vida de todos(as) nós. Boa noite e obrigado(a). 
Cântico final 

Confraternização com os alimentos ofertados. 

Pastoral Operária do Brasil 
Praça da Sé, 184 - 10º andar - sala 1001 - Centro 

São Paulo - SP - Fone.: 3106-5531 
_,,..,_,._..,..,.,._�·� ....... -.-· �...,-.r.-,, •.• •r,. ,.,.......,..,..,-,. - '•. _._,.,., .•. P1'"C" ·'"°' ,_.>T""T ·r••-, t ,·�-,!,- .,.,-_,._,.,.,,. .. ""1:'r.'f':?"',',.,,..;":"�'-•-...-: 

' . 

... 

··:-""-.��t=�� . "·t�rt�� H· 

....-

'.P �f"t> 

PROPOSTA OE CELEBRAÇÃO 



ACOLlllDA 
1. Boas vindas - unção com água perfumada

• Jogar spray perfumado no ar

2. Introdução - com um casal de leitores
• Leitora 1- Esta é uma noite diferente
• Leitor 2- Por quê ?
• Sintam. Aspirem. Percebam. Há algo diferente no ar!
• É. Há um perfume suave no ar. Aroma que nos inspira a lembrar. Que nos

motiva a celebrar.
• Estamos aqui para celebrar, focalizando a vida.
• Porque não temos medo daqueles que matam o corpo, mas não podem tirar

a vida!
• Soar de trombetas ou batuque
• Dois leitores - Santo, você está presente !
• Todos repetem -Santo, você está presente !
• E com você, Santo, estão presentes tantos(as) mártires ...
• E com você, Santo, estão presentes tantos(as) que doaram toda a vida a

serviço dos oprimidos. E dentre estes, lembramos Paulo Fey, missionário
da JOC, morto naturalmente em 2 de novembro de 1990.

3. Memória - com dois comentaristas que identificamos CI e C2

Cl -Santo, a luta vai continuar.
C2 - Por teus filhos, vai continuar.
Todos cantam o cântico de Santo Dias 

Entra a procissão de símbolos. Para cada símbolo, um texto. Os símbolos serão colocados 

numa mesa, formando assim, um altar. 
• Entra o símbolo "água".

Cl -Terra Roxa, 22 de fevereiro de 1942. 
C2 - No útero vivemos na água. Da água veio à terra, o recém nascido Santinho. 

• Entra o símbolo ''pano branco"

CI -A infância do menino Santo é de paz. A paz que está nas crianças. A paz que 
está na certeza do iniciar da vida. 
C2 - O menino Santo corre e brinca em paz. Na paz que é fruto do carinho do colo 
da mãe e da segurança dos braços do pai. 

• Entra o símbolo 'Jlores"

Cl -O jovem Santo trabalha nas fazendas, com sua família. Vós sois o sal da Terra. 
C2 - As terras em que trabalham não são suas. Mas são seus os sonhos, de que a 
terra que gera belas flores venham a gerar vida para todos e para todas, sem distinção. 
Sonha com a justiça. E constrói o sonho, na prática da luta pela divisão justa de 
terras. 
1 

• Entra o símbolo "vela"

C I - O operário Santo busca a luz. 
C2 - Vós sois a luz do mundo 

• Entra a bandeira da Pastoral Operán·a
CI -O militante Santo atua com garra. Mas garra com paciência histórica, paciência 
transmitida no jeito tranqüilo de falar. 
C2 - O militante Santo age com fé. Fé e trabalho orientam o seu jeito coerente de 
participar: nos sindicatos, nas CEBs, na PO. 

• Entra o símbolo "incenso" ou o spray perfumado no ar

CI - 30 de outubro de 1979. 
C2- Não temos medo daqueles que matam o corpo, porque não podem tirar a vida. 
O corpo do Santo se foi. Sua vida continua perfumando nossa existência. Inspirando 
nosso agir. 

• Entra o símbolo "água"
CI - No útero da nova sociedade, o futuro semeado está sendo gestado 
C2 - Da terra regada pelo sangue derramado, brota de novo a vida, renascida para 
ser mantida e mantida em abundância. 

PALAVRA 

Iniciar com cântico à escolha da comunidade 

1. Leitura Bíblica
CI -A história do povo de Deus é nossa história viva, construída dia após dia, com 
as nossas lutas e a ação de Deus no meio de nós. 
Cântico à escolha da comunidade 

• Entrada da Bíblia acompanhada de duas tochas. Os(as) três que carregam Biblia e

tochas podem estarvestidos(as) de acordo com as profissões.Ex: macacão (metalúrgico),

giz e apagador (professora), fantasias (artistas) etc ...

C2 - Para proclamar a história do povo de Deus, que é a nossa história, 
convidamos ........ (nome da pessoa que vai ler) ............. . 

• Leitura de Mateus - 1 O, 26 a 33

2. Depoimentos
CI - Nossa homilia é a história viva trazida por aqueles(as) que a construíram e a 
constróem dia após dia. É a história do povo de Deus. 
C2 - Para proclamar a nossa história, que é a história do povo de Deus, chamamos 
. ..... (nomes das pessoas dos depoimentos) ..... 

• Escolher um homem e uma mulher para depoimentos sobre o exemplo de Santo

Dias diante do desafio de construir o futuro do trabalho.

Cântico à escolha 
,, 



Santo Dias da Silva 

Brasileiro 

Operário 

Militante da PO 

Foi assassinado em 30/10/1979 quando 
participava de greve por melhores condições de 
vida e trabalho. 

Santo Dias soube equilibrar paciência e garra. 
Seu exemplo nos incentiva a seguir ... sempre e 
sem medo! 

Por todos os cantos do Brasil, sempre nos 
lembramos dele e celebramos nossas lutas, 
lembrando de lutas de 79. 

A lembrança de Santo nos une, assim como 
nos une nossos sonhos, pois somos, como ele, 
brasileiros e brasileiras que sonham com a nova 
sociedade e ousam concretizar o próprio sonho, 
construindo o futuro com as próprias mãos. 

Pastoral Operária do Brasil 
Praça da Sé, 184 - 10º andar - sala 1001 - Centro 

São Paulo - SP - Fone.: 3106-5531 

TRABALHO SIM, ALCA NÃO! 



• Paróquia Nossa Sra.Mãe de Jesus
Rua Adriano Racine, 15 - Jardim Celeste
22, 23 E 24 de outubro - das 20 às 21:30 horás
Tríduo dos Mártires
Temas: O que é Mártir hoje?

Os mártires e o desemprego 
Ação da comunidade 

25 de outubro - 16 horas 

Missa dos Mártires 

• Paróquia Nossa Sra. Aparecida
Rua Epiacaba, 590 - Vila Arapuá

26 de outubro - 8:00 e as 18:00 horas

Missa dos Mártires 

• Paróquia São José Operário
Comunidades Nsa. Senhora Aparecida
Rua Diego Caseiros, 8 b - Jardim Damasceno

31 de outubro - às 20 horas

Missa dos Mártires

Fábrica Silvania (Local da morte de Santo Dias) 

Rua Quararibéia, n. 0 242 - Campo Grande/Santo 
Amaro. 

• Ato celebrativo tradicional (ocorre há 23 anos)
1 • Caminhada até o Cemitério Campo Grande, onde 
l___ ocorre Missa em memória de Santo Dias da Silva

CELEBRAÇÃO 
Santo Dias da Silva - 24 anos 

30/10/2003 - 19 horas 

Vamos juntos(as) celebrar a vida. 

A força de vida herdada do exemplo de Santo 
Dias. E vamos convidar nossos(as) amigos(as) 
para compartilhar conosco este forte sentimento, 
esta forte mística que, em todos os anos, no dia 
30 de outubro, vivenciamos. 

Rumo aos 25 anos

Em 2004 - celebraremos 25 anos do martírio de 
Santo Dias da Silva. 
A importância da data exige que iniciemos desde 
já, a preparação das celebrações. Contate-nos 
para participar! 

o



Comissão Pastoral da Terra - Campos/RJ 
Rua Antonio Faria da Silva, 266 - Parque Corrientes 
CEP - 28.055.080 - Campos dos Goytacazes - RJ. 
Tel/Fax: (22).: 2724 8599 
e-mail: cptrj.rol@terra

Companheiros estamos na reta final de organização da 12° caminhada da Terra . Com um pouco 
de atraso estamos encaminhando o material de preparação das comunidades e comunicando os 
últimos encaminhamentos; 

• Gostaríamos que todas as caravanas se programassem para chegar em Rezende atas 8:30 da
manha pois será a garantia de não se perder na cidade já que estará logo na chegada uma
equipe de recepção, juntamente com os guardas municipais.

• O local de concentração será EXAPICOR, neste local teremos banheiros.
• A partir das 9:30 sairemos rumo a comunidade Terra Livre.Ela fica na estrada de Resende

Riachuelo que estará sinalizada!
• O percurso é de 4,8km e durará em torno de 2h30min. É importante que cada um traga seu

chapéu, guarda chuva, água.
• No local da concentração final depois da caminhada teremos,água, e algumas barracas

vendendo lanche refrigerantes.
• Para as Comunidades que já tiveram Romarias da Terra tem uma tarefa especial: É levar

uma planta, muda de arvore para ser plantada na comunidade Terra Livre( Não é necessário
que seja grande para não dificultar carregar durante o percurso.

• Todas as caravanas que quiserem participar da Tribuna livre é importante que se escrevam
logo na chegada no carro de SOM.

• Todos que puderem e quiserem contribuir com os acampamentos da Região perderam trazer
sementes, alimentos, roupas que serão encaminhados pela CPT e MST.

• Estamos aguardando todos com muita animação para que possamos com mais garra avançar
na luta pela Reforma Agrária.

• Qualquer duvida entrem em contato conosco nos telefones 24 33224574 / 24 9816 5509
• 22 92190469 22 92649062 22 27248599.

Até dia 06 de julho com muita animação! 

. Comissão Pastoral da Terra de Campos dos Goytazaes. 



CARTA AO POVO DE DEUS QUE CAMINHA RUMO A TERRA "SEM MALES" 

XII CAMINHADA DA TERRA E DAS ÁGUAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
ACAMPAMENTO TERRA LIVRE- RESENDE- 06 DE JULHO DE 2003. 

É na terra regada. que se Planta Justiça .Pra colher a llberdade! 

Estimados (as) Comunidades e Entidades que ansiosos aguardam mais uma Caminhada da Terra , que 
acontecem em nosso estado desde 1986. Mais uma vez, estamos sendo convocados (as) para reabastecer 
nossa força na Mística da Terra e nos animar para continuar na luta! O Evangelho de Jesus nos desafia a 
continuar. 

O grande capital, seja no campo ou na cidade, pensando mais no lucro do que nos seres humanos, tem 
comprometido a sobrevivência na terra. Ações do tipo desmatamento criminoso, uso de agrotóxico, 
lançamento -de resíduos -de minérios e -esgotos -nos rios estão envenenando a terra e as águas. Junta a isso a 
grave situação financeira que tem deixado nosso povo núserável, desempregado, adoecido, com fome 
gerando campos férteis para a corrupção, a violência e a morte. 

Na certeza de que só teremos vida na terra se fizermos uma Reforma Agrária justa e popular, que acabe com 
o latifúndio, preserve e distribua terra e água; as entidades e comunidades, que fazem a luta pela terra na
região -Sul Flwninense estão se preparando para mais um grande grito pela ·libertação das 1erras e das águas;
fiel a aliança que Deus construiu com seu povo, através de nosso Patriarca Abraão ... "sal de sua terra,

Ol'.ganiza o _povo e vai em busca da terra que eu te Indicar" ... Gênesis 12, 1

Corno parte desse grande mutirão pela vida, você e as entidades comprometidas com a Reforma Agrária de 
1odas as regiões do -Estado do Rio e dos -Estados --vizinhos, são convidados -para -participarem e contribuírem 
nessa grande celebração da vida e da esperança. 

O local Sagrado escolhido para essa concentração de fé e solidariedade é a Comunidade de Resistência dos 
Trabalhadores e Tntlralhadoras Rurais do .Acampamento Terra Livre no Município de Resende, no dia 06 de 
julho de 2003. 

Comece já a animação aí em sua comunidade ou entidade! Divulgue a caminhada! Organize sua caravana e 
venha participar conosco! 
Atenção ! As entidades organiz.adoras estão fazendo de tudo para garantir alimentação no local, contudo, só 
conseguimos lanche que serão vendidos para os participantes. Por isso é bom quem puder trazer de casa sua 
alimcrtação básica. 
Quem quiser e puder: trazer mudas, sementes e alimentos para contribuir com companheiros (as) sem terra 
acampados na Região. 

Entre em contato para adquirir materiais de preparação. A partir de 1 º.de abril teremos 
cartazes, cartilhas e livros de cantos. 
-Etiana--C-omunidade T-erá Uvre. -024-981i>-5509

Luciana -Campos dos Goytacazes -22 9264 9062 
Comissão Pastoral da Terra - 22 2724 8599.

Sindicato dos -Comerciários de Resende - 24 3354 5105 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra Mansa e Região - 24 3323 0862.

Certos da Participação de todos (as): 
Comunidade Terra Livre -Resende -RJ. 
Comissão Pastoral da Terra.RJ/ES. 

Por um Brasil sem latifúndio: 
MST-Movimento.dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
Comunidade Evangélica Luterana de Resende - IECLB. 





XII CAMINHADA DA TERRA E DAS ÁGUAS 

"E na terra regada, que se planta justiça. Pra colher a liberdade! "

RESENDE 
' / 

DATA: 06 DE JULHO DE 2003. 

"sai de sua terra, organiza o povo e vai em busca da terra que eu te indicar" 

ÔNIBUS: Saída '?Qf ÇO: � ! ) 
Local: e A\ Ell R l\l SAWTO -A
Hora: 06:30 

Gn. 12, 1 

)f�1I 

Contatos: Pe. Geraldo Lima; tel. 2779 - 1650 / 9974 - 9665 
Flávio da Pastoral Operária: tel. 2669 - 2259 / 2768 - 2915 
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1�EVANILI 
SERVIÇO DE TURISMO �ln (.).:�:� 15535 

Rua Frederico de Castro Pereira, 900 -Monte Líbano -Nova Iguaçu - RJ - CEP 26285-003 -Tel. (21) 2667-4127 - Fax: (21) 2667-4547 

1 - A excursão será efetuada mediante o pagamento total de ____ _.R�$L......>,6.,_,Q..,_Q...,__., .... a..uo..._ ___ ( Seiscentos reais 

li ) 
li 

RECEBIMENTOS (POR EXTENSO) DATA ASSINAjU/1.A 

SINAL 600,00 040703 ( / 
PARCELA 

PARCELA 

SALDO 

TOTAL 

2 - ORDEM DE SERVIÇO PARA _____ __.:..:RE=S=E-N.,_.D.c,E..__ ______ _ Estado: _ ___...R...,,.,_T ______ -r",o.., __ 
Dõ:lcz., 

Quantidade de ônibus _______ O_l ____ _ 
PARTIDA: 06

1 
07 / 8 03 às �oras 

Tipo o cliente vem buscar? Sim [Z] Não D

Quantidade de lugares _______ __,4'--"6=----- REGRESSO: -º6.__t __fil_l 803.__àsl50Q horas 

___ M�a=r�e�c=h=a=l=--cF�l.,,.o=r_,,i..,.a,,,.n=o'"---'P=-e-ix ........ o ..... t...,,o..__ __ ---=----- nQ Local de Partida e retorno: Rua 

Bairro: ________ _:C:..._ec::..n=-:t=-=r:..._o:::.._ ___ __.::._ Município: __ ..;:Nc.:..o-=-v....,__,,,a"------'I=-<g�u,,,,a,..,.çF--'u=--------------

Ponto de Referência: __ e_m __ f_r_e_n_t_e __ a_I_::g:::...r_e--=j_a_S_an_t_o_An_t_on_i_:o'-------------------

MOTORISTA: __ __.._J_._o,.,,e�l..____,Ru.' ____...Su..0L>u .... z..,a"2.-_ _.:c..._ _ ___;'-=--__ -'--_ ÔNIBUS NQ DE ORDEM: __ 132 ________ _ 

Observações: 

3 - CONDIÇÕES: 
a) O serviço é contratado pelo preço supra estipulado, devendo o saldo estar liquidado, EM MOEDA CORRENTE ATÉ O DIA

____ ! ____ ! 8 ____ ÀS ____ HORAS. 
b) O cancelamento q_o serviço implicará na retenção, pela Empresa, de 20% sobre o valor total do mesmo, a título de ressarcimento de

parte dos prejuízos em que tal fato implicará.
c) A data da execução do serviço somente poderá ser transferida a critério da Empresa, em conformidade com as datas disponíveis,

implicando a transferência no pagamento de uma taxa de 10% calculada sobre o valor total do serviço.
d) O transporte dos passageiros não poderá ser superior ao número de lugares oferecidos, conforme acima estabelecido:
e) A Empresa não responderá por objetos esquecidos no interior do veículo, devendo o responsá�el pela sua locação ao final da

excursão, vistoriar o mesmo.
f) Tanto o embarque como o desembarque, serão efetuados somente nos locais determinados neste documento.
g) O responsável pela locação do ônibus, no caso de danos ao mesmo, causados pelos passageiros que fizerem parte da excursão,

responderá pelos prejuízos.
h) A Empresa se reserva a não levar o veículo à locais proibidos pelas municipalidades ou em condições precárias de pisos ou

perigosas.

27791650 CIENTE: Nova Iguaçu, 

SOUZA 
1 • VIA - CLIENTE 
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AJUSTES NO PLANO VERAO: INFLAÇAO E PERDAS SALARIAIS 

I - Introdur;;�o 

Quando o governo anunciou o conJunto de medidas economicas 
que compunham o Plano Ver�o. vàr1os setores da sociedade, 
principalmente os trabalhadores, de�unciaram o seu caràter 
recessivo e sua ineficiencia quanto ao combate efetivo do 
processo inflacionário. O fracasso do Plano. reconhecido até 
mesmo por alguns segmentos do governo, significa� portanto, 
que o diagnóstico que o inspirou e os métodos ent�o adotados 

_para combater a infla��º tinham alcance muito limitado. 
'porque visav�m apenas obter alqum grau de estabilidade 
econ�mica que viabilizasse os projetos politicos das for�as 
conservadoras. 

Decretado com a finalidade rle afastar a amea�a de 
h1perinfla��o e de influir na elei��o presidencial, o Plano 
Ver�o _i à previa, desde o in1c1.c.,, .:, possibi 1 idade de novos 
aJustes. No entanto� as medidas Jq0ra adotadas n�o afastam 
os riscos de hiperinfla��o e recessào que tornam ainda mais 
sombrio o atual cenàrio politico-economico. 

No momento atual o governo sG lan�a à tentativa de retocar 
sua politica econômica e e�itar o retorno · da amea�a de 
h1 per in ·f 1 a�ào. que seria desas tt-o<:::.a n�o só pa-t-a os pt-oJ e tos 
politicos conservadores mas para o conJunto da sociedade. 
Contudo, a equipe economica de Sarney continua trabalhando 
em fun(;ào · de seu� interesse� de curto prazo: as causbs 
estruturais da aceleraçào inflacionária permanecem 
intocadas, e quem seque paqando por essa politica s�o 
precisamente os trabalhadores, que t�m sido submetidos a 
vàrios riAcotes economicos cu1os cr1nr1pais resultados s�o o 
arrocho �alari�l, b desempreqo e deteriora��º na qualidade 
de vida. Além do mais, esses pacotes n�o tem controlado � 
prl'.1r1t-iê• 1ri-tJ,'li;;�o. quP 1 -.:�mr1 f'.":>m r�1odf-,' "',r-·r entendida como um 
pt·oces<-;o de tt--anst-f?r·Lnciê,I iJP rc•ncL::1 cJt.1 c; setores ê1ssalariados 
para os setores detentores de capital, na medida em que 
re,lete a perda do poder de cumpra dos salários frente a 
.'::\ l t 3 S i e; tem à t J C êt d E! r it"" e(; O e.:_ • 
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F�r outro lado, numa conjuntura como esta, é praticamente 
impossivel separar as dificuldades economicas d� crise 
politica que se acelera face à decomposi<;�o de um governo 
ca�a vez mais desacreditado. Numa espécie de circulo 
vicioso, o descrédito politico alimPnta as dificuldades 
economicas que, por sua vez, realimentam a crise pol�tica. 
Consequentemente, o campo politico-institucional vem 
sofrendo os reflexos dessa crise qeneralizada, tornando-se 
cada vez maior a polariza<;�o entre as forças proqressistas e 
conservadoras presente desde as elei�bes municipais. 

No terreno eleitoral, as açbes economicas mais recentes do 
govet-no ind ic a,n que as for<;as conservadoras tt:im-se 
preocupado com a conten<;�o da infla<;�o como forma de abrir 
caminho para uma candidatura presidencial que assegure a 

·permant'ncia do atual modelo economico. No entanto. os 
cbmplicadores de ordem econômica e politica, t�m. pelo menos 
por dra, dificultado a viabiliza<;ào dessa candidatura. e 
isto sô acentua a possibilidade de que medidas econômicas de 
ioual teor s�Jam adotadas até o final do ano. Apesar de o 
FMDB, que é e� par·tido que mais SE! 1ndenti fica com a "Nova 
F:epublica", J • .; ter escolhido o �,f:?u candidato à sucess;;io, nem 
ele (Ulvsses Guimaràes, nem os demais candidatos do "centro" 
e da direita (Collor de Melo, Aureliano Chaves, Janio 
Quadros, etc> obtiveram ate �qo, � o �poio decidido da maior 
parte das forças conservador�s. 

No campo dos movimentos sociais, alguns aspectos do Plano 
Ver�o

1 
como a indefiniçào das reqras de reajustes salariais, 

tt?m conduz.ido a luta sir·,dical a assumJ.r--· papel muito 
importante no atual quad�o politico. A or-eve geral de março 
e as neqociaç�es salariais (acompanhadas de qreves) das 
ultimas semanas. Pv1denciam o ac1�ramPnto dos conflitos 
sociais. A so.lu<;�o preter1did,1 µPlo f'ldr1alto para o 
enfrent.�mento dt:-?s�.;es conflito<; 1w1vilr>o1a no entanto o 
caminho das , PS tr i <;ele�, l eC)dl ,, , ' t 1 <, J 1. cc1s. e:. prf�sso sobretudo 
n a t-e c e n te II me d i d a pro v i � ó t- 1 a II q u ,:· t ,., s t r i n q e o e>: e t· c i c i o d o 
direito de areve. A intenç�o rl� novprno tem sido a de 
C t- i mi n a l i Z a r a r·1 tJl i t. i C ê\ S >l n rJ .1 C cd , Cl q LI P '.cd'J f a ;: a LI fTl e n ta r O 

1:--,t-,)tcr- e:.f 1 .I1 c_,1\.1 1 cios ,-1L11,,_1'", ,1.>11fl.1tti'·,. O!:, !'..1ltimos 
acontecimentos de Volta Redonda demonstram que hà setores 
conservadores interessados n� iGtimidaç�o do movimento 
··.:J.ndic."l, SE'J.-1 .,tr·avf'.?s do ·{p1, ,,, l'º,fl1f• c>u 0 ,r>1,1 .=.,tr-avé·s de uma 
"lei dt::> gt-(-?,c: 11 quf? trata um ,j1rL·l.LD constitucional dos 
i.t-abaltl,=:idore:>�::,. como caso de 01,lic1a.

2 
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O problema. porém. n�o està nas qreves. O problema està nas 
lei 0:;. também originadé'\�, cJp 1ned1das provisór.1�s, que 
consolidaram perdas salar.1�1s inJust.1ficàveis. usurparam :o·. 
de uma URP que era direito adqu.1r.1do e est�o acrescentando 
novas perdas para os trabalhadores. decorrentes da politica 
econômica que vem sendo implementada pelo qover-no. 

Diante deste quadro o que se coloca é que 
promovidos pelo ministro Ma1lson da Nóbrega no 
ná:o indicam que as Pnormes d1f1·c1lldades da 
econômica e po 1 i tica ec,; t r' 1, ,m •,1,11Clc1 , ,11 r•eradas. 

os a1ustes 
Pl�no Ver�o 

con_1 un tut-a 

II - O Plana Ver�o e os Ajustes de Abril 

As pbliticas econOmJCé'\s adotad�s 
anos tem deixado inalterados os 
graves da economia brasileira - e 
i.nflacionàrio e causado c11,.. ar·1cle<::: 
sol:Jretudo à c 1 asse trab,-, l hê:1cJor·a. 
mais qraves s�o os sequintPs: 

pelo qoverno nos ultimas 
problemas estrutufais mais 
1.sto tem aqravado o quadro 

p1 eJui�os � sociedade, 
Lm resumo. os ._itoblemas 

1. divida externa: para 
credores o governo tem 

cumprir seus 
p,�omovid 

compromissos com os 
através da politica 

cambial. por exemplo. superàvits comerciais q.1qantescos. que 
sá:o remetido�; para o f'J:-: ter l. w p.,:n e, paqar os JLWOS dt, div.1da 
sem, contudo, diminuir o seu montante; 

=· divida interna: as ta :as de 1uros reais elevadas tem 
causado déficits acentuados nas contas do oo�erno e 
aumentado o grau de instabLl1.dade 00ral da economia: 

�- acelera��º inflacionàrJa: a instabilidade �acroeconômica 
tem criado expectativas inflacionárias e lPvado os 
empresários. principalmente o� qrandes oliqopolios, a 
praticar pre�os finais _ada ve� mais altos atraves do 
aumento de suas margens de lucro. 

LJ í-JciCOtP dP llll�cl1rlr.'IL, r·r:r,1tC1m1, i _, l ,ri<.,.11111 ('m t'.':, cJP 1anP1r-D pelei 
qoverno partiu, na pr�tJCci, cio mesmo diaqnóstico dos 
choques anteriores. Era possivel, acreditava o ooverno,
impedir a hiperinfla��o através do combate ao fator
" 1 n e r· e .1 c::d " cl o p r· o c e s s D 1 n t l ar 1 o n ê.H- 1 o , ai. n d a que o� m 1 n i s t r os 
n�o utill2ciSSem esse termo. � partir dessci vis�o. 
extinquiram-se indexadores como a UTN e a URP e adotou-se o 
conqelamento de pre�os. �n mesmo tempo, desvalor 1�ou-se o 
e r LI z a d o , e 1 eva r a m -se a�; t , 1,: as d f=' J LI r-o e"' e , por- f 1 m , p r --::, e e d eu -



se a um achatamento ainda maior rios salários, através do seu 
congelamento pela "média" dos ult1.mos 12 meses, do e::purgo 
de parte da infla��º de Janeiro (70,28%) e da n�o reposi��o 
das perdas salariais. As quest�es estruturais, mais uma vez, 
nao foram minimamente tocadas. Com isto, a infla��º 
rapidamente voltou a crPscer , atinq.1.ndo o patamar de 6,09% 
em mar�o e dando sinais de alta para os pr6ximos meses. Os 
principais pilares do plano econômico acabaram se revelando 
1n(,t1c1ent1:-?s rio comtJat.f-:? 21 1ntl,1c,·10 e lci estâo sendo revistos 
p1:.:ilo qovernu -- F!'-:C lu1riclo-c,,p <, d( 1·,,1L-rnH?nto salarial. 

As medidas adotadê1<=_, F'fll cÜ)I l J ,- .�u dé, c,,(?qu.1.n tE'S: 

a> volta '" indf-:?;-:é\c;:�o dr.1 f:!Ct•no,nia utilizando-se o IPC 
trimestral e o BTN (que substitui a antiga OTNl - com .1.sto 
pre�os e salàrios passam r.1 ser reaJustados trimestralmente� 

. 

b) os juros
Pstah1.lizam em
termos rea.1.s,

do mercado tinanceiro in.1.cialmente 
torno d e 1 4 Z , 111 as ê'1 meta é e s t i p u 1 à - 1 os , 

em 1% ou 2:-'. acima da infla��º mensal; 

, __ l cJe<:;valo,-1 ,:,,-se o c:n.1:-c1do ,,m _.,2;( ·frente ao d6lar. 

se 
em 

Ar,::i. li sanda essas 
seouinte quadro: 

medidas no contexto do Plano Ver�o temos o 

L) llWOs é.'d tos� p,11·c captêu- rl1nhE·Jt -o no mercado e conter- a 
f 01· 1n,3<; �':io de e'=- t nq1 lF'"'• qltC' r_ c11.1Sc1 1·:sr>rn desabas teci men to de 
e e t- tos ar t .1. ll os e .J a l t .-::. cJ t · - P 1 1 e, p r-Eº e; os , o q ove r n o D assou a 
p.::1qax _1ur-oc_; al toe; no 1íli-:?n:,,dCJ +1r1 �nceiro (a õoupanc;a também 
f' _,,�ou .l uro,: ,d tos p;.:1r,:1 F?v.1. t.c>x o,-; saques com -f.1.ns de 
, c111 c:1.1mo). íJ n2cc;11l t,1do +01 11m q,.1r1tro e::traordinàrio para os 
, ,r1·• lllçdOrf.". ,_.., n �(lf :-,v,,m,,r,I,, ,J,, r:,.�1r fi.l da divida interna do 
1.JLlVPtllD. [:.ç,c;,é-, d.iv1rlc\, t'1ll ,1,itlffll•, f1c'.tO É:.', por- enquanto,
if'fll,'\Siadami:.:>n .�::? q díldf?, 1nc'I�, 1.• c1uc' pt-1:>oc:upa é que circ1nde parte

d1 1 l.1 lt:111 1,,r1( 1mP11I > t•m , 111-t-i•;,-1mu pra:::o: oor fcdta de 
:onf.ian�a no qovr·r·r,o os . 111·,, ... l 11IL•r·c0 0; só compr-.::w1 papé.1.s que 
',,r·/10 rtc-, cc,mc,, ado':', r.:,r.lo pocit-1 1· p1'1t l 1co em tempo muito curto. 
!· Li, otJtlq,, n 110·.,·rr1c, d ,,. t.1i ;;11111;,.,-,Pntcc?mente aumentando sua
c�i ,lcléi intet n,:-t pcc11'.1 p,:lqin- t' ""' ,1,f-·'-';;,1,·-1 divicli,, e, que CãV5a 
rc,inbos nas '::"ua c_; +inan�a':':, 1.11,r-.. :·de·--o de usar o dinheiro
,H-r-c?c,:1dc.:1do r't médio ,� lCJnqc1 r,r.:-1�0s e, o que é mais
1mpor-t::tntc:?, wr-c,><-;ston,, a 1nfl,:u;,�r, r•i\t",?. cimc1. 

i't partir- dP f1ns dL'? mar-c;o o qc,'/f:!1·1,0 t-·ever-teu essa pclitica e 
duninuiu os Jur-o�;, mas 1ri.:,nt,:•vf2·-os E1.inda elevados. Como os 
e=pPculadores n�o aceitam per-der- nenhuma par-cela de seus 
tondimentos, eles passam � 1nvest.ir nos chamados ''ativos 

e"\ l. ':', " , C O tn D C) CH. l 1r· C> , D d Ó i , 1 1 l ·• Ci ,.; l íll Ó V e J. S , e a p r O m O V e r LI ma
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intensificaç�o da fuqa de capitais para o exterior. De toda 
forma, deve-se registrar que os investidores desse mercado 
sairam ganhando. Sairam perdendo: o governo, que viu sua 
politica monetària naufragar, e a populaç�o como um todo, 
sobretudo a mais carente. porque qrande parte do rendimento 
que o governo paga aos investimentos advem da arrecadaç�o de 
impostos. Como todos paqam impostos e só os ricos tém qanhos 
financeiros. a politica de Juros altos acabou atuando como 
"concentradora dP. renda", ao transferir rendimentos de 
vàrios setores mais pobres para uns poucos setores mais 
ricos. A situac;:�o do governo agoca é complicada: a outra 
forma de que ele dispõe para aumentar a arrecadac;:�o sem 
comprometer suas contas é impor aos mais ricos uma politica 
fiscal mais rigida, ou seja, aumentar seus impostos.· Mas 
para isto seria necessàrio ter credibilidade, eficiência e, 
sobretudo, vontade politica - coisas que, evidentemente, 
faltam ao atual governo. A tendência, portanto, é de 
manL�tenc;:�o de juros elevados, mesmo que sejam bem inferiores 
aos praticados em fevereiro e março. A queda dos juros. 
contudo, deve acehtuar a procura por ouro, dólar e imóveis. 
além de acelerar a fuga de capitais. 

2) déficit público: o agravamento da divida inter�a - somada
às muitas malversac;:�es de verbas oficiais - revela que o
déficit público que é inflacionàrio n�o é aquele que
teoricarnent� seria causado pelo n�mero de funcionários
publiccis e por seus "altos s-,alàrios". Mesmo que se reconhec;:a
que hà excessos e reqalias inace1 àveis nesse setor. é 
preciso ficar claro que n�o é i�so que causa déficit público 
e que tampouco salários e funcionalismo s�o a causa da 
inflac;:;:;io bt-asileira, con10 tem sido dit-ô por muitos 
empresàrios e analistas. Na verdade. é o déficit f{nanceiro 
que tem gerado grandes pres�bes inflacionàrias - e o governo 
parece nâo dispor· de qualquef decis�o politica no sentido de 
resolvê-lo. O Plano Ver�o optou por métodos cohservadores no 
tratamento dessa quest�o� reduzindo investimentos e propondo 
privatizac;:bes pouco criteriosas de vàrias empresas estatais, 
espet-ando assim zerar o .  déficit pCtblico. A politica de 
Juros, no entanto; vem obrigando o governo a revisar essa 
meta: para 1988 jà há sinais de que o déficit público 
atingirá 10% do PIB. 

::::) des\.alor-izac;ão cambi.d: depois Ll.::1 desvalorização adotou
se o conqelamento do cambio como fo�ma de dar credibilidade 
ao plano e de não gerar expectativas inflacionàrias. Mas com 
a ocorrúnc1a de inflac;�o em fevereiro e março (quase lu% 
acumularias), os setores exportador�s pressionaram o qoverno 
e jà obtiveram nova desvaJorizac;ãu do cambio para preservar 
si'? LI s l u L roe; n ;;, s e:-: p ,:Jr t.=1 e; í':l r- • .-, e• m ê·\ r1 t, · r n n i v e 1 d E· ê'< ti v· 1 d.=. d e d o 
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setor. A tend�ncia é que voltem as minidesvalorizaç�es, 
ainda que n�o sejam diàrias como eram anteriormente, para 
manter os superàvits comerciais. 

4) conge 1 amen to: na vet-dadl?, o conqe 1 amento só funcionou
para alguns produtos, principalmente do item alimentaç�o. Os
demais tiveram, em boa parte, grandes aumentos antes e
depois da decretac;�o do plano econômico. Isto revela, de um
lado, o despreparo e a ausência de de�is�o do governo para
impor e fiscalizar o controle de preços, ficando à mercê da
press�o dos grandes oligopólios, e, de outro, que os
empresàrios permanecem trabalhando com expectativas de
inflac;�o futura acelerada, passando a praticar prec;os cada
vez mais altos. O governo jà abriu m�o do congelamento e
garantiu aos empresàrios o repasse da inflac;�o trimestral
aos preços finais-de seus produtos. Simplificando: daqui
para.frente, como acontecia antes, os empresàrios ter�o
direito a aumentar seus preços no mês de julho, por exemplo, 
p e l o f ato rj ('? que · os p r e e; o=• s l.l b i r a m ( i n f 1 a e;� o ) d e abri l a 
junho. Essa atitude consaqra a volta da indexac;�o e indica 
que a infla�ào tende a crescer nos próximos meses - assim 
como ocorria no periodo pre-choque, 

5) salários: estes continuam levando a pior. Além das perdas
que o Plano Verào impos ,estimadas pelo DIEESE, em março,
entre 41% e 49%, dependendo da data-base de csda �ategoria),
a ocorr�ncia de 1nflaç�o em fevere1ro, março e ab�il traz
novas quedas ao poder de comp,-a dos assalaria dos. No começo
o q ove r no ,-, r , r ou por· n � o d e 1: 1. r .J t - q u a l quer p o l i ti c a s a l a ri a l
por avaliar que, dessa �arma, n�o criaria ª�pecta�ivas de
aumentos de custos para o empresari do. Este, por sua vez,
apesar de t�r lucrado muito com- o arrocho salarial, n�o
aceitou devolver aos t�abalhadores- o que era seu direito,
exiqindo repassar a reposiç�o salarial aos prec;os. Com a
volta da indexaç�o o governo està se decidindo por conceder
reajustes salariais trimestrais aos trabalhadores� ao que
tudo indica de acordo com.a inflac;�o acumulada no periodo. A
tend�ncia, portanto, é de perdas ainda maiores para os
salários. Isto se dà pelo sequinte: a reposic;�o mensal (nos
moldes como ocorria com a URP> num quadro de ascens�o
inflacionàri� �. como se viu, 1nsuficiente para fazer frente
à inflaç�o e acarreta prejuizos grandes aos salários, mas,
numm panorama como o atual, no qual se garante aos
empresários o repasse da inflaç�o aos pre�os, a reposiç�o
trimestral acarreta perdas de poder aquisitivo ainda
maiores, porque passa a promover defasaqens entre o salàrio
nominal e o salàrio real durante um perlodo mais longo de
tempo.
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III - Conclus�es: 

1) Permanece a politica de ger-ac;:�o de superàvits externos e
consequente tendência à contr-ac;:�o do mercado inter-no, com
pr-ejuizos significativos para os trabalhadores. O
crescimento da economia brasileira em 1988 <PIB) foi
negativo <-0,3'1/.), e o PIB "per capita", isto é, a produi;�o
econômica brasileira dividida pel� "número de habitantes.
caiu, de 1987 para 1988, 2,3%. Ou seja: a populac;:�o
brasileira ficou mais pobre. Sabendo-se que alguns -setores,
ao contrário, ficaram mais ricos nesse periodo, conclui-se
que boa parte da populac;�o està pagando muito caro pela

,politica econômica governamental. A tendência é a manutenc;:�o
'desse modelo pelo menos até o próximo governo, a ser
empo�sado em marc;:o de 1990. Isto quer dizer que. a 
principio, o estrangulamento externo deve continuar 
acarretando problémas econômicos internos. Mas n�o é 
improvável que os credores internacionais. face ao quadro 
politico explosivo da América Latina, oferec;:am ao governo 
brasileiro condic;:�es relativamente favoráveis de negociac;:�o 
da divida no decorrer deste ano. Iniciativas como a do Plano 
Brady sinali=am firmemente nessa direc;�o. Se isto se 
efetivar, o qoverno passa a dispor de boa margem de manobra 
na politica econômica interna, adquirindo espac;o para tocar 
seus proJetos politicos de médio prazo. 

2) Com a volta da indexac;�o da economia o governo espera
controlar a inflac;�o num patamar "sequro" atéõ fina� de seu
mandato. Ou pelo menos até a eleic;�o presidencial. Novamente
o govern� conta,com a possibilidade de segurar a inflac;:�o
"inercial" num n.ivel "aceit.t:"1vel" e evitar o seu descontrole
ascendente. Pode mesmo vir a aplicar outro ihoqu� daqui a
alguns meses� se avaliar que o conqelamento e a desindexac;:�o
podem debelar a "inércia" inflacion�,ria, ou ent�o optar por
conqelamentos e desconq�lamentos paulatinos, o que. na
prática, funciona como aplicac;:�o de "mini-choques
econômicos''. Isso depende. contudo, do ritmo da infla��º nos
proximos meses: se ela disparar a tendência é o governo
voltar com a indexa��º mensal. Se ficar mais ou menos
constante em niveis considerados medianos, e desde que haja
condi��es pol.iticas para tal, n�o está de todo descartada a
h1pot se de um novo choque, nos moldes dos jà adotados até
aqui. Entretanto, como procuramos mostrar, as quest�es
estruturais da economia tém levado à acelerac;�o da infla��º
e nào d sua estabilizac;�o - o que aqrava o quadro econômico

- --- - ------
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e politico dos próximos meses. O fracasso das politicas 
governamentais no ataque à infla��º gera, hoje, a 
expectativa de que a hiperinfla��o pode ser um fato real 
dentro de alguns meses. O que agrava essa possibilidade. 
decorrente dos problemas econômicos estrut�rais, é que o 
governo, além da falta de vontade po 11 tica que _sempre 
demonstrou, parece estar agora desprovido de qualquer 
instrumental minimamente eficaz até mesmo para obter 
resultados conjunturais de efeito politico, como ocorreu no 
Plano Cruzado. De toda forma, n�o parece interessar a nenhum 
setor politico dominante o caos �cbnomico, e a tendéncia é 
de que, de uma maneira ou outra, se procure conter a 
ascen��o inflacionária e preservar a continuidade pelo 
menos por ora - do processo de transi��o politica. Isto -abre 
margem, inclusive, para uma possivel mobiliza��º de parte do 
empresariado no sentido de, valendo-se de suas sobras de 
cai:-:a, patrocinár uma relativc.1 recupera��º econômica até 
novembro, visando especificamente influenciar o processo 
sucessório. 

3) Com rela��º aos salàrios a tendência é de perdas, seja
pelo quadro geral da economia, seja pela fórmula trimestral
de reajustes. Uma forma razoável de ao menos atenuar essas
�erdas é, primeiro. assequrar a reposiç�o das perdas
causadas pelo Plano Ver�o e pela inflaç�o que ocorreu logo
após sua entrada em vigor. e. sequndo. garantir aumentos
salariais mensais pela incorporaç�o inteqral. da inflaç�o do
mês imediatamente anterior. Essa conquista poderá �vitar a
deterioraç�o completa dos sal�rios em caso de subida das
taxas de infla�ào, como é provável que aconte�a. De toda
forma, é preciso ter em mente que o governo insistirà no
arrocho salarial enquanto perdurar o atual· modelo
economico. O problema maior. entretanto, é fundamentalmente
politico. De · um lad6. a repo�i�ào inte9ral das perdas
salariais poJe ser repassada aos prec;:os e contribuir para
que se cheque à hiperin+laç�o num prazo muito curto. o que
nào parece interessar a nenhum setor da sociedade. De outro,
21 e >: i s t t: n c i d d e i n f 1 a e;: �D. êd t ,::1 s, f? m r e p os i e;: �� o d e per d as é
extremamente danosa pàra os assalariados, e a hiperinflaç�o
penalizaria de forma dramàtica Justamente a esses setores.
Assim, o que se coloca é o sequinte: a arnea�a de
hiperinflaç�o no atual auadro de transic;:�o politica poderà
levar tanto as for�as conservadoras quanto as progressistas
a redefinir sua atua��º politica de médio prazo. seja no
sentido de atenuar a instabilidade que o atual arro�ho
salarial tem provocado, ou seJa ainda no sentido de afastar
a possibilidade de caos politico-institucional que
certamente se instalaria com a hiperinflaç�o.

L 
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4) Quanto aos aspectos politico-eleitorais relacionados com
a quest�o econômica, as tendencias que vem se confirmando. e
que ratificam as análises anteriores do DESEP. s�o as
seguintes:

alas for�as politicas conservadoras, aloJadas no gqverno, 
nas entidades patronais e em determinados partidos 
politicos, insistir�o na tentativa de tomar as redeas do 
processo sucessório e impor, através da viabilizaç�o de uma 
candidatura vinculada a seus interesses, a manutenç�o das 
prioridades econômicas e politica� · que sustentam o atual 
modelo. A politica econômica, portanto, desempenha papel 
muito importante nesse processo: 

b)o acirramento do conflito polltico-ideolóqico, que vem se
desenvolvendo hà algum tempo e que se evidenciou nas ült1.mas
eleiç�es municipais, dem�rca um campo de enfrentamento
politico em que as forças oponentes estào praticamente
bipolarizadas, caminhando para um embate cada vez mais
E•:-:plicito. Acont.e:c,cimentos e.orno os qu1::! ocot·rpt-. m t-ecentemente
em Volta Redonda, contudo, demonstram que o debilitamento da
democracia só serve aos interesses daqueles setores que n�o
desejam ver conclulda a at11al tt··ê,ns1r;.:�o politica:

c)tal enfrentamento se refere diretamente � definiçào de
projetos politico-econOmJ.c:or,; distirdo-:: de um lado est�o as
forc;:as conservadoras, que, à falta de um proJeto de lonqo
prazo de maior consist�ncia, se acarram � manuten�ào das
atuais formas _ de domina�co politica e de padr�o de 
crescimento econômico� e, de outro, estào as for�as 
progressistas, que pretendem democratizar amplamente as 
decis�es pollticas em todas as instancias institucionais e 
definir um padr�o de rlPsen olvimento economico que se 
assente numa politica de distribuJr;ào de renda capaz de 
assegu r·ar à popu 1 aç�o cor,d J.c;: l':lc�"' d J. rin as ele parti e i paç ào na 
vida econômica nacional. 

5) O recrn,hec.1mF!nto Dí"lo i:_,,-c:,r,1·tc, qc::,vpn,o das perdas
salariais acumuladas, a ausencia de uma politica salarial
capaz de proteqer os salários contra a inflar;ào, e a própria
disposic;:ào c.ln'c', ernpre�,.;q-.1 u�, dt=· ,;,> nPo ,: 1 cH- em c�so de
paralisaçào (mesmo dispondo de marcem para isso). nào so
justificam como alimentam a atual onda de greves.

As restriç�es ao exercicio do direito de qreve anunciadas 
por Sarnev e as ameaças que tem sido feitas aos 
trabalhadores traduzem, portanto, a forma come o governe 
procura tratar os contlitos econon,1cos e �ociais em curso. 
Estes fatos, v.1stos no q1 . .1ddt-o ,n.-1is qer,::d da conJuntura. 
r··evelam, de outt-o lado, que a incapacidade do governo para 
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solucionar- as 
estar- causando 

conser-vadoras, 

quest�es econômicas mais urgentes, apesar- de 

indefin�ç�es politicas no interior das forças 
acentua.a decis�o dessas for�as no sentido de 

quer-er- manter� a qualquer custo, sua hegemonia durante e 

depois do processo de transi��o politica. 

1, 
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ANALISE DE CONJUNTURA - SETEMBR0/89 

1. Desde que ocorreu a libera�lo de pre�os e a reindexa�lo
da economia durante os meses de junho e julho, que elevaram

a infla��º de 9,94% em maio para quase 30% em julho, o DESEP
vem apontando dois prováveis cenários para a economia
brasileira até o final do ano. De um lado, alertávamos para
o potencial hiperinflacionàrio existente na conjuntura, 
resultado de fatores como a falta de credibilidade do 
governo, a crise das finan�as públicas resultante dos 
déficits interno (fiscal e monetário) e externo, a fuga de 
capitais, a valoriza��º de ativos reais, as incertezas dos 

agentes econômicos, etc. De outro, dizlamos que a retomada 

da politica do "feij�o-com-arroz", assentada basicamente na 
remarca��º escalonada de pre�os e nos juros reais altos 
pagos no "overnight", constituía um instrumental frágil para 
controlar a infla��º - mas esta era, ao mesmo tempo, a salda 
na qual o governo apostava para tentar evitar a explos�o 
hiperinflacionária. 

2. No momento, a taxa de infla��º aparentemente dá sinais de
estabiliza��º ao redor de 30% ao m@s. Contudo, o cenário da
hiperinfla��o n�o está afastado do horizonte próximo, mesmo
porque a prática de juros reais elevados agrava ainda mais a
situa��º financeira do governo e n�o elimina as incertezas
presentes na economia - que se refletem nas remarca�ões de

pre�os e no encurtamento de prazos adotados no comércio e na
indústria. Ainda que o governo evite a explos�o 
hiperinflacionária nos próximos meses, a tend@ncia é de que 
as taxas mensais de infla��º subam, podendo chegar a perto 
de 50% em dezembro ou janeiro. Vale lembrar, entretanto, que 
as pressões inflacionárias geradas pelos desequilíbrios 
estruturais e conjunturais, as incertezas do empresariado e 

o próprio calendário da sucess�o presidencial podem tornar a
hiperinfla��o uma realidade antes mesmo do final do ano ou
no periodo que antecede a posse do novo governo.

3. As políticas de pre�os do comércio e da indústria d�o bem
uma idéia da atual postura do empresariado frente às
perspectivas de alta ainda maior da infla��o. Vejamos alguns
exemplos:

a) o presidente da Federa��º do Comércio do Estado de S�o 
Paulo denunciou que algumas indústrias pretendem realizar 
suas entregas apenas mediante pagamento à vista e que, hoje, 
a maior parte delas só trabalha com prazos de pagamentos 
entre 8 e 15 dias - quando a media era, ate há pouco tempo, 
32 dias. Esse encurtamento dos prazos visa, 
fundamentalmente, viabilizar o giro do capital no "over" 
(Gazeta Mercantil, 08/08/89); 

b) as vendas a prazo no comércio, na maioria dos casos, t@m 
incorporado a taxa bruta de rendimentos do "over", próxima 
dos 451. ao m@s. Em alguns setores, adota-se a infla��º do 
m@s mais juros mensais de 8%. Resultado: se a infla��º é de 
301., a varia��º na presta��º é de quase 41% ao m@s <Gazeta 
Mercantil, 08/08/89>. Essas taxas mensais t@m sido aplicadas 
também nos pre�os à vista; 
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c> os supermercados e o �omércio de atacados de S�o � 

afirmam que a partir de 28 de julho os 

seus pre�os em quase 200% num período inferior a 2 seman� 
principalmente dos produtos alimenticios, de higiene 

limpeza. O extrato de tomate, por exemplo, subiu 215% 

única semana <Gazeta Mercantil, 09/08/89); e 

d) no final do mês de agosto o presidente do Sindicato
Lojistas de Porto Alegre reafirmou o quadro de remarcaçeles
de estreitamento de prazos. Para alguns produtos industriAf

têm sido adotados pre�os às vezes 20% acima da inflaç

<Gazeta Mercantil, 29/08/89).

Essas práticas, se se mantiverem, poder�o 

infla��º de setembro - que, por sua vez, 

aumentos nos meses seguintes. 

influenciar n;a 

realimentará os 

4. Com respeito a ascens�o da infla��o, é importante 

considerar, também, a politica salarial. Quando de sua 

aprova��º o DESEP observou que um de seus aspectos 

principais era o fato de diminuir as perdas salariais 
mensais e de garantir a reposi��o integral da infla��º para 

as faixas de 3 a 20 salários minimos num prazo máximo de 3 

meses o que, em grande parte, é uma conquista da luta 

sindical. Seja porque a maioria das empresas está altamente 

capitalizada, seja porque setores do empresariado n�o 

desejam alimentar movimentos grevistas neste periodo pré

eleitoral, o fato é que importantes categorias de 

trabalhadores vêm obtendo seguidas conquistas nas 
negocia�bes coletivas. De junho para cá tem-se conseguido, 

principalmente: reposi��o do IPC integral desde a última 
data-base (o que n�o ocorria até junho, por conta da 

exclus�o do indice de 70,28% de janeiro>, aumento real às 

vezes chegando a 8% e reajuste mensal do IPC integral (sem o 

desconto de 51/. previsto para a faixa de 3 a 20 salários 
minimos>. O que é preciso registrar é que mesmo que a 

infla��º chegue a patamares mais elevados do que os atuais, 

a tendência é de que, no conjunto, as perdas salariais sejam 

menores do que as que ocorreram no primeiro semestre. E isto 
pode até evitar quedas bruscas na demanda, desde que n�o 

ocorra acelera��º intensa da infla��o. 

5. Na análise passada registramos que a politica de juros

reais (entre 41/. e 51/. ao mês) está atraindo empresários e

especuladores para o "over". Hoje, pouco mais de 100 bilhbes

de dólares giram no mercado financeiro de titulas de

curtissimo prazo, com resgate de até 30 dias. O giro diário,

só em julho, alcan�ava quase 1/5 daquele montante. Apesar de

ser eficiente no controle da especula��º com ativos reais 

(dólar, ouro, imóveis, etc.), a politica de juros reais, 

como tem sido praticada, acarreta alguns problemas muito 

sérios. Por exemplo: 

a) deteriora as já deficitárias contas do governo. No 

periodo janeiro-julho, o Resultado do Tesouro Nacional 

apresentou um déficit de Ncz$ 11,3 bilhbes, sendo que 

somente com os encargos da divida pública foram gastos 

Ncz$ 9,0 bilhbes, praticamente l'l. do PIB (Gazeta Mercantil, 

04/08/89). Isso acaba obrigando o governo a emitir mais 
titulas para financiar seu déficit - sempre no curtissimo 
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prazo, porque os agentes 
prazos maiores; 

detentores de capital n�o aceitam 

b) transfere violentamente a renda do conjunto da popula��o 

(que paga impostos) para os que t�m ganhos no mercado 

financeiro (pagos pelo governo); 

c) no atual quadro de incertezas,

incorpore as taxas de juros aos 

como dissemos acima; 

faz com que o empresariado 

pre�os de seus produtos, 

d) torna atrativo especular com ativos reais na medida em

que forc;a a baixa de suas cotac;eles num primeiro momento,
tornando mais barata sua aquisic;�o para posterior press�o no

sentido de elevar seus pre�os processo que, ao

intensificar-se, pode gerar a hiperinflaçào; e

e ) no m é d i o pra z o i n i iJ e no v ci s i n v e s t i me" t e,� í-', e; d, , t i vos , um a 
vez que as empresas preferem se proteger dd infla��º 

aplicando no ganho fácil e rápido do "over". Isso jà foi 

admitido pelos próprios empresários num debate recente na 

C�mara de Comércio Brasil Belga-Luxemburguesa (Gazeta 
Mercantil, 26 e 28/08/89). 

6. Também na área de prec;os é importante registrar que a 

super safra agricola de 89, pelo terceiro ano consecutivo, 

resultado da maturac;�o de grandes investimentos feitos em 
periodos passados, poderá contribuir, também, para manter a 

inflac;�o em niveis próximos ao atual. Essa hipótese é 

reforc;ada pelo suc�sso da safra norte-americana, que este 
ano n�o sofreu quebras como as que vinham ocorrendo nos 
ültimos anos. Portanto,· aumentou a oferta interna, 

contribuindo para a estabilizac;�o relativa de prec;os. 

, • A n.?spei to do nivel de atividad�s econômicas, existem 

�adas interessantes: 

a) no segundo trimestre do ano. a demanda entre as empresas 

=resceu 74% a última alta se deu no Plano Cruzado 
rovocando, em julho, uma elevac;�o de 83% na utilizac;�o da 

=apacidade industrial - nivel também s6 registrado no Plano 

:ruzado (Gazeta Merccmtil, 17./08í89). Contudo, esse 

a uecimer1to de abril a junho deve ser atribuido a fatores 

=orno o congelamento de preços (revogado em junho), 

tecipd��o de compras pela perspectiva do descongelamento, 

reposi��es salariais, etc, que obrigaram o 

aumentar os pedidos à indústria visando recompor 

Ou seja; nào hà indicias de recuperaç�o 

,sistente na atividade econômica e setores importantes 
o o de celulose e o mec�nico, dentre outros, trabalham 

expectativas de queda na demanda até o final do ano; 

de aumentos eventuais nas vendas do comércio as 

·strias n�o tém aumentado sua capacidade produtiva: 
1ma-se que estejam operando com 30% de ociosidade (Gazetõ 

- cantil, 22/08/89). Isso de certa forma prova a 

-s-onfian�a dos industriais frente aos rumos da economia e 

·ela sua preferência pela alta liquidez do mercado 
e 
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c) no segundo trimestre do ano o PIB cresceu 6,81/. com 
rela��º ao trimestre anterior, maior taxa da década, 
projetando um crescimento anual de 0,331/. (no ano passado o 
crescimento foi negativo em 0,3%). Além de nio indicar 
retomada consistente da atividade econômica, dadas as 
caracteristicas conjunturais desse indicador, as 
perspectivas de infla��º crescente e de reviravolt•• 
politicas no segundo semestre fazem com que o IBGE, por 
exemplo, trabalhe com o quadro de estagna��º econômica em 
1989. Com rela��º à proje��o de crescimento industrial de 
0,331/. este ano, é preciso, ainda, lembrar dois aspectos: 1> 
comparada com a taxa anual de crescimento populacional de 
2,21/., ela sinaliza uma diminui��º de 2,01/. no PIB "per 
capita" de 1989; e 2) ela projeta uma queda de 1,491/. na 
indústria ao longo do ano. 

Todas essas considera�bes refor�am a tendência de estagna��º 
da economia brasileira. Situa��º que poderá assumir caráter 
recessivo se a infla��º subir ainda mais. 

8. A grave conjuntura econômica levou setores do Congresso e
o presidente Sarney a esbo�arem "planos de emergência" ao
longo do mês de agosto. Além de n�o tocar nas questbes
principais, como as dividas externa e interna, tais planos,
no conjunto, visam somente obter apoio de parcelas da
sociedade para medidas muito timidas na área fiscal (que n�o
atingem, por exemplo, subsidias e incentivos), no controle
dos gastos públicos e reservas cambiais. No fundo, objetivam
criar um clima politico favorável à conten��o das taxas de
infla��o. O que deve ser diséutido mais seriamente é a
proposta de privatiza�bes sem critérios de setores estatais.

9. O reconhecimento de que a conjuntura é delicada e que há 
desequilibrios estruturais muito graves na economia 
brasileira por parte dos ministros da área econômica ficou 
claro em encontro recente destes com uma equipe de 
assessores sindicais. Para evitar saltos bruscos, o governo 
vai manter os juros reais elevados, n�o reajustará as 
tarifas públicas (que est�o muito defasadas) muito acima da 
infla��o, n�o mexerá na taxa de c�mbio e manterá o atual 
nivel de reservas (perto de 6 bilhbes de. dólares) mesmo que 
tenha que suspender o pagamento dos encargos da divida 
externa. A propósito, é de se notar que os credores n�o têm 
feito amea�as de retalia�bes ou boicotes frente à eventual 
suspens�o de pagamentos por parte do Brasil. Isso pode 
representar uma . folga para o governo na área externa, 
visando a "tranquilidade" econômica durante o processo 
sucessório. 

Em resumo: fica tudo como está. Trata-se de um instrumental 
de eficiência relativa no curto prazo, mas de toda forma 
muito frágil frente a qualquer acelera��º das expectativas 
inflacionárias e a sinais de turbulência na área politica. O 
próprio reajuste gradual das tarifas públicas deve causar 
pressbes nas taxas mensais de infla��º - e isso pode ditar o 
ritmo da escalada inflacionária no próximo periodo. 



O MOVIMENTO GREVISTA NO lo. SEMESTRE DE 1989 

A análise do movimento grevista para o lo. semestre de 1989, 

revela um expressivo grau de aquecimento das lutas 
sindicais. O volume de greves e grevistas já alcan�ou, no 

semestre, 751(1) paralisa��es que envolveram mais de 9,7 
milh�es de trabalhadores, o que corresponde a cerca de 20% 

da PEA (Populaç�o Economicamente Ativa em torno de 60 

milh�es). Na comparaç�o com os números de 86, 87 e 88 
constata-se que: 

1. as paralisaç�es de 89, até junho, já atingiram 88,S'l. do 
total de greves de 88, um percentual de 71,4% em relaç�o a 
87, e correspondem a 59,3% do total de greves verificado em 
86; 

2. o número de grevistas jà é 17,2% superior em relaç�o a 
86, 18,2% maior em relaç�o ao total de 88, e equivale a 

cerca de 80% do total observado em 87, ano em que se 
eqistrou o maior volume de grevistas até agora. 

Tabe!.1 1 

Evoluçio anual do no. de greves de 82 a 89t 

ano 

86 
B7 

88 
B9t 

no.greves 

1.267 
1. 052

B49

751H

59,3 
71, 4 
BB,5 

período de janeiro a junho 

no. grevistas 

8.254.143 
12.047.415 
8.213.899 

9.706.0200 

tt dados de abril a junho s�o preliminares 

Obs.: Os números de greve geral n�o est�o incluídos. 

7. 

117 ,6 
80

1
6 

118,2 

Os percentuais foram calculados na relaç�o do total 
acumulado do lo. se1es'tre de 89, com os totais dos 
anos anteriores. 

Fonte: DESEP/CUT - Imprensa e Sindicatos 
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estima que ocorra., em média. 30X de perdas sobre 

· ero de paralisar;bes devido a dificuldade de acesso �

nLimeros. Isto significa que as paralisar;CJes do 

de 89, podem estar em torno de 1.000. 
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A distribui��º anual do número acumulado de greves no 
periodo de 86, 87 e 88, apresentada no gráfico 1, demonstra 
que desde 86 a evolu��o deste indicador tem sido 

decrescente. No entanto, considerando apenas a evolu��o do 
movimento grevista no lo. semestre de 89, j• * possivel 

visualizar a tendência de aumento do número de greves. 

O gráfico 2 apresenta a distribui��º anual do número 
acumulado de grevistas, no mesmo periodo, e pode-se 
verificar que a sua evolu��o é diferenciada. Ou seja, em 87, 
enquanto caia o número de greves crescia o número de
grevistas. Em 88, continuou a ocorrer uma queda no número de 
greves (33% abaixo do número de 86), mas o número de 

grevistas foi semelhante ao observado em 86. No primeiro 
semestre de 1989 o volume de grevistas já superou os totais 
observados em 86, 88 e, ao longo deste ano, esse volume 
deverá ser superior também ao de 1987, até ent�o o mais 
expressivo no período da Nova República. 

N' de 
greve 

1.350 

1.200 

1.050 

-�ºº

750 

600 

450 

300 

150 

GR4rtco 1 

Distrihuiçào anual do número acumuJaJo 
de greveR no período de 198n a 1989• 

o ___ __.__,_ ____ ___..__ _ _,

86 87 AS 
· 89 ano 

• até Junho(abril,maio,junho sào dados pre
liminares)

FONTE: OESEP/CUT - Imprensa e Sindicatos 

Obs.: o� número� de greve geral �io ••tio
incluídos 
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GRAFJCO 2 

Dietribuiçio enual do número acu�ulado de 
9revhtee, no perío1o :fé 19R6 • 1989*

. .  ,

---------- ----r-·-
86 H 7 AH fl'I ano 

• 111é Junho(...,hri1.ml'tio.�j,1nl111 �{�0 ,j�,o!II prPliminar4!�) 

FONTE: IJ�.SFl'/('UT - lm1•rt>11", e Sin,hcato� 

Obs.: Os n�meros de greve g�tHI nio estio incluídos 

acima demonstram um crescimento do 

por greve. O número médio apurado 

jà é superior ao constatado 

ificativo da série observada. 

No. MEDIU DE GREVISTAS POR GREVE 

número 

no lo. 

em 87, 

ANO GREVISTAS POR GREVE 

- ------ - -·· ···- -···- - ·····---·- -·-- ·-· -- ----- - ----------------

86

87 

88 

89 idLé Junho) 

6.515 

11 . 451 

9.675 

12.924 

- ---- -- ---- ---- ___________ ,. _______________ --- --

7 

médio de 

semestre 

o mais



Os Números por Setor 

Essa tendência pode ser melhor avaliada quando consideramos

os dados agrupados por setor.

Tabela 2 
Evoluçlo anual do lliaero •e greves e grevistas acllalll• •�,írl• 16 1 �.-.., atar 

setor acu1ulado 

PUBLICO PRIVADO 

g. I grev. I g. I grev. I g 1 grev. 1 

3.743.789 -4ó l.030 81 -4.510.348 54 1.267 100 8.254.143 100 
74 571 54 3.184.407 26 1.052 100 12.047.415 100 

• S2J 61 ,6,.&H. 796- 82 328 39 1.519.103 18 849 100 8.213.899 100 
89 205 27 6.1'3.690 64 546 73 3.542.330 36 751 100 9.706.020 100 

acl 1.444 37 25.465.283 67 2.475 63 12.756.188 33 3.919 100 38.221.471 100 

--

1 Até lo. se1estre - dados de abril a junho s2o preli1inares. 
Obs.: Os nú1eros de greve geral nla estio incluídas

Fonte: DESEP/CUT - l1prensa e Sindicatos 
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Esses dados revelam que o setor privado registrou o maior 
núm�ro de greves (63%) em relaç�o ao total acumulado. Quanto 
ao número acumulado de grevistas verifica-se que o 
percentual mais significativo (67%) coube ao setor público. 
Nesta tabela pode-se observar que em 88 o setor público 
respondeu por 61% do total de greves e por 82% do total de 
grevistas. 

Já no lo. semestre de 89 observou-se a tendência de aumento 
da mobilizaç�o nos dois setores. Mesmo assim, d participaç�o 
do setor público no movimento grevista vem determinando o 
crescimento do nún<ero médio de grevistas por greve. Essa 
participaç�o atintje seu ponto máximo justamente nos 
primeiros 6 meses de 89. 

ANO 

86 
87 
88 
89 

No. MEDIO DE GREVISTAS POR GREVE 

GREVISTAS POR GRÉVE 

público 
------

15. 796
18.426
12.850
30.067

privado 

4.379 
5.577 
4.631 
6.488 
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Diversos fatores podem ser apontados par� justificar essa 
tend@ncia: 

- as greves do setor público, na maioria das vezes, t@m
abrang@ncia superior às do setor privado, principalmente em

fun��o da localiza��º da data-base. Exemplo: os petroleiros,

categoria que representa 70.000 trabalhadores, t@m data-base

em setembro, permitindo a mobiliza.�o nacional de 

trabalhadores. O mesmo ocorre co� a categoria dos bancários 

(Banco do Brasil, Banco Central, CEF, bancos estaduais, 
etc.). No setor privado ocorre uma pulveriza.�o da data-base 

de uma mesma categoria, dificultando a articula��º com 

caráter mais abrangente; 

- as taxas de desemprego, bem como as quedas nas taxas de
atividade econômica registradas em 87 e 88 pressionaram o

movimento grevista, favorecendo o refluxo observado no setor

privado. Por exemplo, destaca-se como uma das principais 

reivindica��es do movimento grevista neste setor, em 88, a 

estabilidade no emprego (Suplemento DESEP, nos. 4 e 5 

jun,set/88); 

- o arrocho salarial praticado pelos diversos planos de 

estabiliza.�o econômica implantados na gest�o Sarney, 

principalmente após o Plano Bresser (jun/87), pressionou 

fortemente o movimento grevista, principalmente no setor do 

funcionalismo público, que ficou sem o pagamento das URP's 
<Unidade de Refer@ncia de Pre.os) em diversos Estados, 

apesar de previstas em lei. Os trabalhadores do setor 
'blico responderam com intensa mobiliza.�o pelo recebimento 

a URP. Em maio de 88, o movimento sindical organizou uma 

reve geral pelo pagamento imediato da URP a nivel nacional. 

Segundo avalia��º do Comando de Greve, a campanha mobilizou 

erca de 1,5 milh�o de trabalhadores, envolvendo diversas 

ategorias da adminístra.�o direta e das estatais em mais de 

Estados da Federa.�o e no Distrito Federal (Suplemento 

5, set/88). A greve geral ocorreu em um momento 
ascenso do movimento grevista neste setor (gráf.3e4)(2). 

números das greves gerais 

-cadores do DESEP_. por causa 

ologia de coleta dos dados. 

n:to est:to incluídos nos 

da incompatibilidade de 

reve geral_. os critérios de coleta e a priorizar;:to das 
rma.bes decorrem de objetivos diferentes: a qualificar;:to 

eponderante sobre a quantificar;:to. O tempo para coletar 
• a precariedade dos meios de comunicar;:to do movimento

.ical a nivel nacional_, a capacidade de mobilizar;:to dos 

sos sindicatos determinam a escolha de alguns dados_. 
exemplo: 7. de ades:to nas categorias de maior peso, tanto 

.ica como economicamente_. a localizar;:to geográfica (7. de 

o nas capitais dos Estados, os Estados economicamente

�mportantes, etc.).



A Evoluc;�o do Movimento Grevista no lo. Semestre de 89 

Dentre os 
grevista, 
salarial, 
econômicos 
necessário 
a evolui;�o 

fatores que influenciaram a evoluc;�o 
no periodo em análise, destaca-se 

sempre um dos principais alvo& 

do governo. Para demonstrar essa 
retomar os momentos de mudanc;a e sua 
do quadro de greves. 

do movimento 

a politica 
dos planos 

relac;�o • 
relac;:lo coa 

a) Fevereiro/86: Plano Cruzado - gatilho salarial disparando

com inflai;�o acumulada no patamar de 201.. Até ent�o vigorava

a lei 7.238 que mantinha 2 faixas de reajuste semestral
(1001. do INPC até 3 minimos e 801. para os demais>;

b) Junho/87: Plano Bresser - substitui��º

URP (Unidade de Referência de Pre�os) 

corre��º salarial, com base na média 
trimestre anterior; 

do gatilho pela 

como medida de 

de inflac;�o no 

c) Fevereiro/89: Plano Ver�o - extini;�o da URP. Anula��º de 
regras para determinai;�o da politica salarial .. Segundo o 
plano, instituia-se a livre negocia��º entre as partes. 

d) Junho/89: Politica Salarial 
Nacional - 3 faixas de reajuste 
jul ho/89). 

aprovada pelo Congresso 
(Suplemento DESEP no. 10, 

N • 
Greve 

1 

1 

GllAFJCO 3 

lvolução .._.1 do n• de arevee - 86 a 89 

/ 

/ 
... / 

--- �--x:.· ......
..

. . ---.,-
.. .. 

.. .6. 
87 

···.0a

o----------�---�--------

J , N A N J "''·

FONTE: LJesep/CUT - através de Imprensa e Sindicatos 

e Mudaoç•• na Poli tlca· Econo11ica 

6. Greve Geral

Oba.: Os números de 
de areve geral não 
eatão 1nclu1dos. 

• dados preliminares
de abrll, 111aio e
junho,,
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Grev 
(000. 

2.6 

2.• 
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l. d 

1.6 

1. 2 

l.C
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2 

GllÃl'ICO 4 

Evolução inenaal do n• de 1revt•tu - 16 •" 

-·----

. 
/ 

• .. ,,/.-···

__ .,.,,.,_.�.:'16
. ..,,-

/ "  

"28 

,J 1----..-----,.-----------.------,.----__) 
M A M J Mês 

P:::.,IE: Cest?p; CL'I - 3través je I�rensa e Sindicatos 

e Mud�ça• - Poli tica 
Econoai1:a 

Ó. Greve Geral 

Oba.: Os núaeroa de 
1reve aeral não ••
tão inclu{*>a. 

• dados preliminares de
abril, maio e junho 

1 1 

Os diversos planos econômicos e suas determina�bes sobre os 

salários implicaram na intensifica��º das perdas, com 

percentuais diferenciados por categoria. A luta pela 

recupera��º das perdas impulsionou o movimento grevista. 

Nesse sentido, o combate ao Plano Ver�o esteve no centro 

das mobiliza�bes dos trabalhadores no lo. semestre de 89. 

D Plano eliminou as regras que orientavam a politica 

salarial até ent�o, sem no entanto definir novos par�metros 

para a corre��º dos salários ou que fixassem patamares 

mínimos de negocia��o. Com isso, houve um aumento das greves 

a partir de fevereiro, que atingiu seu ponto máximo em 

mar�o, mantendo-se em alta nos 2 meses seguintes - abril e 

maio. 



Tibeli 3 
Evoluçao inuill do no. H 1rlftl, nas 111n llt jM1iru i i•hD 
de 86 i 89 

ano 
1es 86 87 J 18 / 89 

janeiro 38 62 1 79 76 \.-� 

" fevereiro 34 145 ,- 58 111 
aarço 52 138 41 203 
abril 117 112 

/ 
52 1791 

aaio 127 97 69 

] 
1671 

junho 101 / 73 < 34 69' 

acu1ulado 469 627 333 75U 
t 

t dados preli1inares 
Obs.: Os nú1eros de greve geral nlo estlo incluldas

Fonte: DESEP/CUT - l1prensa e Sindicatos • 
.. 

Tibeli 4 
Evoluçio inuil do no. de grevistas, nos 1eses de janeiro i junho 
de 86 i 89 

ano 
1es 86 87 88 89 

jan 92.484 166.513 338.285 404.174 
fev 96.736 568.463 452.314 1.271.169 
tar 240.200 1.612.140 286.546 2.662.346 
abr 355.920, 1.964.251 353.826 2.309.8471 
Hi 704.510i;; � 1.845.736 2,033.525 2.019.2101 
jun 646.090. 1.304.696 330.598 1.039.170 

acua 2.135.940 7.461.799 3.795.094 9.706.0201 

t dados preli1inares 
Obs.: Os nô1eros de greve geral nla estlo incluldas

Fonte! DESEP/CUT - !1prensa e Sindicatos 
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Em mar�o de 89 ocorreu a greve geral de 14 e 15 que 
mobilizou cerca de 35 milh�es de trabalhadores (2), 

representados nas diversas categorias profissionais que 
aderiram à paralisa�lo em todo o território nacional. Esta 
greve, pela importancia que assumiu, recebeu um tratamento 
diferenciado <texto em anexo). 

Após a Greve Geral, muitas categorias importantes 
permaneceram com suas atividades paralisadas, como: os 
metalúrgicos de Minas Gerais (Betim, Contagem), de Santa 
Catarina (Blumenau), de Pernambuco. Os alimentícios 
(Marília) e os quimices <ABC> em S�o Paulo, e, os 
trabalhadores da constru��o civil de Fortaleza, no Ceará. 
Outro fato relevante foi a paralisa��º de alguns setores que 
há mu�tos anos n�o faziam greve, como os têxteis de Blumenau 
- se.

As principais reivindica��es do 
semestre de 89 visavam: 

movimento grevista no lo. 

a) a obten��o de reajustes salariais contemplando 
de produtividade e/ou 

a 

o reposi��o de perdas, o aumento 
aumento real de salário; 

b) o cumprimento de 
trabalho que n�o 
empresários; 

cláusulas de contrato coletivo de 
estavam sendo respeitadas pelos 

e) a redu��o do turno de trabalho, uma das conquistas da 

nova Constitui��º, promulgada em outubro de 88. Quanto a 
este ponto de pauta, é importante citar a greve da Pirelli 
(SPl, de janeiro a fevereiro de 89, envolvendo cerca de 400 
trabalhadores, com a dura��º de 29 dias, a pioneira na luta 

pela jornada de 6 horas. 

Como resultado das campanhas de mar�o, em abril o movimento 
sindical caminhou para a unifica��º das campanhas salariais 
a nivel nacional. Desta estratégia resultaram: a greve dos 

funcionários públicos federais da administra��º direta 
previdenciários, servidores das universidades federais, etc, 
entre outros; a greve dos bancários (Bancos do Brasil e 
Central, Caixa Econômica Federal, bancos estaduais e 
privados); a greve dos metalúrgicos do ABC; a greve dos 
professores estaduais de S�o Paulo (que durou mais de 70 
dias); etc. 

Os r,umeros 
89 acusam 
2 milhêíes 
do indice 
ter ficado 
deciínio se 
salariais a 

de grevistas dos meses de mar�o, abril e maio de 
índices inéditos de paralisa��º, acima da casa de 
de trabalhadores. O índice de junho ficou próximo 
de fevereiro, apesar do número de greves de junho 

abaixo do observado em fevereiro. A raz�o desse 
deve, basicamente, à unifica��º das campanhas 

nivel nacional a partir do m�s de abril. 



-

A distribuic;�o mês a mês contempla a sazonalidade de datas

bases. Em alguns periodos do ano, concentram-se categorias 
com maior capacidade de mobilizac;�o e contingentes 
diferencia dos de · traba 1 hadores. As f lutuac;eJes ao longo do 
ano obedecem as presse,es decorrentes dos fatores 
conjunturais. O primeiro semestre de 89 correspondeu a um 
periodo em que houve várias greves de categorias que 
anteciparam suas campanhas, em consequência do Agravamento 
da crise econômica e da ausência de mecanismos de correc;�o 
dos salários, que implicaram maiores perdas para os 

trabalhadores. 

Conclus�o 
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O vigoroso ascenso do movimento grevista no lo. semestre de 
89, nos settores público e privado, é reflexo da conjunc;�o de 
vários fatores - econômicos, politicos e sociais. 

A ascens�o do movimento se dá no momento em que o pais 
atravessa um processo de redemocratiza��o. Ao mesmo tempo 
presenciamos o aprofundamento da crise econômica, com 
sucessivas altas nas taxas de infla��o, à caminho de uma 
possível hiperinfla��o. Os planos de combate à infla��º 
tentados pelo governo têm sacrificado violentamente os 
assalariados, na medida em que o alvo principal nas 
políticas de ajuste tem sido sempre os salários. 

A defesa de um sindicalismo livre e de massas tem levado os 
setores mais combativos do movimento sindical a ampliar sua 
for�a de press�o, que se reflete no grau de organiza��º e 
mobiliza��º sindical. 

Essa explos�o de greves ocorreu num período em que os 
trabalhadores se viram privados de mecanismos que 
garantissem patamares mínimos de negocia��º entre capital e 
trabalho. O Plano Ver�o (jan.99) derrubou todos os 
mecanismos existentes, criando um vazio nas rela�ôes 
trabalhistas, propiciando assim o surgimento de resist�ncias 
nos setores empresarial e governamente! com rela��º à 
negocia��º das perdas. Um dos aspectos da intransigência na 
negocia��º, que determinou a eclos�o de greves, pode ser 
medido pelo nível de repress�o e conflitos estabelecidos no 
movimento (CST - Companhia Siderúrgica de Tubar�o 
janeiro/89; Mannesmann - mar�o/89; Metalúrgicos do ABC, 
Professores Estaduais de S�o Paulo, Canavieiros de Minas e

S�o Paulo - abril/89; etc.). 

As pre.ssfles políticas advindas da evolu��o do movimento 
grevista e da greve geral de mar�o de 89 desencadearam uma 
campanha institucional de criminaliza��º da a��o sindical 
veiculada pelos meios de comunica��º de massa (televis�o, 
rádio, jornais) através de coberturas jornalísticas, 
editoriais e material institucional produzidos pelo Governo 



Federal e do Estado(3). O discurso institucional procurou 
jogar a opini�o pública contra o movimento grevista, 
questionando sua legitimidade como forma de camuflar a 

verdadeira intenç�o do governo que era restringir o direito 
de greve, utilizando como justificativa a necessidade de 

regulamentaç�o da greve nos serviços essenciais: transporte, 
saúde, etc. O processo torna-se transparente com a ediç�o da 
medida provisória no. 50, reeditada como medida no. 59, que, 

finalmente, gerou o projeto de lei votado pelo Congresso 

Nacional (maio e junho/89). 

Por outro lado, as mobilizaçbes dos trabalhadores produziram 
desdobramentos, como o reconhecimento em março, por parte 
do governo e dos empresários, da exist�ncia de perdas 
salariais (dias antes da greve geral) e na aprova��º de uma 
legislaç�o restabelecendo as regras de politica salarial, 
com a derrubada pelo Congresso Nacional do veto 
presidencial. 

O movimento grevista tende a decrescer nos primeiros meses 
do 2o. semestre em relaç�o ao período anterior, como 

decorréncia de diversos fatores. Entre eles: 

- categorias muito mobilizadas negociaram antecipaçbes e 

reposiçbes salariais no lo. semestre;

- a política salarial em vigor terá impactos iniciais nas

próximas campanhas salariais, pois a sistemática de reajuste
reduz as perdas salariais frente a inflaç�o, permitindo com
que as categorias cheguem à data-base em condiçbes de
negociar, sobretudo, aumentos reais;
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(3) Segundo dados fornecidos pela Assessoria Econômica do
Ninistéri·o do Trabalho, veiculados pela grande imprensa, o
movimento grevista, de janeiro a junho de 89 (este último

més com dados estimados) envolveu 9,6 milhêJes de
trabalhadores em 2.012 greves. Com relar;�o ao número de
grevistas o número do Ministério aproximou-se

significativamente do nümero observado pelo DESEP (9,7
milhêJes). A diferen,;a básica reside no número de greves
registrado no período (751 para o DESEP e 2.012 para o
Ninistério). rEsta diferen,;a ocorre devido a metodologia
adotada. O DESEP adota o critério de controle do número de
greves definido pela 14a. Conferéncia Internacional de
Estatísticas do Trabalho da DIT - Drganizar;�o Internacional
do Trabalho / 28 out-6 nov/87) ("a greve caracteriza-se
pela suspens�o temporária e voluntária das atividades de
trabalho por um grupo de trabalhadores ou patrêJes com o
objetivo de negociar suas rei \dndi car;êJes. As para 1 i sa,;ôes
que envolvam um ou mais estabelecimentos devem ser
consideradas como um caso apenas quando est�o organizados e
dirigidos por apenas um sindicato ou por um comando,
devendo-se estabelecer uma distinr;�o entre greve
{paralisa,;�o de trabalhadores) e locaute (paralisa,;�o de
patrões)"). Já o /"linistério do Trabalho controla um número
de greves por estabelecimento ou empresa: Exemplo: na greve

dos metalürgicos do ABC o DESEP considerou uma greve, apesar
da paralisa,;�o haver atingido mais de 148 empresas.
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a sazonalidade das datas-base de categorias muito 
mobilizadas d�o peso maior aos meses de fevereiro a junho e 
de setembro a novembro; 

O quadro a seguir mostra as categorias com 
próximos 4 meses, totalizando cerca de 
trabalhadores. 

data-base nos 
9 milhe,es de 

ME'.S/No.TRABS. 

.setembro 

.superior a 
2.000.000 

.outubro 

.cerca de 
3.000.000 

.novembro 

.cerca de 
3.000.000 

.dezembro 
615.000 

CATEGORIA 

.alimenta��º (27 categorias - chá, água 
mineral, doces e conservas) 

.constru��o civil (estadual-SP-parcial) 

.bancários (nacional> 

.petroleiros e distribuidores de gàs 
(nacional) 

.borracheiros <Campinas, Jundiai e

Sumaré) 
.comércio (estadual-SP> 
.processamento de dados (estadual-PR> 
.canavieiros (Nordeste) 

.papel e papel�o (estadual-SP> 

.metalúrgicos (Betim-MG) 

.gráficos (estadual-SP) 

.cervejeiros (estadual-SP> 

.ceramistas e mármore (estadual-SP) 

.hoteleiros, bares, restaurantes e 
similares (ABC e Gde. S.Paulo) 

.radialistas <RJ) 

.quimices (estadual-SP> 

.rurais <V.Conquista-BA) 

.panificadores (estadual-SP> 

.metalúrgicos(S.Paulo,Osasco,Guarulhos) 

.fia��º e tecelagem <estadual-SP> 

.hoteleiros e gar�ons (S.J.dos Campos) 

.plásticos <estadual-SP> 

.constru��o civil <Belém-PA> 

.comércio (P.Alegre-RS e estadual-PR> 

.metalúrgicos (estadual-ES> 

.professores (estadual-MA) 

.vidreiros <estadual-SP) 

.quimices <ABC-SP> 

.marceneiros (estadual-SP) 

.jornalistas <estadual-SP) 
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A GREVE GERAL DE MARÇO/B9 

A greve geral de mar�o/89 representou um novo marco na 

história do movimento sindical brasileiro, seja pelo 

contexto em que ela se inseriu, seja pela sua dimens�o e 
abrangência. Seu resultado significa um avan�o do 
sindicalismo defendido pela Central Onica dos Trabalhador••· 

1 

A realiza��º da greve geral n�o aconteceu como um fato 

isolado. Ela ocorreu em um momento de ascenso do movimento 

grevista, sustentado, de um lado, pela situa��º econômica 

dos trabalhadores sobre a qual sempre tem recaido o ônus da 

crise e, de outro, pela capacidade de a��o e mobiliza��º que 

os setores mais combativos do movimento sindical souberam 

acumular nos últimos 10 anos. 

Essa base permitiu unificar diferentes correntes politicas 

existentes no �mbito do movimento sindical, com composi��es 

diferenciadas nos Estados, em torno de um objetivo comum: 

exigir a reposi��o das perdas salariais, repudia�do a 

politica de arrocho salarial agravada com o Plano Ver�o, 

negando-se a continuar pagando pela crise econômica, pela 

ineficácia dos planos econômicos e pelo descrédito politico 

do governo Sarney. 

Neste sentido, a greve combinou a luta econômica pela 

reposi��o das perdas com um protesto politico contra o 

governo Sarney, em um movimento catalisador da simpatia 

popular que adquiriu um caráter unitário e de massas. Em 

várias capitais o conteúdo politico da greve expressou-se 

através de manifesta��es, passeatas e atos públicos de 

repúdio ao governo. 

A conjuga��º 

geral ocorreu 

presidencial, 

sociedade como 

desses fatores, 

ano em um 

obrigou as 

o governo, 

mais o fato de que a greve 

determinado pela sucess�o 

demais for�as politicas da 

a igreja, os partidos politicos, 

de comunica��º de massa a os empresários e os meios 

posicionarem-se diante dela. 

1. O governo, por exemplo, reagiu de forma anacrônica e 

desencontrada em rela��º à greve geral. 

a) Sarney atacou as Centrais Sindicais acusando as

lideran�as de quererem incendiar o pais, em um dos programas

"Conversa ao Pé do Rádio", dias antes da greve. Utilizou os 

fatos ocorridos na Venezuela (rea��o popular contra medidas 

econômicas impostas pelo FMI, com caráter de insurrei��o 

urbana), na tentativa de esvaziar a paralisa��º-

b) Oscar Dias Côrrea, ent�o Ministro da Justi�a, num 

de rádio e TV, 

uma onda de 

pronunciamento realizado em cadeia nacional 

às vésperas da greve, previu catástrofes e 
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violências que os grevistas 

desencadear ao longo da greve. 
estariam preparando para 

18 

c) Através da Ministra do Trabalho, Dorothea Werneck, o 

Governo adotou uma postura mais flexível, principalmente ao 

reconhecer, as perdas salariais impostas pelo Plano Ver�o, 

contrapondo-se à posi��o conservadora do Ministro da 

Justi�a. A Ministra, através da convocaç�o das lideranças 

sindicais à Brasília, às vésperas da greve, tentou reeditar 

o pacto social como forma de estabelecer alguma 

credibilidade ao governo. Essa expectativa foi frustrada na 

medida em que as lideran�as sindicais colocaram-se 

favoráveis apenas à discuss�o das perdas salariais, criando 

dificuldades para os planos do Governo e dos empresários, 

que foram obrigados a reconhecer a existência de perdas. 

d) A dimens�o nacional da greve e seu caráter pacifico 

contribuíram para coibir a�bes repressivas de maior 

envergadura por parte do governo, que se resumiu a alguns 

casos como as prisbes arbitrárias de ativistas sindicais. 

2. No contexto político-eleitoral a greve atuou como um 

elemento complicador para os partidos conservadores, que 

adotaram como saida o n�o-posicionamento diante da greve. De 

forma geral, os segmentos que criticaram o Plano Ver�o, 

desde a sua decreta��Q, manifestaram-se favoráveis à greve e 

apoiaram a iniciativa dos trabalhadores contra a politica 

econômica do governo Sarney. 

3. Os empresários, na sua maioria adotaram uma postura

conservadora, express�o da dificuldade que sempre manifestam

em conviver com o direito de greve. Algumas atitudes podem

ser destacadas com rela��º ao posicionamento deste segmento

social diante da greve geral:

a) a justificativa de que o movimento tinha apenas um

caráter politico, de �ideranias, n�o representando a posii�º

dos trabalhadores;

b) o n�o reconhecimento da dimens�o e abrangência da greve, 

atribuindo-lhe um indice de ades�o muito inferior ao 

efetivamente alcan�ado. 

4. Os meios de comunica��º de massa, sobretudo algumas 

emissoras de TV, procuraram atacar e negar a import�ncia da 

greve, remetendo às administrai�es municipais, 

principalmente àquelas conquistadas pelas for�as 

progressistas nas últimas eleiibes, a responsabilidade pela 

paralisa��º dos transportes, alegando que esses prefeitos 

estariam patrocinando um locaute das companhias municipais 

de transporte. 

Essa posi��o buscava descaracterizar a ades�o consciente de 

milhbes de trabalhadores à greve geral, o que em última 

instancia significava dizer que a greve ocorreu contra a 

vontade dos trabalhadores, fato este contestado diante da 

amplitude nacional do movimento e de seu indice de ades�o. 



A amplitude que a greve geral de 89 assumiu certamente ainda 

terá desdobramentos. De qualquer forma, é importante fri••r 

que: apesar dos esfor�os de minimiza��º dispendidos pelo 
governo, empresários e grande imprensa, a greve geral de 14 

e 15 de mar�o foi um movimento de dimens�o nacional. Houve 
paralisa�bes nas principais capitais do pais e em inúmeras 
cidades do interior, sendo que em muitas delas pela prim9irA 

vez. Há dificuldades no sentido de utilizar instrumentos que 
definam com precis�o o indice de ades�o à greve. Entretanto, 

fica evidente pelos quadros I e II que o pais parou e que 
desta paralisa��º participaram a maior parte das categorias 
profissionais organizadas sindicalmente. Se o grau de 
mobiliza��º e o indice de ades�o variaram segundo a regi�o 

do pais, isso refletiu principalmente a capacidade de 
penetra��º dos sindicatos nas categorias. Além disso, esta 
greve contou com a participa��º mais significativa dos 
trabalhadores rurais. Vários pontos do pais foram palco de 
manifesta��es de trabalhadores sem-terra, bóias-frias e 
pequenos proprietários rurais. 
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QUADRO I - Amplitude da Greve Geral de mar�o de 89 - ades�es 

mais importantes, por localiza��º geográfica, 
setor econômico e categoria 

Regi�o Estado/Cidade 

N AM-Manaus 

NE 

CD 

AC-Rio Branco 

BA- Sa 1 vador 
PE-Recife 
AL-Maceiô 
MA-S.Luiz 
PB-J.Pessoa 

SE-Arac<:1jú 
PI- Teresina 
RN-Nêitêil 

GO-Goittnia 

Setor Econômico/Categoria 

Funcionalismo: professores e servi
dores universitários, funcionários 
públicos estaduais e municipais 

Transporte: rodoviários 

Indústria: construr;�o civil. eletr.i
citários, metalúrgicos 

Funcionalismo: professores da rede 
pública, servidores públicos estadu
ais e municipais. previdenciários, 
professores universitários 

Transporte: ferroviários,rodoviários, 
taxistas,metroviários,portuários 

Indústria: eletricitários, urbanitá
rios, metalúrgicos, petroleiros 

Financeiro: bancários 

Servi�os: professores privados 

Funcionalismo: professores de lo. e 
2o. graus e universitários da rede 
pública, previdenciários, servidores 
públicos estaduais e municipais 

Indústria: eletricitários 

Comércio: comerciários 

Comunica��o: Jornalistas.radialistas 

Servi�os: profissionais 



SE 

s 

RJ-Rio 

ES-Vi tória 

SP-5.Paulo, 
ABC .• Guaru 1 hos .•

Campinas. 
Paul lnia_. 
Sorocaba.,Pira

c icaba .• Mar 11 ia 
e Mãt�o 

MG-B.Horizonte 

PR-Curitiba. 
Londrinã_, 

Umuarama. 

Maringá, 
Cascavel.• 

Campo Mour;}·o 
e Mal.C�ndido 

Rondon 

SC-Florianó
polis .• Criciúma 
e Blumenau 

RS-Porto Alegre 
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Funcionalismo: previdenciários,fun
cionários públ. federãis,estaduais e 

municipais,professores rede públi,=a-

Transporte: rodoviários, portuários, 
ferroviários,maritimos, metroviários 

Indústria: petroleiros,eletricitá

rios, metãlúrgicos, ãlimentfcios, 
vestuários, qulmicos, plásticos, 

urbãnitários, vidreiros,ceramistas, 

siderúrgicos. extrãvismo_. mineiros, 
construr;�o civil, telefônicos .• 

tt}x tei s 

Comércio: comerciários 

Comunica��o: gráficos 

Financeiro: bãncários 

Serviços: processãmento de dãdos, 

vigilantes.,profissionais de sa!úde 

Funcionalismo: professores da rede· 
pública, previdenciários 

Transporte: rodoviários, marltimos, 
ferroviários, metroviários 

Indústria: eletricitários,metalúrgi
cos .• construr;�o civil. vestuário, 

tt}xteis, alimentlcios, petroleiros, 

mineiros, qulmicos, vidreiros 

Financeiro: bancários 

Serviços: profissionais de saúde 

Fonte: Imprensa e Comando Nacional de Greve 

í 

1 
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QUADRO II- Amplitude da mobiliza��º dos trabalhadores 
rurais - as ades�es mais importantes, por 
localiza��º geográfica e tipo de paralisaç�o. 

Regi�o Esta�o/Cidade 

N PA - Regi�o 
de GuaJarin-a.,. 

NE BA 

CE 

ItamaraJú 

5,al v,ador 

PE - Zona da 
N,ata 

PB - Itabaian,a 

GO - Goianésia 

Tipo de Paralisa��º 

.Assalariados rurais na extraç�o de 
dendê e côco 

.Manif�sta�Oes de protesto e inter
diç�o da BR 101 em apoio aos assa
lariados na extraç�o de cacau e 
guaraná, envolvendo 2.500 traba
lh�res rurais 

.Ocu�aç�o por trabalhadores sem
ter�a da sede estadual do MIRAD 
em protesto contra despejos e 
pri�Oes no sul do pais 

.Assalariados em atividades agrico
las 

,-i.,..,__ 

.Ocup�ç�o por 500 familias de tra
bal;hâ_dores rurais das Fazendas 
Saq.t,a" Luzia e Santa Clara 

.Passeata de bóias-frias 

Itapirapua .Ocupaç�o da sede do IDAGO <Insti
tuto de Desenvolvimento Agrário de 
Goiás) por 50 familias do acampa
mento Rio Vermelho 

SE SP - Itápolis, 
Gu,ar,at;ai, Bebe
douro, Ar,araqua
ra e Sumaré 

ES - S.Mateus, 
Linhares e Cola
tina 

Vitória 

.Diversas manifestaç�es de protes
to com trabalhadores rurais 

.Manifestaç�es de protesto com tra
balhadores rurais ( 5 mil em S.Ma
teus) 

.Bloqueio da BR 101 por bóias-frias 

.Ocupaç�o da sede do MIRAD Estadual 
por trabalhadores sem-terra 
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S PR - Laranj•ir•s .Manifestaç�es de protesto com tra

do Sul, Par•navai, balhadores rurais 

Londrina, Umuara-
ma, Salgado Fo., 
S.Izabel D'Oeste,
Capanema, Dois
Vizinhos, Pérola
d'Oeste, Padre
Anchieta, Francisco
Beltr�o, Medianei-

ra, Pranchita,
Turvo, Mangeirinha,
Planalto Mameleiro

se - Chapecó .Manifestaç�o de trabalhadores ru

rais e ocupaç�o da sede regional 
do MIRAD por 60 trabalhadores ru
rais 

RS - Porto Alegre .Manifestaç�o conjunta de trabalha

dores urbanos e rurais contra o 
violento despejo dos acampados da 
Fazenda Santa Elmira em Salto do 

Jacui 

Tr�s Passos, .Manifestaç�es de trabalhadores 

regi�o de Celeiro rurais 

Erechim .Greve de agricultores e de traba-
lhadores na produç�o de leite 

Passo Fundo .Passeatas e atos públicos com os 
trabalhadores rurais 

Fonte: Imprensa e Comando Nacional de Greve 
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vc1d,1ll,', ucor1,· o l!,'.;,•11\·1 1 l\·t11•, nl > ,, c0r1s....,l 1,J.1<;�0 c.J, r10'.·<1s rcl<1ç·õe.s bur-
<JUC.Sd:3 llü pdl.S. 

O GolJ?t' t-lilit-11 ,1,, l'.1 "·;, con[iqur-i m" 11Ítidd t-Jr.i.1 .:ide posiç::io de 

setor·cs,d,, ourgu,"sJ;1 n,H·1011al <"'Jl\ plon,1 cor1.;!;onfmci.:i com o capitc1lismo ,' 

intern,1cio11..1l. Ou s,., j.1, o !31,1�11 c.1minht1 p.11.i u modernização (burguesc1) 

subm('l<'t clo-sc1 ;is rio\·a:· foi mé'l:- d0. acumulac;Jo inpcrialist.:i, r Ívida c.>:ter

nu e ckpendêncic.1 l.ec11ulÓyic�1. 

,\l; 19EA, a disputa de podc'r no intc>rior da bu:-guesia estava de ce� 

ta forma ,quilibr. d.i. O setor burguês que• 0xrccia o governo, continha em 

seu s�io forte te1, lênci,'l poµulistu. f3usc<1'/d qovernur .:itrav s do consenso 

c>xcmpJo lÍpico, C1.:.' .Ílio V,1rg,3s fornece ülq ns direi os aos tra alhadores 
(criaç5o da ClT). �sta forma de qovcrno, nrc ss riam ntc precis va dei-

xar ,•.· i.; til. cc rta 

tas orqc1nizaç6es oper�rias se dese volvem te perí do, cuja sua açâo' 

encdntinhêl-se �, r0.dical i:;aç5o d,,s rc-. fo m s do bnsc. O conteúdo gernl das 

reform,:is de base demarcc1m um cunho reformist..1, en retanto, representam a

n�aça � burguesia nacion<1l. O qolpe niilitar tem sua origem na ameaça con� 

tante e de ou ·ro na necessidade de criar 

um CJ0·1-:1no cori(j,Ív,·l ,,O�· o impc rialismo. A garantia de tal de 

ovirner1to opc-rário-popular na clan 

n1,i�·.ic1c• 1·í.,ic·o-idcolÓqico anti-soci.:.llis 

cisi'io pol í \.' ic 1 c1 

('(J11:;::;c:r1:-10 C! po.s:3c1 a ser pcl.:1 c� 

LlÇ'<lO. ü i(1 Clldllit.;IlLU d,· <, l i 111 ir iuc,·:-ío ele 1 Ídc rcs o per ár ios 

con··Li L!l'Ill ,·c•nd :;\(' pc•r Íoclo. 

, l i ,J.
t l.,1c.lur·,1 lllilil.:lr lirra-sc· u três L1tores: o crescimen/\ ucrlOCdCd, ,l , . '::, 

? l s' a i rncolll c�l0.nci,1 d0 yoverno dos militares e a 

111udc1nç,1 c1l� o c·r. t .i<;.i .J do 

' l " l ·101to de vist<.1 buniuês c1prcse nta-se como alteE 11 !\ "Nov;1 lü'pu J te 1 ( o 

' nativa vijvel p3ra conc:rtizar a transiç5o conservadora. Isto�. a inte� 
1 

sem lter-1r a C?slrutura social. Deste modo, n� são d� mud-ir de qovc1 n( , 
• · concc�_sq-, o d� certa liberdade� sociedade'

V.)íllCI (.\ I 
tut11;1-S(� ll<:C(:S."',lr10 ,l � 

civil_ l'-lí'scl..1-se neste [X·1·Íodo um cJovcrno dcrnocrcÍtico com o uso da força ._ 
' 

1·d d d novo, as organizaçôes e lide-
:'\ abcl'.'tura ccmocrit ic:a tr,1z ,1 lega i a e e 

. 'r1·
0-po1Jular. � 

d" 1•10\,lI"'cnto oocra l;,' 
rônÇJ s ,_., ' '' · t 
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D(.;stc modo, o finii.l dos .. rno.s 70 é mün:.iuo pelo confronto dos trab�· 

lhadores com o Regime Militar. Este fenomcno é verificado no campo, e 

na cidade; encontrando sua manifestação me is evidente no acampamento' 

dos Sem-terra e nas greves do ABC Paulista. Estas manifestações inten 
sifican-se durante a Nova República. 

l O movimento operário-popular renasce sob nova forma. Além das org� 
ni::d\'Õt'.S j,1 n•conhc•cid,1.:i historicarrt(?nte C'Omo instrumento de luta dos 
trabalhadores, como r o cJso do sindicato, surgem outras organiz��-

<;:õcs que r(lpr0�-;c,11t,1m 1 orm.:i d0 confronto com o poder dominante, até en 

t3.o não vividas pelos trab.:ilhadores. /\ orq.-rnização da luta em torno' 

das barragens, a organi:,:aç3.o dus mulheres, dos negros, dos nidios, a� 

sociação de moradores, luta pelo trunsporte>, saúde habitação, etc, 

d(.;marcc..1m uma sacie iack civil forte e rumi ficada em inúmeras institui<:

ções. Cujo os pr.oblrnus oriunctos dessu :,oc iodude complexa e moderniza 

da, o µrópr io m"t:--rx i. smo ortodoxo com sua ronn,1 trudicional de coordenar 

d açJo µol í tic.:i dos Lrc.1b,ilhi1dorcs, n..1vcü,1-sn incapaz de dar respostas. 

/\ diversidade cxistcnle de organizações cuda uma recobrando lutas' 

específicas em torno de �eus problemas mais urgentes, derivilln em inú

meras reivindicações isoladas. Tanto as organizações como as suas rei 

vindicações, apresentan-se fragmentadas e por isso quando da radicalj:, 

calização isolada de seus objetivos, tendem a estagnar, pois tornan
sc sem forças para conquistá-los diante do poder dominante. pparente

mente intacto. A organizaçã aos sem-terra, por exemplo, crescem ati� 

gindo certo estágio de desenvolv.iment , as reivindicações encaminhadas 

à esfera governamental e twn ém a iniciativa de acampar e resistir, él-!!! 

bas embora tenham represeotad alg as conquistas, não possuem poder' 

suficiente pra o 

As e suas reivindicuç5es, carecem ser coorde-

n.:id s em conjun ·o, t0nla ·iv.::i e ... a que vr!m sendo levado a cabo com inú 

1111: 1·,1:1 d ir .i c-: J ld;1d1!:i p, • l u P · e• c.1 Cu t. 

!J t :T,'\r:c 1.1\ O f'EIV\I{ l /\S I·: C/\MP!·:S IN/\S 

II t (
'"' J ,11· amcnte. Sua consoli i\s tt:lu\:Ões captt,il.1.:,Lus no cumpo ocu1 rc 1 .... . 

, · · ô l ·l .L· ri· roduç�o da técn.ica nc campo, gerando a co�·-di.lÇ .. e e 1. .-1von:c l a pc , 

ccnlr ç:lo dü terra e O ê�xodo rural. Inicialmente há uma reaçao passi-

va dos t , bJ.lhodorc - 1uruis di.:111te: do capitalismo moderno. Num primei 1 

ro momento, abandonam o campo em direção a cidade, formando grandes 
· 1· richi..ldus e ino.de(fuudas para suportar tamanho con

concentrações ur!:>anr1s, 1 

1' d lt·d- de famílias que dei 
tingente d� pessoa�;. Ucs le CdSO, a em a mu · i uo 

' ci· tJ,·lcl,:, cabe obscn var que esta transformação' 
;-;,\Ili o IIIC i.o l \J l .1 l r llll\O d 

rf) 
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..1l.)r,1nciL' thi lllvdu t':,pl�(· i,11 ,.l juvclllud�, pur !;(�l' m;jo-dc-obril de mdior rc 

sistência e com menores implicações. Em seguida, as famílias de pequ� 

nos agricultores e scm-tC?rra su jc?i tan-s0 .is propostas de colonização' 

Jcsenvol v idJs pelo qovt'rno, impl ic,:rndo llü r 111.--ilmcn le no deslocamento de 

um Estado à outro. SÓ mais tarde a postura dos sem-terra começa mudar 

deixa de ser passiva para se tornar crítica: 8 nesta fase, que surgem 

os primeiros ac,1mpdI11c11tos como formu· de r<>ssistência organizada às r� 

1,,<;üt�:J c.ipi t..:.il is t,, s modcrri.1s. Enqu.::rn to que:, cncon ti-a-!le já no início' 

do s6culo J.S µr imci r,1s ex per iênc ias de cunho opcrár io. Deste modo, os 

tral.J,llh, dorc:3 e.lo meio u1 bJ110 iniciam colll 111u.i ta ante cedência suas mani 

festações contrárias, através de greves, ao poder dominante. 

l\ unif ic.:iç3o das lut-1s entre operários e c.:1mponeses é indispensável 

para o processo de transformaçã.uo cstruturul da sociedade brasileira. 

Porém, mui tas dificuldades se aprescntum p<.1ra realizar tal empreendi-, 

menta. Uma delas originada da própria forn1ação social capitalista, ou 

seja a separação entre o campo e a cidade. Há outra dificuldade ligada 

a própria diferença de uma atividade e outra, as formas específicas ' 

que a divisão de trabalho assume no campo e na cidade, criando modos' 

de vida distintos. No caso do Brasil, h� c1ue se con iderar, além das 

for�as produtivas materiais diferencia as cm c·da região, a diversida 

de cultural como elemento que mereçe consideração especial frente a 

tentativa de desenvolver uma aç-o política de conjunto. 
A dificuldade de coordenar as organizações operários-populares e a 

ausência de um projeto unitário a nível de esquerda, são questões que 

se relacionam com a distância do operário e o camponês. Por sua vez, 

a dificuldade de coordenar, a aus�ncia de um projeto unitário a nível 

de esqucrd e a di tância o operário e o camponês estão intimamente' 

ligildas d di��iculdadc de organiza 5o de base. B incontestável que ne� 

ses ú t imos .::111os a o.r<JJ.n .i z<1ção dos traball1i.1dorcs tenha assumido um ca 

r6tcr m.1ss i.vo. E111 ale u11s J.co11lr.cimcntos, 111i.lho.rcs e até milhões de pe� 

so�1• , cn1 cüd11 11111,1 dcss,.1s organizações, de-

mo 

in ter nü coesa e persistente. 

Para in'cio de ro(lcx�o, cosldera-sc <lS eleições presidenciais

um fato polÍ ic e pro isso exige uma lomada de posição prática

co 

e 

d de Posl.·ça-o que no entender deste artigo deve acon-concreta. A toma a 

t�cer conjuntamente no interior da JOC, através do processo de discu�:;

são, quando referenciada por análise mais próxima do que os fatos real

mentt.: são e se a decisão mais certa.
aptcscntélrn, lc�m a tendência de ser



Por (]uc oc1r .m l:loi<,·õc,{; p1csidcnci.ii�; 1•111 dctc-rminado pais? o que
r8prescnt.:1 c1s cll:içõcs p1·csidcnci,1i!3 pu.rcJ ..i socied.:ide br.:isilcira? O 
rnov i1nt111 lo op01 .:ir iu-popuLu- podcrél extrair ,ilyum saldo político des
sas eleições? 

l\nalis,rndo pur.:i e sii11plis111cnlc os L.1tos podcric.1 se dizer que as _g
leições presidenciais surge como necessidade da classe dominante re
ordenar o seu modo de governc:ir, adequando-o ·à novas exigências inte_;:
nas do país e ao in�crialismo. Dentro disso a burguesia facilitou as
eleições por ter domínio completo da situação. E a participação do
rnov imon lo oµ.:,rir io-popt1 LH i1cs Lc processo 1 r!prcdcntu um retrocesso á
s 1a organiz.:iç<lo. Pois, -:is élcições envolvem ,1 purticipação dos tru
b.:ilhadores no c�npo institucional (parlamento), cujo o poder hegem§
nico� da burqu�sia. Mr�diantn nata 6tic� de análise, conclui-se, que
não há corno se obter saldo político atravé das eleições presidenci

is. 

Dl! antcmâo, 1; prl?ciso fazer ulgwnas observações quanto a forma de
pensillnento expressada acima: 
Primeiro: O processo social nâo apresenta-se de modo mecanico. A lu
ta entre as forças conservadoras e as forças revol cionárias (inov�
doras) da sociedade, dá-se de modo dialético, seguindo caráter his
tórico determinado. 

Sequndo: Nova ord�n que se estabelece d modo algum deve ser tomada 
como absoluta e eterna. O confronto entre osições e práticas anta-

1:.JÔnicas, quer de uma forma ou de outr , pass t:arnbém pelo terreno ' 

iIJstitucional. Niío é .JCO! selhilvcl omar-s. como regra geral a insti 

tuiçâo com significado anilogo de conscrvaç5o e manutenção de deter 

min�da ordem uma outra questão que merece ser 

analisado ndado. 'roda a aç5o (o fazer) que certo 

rnomcnt 0. :rcvolucioniir·o, ou sc·a, question<..1 e contrapõe as leis de 

urnél. instituiçZio ,d<.1, no próprio ato (processo) de desenvolver tal' 

-1�·"ío 1·cvol 1cion,1ri.c1. i11icia a f,1s0. dP. in!Jlit.ucion<1lizaç5o d.:i conce.2.

c,<'io 1! poslur-.i 1111�rc11 <'., · L A u.ç-:iÍo dcn L ro de umc.1 fábrica ou CSCE 

l .1 , ,or· C'X<;lllp O, ( C' lll()( t , 1 j j r rrJr <:�.;cntd rJ 11cc_J<.1ção das leis que or 

lil' ,Jv..1ni-.:1:� <: com:ç;m; Co1 j0r urnd 11ov.1 [01111,1 <k or.cyiniz.:iç5o dessas 1n 

LiL ic,�Õc•s. é ·jusL,.1n1cnlc.' c�st,1 nova forrna 4uc com o tempo institucion�

liza-sc cm novds leis, que por sua vez pc.1ss<1 a legitimar uma nova '

't l · L' ·co Isto é, a nova or-pr,:1tic.:i sociul, nov.1111011 e corn cuia er 11s CJl'."J. • 

dcm da escola e e fribrica, construída p�LJ ação revolucionária, pa�

s.:im a se1 rcqid:1s por novas leis, que de mouo algum são absolutas e

urn novo r>:0ccsso de crítica e que� 
j: qucs · ionó.vcis. P<..1�3:;.J111 pois, por

1, · 1 institui,<ío e no caso de determin� 
tirn .i1:1c;1to. l\ d.ircc;iÍo J o 1t1ca c<.1 ..,. 

. � · de práticas soei-
! l.., à ccí L i.c<.1s e a. vivencia 

eh, p.1i.s que' n:i0 :;,.., :-:;u 1111c� ,_ • 

t ( ·,11, ..• o L.1zr.rn 1>ur interesses de grupos·,, 
.;,_ '.' t:'l)O .... l) 1 CdJ 1 (}V idl n Li ·ii1(�n -(� 

3 J .., C\ • u 

G> 

/r-) 
'--.'--' 



ais antagônicc1s, evidentemente que o fazrm por interesses de urna elas 

�\�, \ll·upu ou �-1,Lo11':J, ,1:,:1u1111� ,1:wi111, u111,1 po:;lura polÍLica toL •. lliLária 

que lcvJ·O à ditadura. TambPm cedo ou tarde, a ditadmra rompe-se, P.2 
is sua natureza de governo nega a dinâmica social. 

'l'ercciro: O poder dos Li-.11.xllhaclore:s co11sl1Ói-sc no combute a hábitos; 

costumes, valores e pr.-ÍLicas fomentados pel.1 cl<1ssc dominante e que 

legitiman-se otravés das instituições burgue6�s. Portanto, a luta .é 

e se dá contra as i11stituições burgu�sas e nâo contra a instituição' 

cm si. Muito embora, 110 processo de instauração da nova ordem social 

muitas i11stituiç6es bur�ucsJs provJvelmenlc nâo tcrâo ma is razão de 

conlinudr cx.isti11do , oulras seguirão oricnLaç5.o diversa. 

Quarto: É bom lembrc1r que se por um Lido o l{cgirnc miliyar revelou-se 

impotente para continuar governando a sociedade brasileira frente ao 

novo contexto que se apresentava e d própria burguesia :iiu-se na ,.o

brigação de encontrar uma nova saída, cuja a medida se expressa . na 

tentativa de realizar a transição conservadora, por outro ludo, o mo 

vimento operário-popular contribuiu com poder decisivo para por cabo 

ao regime? militar, fazendo com que as mud'"111ças extrapolassem o âmbi

to almejado pela burguesia. Isto é, o desejo das organizações operá

rio populares situan-sc no nível de trunsformaçõcs estruturais e aqui 

cada vez m.:i.is deve haver a radicalizaç:--o e sua ostura, enquanto que 

a burguesia visa mudanças conjunturais, passagem e um governo dita

torial no caso, para o governo democrático. � por is o que a ação do 

movinento operário popular deve confrontar com maior intenssidade, � 

com os agentes da Nova República , buscando impedir sua estabilização. 

sem reconhecer a parcela de contribuição dada pelas pressoes popula

res à "Abertura Democrát· c ", concebe-s u história como ato divino' 

dos governantes, cujo os tr ba hadore são bonecos que se ajustam har 

mon c.1mcntl°� � novJs decisões polí · ·icas. 

/\ atuaçãu 0u n3o 110 c, mpo p.-:irlament ar Lcm sido historicamente, a_! 

vo d12 cc.1 lorosos .'." tJo é rn,1 l colocada. Na verdade não se 

L r .1 L ,.1 l' d i �, e L ir 

lkV<' 1 Jl Licip;ff. 

111.1:; sim por quê e como se 

/\ cH,'Zio Jos tr Jbalh,1dor0. · com o intui to ele criar uma nova ordem so 

· 1 0 Jo.i.s cJmpos de atuação distintos. Oc1.1 , passa. a ç_iross 
· · · ,. "' dcr1tro ele se inclui a atuação parlamentar. campo 1 n t1 tucion,1.J. ""' 

· - · .J., c.'CJ ,1. Ou sc.:.i· <.1, reconhc,cida por leis que estão 'Nc� l l? me 10 ,.1 ..iç,10 <' _. 

teste caso, a postura (teórica e prática) sob J jurisdiç5o burgucs�. 

lcu.:1l J. burguesia nem sempre é v;:i.lido para os trabalhadores e vice-,

d 
- dos trabalhadores é aquele que extrap2 1

versa. O outro campo e açao 

la e normalmente nega a legc1lidade burguesa. Pode ser considerado�-

qui as instituições de nítido caráter opcrJrio-popular, agind? apa-

descnvolvcm de modo clandestino a
rcn Lc'm\.êtl Lc 11<1 lctplic!udc, porem, 



ais antagônicas, evidcntC'mcnte: quG o faze:m por interesses de uma elas

�-\', \ll.Upu ou :Jl'lUtl':1, ,1:1:111111, ,1:wi111, u111.i pu:;lurd polÍLic.:i toldliL.5ria 
que leva-o à ditadura. Também cedo ou tarde, a di tadrin'a rompe-se, �
is sua natureza de governo nega a dinãmicd social. 
Terceiro: O podc�r dos L i-.1ba lh,1clon�s cons l , é, i -se no combate c1 hábitos; 
costume·, v...ilo1c.s e p1,1Licas fomcnl:adas pr1l,.l classe dominante e que 
legitiman-se atrav�s das instituições burgucs�s. Portanto, a luta -� 
e se d.:i conl1a .:lS insLitui.çõcs bur9u<?sas 0. não contra a instituição' 
cm si. Muito embora, 110 processo de instauração da novu ordem social 
mui tas ins ti tu i 1,�õcs bur. qucsas provavelmen t:c não terão ma is razão de 
co11Linu<lr ex.isti11do, oulrc1s seguirZío orir.nl,iç:5o divcrsu. 

Quarto: S bom lcnbr,ir 4ue se por wn lado o l{egime miliyar revelou-se 
impotente para continuar governando a sociedade brasileira frente ao 
novo contexto que se apresentava e a pr6pria burguesia viu-se na ,;o

brigação de encontrar uma nova saída, cuja a medida se expressa . na 

tentativa de realizar a transição conservadora, por outro lado, o mo 

vimento operário-popular contribuiu com poder decisivo para por cabo 

ao regime militar, fazendo com que as mud<.1nÇê.lS extrapolassem o âmbi

to almejado pela burguesia. Isto e, o desejo das organizações operá

rio populares situan-se no nível d0 transformac_,.õcs estruturais e aqui 

cada vez mais deve J1avc1 a radicalização de sua post1ra, enquanto que 

a burguesia visa mudanças conjunturais, passagem de um governo dtta

torial no caso, para o 9overno democrático. É por isso que a ação do 

movimento operário popular deve confrontar com maior intenssidade, � 

com os agentes da Nova Rep�blica, buscando i pedir sua estabilização. 

sem reconhecer a parcela de cont ibuição dada pelas pressoes popula

res à "Abertura Democrática", concebe-se a história como ato divino' 

dos governantes, cujo os trabalhadores são bonecos que se ajustam har 

1non ... c.:.rn1cntt-= à novas decisões políticêls. 

1\ a tuüção 

vo d�J c.:ilorot;os dc·h.1 lc�:;. 

lr.1l-1 de li:.;cul ir íl p;n l 

dl�V<� pJl Licipílr. 

/\ d�<'.to Jos tr...ibulho1dor (�:s 

:1rlime ta1 Lc:m sido historicamente, a_! 

é mdl colocada. Na verdade não se 

111,1:; sim por quê e como se 

criar uma nova ordem so 

ci,il , p.iss.:, a qro:,:,o 111oclo por c<.1111pos de atuação distintos. O 

campo intitucional, que dentro dele se inclui a atuação parlamentar. 

Nc�3 te IIL io ,.1 ..1�·30 e lcJyc..11. Ou seja, rcconhc�cida por leis que estão 1 

DOO ..1 jurisdiç5o C.J r.s,1. neste caso, cJ po:,Lura (tc6rica e prática)

lc<J.:il :..i u ::.cJue:, i.il nem �crnprc ' valido para os trabalhadores e vice-,

versa. o outro crn1po de ação dos trabalhadores é aquele que extrap� 1

la e normalmente ncg a legr:ilidade burguesa. Pode ser considerado�-

qui .:l!ô i ll stituiçõcs de nítido caráter opcr<lrio-popular, agindo apa

rcnl<'mcnlc 11,1 le(J<1liciadc, porém, desenvolvem de modo clandestino a-



ção que subvc r te a ordem socic11 cs tabelic idci. ) , 

Neste art i :,, j:i r fcriu-::,c por dua�., vczco sobre a organização dos 

trabalhadores ter a neccssid3de de atuar institucionalmente. Mas por 

que precisam os trahJ.lhadores do meio legal? Somente no período revolu 

cionário, quando o poder de forç.:i dos tr.:iballia.dorcs se sobrepõe ao da 

burguesia, que se ten1 condições de subverter por inteiro a legalidade' 

burguesa. No entanto, u eliminaç5o da ordem burguesa (do Esyado, leis, 

valores, instituições, etc), 11::io ocorre de urna hora para outra. Passa' 

por um.:i fase de conf ro11 Lo, inclus i vc tcs t,rndo o próprio poder de orga-

11 i z,:1�<:io c rcsisLê11ci.1 dos L1<.1.b.1lhudorcs. f'o período cm que a luta pela 

hc<Jcíc1onia (poder) se dcmons Lr·a de forma dcs .i guul - situação em que a 

.:.i 011.J,rni :� .. 1ç3o dos L 1 .i b.i lh;1dorc:, nZío possui forças suf icicn tcs par 0. por 

0111 risco a 01dem bun3uctJJ c, portil11to, rcvl�la-sc ainda impotente de co_Q 

r ro11t ,ll com .i .t�·:'io dl: c:u11 junto frc:nl:l� .io pv ll•r dominantu - a burguesia 

utiliza-se de todos os nh·io:.; l1.11J....i.i:; e i.lc:qd:� µuril bloquear a organiz� 

<
1
"�u lius Lr,1lJdll1 l1tl<)J"< :_;. A,,·; i111, d fot·rud�'�O d:1 11ov< co11cc r1c;�o de mundo que 

possa coloc<1r cm contradição <1s relações 0 o modo e organização capi

t,llista, torn.::1-se ta1cfa priorit,Íria. É n .st.e sentido que, o reconheci 

me11to legal de conquistas conseguidas pelos trabal 1ador s, torna-se ne 

cessário para legitimar o desenvolvimento du concepção de mundo.' 

Embora, a nova postura prático-te rica que v onsfruindo continua 

mente não se limite e nem deve se limit r às co quistas legais reconhe 

cidas pela burguesia. 

Para finaliza o a tigo, a érn ue já foi dito, torna-se impor� 

tantc visualizar as cüciçõcs presidenciais, precavendo-se de algumas 

conside1.::1ções: 

1- l\ atuaç5o dos trabalhadores no p<1rlamento niio pode ser tornada como'

· · 
Nc.·J L<' ,,,-1 ."o, 1· 11-'epcndcn Lt do candidato que vier ga-L 1111 cm S}- lílCS!lli.l. -... ., u 

l · -
I)t· ... 't e c'11cinis, as orgu11 iz,,çõcs operário-populares'

llh;:i r as e e .1çoc:3 , 

] ·rític.:1s e <{U11stionamcntos frente a fo!_
devei io m<1ntcr ,l. p :.,Lura e 1: 

l l · J l' t·j 11 ci.1)ê1lmc·1il,· .'..lC ....i.·13umir um cu.ndidato 
111,1 d 1.' SJüV1'.trlü c':Jl .i 11' 1 'Cl< il -

que l cpn!ser a bur<JUC ·i,1-
. · bora se J. am um rnorn· ·.1 to importante, não

2- f\s clL!içõcs p1:csidcnct, 1.s, cm 

!Jltl' ca11z.ilize L Jdas os .itc 1-;ê:c!J do:::: trabalhad
, 
o

_


podc ·crvir de ,,lvo 

as direções e a vangu<.1.rdu do movimento·operari�
res. P.c i. !1,-:: :!.�)::1.--112n Le 

1 a de trabalhadores'
popuJ..:ir possuem O co111p.romi.sso de ê.l ertar iJ muss 



ção que subverte a ordem soL:i,11 cstabclicidrl. ), 

Neste arli :-> ji referiu-se por duas vezes sobre a organização dos 

trabalhadores ter a necessidade de atuar institucionalmente. Mas por 

que precisam os trah3.lhadores do meio legal? somente no período revolu 

cionário, quando o poder de força dos trabalh,dores se sobrepõe ao da 

burguesia, que se tem condi�·ões de subvert.c1r por inteiro a legalidade' 

burguesa. no entanto, t.1 elim in,1çiio da ordrr burguesa ( do Es�ado, leis, 

valores, instituições, ele), 11�0 ocorre de uma hora par.:i outra. Passa' 

por uma fas12 de confronto, inclusive t0.stando o próprio poder de orga

niz,1��.:io e rcs.i.sl �11ci.1 dos Lr.:ib;1l1ic1dorcs. l�o pc rí odo cm que a luta pela 

hcucmoni.:1 ( _µo<..h�r) se dcmon.:3 t 1-. de (onni1 des .i �Juul - ai tuação cm que a 

a on.3..111i?aç3o dos L 1 .ib.1lh.1.dorcs ll::ÍO possui. forças suficientes para por 

em risco a ordem burgues.:i e, portanto, revela-se ainda impotente de co_Q 

f ro11t..11· com ,1 itç:-o d(' c:011 junto frr.nl:(J , o podc'l dominãntc - a burguesia 

u til iz.:i-sc de todos os me, ios Jcuu is e i lc(Jd i .s para bloquear a organiz�

ç:-o dos t1:t10, lll,1dorL':.i. /\ ;:; im, d fonn,1ç:io d.:i. nov, concc·pçfio de mundo que

pos::.a colocc1r cm conlr.:idição us rcl<1çõcs e o modo de organização capi

tc1lista, tornc1-se tarefa prioritária. É neste sentido que, o reconheci

mcuto lcg.:il de conquisL:ls conseguidas pelo::; trabalhador s, torna-se ne

cessário para legitimar o desenvolvimento du 

Embora, a !lova postura prático-teórica ruo v 1-

co.cepção de mundo. 1 

·onstruindo cont inua
mente nao se limite e nem deve se lirnit r às conquistas legais reconhe

cidas pela burguesia.

Para finaliza o a�tigo, �l&m do que j� foi dito, torna-se impor� 

tante visualizar p1:0sidenciais, precavendo-se de algumas ' 

consider.-:tções: 

1- l\ a tuaç5o do tr..iba lliadorc� o par lamcn lo ni'io pode ser tomada corno'

i.irn 0111 sj. mcsrnc1. 

nh,11 .1�3 t� lc isõl�:J 

dcv1.:13o mcinlcr , 

· Jt�:3 l(' Cil!l , i 11<..lcpcnde11 Lc do candidato que vier ga

JH <':J idc>Jic L,Üs, i\!J onJ<1r1 iz.1<,:õcs operário-populares 1 

p :.;Lur<1 1,, --:ríticus e qu1!stionamcntos frente a fo�

l\l,\ d1..' ,uvi!ll1ü 1,:,L..il J1 ,[,·cidi1. Pri11C'i.pc1lln<·1il1: :..ic o:1·urnir um cundidato

que nJpn!s lll:il ;1 bulfJUC�si,1.
- t)i·c--s·i· <:l('f)c.·i.a.i.s, embora sejam urn mom· ,1to importante , não

2- i\s elL'Í<,�OCS I 

,1" ,"'l",J tJlll' canalize t Jdas as .ile i-;ê:cs doe trabalhado-
pud l� �c1·v i 1· , '""' ·, " , 

JS direções e a vangu.:irda do movirnento ·operari�
r e s . p ;: .l n ,-:: i �) e .• • w� n l •? 

de trabalhadores' . , 1 0 ·o111p 1 0111i.sso de <1lertiJr <J mussc:.i popuJ .1r. possuc11 L 

1 --� 
v' 



o 1 imite da� ele i ÇÕl'S.

/\lém da clarczo. l'ffi torno do tl irni te d,:i p,1rticipação no campo parlame.!:!

tur, o d"'bdtc cm to1110 d,1s L:lciçõ1's µ1csicJc•1wi,1is 110 interior du JOC, deve 

ser orientado precedido de duas questões, por quê e como participar das 

eleições. Neste caso tdmbéin vale alqumas consider:'lçÕes: 

1- !�!reciso l('1· p1-1'SL'lllL', qu(: 110 p.i-Ís o. 0�;c·ullia dr: qovcrno e a forma de

participação em eleições, na maioria dos casos, <.1presentou-sc como pri

vilégio quase que exclusivo du classe dominante. Deste modo, aproveitando

se do atra2.o d,1s m,1,·s.1.s (b,1ixo nível d(� ...:onsciê>
1

nci;:i) os senhores da ter 

1a, os coro11c�is, '"11 t icu luv'-1n1 o ch,1111<1do 11 vu 1 e) cJ(' cabresto". Ncstüs clci-

çõo:, pr,-..s idcnc i.-:i is, o qu<1d r o .:ip.::ircce com ou lr.:i fisionomia. Embora, as 

}'l':;qui:;,1:., 1��ll'j..1111 .i11u11l,111du d 1111·!'1)1t•1l<'i.J ,J() <'lr•ilur·'-Hlo p,Hd urn cdr1did� 

to de di.rciU1 o tr...il>.il!Jo Clll tou10 cJc1 c<.111didalur<.1 popular está desenvol

vendo-se'. 

2- A composição da Frcnle Dr.::isil, pas[iOU po1 inúmeras dificuldades e tam.

béP1 ap1 csen t.::i seus limi tcs, pr incip.:llmc1i te cm torno do progruma de go

verno. Entretanto o fato de ter como condidoto a governo um trabalhador

surqido com o cornpromisso com as propostd:.; dos trnbalhadores, por si só

replL:SCnta um.::i pedi.a no sap.:llo clu burgur:si<-1. Evidente que a frente pop�

lar não pode ser anuliz.::ida somente por este fator. Atravé da Campanha

Lula, tem-se a oportunidade de colocar em debete de forma ampla, através

de diferentes meios (imprensa, escolas, f,�bricas) a proposta socialista.

Terá maior consequência o debate social
º

sta, quando assumido pelas org�

nizações que apoiam a Frente Brasil, enbora não mantenham vículo orgâni

co com ela.

3- As eleições presidenciais tem o significa o especificamente à JOC, para
lraballwr <ls b,:mdeiras específicas da uvcntu e trabalhadora. Além de

que há condições de se arti ular as propostas e os princípios do movi

mento com as eleições. ucrendo ou âo, .:l juventude teri o seu envolvi

menta com as eleições e dentro disso cab� o. JOC ter clareza de seu pa

pel.

,1- Para concluir, do no o ponto de vista, as elições podem ser compreendi 

da (� pOl1' isso, 111idc1 c:01110 um 1110111<•11!0 de duplo significado •·:aos 

l 1.11),iJ 11,ldürt�:3: ;1nÍtllll l U 

J ,'11 iv ll JpU.l,IJ l!:l. 

e_ rorl ,i l,·c:i111c?11lo uus organizações ope-

P.isso Fundo, 0-1 de: <lqosto de 1989.

CU\lll)lO 1\LMll\ DALBOSCO 

n 



CARTA ABERTA À POPULAÇÃO 

O QUE FAZER CONTRA O 

DESEMPREGO? 

Somos trabalhadores e trabalhadoras desempre-
1 gados. O desemprego atinge mais de dois milhões 

de pessoas nesta Grande São Paulo. 

O que queremos? 
• Queremos vale-transporte gratuito já;
• Queremos de volta, o direito ao trabalho;
• Queremos vida digna para todos e todas

em um futuro bem próximo.
�-····································�

: NOSSA HIS.TÓll/A = 
� . 

• • 

: Na gestão de Luiza Erundina conquistamos : 
: o vale-transporte gratuito para desempregados : 
: em São Paulo e a dupla Pitta / Maluf retirou nossa : 
• 

. t 
• 

: conqu1s a. :
: Agora, estamos solicitando esse vale- : 
: transporte à administração Marta Suplicy. Por :

tl:.l . : isso e pelo direito integral ao trabalho, nos : 
({#ff.. ·· : manifestamos nas ruas. Só assim somos ouvidos. :
"�·,, � ,, li 

li Í,{/j.ff' ,.•'. :-. ..... ......, ...... .-. • ...-.m.-.-••m .. ••••--•.-...-..-..-:

'fift'J;, Sem luta, não há conquista! 
'fffi/ VOCÊ, QUE CONHECE ALGUÉM DESEMPREGADO, 
., . , 

f7. i JUNTE-SE A NOS NESTA LUTA ! 

TRABALHO SIM, ALCA NÃO! 
Organização: 
• Forom Nacional d. Luta dos Trabalhadoros(as) desempregados(as). • Casa da Solidariedade • Gropo d. �sempregados(as) 

da Vila Arcpuó • MLE. - Movimento de Luta �lo Emprego, • lbstoral Operária da Brcrsi/ • Instituto Casa Sandino 
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EXPERILNCIAS, O/'IN/Ôl:S E PROPOSTAS DL l'l\ll TICIPAÇAO f>OPULNl 

PUBLICAÇAO DA FASE -SP, CPV, SOF e PÓLIS N" 4 - NOVEM1111O /1990 

Central de o imentos 
Popular s 

A prnpoq:i tk cri:H�-;io de um:i 
Central de Mo\'imcntos Popu
lare. IC\'C. uaorigcmnaA AM
POS e é uma iniciati,·a que tem 
muitos mérito<; e coloca enormes 
dc<.afim. 

Por Um A po 

F,s((lr/o, j111110 n .wciedarl<·, 
j1111ro aos meios de conumi
coçüo de mas.rn, na re!açtio 
co111 o Erterior'!Ou !tfl o risco 
da Cenrra! renrnr .rnbsriruir 
os nl(wi111e11tos, falar por eles, 
rctimr-l!t<·s II i11icinfi\'f/ do co11-
.fiw110 direto uJ111" l�'srndo'! 
A rmrml.\'f'l'IÍ 11111r1 .fál<rnvio'! 
( ·"1110 11111 org1111ru1rn11
cliq;om or/ (/.\' /Joirros, os 
m111IÍCÍ/JfO.I', os Es((ldos '!

O principal mérito é c\l1mu
l:t1 ,, dd,,llc ,ohrc n, c;1mmlw, 
d,, llH1\ 1mcnto, popul:trL'' O 
que 1110 111m·1menw1 pop11lnrc1 
ho1c? E pos.1í1·d unificá-lm? Qum:ç 
.1<in os rlrmrnro.1 qur prm111r111 
r1,,111111/1c,1ç,io.? Li11fi,·mp, Ili/ ,11u; .'' 

Deba e 

Nacional 

r .. ,,; '• .. 'lt111\, ,,1,, .11f11,1ç,;,, "',, 
11:, l\ 1111, ,:/, '·' !'ºf'lll,11 ( 1 11() l,'1 ,1111 
,111( ///'• 1111,1 ,1 nrc r'"1il11df' ,/11 1'/'111\ ,in ,l,1 ( '01rr,1!:' 011 c1r11 <; 
111,11i /''''!''''1,1 dc/i·nd,do. h// 11111110., ,111os. />cJr 11111,1 1·i.,,,,, 
,,, ',n, , '"" e 11/c n,!, «•111,> c'llc'/1' 1,,/ ,i 11111/1«1v11 > d,,, /111,11 

l) j'l "h 1j .li dc,.ttll' l' ,i"llmtl 11111 d,•! 1 ,11l' '!lll' .tlld,I l'P:1
�li,!, , .. : ;',-.,; (Llllj)1l (), /llUi , 1 1;, 1;· 1 ,/ (1I{ 1 //'«/li()/-
/11(/f{//II ,1 <t>íll'tÍ11dr. ti.\ rl'l11çrie.1 de J)()ii, '.' 0111(1 .'' 

Ec,>l,•:,'1,7. rducoç,io. 1t1udc.Ji·1111111,1110, h,1111,>s.,crnais. dc
_r, 1rnr, ,. r•·,m,1,, 11<.i'/''"'/11 / rc11111 roda 1,111 tl11·cr.,1il11dc t'
/,/'IH 1i.'1,' ( \((}\ /:1(1/\ U /l///'(/1 tft //11/(/ l( /1(/'ilf'' 

É prcri10 uma in 11ánrin q11r nrri('lt/e. que tfcn1111cie, que 
f('/\ llldi,11u·. tfll(' TCJ>Tl'\{'/1((' ()\ /ll()\'Ílll('/1{1)\ f'Oflll///r,•1'j1111to (/() 

EAiom'!prncurou ouvir 
v(\rias tia, mais importantes 
t'cdcr:H;oo cstadu:1i, de 
11H,vi11H·1110., popula,cs, tais 

wrno :1 FR,\( '/\B e a 1:/\l'vlU{J, sobre a e, i:uJ10 da Central 
N:1uo11:tl d1 l\lovír11l'11tos l'opul:11cs e Vl'I rt,niu que, até o 
111<1111c111" I''' ,cnt\', 11:io h:í dis('u,s:-u> anrrlllilada .,ohrc csl:1 
q lll'\lill \ 

·\p,,,,,,, .1d.111 1.l\
1
.1od,1< 1·1111.tlt1·111\ldod1.,t11t1d:1p1111

1pa!J11Llll< ,, 'Lll' .,,pretos orga1111at110, e com ha,e 
numa i<.kr,1 ,fusa da necessidade de unificaç:io das lutas 
popular,·, \111da 11;10 se aprofundou o debate sobre os 
mm·irncntp, popularc.,, suas prnpost:1s, su;1s possihilid:H.lcs 
de articul:11 lutas sociais. rnohili1ai;CJL''-. 

Corno urn.1 contrihui\·;10 p:,ra estimular est<.: dchalc t:io 
necessário. EA,:ora?reuniu neste número depoimentos qu e 
levantam qu,·,t(1cs da maior importância. Vamos a eles. 

«A discussão da Central 
ainda está se dando muito 
a nível de lideranÇ<Js e de 

assessorias» 

«Muitos movimentos e 
organizações populares podem 

representar interesses 

«Pode ser um grande salto na 
organização do movimento de 

massas no Brasil depois da 

fundação da CUT» 
Pàg.2 

e propostas conservadoras 
autoritárias» 
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Construindo a Central 

Pedro Pontual 

Assessor da Comissão Pró-Central de
Movimentos Populares 

r(,(.lc!11()� afir111;1r hnjc (jlll' cresceu. 
IH' ul11111< 1 pL'ríl,J(,. cm :11111 lo� �e!C1re, 

(' nw, ·nl'llll' j'l'j'Ul:1r Je tPJl, p:11, . .  1 
·omprcl ns:io da nece,,,dadc de cc 11,

tru-:JO Jc um in�trumcnto de articu
laç.:in d;i, lula� do m< ,·imcntn popular
a n 1, cl n:1cion:11. E,sa ,·is:1o se a prn
f unJ.1 ;1111J.1 111:ii, diante do projete
nco-l1bcral yue �L' e:xpre��a atra,ó do 
goYernn Collor e que. já nos seus pri
mcirl" me,c,. mnstra que mai, 11m:1
,·e ,c,:H, ,,, 11:11,:1ll1:1d<'1c, q11c "11:1
�.ir.i,, ,, 1 .,t.,· d.1 cn,c t'\\111(11111,-.1

P:ira , 1ahili1:ir c":i pPlítica. n 
�,1,ertll' Cnll,1r jll'l'l1H1\e forte ill\e�-
1 1J.1 u111t1.1 '" 'l'll'il'' Pl!'.,1111/:ldl'' dl, 
mm·inh n", l'<'l'll l:11 e d:1 "1ci,'d:Hk CI\ li. 
,,,m1,,11.1d.1 ,,,m l''l'Jt 1<1, de , 111111,, 
.1 ,1,{,lh1.t11,1.1,·,l1lilll'i1 1.1. ,,,11.1d," 
p:t1.1 ,, ,, 1,,,,, d, "'l)',llll/.ld,,, d.1 
J'�" j, L i. j • 1 ' 

} ,1, q •. ,,:i., .. ,1,,,.1 .1 lll��lhl,l ,lifld.1 
111:11< 1 dl 't ,1,.111\.11 n.1 u 1 11,11 ll\,1,1 dl 
um., ( t'I Ir.ti Jc .\lrn1111cn10, l'11pu 
lares que pm,,.1 ,cí\ ir como p<)lo de 
inrcr,·:h11l'1<' e .1!�!11rin:1(:in de din'r'<" 
nll'\ 1111t'11ll1,: ljlll' l(l!1!1 !l1 11.1 p.11 .1 ll\i · 
n:ir m:11, f,,, te, e un11;'írr:1, a, drkr cntt.'' 
rl'I\ 1nd1( .1,·i1c, l 111;1111tc ,1;1(J1c, (k"c..·, 
n1<\\1mcnt,1,. que l'!\"-,:1 .11u.1r c,11111,,r .1 
e rcrre,tnl,lll\ 1J:1Jc ,u11cicn1e, ((\111\1 
int rlc1cutP1.11unt<' 1 F,1:1d<' e :1ní,cl 
n:ici<'nal l" 1n1t.re, e, rel:11iq" :10 
conjun rl Um l11<l\ imcnto,. 

F,ta urgência 11:ill pode IH\\ ln 11. 
nu ent:1ntu, :, cometer equívou" ,111 
precipitar o amadurccimcnlP de 
qucstúcs e desafios que cq;io C<liPl 1 
dn, p.1r;1 :1 n111�1rnç:10 de u111;1 < ·l·1111 il 
Je .\!,1, imL'lllos Poptilare, n1ml1 111 1. 

rcp1c,c111.11,,·a ele 111;1.,,.1,. i11dcpc11d, 1 I(' 

e dcm11n:ític:1. 

l . .-\.té :iqui. a di,cu--.;1c, d.1 C l 111, .ti
aind:1 est:1 �l' dando muito a ní,cl de 
l1de1 :rn\·;1, d(1s 111m i111e11tos e ent 1d:1dc, 
t.' de av,i:ssorias orgániGIS aos nH1,·i111t·11 
to�. Uma Central de MoYimenl<>'> 
Populares passa a existir quando ela 
1c1111ir. de foto. o maio, nú111t·1t1 ti,· 
c1111d,llil', 1eprc�c111a1i,:1, dn, ltl(l\ 1111< 11 
tti, pnpul:11c�. 

�- l 'ma Central de l\loYimentl' til' 
r:11.ílc1 :1mplo e mas,iq1 s(i se l l 1.1 tll 1 
hn111 de u 111 prncc,"n ele a1 t ir11 l:11, '" ,· 
1111111,.1 .1,, dl' 1111.ts .1 111\l'I 11.1, ''" 
'"'' l -, ,1, X .1 p.11.1 .1, l ·1111d. li lt ., l' "" l\ 1111, 1 

11" ,, dc,.1f1ll de d,·l11l11l'lll :t1r11111.1, ltil 1 
c111, .1m11.111l1.1, I ''"' 11.111:1, e 111111.1 
I'·"·' ,, 111,, ·1111\\ l'l'll1>dn. c;q1;11,. ,1 
111, 1 1'tl11.11 l •'lt'.:lill/:11 ,1 P''l'ltlil<,,1• 1 

, l l.1 11;11:'1 1011;1odc,:1l1Pelc d1,,11 
tírnw, a qucst:io ela cu111pusi<:,·;1n d.1 
Cc11tJ;:1I: como .ear:intir :1 compo,il.'·i" 
lll,11' .1111111.1 IH"'l\l'I .. ' l 'llltl(l ll'lllill ' 
p1 1P1 11.11 an mc,mn 1e111p( p.1111.1, d(· 
rei, IIHI IC:l\'()l'' l.t() d Í\l'rSi licad.1, "'" 
111l'' ,mentn� p11pul:11c� de lu1;1 I'' l.1 
4ualiJ:1de de ,·ida t.' rn11tr:1 as din·,,;1, 
Ji,, 111111n.1ri1c, .' 

'\ EXPEDIE TE 

# 

LI. Outro desafio que estamos por
enfrentar .é a quest:io de corno se re
prcsentarJo, a nível da Central, os 
mnvimen tos e entidade, popul:tres que 
:1 111n·l 11ario11;tl tC-111 foi 111a., ll:ista11te 
d1lcre11ci.1d;1s de org;11111ac;ao L' co11sti-
1111\·:"1n 

_.., 1'111 fllll. l1;1!.1 'l' dt dt.111111 COlll 

ba,1.111ll' cl:1rt.'/a o p.1pcl específico de 
uma Central de l\lovimentos Popu-
1.irc:-- com ou lias entidades lia :--ocie<lade
civil. no sentido de garantir. por um 
lado, sua articulac;:1o com outras enti
dades associativas e representativas dos 
oprimidos, comprometidas com a trans
formaç;io da sociedade brasileira e com 
a cnnstiluiç:io de um .',11jl'ito político 
d('fl l(l('l;ÍIÍCO (' popul;11 

Di, <Hlitado popular:"!\ pressa é a 
i 111 Ili ig:1 da pl·r fcic.;;10 ". Por isso, acrec.Ji
t a1t1( "- q11l' (- IH'l'l'SS:ÍJ io (C'llll()S a 
s:1hl·dn1 i:1 de �·01uhi11:1r ;, firnH·1a do 
111n11p,11,, ,lc.' ( 1 1:11 11111.1 < ('1111:tl de 
l\[11\ lllll'llllls J'op11J:1l('S 1·11111 ;1 1 f;111•;;1 
d,· q11c '-l 11 ,11;1 dl' 11111,1 jllt>IH>sla 1·111 

, 1>111//1/',d,• l' ()li\'. jHll l.111111, J('{)lll'I 

11·"''" n11d:1do,p, t' dl'11.11,· 111;11s ;1111 
pi(\ e .1iic110 sollH' ,1, 11c.',.tl1os :11 1111a 
ln.1111.1d,,-.1· 11111111, p.11.1 q1ll' :1 < ·n111;tl 
dos I\IP\ illlL'lllos l'opula 1 1·s Pº"ª ser 
um ins11 urncnto u11i1:írio, :11nplo, plu
r:tliq:1 e sohrct udo com forç:1 de rcprc 
sn1u\·;10 do.s IIHl\'llllL'llt<h pop11l;11cs 
dl:tllll' do n>njtlfl(O d;1 SOCil'(fadc hrasi
Jcir:1. 

_,_ 
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Os 
Principais 

Pontos 
Para Discutir a 

Central 

À proposta dr COIISf/1/Çã0 de 11111a 
Central dos Mm•imentos Populares, 
para ser materinliwda, dei•e passar por 
11111 proces.w rie amadurecimento de 
discmsão que enl'olm: n) o mnjunro 
dos principais MPs do país; b) a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT); c) os 
partidos polftico. com bases populares. 

I rmndo em consideração os prin
cipais MPs existentes no Brnsi� a preo
cupação tem sido mais a de b11scnr ar
ric11lar e unificar os movimenros por 
lutas setoriais. Será esta uma tendência 
a se consolidar? Será esra uma etapa or
g(lJlizotim que tende a amnçnr com o 
surgimento da proposfa da Central? 
Será que a proposta de Cenrrnl poderia 
significar uma camisa de força para os 
MPs? É preciso amadurecer estas 
questões junto nos moi•imentos. 

011tra consideração é sobre a re
lação dos MPs com o movimenro sindi
cal No me11 entender, embora sendo 
mol'imentos com morfrações diferen
ciadas, a experiência de constmçâo da 
CUT conJou com wnn participação 
import{lJlfe dos Ml's. E agora que 
setorej dos Mf's lançam a propolW de 
rentra� como r CUT se posiciona? 
Qual o grau de engajamento e de ade
.ião da r U1 na commrção da Cenrral? 
A experiéncra de consm,çtlo dn Clír 
no.1 mmtrou o q11an10 é fundamental a 
solidnnednde de rodar as forças sociais 
quando u btLffa uma art,c11laçtlo 
nacional. 

l'or fim, a propo11a de nntculnr m 
ilrferenrc1 Ml'I e de 11mficar a1 \/lfH 
lura.1 e.1tá ligada a wna 11stlo esrrarégica 
do caráter de como se dará o procejSO 
de tranif onnações do regime social 
bra.1tlciro. ésUJ q11esttlo nos remete para 
a dL1cm.1ão da relação entre partidos 
pol1flcos e Ml's. Os MPs não são neu
tros ao.I projetos políticos que estâo em 
disputa no inten·or da sociedade. O 
conceilo de awonomia não significa o 
isolamento dos MPs das l11tas políricns. 
L é neste ponto q11e l'ejo 11m grande 
airruo de discmsão. A proposra da 
Cenrral tem u restnngido somente ao 
cirwlo de algumas lideranças dos MPs 
e não 1em quase q11e nenhuma pene
tração nO!, panidos poftíicos ligados às 
cfa.rses populares. 

Moisés Basílio Leal 

Militante de Movimentos Populares da 
Zona Leste da cidade de São Paulo e 

membro da executiva do PT OM-SP. 

Democracia e Unificação das 
Lutas, Já! 

Bernardo Cerdeira 

Membro do Diretório Regional do PT de 
Minas Gerais e da Convergência Socialista, 
corrente interna do PT. 

A proposta de criação de uma 
Central dos Movimentos Populares nos 
parece extremamente positiva. É uma 
possibilidade real de conseguir a unifi
cação nacional das lutas e de diversas 
organizações do movimento popular e 
pode ser um grande salto na organi-
7;lçio do movimento de mass:L-; no Bra-;il 
depois da fundação da CUT. 

O movimento popular tem um 
histórico importantíssimo de partici
pação, a partir de suas lutas concretas 
(como o movimento contra a carestia, 
a luta das associações de bairros, etc), 
na resistência à ditadura militar, na 
luta contra a Nova República e agora 
contra o plano de arrocho e recessão 
do governo Collor. 

Suas lutas enfrentam diretamente 
o Estado diante das tentativas dos
governantes de jogar a crise do capita
lismo nas costas do povo. Por outro
lado, o movimento popular atrai e
organi1.a todos aqueles que n:io têm
como participar do movimento sindi
cal (as donas de casa por exemplo), e
uma Central pode unificar todos esses
el< rc, e prmlu1ir um ,alto L'lll ,ua

organ11.ação.

Nos a opinião é que a construção 
da Central deve partir de algumas 
premissas básicas sobre as quais pode 
se erguer um:i estrutura sôlida que 
responda às necessidades do movimento 
popular a nível nacional. 

A primeira destas condiçócs ou 
premissas é que o processo de cons
trução da Central deve se dar a partir 
das lutas concretas como ocorreu com 
a CUT, isto significa que, desde já, a 
Comis.são Pró-Central deve impulsionar 
a unificação das lutas do movimento 
popular a partir dos fóruns por questões 
específicas que aglutinem movimen
tos como habitaçáo, saúde, etc. É ur
gente a construção do Fórum que uni
fique já a luta por habitação cm função 

----
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do processo de I u tas que se verifica cm 
todos os cantos do país. 

Conseqüentemente, o processo de 
construção da Central deve ser o mais 
unitário possível, procurando atrair 
todas as entidades que trabalham no 
movimento popular sem discriminação 
de caráter político e/ou partid{trio. Desta 
maneira, é possível 1111ir entidades yuc 
vêm de experic'.:ncias diferentes como a 
CONAM, a FAMERJ e outras e tor
nar a proposta uma realidade. 

A segunda condiç,ío é que a cons
trução da Central esteja baseada nos 
princípios da democracia operária que 
nortearam a construção da CUT, como 
por exemplo: congressos regul:lres com 
eleição de delegados cm assembléias 
de base, direções eleitas proporcional
mente, etc. É fundamental que este 
princípio vigore desde o processo de 
fundação da Central. Por exemplo, é 
nossa opinião que os delegados para a 
próxima Plenária Nacional para o 
Congresso de fundação sejam eleitos 
cm a. scmbléias e movimentos vincula
dos à CPC, acompanhadas por um de 
seus membros e com critério da pro
porcionalidade no número de votos 
alcançados pelas teses apresentadas 
nestas assembléias. Assim também a 
eleição da direção da Central deve se 
guiar pelo critério da proporcionali
dade qualificada. 

Ou11.1 p1cnw,�a a -.e, oli,crvada é 
que a Central tenha um perfil clara
mente classista, estreitamente vincu
lada aos organismos dos trabalhadores 
como a CUT, o Movimento dos Sem
Terra e outros, bem como ao apoio e 
ao encaminhamento conjunto das lu
tas destes setores. Este perfil classista 
implica em uma independência total 
do Estado e dos partidos políticos patro
nais e na definição de uma perspectiva 
socialista para o movimento popular. 

Por último, e desde já, é nossa opini
ão que a CPC deve incentivar e enca
minhar uma verdadeira campanha pela 
construção dos Conselhos Populares 
cm todo o país, colada à unificação das 
lutas do movimento, a partir dos Fóruns, 
cm particular o de moradia yuc deve 
ser criado já. 
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ACO ST UÇAO 

DASOCIE ADE 

DEMOCRÁTICA 

«O m0vimento popular 

é o campo do plural, 
do diverso 

e a condição democrática de 
seu desenvolvimento é a

autonomia» 

O qu '( seµ 1 �;io indapaçcw,. obre a on 'í'niência ou 
r.h ,h... L LIJ,.r uma c·L'Plral de MoYimcnt . Populares nt 
Bra�il. :\ rcfcr�·ncu Ms1ca de rnmha rcllcx,ío to pro esso 
dc111L,,r.it1 o :\ qucqao, portanto, se a criação de uma 
central serve ou não ao desenvolvimento de uma socicda e 
dcmocrá1ic;1 cm nmso paí'i. 

Uma sociedade é dcmocrá tica na medida cm q uc realiza 
cm todos m níveis, e de forma simultânea, os princípios fun
damentais da igualdade, diversidade, participação, liber
dade e solidariedade. 

Ne ta sociedade, a representação política institucionali
Lada admite e postula diferentes formas de expressão dos 
movimentos sociais organizados e da cidadania, mas todas 
elas acabam por serem canalizadas a nível do Estado através 
dos partidos e cm su::is instituições públicas estatais (execu
ti\'O, legislatirn, judiciário). 
4 

à 

Uma sociedade democrática é aquela onde o Estado está 
suhmcl ido:) soricdade civil e111 toda a sua variedade, diver
sidade e é dirigido fundamentalmente pela representação 
política organizada nos partidos políticos e se submete ao 
império da lei construída rn111 a participaçflo de todos, a 
Cons11tuiç;in 

Na cxpcriênna brasileira. caracterizada pelo autorita
rismo, não somente se inverteu a relação E'itado x So
cicuade, como muitas vezes os partidos políticos tamhém 
submetidos pelo Estado, perderam sua capacidade de re
presentação de interesses para se transformarem em simples 
instrumento reprodutores de relações de poder que se ar
maram e se definiram cm torno do poder estatal, obvia
mente, de setores hegemônicos das classes dominantes. 
Nesse processo coube, 111uit:1s vezes, aos movimentos popu
lares, ou a alguns desses movimentos ou oulras instituições 
da sociedade civil, cumprirem o papel político dos partidos 
políticos, representando interesses, manifestando a von
tade polltica das classes ou setores de classe frente ao poder 
do Estado. A ro1 ma dominante dessa expressão foi de oposição 
ao Estado e 11:io de direção do Fslado. No período da 
ditadura, c11q11anto os partidos lhrmais seguiam sua triste 
hist<'Hia de lcg1tr111;11 .1 ordem aulor i1:ír i:i, os partido.\ reais 
c111c1 ciam soti formas diversas, tomando emprestado os 
corpt;s de < utras instituições (igrejas, centrais sindicais, 
joinais, lídnl' de 111:1ss:1) p;11a cxp1cssar su:1 alma "p:irli
<Líria''. 

Cum < pt<Hcssu de l1hn:tl11;1ç;u1 do l·>,1:1<lo e de de, 
n1<1crat11:11/1n d., sociedade, foi .',e dando, e cst:í se dando, 
uma rcdctini�'.io de papéis, cabcnuo cada vc1. n 1:11s aos 
par!idosa função de representação e expressão de interesses 
na dircç.ío do Fslado e cada vez menos aos movimentos 
populares 1111 mslituiçücs ela sociedade civil o papel de 
rcpr cnta<;ão políl ica, ou seu papel de partidos políticos de 
fato. 

Pode-sedi1.cr que o fim real da ditadura militar no I3rasil, 
do ponto de vista político, se deu no momento cm que o 
processo de constituição do poder do Estado passou a se dar 
através da elei<_;:io direta de representantes escolhidos pelos 
partidos e eleitos pela sociedade. 

O desenvolvimento da democracia produz a institucio
nalização do processo democrjtico e a redefinição dos papéis 
dos diferentes atores sociais e das instituições políticas. 
Mesmo numa sociedade autoritária como a brasileira foi 
possível a um partido como o PT chegar à direção da mais 
importante cidade do país, São Paulo, e competir com ' 
chance de ganhar na última eleição presidencial, com Lula. 
Essa cornpctiçno se deu através de partidos que souberam 
expressar e representar os interesses, aspirações, ( e sonhos) 
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Sem o norte de uma sociedade igualitária, 
libertária e democrática, 

todo caminho é sem rumo. 

de um amplo movimento social, que a nível da sociedade 
civil se organiza e se expressa atrav6s de milhares de organi-
1..açõcs que genericamente chamamos de populares. 

Assim como é próprio dos partidos a representação 
específica, singular, de projetos de sociedade e programas 
de governo, é próprio das organizações da sociedade civil, 
dos movimentos populares, serem a expressão diversa, plu
ral, diferenciada das aspirações e interesses de uma imensa 
multiplicidade de gruJX)S, movimen-
tos, tendências, forças sociais, que 
bu cam não universalizar os seus 

questiona é a unicidade e nisso poderíamos até encontrar 
analogia na discussão da pluralidade e unicidade sindicais. 

Com base nessas questões, creio ser legítimo nos pergun
tar se a criação de uma Central de articulação de movimen
tos populares não vai na contramão do processo de for
talecimento dos partidos polfticos e da institucionalização 
da democracia em nosso pafs, que poderá representar um 
retroces o num processo que pede mais autonomia dos 

movimentos sociais, mais desen
volvimento da sociedade civil, maior 

projeto. cm uma sociedade mas in
dividuafüar cus projeto dentro 
de uma ocicdadc diversa. 

«Uma sociedade é democrática 
articulação dos partidos com os 
movimentos sociais, maior subor
dinação do Estado aos pari idos e a 
sociedade civil, maior desen
volvimento de uma cultura de
mocrática que cultive o diverso e 
desconfie da unanimidade e da cen
tral idade. 

A especificidade dos movimen
tos populares está, portanto, na sua 
diversidade e na suirautonomia cm 
relação aos partidos e ao Estado. O 
movimento popular é o campo do 
plural, do diverso e a condição 
dcmoccit ici de seu desenvolvimento 
é a autonomia. 

na medida em que realiza em 
todos os níveis e de forma 
simultânea, os princípios 

fundamentais da igualdade, 
diversidade, participação, 
liberdade e solidariedade» 

Os movimentos populares sabem 
encontrar e tl!m encontrado mil for
mas de se articularem a nível local, 
regional e nacional, mantendo sua 

cs. e,, srntido pode-se perguntar se a criaç:1o de uma 
central de mO\imentos 1x)pulaxs n:1o ter:1 como conscqilênda 
prática a negação daquilo que constitui exatamente a ri
queza e a condição de existência dos movimentos da so
ciedade ciYil. n:io tanto pelo fato de se querer articular 
mo\'imcntos, ma), de pretender ter uma articula�:\o central 
(que tenderá a se propor também única) que tc11<.Jcrj a ho
mogcnciwr e 3 uni\·e1xllÍl;H () Ji, Cr\O Clll lllllllC d;1 UI\lll.1dc 
, o plural cm nome do único. É de se perguntar também se 
uma articulaçãoc..:ntral demovimentos não se transformará 
também. naturalmente, cm uma função própria de um par
tido político. Parece ser impossível em um pafs como o 
Bra. li. onde os partidos ainda não se ligaram efetivamente 
aos movimentos da sociedade civil, reunir centenas de milha
res de organizações populares sem expressar politicamente 
essa reunião. 

Parece er impossfvel articular esses me mos movimen
tos sem expressar politicamente e sa articulação e a expres
são JX)lítica de um conjunto de movimentos populares acabará 
por. e transformar na representação política daquilo que se 
estará pretendendo "apenas" articular. O que começa como 
articulação c em nome da necessidade de articular poderá se 
transformar em um partido da articulação, em nome dessa 
articulação. Não se pretende com esse argumento negar a 
necessidade da articulação dos movimentos populares, ela 
vem se dando e continuará o seu caminho. O que se 
questiona e discute é a sua forma central, única. O que se 

f AO()IIA?. N" • NOVEMBR0/90 

autonomia e rejeitando todo tipo de instrumentalização 
partidjria que se faz ou se tenta fazer e111 seu nome. Consti
tuir uma Central pode ser constituir um partido não pelo 
fato de preten er articular o diverso mas pelo fato de, sendo 
uma Central, ver-se automaticamente tentada a constituir
sc em sua Ílnirn repres ntaç:io, unificandopara essccfcito o 
l(UC de fato l� diverso, eliminando a autonomia do que existe 
e �t· lk�c11,11h, t' 'aiamente através dela. 

Finalmente, cabe lembrar que o adjetivo popular não 
expressa necessária e automaticamente o substantivo de

mocracia. Muitos movimentos e organizações populares 
podem representar interesses e propostas conservadoras e 
autoritáriai;. O Brasil está cheio desses cxemploo. O movimento 
popular também é atravessado pelas contradições de classe 
de projetos de sociedade que disputam hegemonia em nosso 
mundo e país. Por isso mesmo, a questão da democracia é a 
referencia fundamental tanto para se discutir a relação 
Movimentos e Partidos, como para se pensar a própria 
cxistl!ncia e articulação desses movimentos. Sem o norte de 
uma sociedade igualitária, libertária, democrática todo 
caminho é sc111 rumo. 

Herbert de Souza 

Sociólogo, secretário executivo do /BASE 
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A construção de uma Central de 
Movimentos Populares, no Brasil, 
requer certos passos ou iniciativas, sem 
o. qu:iis a propost:i -- cm si positiva e
neces ária -- poderá resultar cm fra
casso. A saber:

1. Num país de dimensõêS rnnti
ncn tai como o nosso, a necessidade de 
uma Central de Movimentos Popu
laro; impC)c-sc por razôcs lfüvias. Devido 
ao caráter atomístico dos movimentos 
populares --que brotam com a mesma 
rapidez com que desaparecem -- é 
prccbo de um pólo de rekrência que 
a egurecondiçôes de subsistência dos 
movimentos populares. Sem uma 
Central que sirva de pólo de referen
cia, muitos movim�ntos naufragam nas 
dificuldades ronjunturais, ou são coop
tado pelo poder público, ou perdem
se cm . cu isolamento político e geo
gráfico. Ora, a existência de uma Cen
tral permitirá iniciativas como: 

a) cadastramento não governamen
tal de todos os movimentos populares 
brasileiros; b) criação de canais de inter
relação -- intercâmbio de materiais de 
eventos e de militantes -- entre os vários 
movimentos; c) divulgação da inicia
tivas e do material produzido pelos 
movimentos; d) informação a todosº" 
mOVJmentos de um calendário nacional 
contendo toda a programação prevista, 
durante o ano, por cada um dos 
movimentos; e) unificação de lutas 
C\pecffic.as, f) mohilizaçôe. de solida
riedade e apoio; g) aval às fontes finan-
iadoras. E muitas outra iniciativas, 
tabclcccndo, por exemplo, vínculos 

entre uma associação de moradores de 
Santa Catarina com outra do Ceará,ou 
entre as lavadeiras de Goiás com os 
movimentos de mulheres do Paraná. 

Algumas dessas tarefas já devem 
ser a. !lumidas pela Comissão Pró
Ccntral. 

2. Não se trata de criar uma Central
que queira monopolizar a representa
tividade de todos os movimentos popu
lares do Brasil. É da maior importância 
que cada movimento filiado Central 
não se sinta ameaçado cm sua autono
mia e especificidade. A Central visa 
congregar os diversos movimentos, sem 
pretender, por exemplo, impor que 
todos os movimentos de mulheres se 
fundam num único ou que todos os 
movimentos negros tenham uma única 
6 
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Por Uma 
Cent ai de 
Movimentos 
Populares 

proposta política. Cabe à Central -- e, 
desde já, à Pró-Central -- f:tvorcn;r o 
entrosamento entre a pluralidade de 
movimentos congêneres, encarando 
essa pluralidade como uma riqueza à 
mobilização da sociedade civil. 

3. Não será uma Central de pes
soas, mas de movimentos populares 
idoncamente organizados e filiados a 
ela, dentro dos critérios que evitem os 
movimentos-fantasmas; QS movimen
tos-biombos de propostas governamen
tais, confessionais ou partidárias; os 
movimentos-ideológicos, criados no 
seio de alguma tendé:ncia política para 
servirem de ponta-de-lança junto :1s 
d asses popu la rcs. 

É preciso um pólo de 
referência que assegure 

condições de subsistência 
aos movimentos 

populares 

4. ão se deve ter pressa de ru miar
a Central. Isso dcve resultar de um 
paciente e vigoroso trabalho a nível 
nacional, restaurando movimentos que 
se encontram cm precária situação, 
fortalecendo os já existentes, dando a 
eles condiçõ de redobrar sua ca
pacidade de trabalho. É preciso que a 
proposta da Central esteja primeiro 
consolidada a níveis municipal e esta
dual para, só então, se estabelecer o 
calendário de fundação da Central de 
Movimentos Populares. 

5. Deve-se preservar, a qualquer
custo, o caráter suprapartidário da 
Central, bem como sua independência 
cm relação ao poder público e às insti
tuições confessionais. A Central deve 
excluir a filiação de movimentos con-

fessionais, governamentais, partidários 
ou mantidos por empresas privadas. 

6. Para seu é\xito, a Central deve
comportar todas as bandeiras de luta 
suscetíveis de favorecer a mobilização 
popular e gerar movimentos populares, 
ainda que não tenham caráter ideológico 
definido, tais .como: ecologia, lixo 
atômico, homossexttajs, alfabetização, 
aidéticos, deficientes, prostitutas, 
menores, etc. 

7. Ainda que certos movimentos
nfio queiram filiar-se ü Central, é pre
ciso convencé:-los a permanecerem 
como observadores, vinculados à rede 
nacio-nais de informações da Central 
através dos serviços de telex, fax, etc'. 
Esta rede deve, desde já, ser montada 
pela Comis�ão Pró-Central, valendo
se de equipamentos existentes cm ins
tituiçücs dispostas a colaborar com a 
Comissfio, como a CUT, !BASE, etc. 

A omissão Pró-Central deve pro
curar contato imediu Lo com tais insti
tuiçües, estabelecendo vínculos de 
colaboração recíproca. 

8. A Comissão Central deverá pro
mover, ao longo do processo de cons
trução da Central, encontros entre re
presentantes de movimentos específicos, 
como: negros, moradores, mutuários, 
mutirôes de casas populares, aidéti
cos, etc. A níveis municipal, estadual, 
regional e nacional. 

9. Em 1992, o Brasil s·ediará a 2ª
Conferência da ONU sobre Meio 
Ambicn te. 190 chefes de Esta do virão 
ao país, acompanhados de 2.700 cien
tistas. A Rede Globo, antecipando-se, 
jti firmou contrato com a ONU para 
assegurar ao evento todo o sistema de 
comunicação, e o Governo Collor as-
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Frei Betto 

Assessor da ComlssJo Pró-Central de 
Movimentos Populares 

sumiu a organização. O encontro dar
se-á simultaneamente cm Brasília, Rio, 
São Paulo, Curitiba e Manaus. 

para tratar o tema sob ótica -- � c?m a 
participação -- dos setores opnm1d_os:
índios, seringueiros, lavradores, ganm
pei ros e outros que vivem e trabalh_am
cm contato direto com a natureza v1,·a. 
Por outro lado, através de contatos 
internacionais, n 0)mis...,ão dcvcn1 trazer 
ao Orasil, para este evento alternativo, 
cientistas, pensadores e ecologistas de 
esquerda, identificados com a mnccpÇo 

encarnada por Chico Mendes -- que, 
proponho, deverá dar nome ao evento 
alternativo. 

Parece-me yue é tarefa da Central 
ou da omissão propor, desde j,�, um 
evento alternativo ao da ONU, con
gregando todas as ONGscxistcntcs no 
país, bem como movimentos interes
sados na qucst:\n do Meio Ambiente, 

10. A Comissão Pró-Central dev ·
contar, desde já com uma assessoria de 
imprensa e comunir.:açAo qualificada, 
para que todas us suas iniciativas e 
projetos cheguem à mídia e à opinião 
pública, dentro fora do Brasil. 

PLENÁRIA NACIONAL EM BRASÍLIA 

Nos clias 24, 25 e 26 de agosto, cm Brasília, no 
anfiteatro da UNB, foi realizada a Plcn:1ria Nacional 
de Movimentos Populares. Organizada pela Coorde
nação Nacional da Comissào Pró-Central ele Movimen
tos Populares, o encontro contou com a participação 
de 272 delegados, 31 observadores e 38 convidados. 
Compareceram ao evento companheiros dos Esta
dos do Espírito Santo (20 delegados), Rio de Janeiro 
(2delegados), Paraíba (1), Paraná (15), Santa Catari
na (22), Mato Groso do Sul (19), São Paulo (67), Rio 
Grande do Sul (30), Minas Gerais ( 42), Mato Grosso 
(3), Rondônia ( 5), Goiás (11), C ará (6), Piauí (16), 
Distrito Federal (8), Sergipe (5), Amazonas e Mara
nhão. 

Durante o encontro foram dcbaliúas a conjun
tura nacional, as concepções de movimento popular, 
os eixos de luta que a futura Central deve adotar, a 
composição, estrutura e funcionamento da entidade, 
seu processo de construção. 

Foi eleita uma nova Coordenação Nacional e uma
nova Coordenação Executiva Nacional. A Coorde
nação Nacional será composta por lodos os 18 Esta
dos presentes no encontro e que rcali:rarcm plcntirias
atéJ f de dezembro deste ano, cabendo .1 c1da I·.stado
um rcprescnlantc. Desde j;í, a CN L'st;í composta
pcl<'.s Estado� do RS (Marcos), SC ( e; 1lhcrt), SI' (Zé
Alh1no), MS (Cida), PI (Tt indad1,;), PR (,\ndré), M ,
(Antônia), DF (Marco�) e GO (Rony), pois estes

E AGORA?- Nº 4 NOVEM0AO/90 

realizaram suas plenárias. Na CEN da Comissão Pró
Central de Movimentos Populares, ficaram os Esta
dos de RS (Marco ), se (Gilberto), SP (Zé Albino), 
MS (Cida), PI (Trindade), ficando o Estado de Goiás 
(Rony) como suplente. 

Na reunião plenária do encontro foram debatidos 
alguns pontos considerado polêmicos pelos grupo 

- de trabalho. São eles: filiação ou não à futura Central
dos movimentos confessionais e das articulações de
movimentos populares; de como deve ser encarado o
movimento estudantil (a maioria dos presentes na

plenária definiu-se pela filiação do movimento es
tudantil); se a Central deve ser composta por depar
tamentos ou por fóruns específicos de movimentos,
ou pelas duas formas. Nesta última questão, ficou
definido que os Estados, de acordo com sua reali
dade, estabeleceriam a melhor maneira de seu fun
cionamento.

As propostas aprovadas -- todas indicativas -
serão levadas aos Estados para serem debatidas nas 
futuras plenárias estaduais. A opinião unânime é tle 
que a construção da Central tlc Movimentos Popu
lares den: ser respaldada pelo debate nas bases do 
movimento:,, L'Ill todo o país. Esta se con titui numa 
das principais tarda.s da nova CN úa CPC. A próxirn,1 
pkn:111a esta m:1rc1da para outuhrn de [991 e 0 

Congr1.·s.sutk rund,u;:ioda Ccn1ral ficou parajulhode 
1992. 
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3ªCaravana r 

'.'\os dias�-' e 2� de a�osto Je Jt>90 
foi r calizada a 3ª Carava�a da Moradia' 
para Brasília, com a prc,�ença de .1.000 
pc...,. oas. Movimentos de favelas, cor
tiços, aluguel. st:m terra, associações 
omunitárias e mutirôes de vários 

F tadm . e < rgani,aram para rei, in
dicar do gmerno Federal o direito;) 
tcrr, moradia atrav6s da concreti-
7.3<1�1l <;_; uma política habitacional que 
atcndJ ;) ílL'<..� idade dos tralxilllad< re$. 

Os movimentos chegaram a Brasília 
J dia 27, pela manhã, e logo mmcçaram 

a cumprir uma exaustiva programação. 
As 9·00 hora estava marcada uma 
audiéncia com o presidente da CEF, 
Lafaietc Coutinho, o qual recebeu uma 
comissão e deixou claroqueo papel da 
Caixa 6 receber os projetos e cxecutá
los. Já à 10 horas, os movimento que 
estão com o dinheiro preso pelo plano 
Collor foram a uma auditncia com o 
pre!)idente do Banco Central e solici
taram a liberação destes recursos, 
deixando com o presidente o número 
da conta da As ociações. 

, o pc ríodo da tarde estava prevista 
uma audiência com a ministra da Aç."in 
Social, a mini tra da Economia e o 
mini tro do Trabalho e o secretário 
nacional de Hahitação. Entretanto, só 
e�tc último compareceu e recebeu os 
mo\'imcntos num pequeno auditório; 
e te� apre.,entaram e entregaram um 
documento com as rc1\indicaçôcr. Tr6 
quc!>tôc.� foram tema da pauta: 

1) a continuidade do PROHAP
(\1m uniJ.1Jc, program.1 <l 'autogcst:h) 
..:on. trução p la própria população). 

� te programa financiou 7ffJ VRF para 
.i con. trução de casa. na Grande São 
Paulo e foi interrompido no início do 
governo Collor, quando foi lançado o 
PAI - Plan de Ação Imediata. 

2) A questão da necessidade de
dotação orçamentária específica pra 
ub idiar a moradia popular. 

3) A importáncia do Conselho
Curador do FGTS ter o poder de disci
plinar a aplicação dos recursos, garan
tir a representação popular e a tr�ns
paréncia pública dos boletins financeiros 
de gestão do FGTS. 

8 

De concreto, o movimento ohtcve 
o compromisso de que fosse agendada
uma rcuni,io cm cada fatado com o
Secretário de Habitação e a Cal\:a
Econômica Estadual, onde se discu
tirá as questões específicas de cada
Estado. Houve tamb6m a promessa
de, a partir de outubro, com o término
da auditoria, retomar o programa
PROHAP-Comunidadc e construir 200
mil unidades através do Programa PAI
at6 o final do ano de 1990.

No dia 28, C\tava programada uma 
concentração no Paljcio da Alvorada, 
na suh1da da rampa do Presidente. Os 
movimcntm foram recebidos por um 
forte aparato policial, com tropas de 
choque, cães, helicópteros, mas resis
tiram e, no momento que Collor subiu 
a rampa, manifestaram-se atrav6s de 
faixas, cartazes, cantos e muitas vaias. 
Às 9;30 horas, os movimentos concen
traram -se no Congresso Nacional e 
realizaram 11111a grande manifcstaçiio. 

CARTA DE BRASÍUA 

DOS MOVIMENTOS DE MORADIA 

«Exii:imos i:arnnt ins dt• recurso,· <ll'Ç:tllll'llliírios da Oni:io, Estado.<; e l\lt111idpios pnrn 
l\lomdia Popular, inclnsiw u fundo pt•rdido parn II faixa de até 5 l'NS (t•iso Nadoual de 
Sal:írios): 

a) Tendo como gestor o Município. em respeito i\ sua autonomia.
b) Repas,;e direto para ns Assodações ele M11radores, A,sociaçiio Com1111it:íria,

Cooperatim,; l lahitacionai'i Popnlan·,. independentemente da quest:io fundi:íria. 
c) Para renda ncima ele 5 até 10 I' S, o rl'forno sení feito da seg11i11k forma:

• ucimn de 5 nté 7 )' S: 5c;, dn remiu familiar;
• acima de 7 até 8,5 PNS: 10% ela remia familiar:
• arima de 8,5 até 10 PNS: 15% da renda familiar.

d) FGTS - Fundo clt• Garantia por Tempo de St•rviço.
• ck.,n·ntralirnç:io da 1-!l'�l:io do F<;Ts.

e) Taxação da., conces.,iomíria,; ele sen·iços púhlicw, para gerar recur,;os para lwhi-
la ão popular. 

1) Mudar a l�isla ão do SIIF (Sistema llahitacional Financeiro), eliminando O UIU
e II Tabela Price, bem como revogar o Decreto Lei 70 /66 e a Lei 5741/71 que traiam da 
execução extmjudicial e da execuçiio especial, respectivamente. 

, _ . . . ,.-g) Participaçiio de entidades do movimento popular em lodos os orgaos ele d1scuss,w
sobre política habitacional. 

. _ , . . . . . h) Publicação de um boletim mensal sobre cnpacitaç:io e aphcaçao do J, G IS e d,,s 
dotações do Orçamento federal. 

. _ . . . _ . . 
i) Imediata suspesão dos despejos, clesaproprrnçoes e adJud1caçoes de 1m6ve1s de

posseiros e mutuários. . _ . .- . . . . - · - os responsáveis por pnsao 1lenal, repress.10 e .1ss.1ssmato j) Apuraçao, pumçao para . • . ., 
contra os que lutam pelo direito ii c1dadanin. 

f) Reforma agrária combinada com reforma urbana.
m) Participação de membro do Movimento ele Lutas de Moraclira no conselho curador

do FGTS.» 

Goiiinia, 12 de agosto de 1990. 
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Câmara Municipal de Nova Iguaçu 
&�cado do íl:::io de- pa-iccM 

COMISSÕES PERMANENTES 
(Biênio 2.001 / 2002) 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final. 
Presidente.: ver. Jorge Manoel Fernandes Pereira 
Vogais.: ver. Cândido Rodrigues dos Reis Filho e 

ver. José Francisco Figueiredo. 

Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e 
Tomadas de Conta. 

Presidente.: ver. Cândido Rodrigues dos Reis Filho 
Vogais .: ver. Jorge Manoel Fernandes Pereira e 

ver. Iliobaldo Vivas da Silva. 

Comissão de Servidores Públicos 
Presidente.: ver. Antonio Araújo Ferreira. 

Vogais.: ver. Acarisi Ribeiro Guimarães e 
ver. Alexandre Resende Novaes. 

Comissão de Saúde 
Presidente.: ver. Djair Bernardo Cabral. 
Vogais.: ver. Fernando Gomes Cid e 

Alexandre José Adriano. 

Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
Presidente.: ver. Rosangela de Souza Gomes. 
Vogais.: ver. Acarisi Ribeiro Guimarães e 

Daniel Eduardo da Silva 

Comissão de Urbanismo, Transporte e Trânsito. 
Presidente.: ver. Maurício Moraes Lopes. 
Vogais.: ver. Jorge Marotte Corrêa e 

ver. José Francisco de Figueiredo. 



Estado do Rio de Janeiro 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU 
Gabinete da Presidência 

MESA DIRETORA 

Presidente: Maurílio de Oliveira 
1 º Vice-Presidente: Carlos Alberto Curi Chambarelli 
2º Vice-Presidente: Daniel Eduardo da Silva 
1 º Secretário: Antonio Constanza Neto 
2° Secretário: Iliobaldo Vivas da Silva 

RELAÇÃO VEREADORES -2001/2004 

1 - ACARISI RIBEIRO GUIMARÃES 
2 - ALEXANDRE JOSÉ ADRIANO 
3 - ALEXANDRE RESENDE NOV AES 
4 - ANTONIO ARAÚJO FERREIRA 
5- ANTONIO CONSTANZA NETO
6 - CANDIDO RODRIGUES DOS REIS FILHO
7 - CARLOS ALBERTO CURI CHAMBARELLI
8 -CARLOS ROBERTO FERREIRA
9 -CELIO ARNALDO DE ALMEIDA CARREIRO
10-DANIEL EDUARDO DA SILVA
11-DJAIR BERNARDO CABRAL
12- FERNANDO GOMES CID
13- ILIOBALDO VIVAS DA SILVA
14- JORGE MANUEL FERNANDES PEREIRA
15-JORGE MAROTTE CORREA
16- JOSÉ FRANCISCO DE FIGUEIREDO
17- MANOELINO LEÔNCIO TEIXEIRA
18- MAURICIO MORAIS LOPES
19-MAURILIO DE OLIVEIRA
20- ROGÉRIO MARTINS LISBOA
21- ROSANGELA DE SOUZA GOMES

PPB 
PTB 
PDT 
PMDB 
PSDB 
PSDB 
PSDB 
PT 
PDT 
PTB 
PSDB 
PRONA 
PDT 
PSDB 
PFL 
PPB 
PDT 
PMDB 
PFL 
PFL 
PL 
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CONSELHO l\lIUNICIP AL DE ElVIPREGO 

RELAÇÃO DE CONSELHEIROS 
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1 - REPRESENTANIES DO PODER PÚBLICO

• Secretaria Municipal de Governo

Titulur: Hamilton de Melo Demeciano - 667-3325

Suplente: Eny Lemos do Nascimento - 667�1270 Ramal 213

• Secretaria Municipal de Promoção Social

Titular: Rosangela Gomes - 768-8950

Suplente: Sheila da Silva Coutinho - 768-8950

• Secretaria Municipal de Indústria e Comércio

Titular: Júlio Cesar da Silva • 667-2640

/ 

Suplente: Eduardo Henrique Folgado Gonçalves - 667-3325

� · • Sistema Nacional de Emprego (SINE)

� J �- . 
� 0 Titular: Juarez Cos'/a. Veloso - 667�5771
� 

� Suplente: Wagner A/ex Cos'la Abneida .. 667-2640
� cri 

� â 
-
> 

• SecretBria Municipal de Urbanismo e Mei�Ambiente 

Titular: Vicente de Paula. Loureiro - 667-1270 Ramal 216

Suplente: Jelcy Willekens Trigueiro Filho 

• Procuradoria Geral

Titular: i'anê Rezs Souza - 66-7-1270 Ramal 230

Suplente: Alteia Pereira Parles 
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Preleitura Municipa I de Nova lguacu 

ll-REPRESENTANIESDOSTRABALHADORES

\ _ • Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviário 

Titular: Winston das Neves Oliveira· 252-7226

Suplente: Joaquim Graciano da Silva 

• Sindicato dos Comerciáriios de N o·va Iguaçu

Titular: Rosana Cristina Tavares lvfachado - 768-5068

• Sindicato dos Trabalhadores no Combale as Endemius RJ.

Suplente: Sebastiao Wagner Berriel 

• Sindicato dos Professores da Baixada Fluminense

Titular: Jorge Mendonça da Fonseca - 796-4254

Suplente: Aylion Neves da 1.\,:fattos Fillw 

[1E( . 13 1 '3'3'3 c,i;: D5F'M P �

- Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Refeições Coletivas

TituJar, Jo/1.o .Ricardo Nascimento de Oliveira - 481-3483

Suplente: Marcos Bernardo de Souza 

.,_ 

Titular: José Martins de Oâveira - R; Cel. Carlos Matos, 45/303 - NI 
Suplente: Robson lvfartins de Oli.veira 

• Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção Civil

Titular: Tiago J.lunes da Cunha Filho - 667 -468 5

Suplente: Manoel Modesto Reis 
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Prefeitura Municipa I de Nova Iguaçu 
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III - REPRESENTANTES DOS EMPREGADORES 

! Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu V1L1Nl)

Titular: lvfário Duarte Fe"eira da Cwzha "667-3117 
Suplente: Jorge Leite Fale/lo 

• Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIR.IA.1V)

Titular: Luiz Fernando Guimarães de Araújo - 767-1583
Suplente: Afaria José Domingos Ribeiro 

• Câmara Municipal de Dirigentes Lojistas de Nova Iguaçu (CDL)

Titular: Walter Jordiio .Boscarino - 667-2081
Suplente: Inácio Mranda 

• Sindicato do Comércio Varejista de Nova Iguaçu

Titular: Wilson Amar9 Vital - 667-3743

Suplente: Paulo Costa Ribeiro 

• Sindicato das Empresas de Transp. de Passageiros (SE1'RANSP ANI)

Titular: Fernando F/avi,o JJitJencowt de Castro - 796-2957
Suplente: Sérgi.o de Menezes Chaves -

tt SENAI 

Titular: Ezio Lucio Zerhone Gonçalves - 768-5997

Suplente: Osvaldir Alves dos Santos 

• SECRETÁRIA EXECUTIVA

lula.Amoedo Pereira - 667-1270 Ranrnl 212

OBS: O conselho está instalado na Secretaria Municipal de Governo. SEI\1UG 

Rua: A.thaíde Pimenta de Iv1orais, 528 - Centro - Nova Iguaçu 

CEP.: 26.210-190 - S 667.3325 / 667-1270 Ramal 200 - 201 - 203 - 204, 
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Dignidade do trabalhador ou anais arrocho? 
Rica,rdo AntUtlt'.-f, 

de ,C'!mpinas_ (SP) 

uase completados os 
emblemáticos cem 
dias de governo, ain
da não temos ne

nhum elemento substantivo para 
responder categoricamente se o 
governo Lula será o fim retumban
te do nefasto neoliberalismo da fase 
FHC e, consequentemente, o iní
ciq de uma nova e auspiciosa fase, 
oi{ se será uma continuidade do 
nefasto período anterior. 

Não _será difícil fazer um juízo

ponderado e conclusivo,no seu de
vido tempo, uma vez que, em al
guns pontos cruciais, as diferenças, 
ou serão profundas, ou teremos 
perdido uma monumental opor
tunidade de transformar o Brasil. 
Os pontçs podem claramente ser 
�numerados: qual será a nossa po
lítica econômica altepiativa? 

Como realizaremos a 
lesniontagem da dependência es
rutural ao FMI e congêneres? 
::::orno �nfrentaremos a brutal 
�or -:ent:i:ação da terra? Como re.:.' 
�uperarcmos o sentido público e 
.oçjal de várias ªrlti�des �tatais 
1ue foram privati��-4"$ª � .! • 

gislação social e sindical será con
solidada, a dos capitais transnacio
nais ou aquela que interessa ao 
mundo do trabalho? 

E ainda: quais serão os meca-· 
nism�s definidores da política sa
larial: as nece�idades do povo que 
trabalha e sua'dignidade ou o go
verno seguirá os termômetros do 
"Risco-Brasil"? Honraremos to
dos os acordos com as instituições 
internacionais garantidoras do 
mundo destrutivo, ou não terá che
gado a hora de honrar nosso pro
jeto com os homens e as mulhe
res, trabalhadores e despossuídos 
que não tem má.is nada a perder? 

Será que, neste país, só sãó va
lidados os acordos com os "de 
cima", que sempre ganham? Ou 
será que não chegou a hora de. 
validar os compromissos com "os 
de baixo", como gostava de es
crever Florestan Fernandes? Será 
que não �stá na hora de alterar -
ou; pelo menos, começ:ll a alterar 
- as engrenagens e os mecanismos
da domin_ação?

A CARA DO GOVER!'llp 
É aqui que a questão do salário 

mí�imo é um ponto crucial, 
,.1�, '-''lr da cara do governo. O 

nosso "modelo econômico", des
de há muito tempo, estrutura-se 
com base no que Lula chamou, 
em meados de 70, com lucidez 
singular, como armcho salarial, 
para deleite do empresariado 
transnacional e nativo. 

Foi por isso que, saudando 
as greves_ metalúrgicas do ABC 

· paulista, Lula afirmou, com
tanta força, em plena ditadura
militar, quando .suá liderança
começava a torná-lo o mais
importante líder operário da
nossa história, que o "arro
cho salarial fez com que a clas
se trabalhadora b�asileira, após
muitos anos de repressão, fi
zesse o que qualquer classe tra-
balhadora do mundo faria: ne
gar sua força de trabalho às
empresas". (Depoimento de
Lula em História Imediata 2, p.
56)

Dos militares a Collor, de
Sarney a FHC, a política do ar
rocho salarial se ·manteve
intocada. Combinando salário
degradante e degradado, dos
mais baixos da América Latina,
absurdo ainda maior quando se
sabe qqe o Brasil encontra-se
entre � �des ec'i)_nomias do

mundo, além de ser a maior em 
nosso continente. 

Para que se tenha uma idéia da 
degradação do salário mínimo, se
gundo os cálculos do Dieese, o sa
lário ·mínimo deveria ser, hoje, de 
RS 1.399, 1 O, quase sete vez_es mais 
que o atual. E esse cálculo leva em 
conta tão somente as necessidades 
básicas da classe trabalhadora: ali
mentação, moradia, saúde, educa
ção, vestuário, transporte, higiene, 
previdência e lazer. Ou será que a 
classe trabalhadora não deve me
recer descanso com dignidade? 

Vale lembrar que, desde sua 
criação, em plena ditadura 
getulista, nos anos 30, o salário 
núnimo fora concebido como sa
lário "biológico" ou "vital", soma 
das despesas diárias de um traba
lhador adulto. O chamado "pai 
dos pobres" aproximava o salário 
mínimo ao estritamente necessá
rio para a reprodução da força de 
trabalho. Era, antes de mais nada, 
um mecanismo _para alavancar a 
ac�ulação industrial em expan
são, deprecia:1do. a remuneração 
da força de trabalho. 

Sabemos a herança que o go
verno Lula herdou do desastx:e da 
era FHC. Sab--.os dr1 ; .. -'1me-

ros constrangimentos que o país 
enfrenta. Sabemos também que 
uma faxina na casa é necessária, 
é o primeiro passo. O nosso povo 
tem grande sapiência e, _com es
pe_rança, derrotou o· medo e de
salojou o tucanato encastelado 
no Planalto. O fez para mudar o 
país,resgatar-lhe o sentido de hu
manidade e· dignidade. Dará, por
tanto, tempo ao tempo, como se 
diz· na fala popular. Sabe que 
poucos têm a história, a trajetó
ria, a dignidade e a integridade 
de Lula, forjàda junto ao· povo 
trab.alhador. Milhões depositam 
nele todas as suas (últimas) espe
ranças. Mas também esperam si
nais claros, límpidos, do alvo que 
se quer atingir. E estes estão tar
dando muito a aparecer e fre
qüentemente vêm aparentando 
uma triste continuidade. Por isso, 
não é demais perguntar: o salá
rio núnimo de RS 240,00 está 
começando a resgatar a dignida
de do trabalho ou ainda é a con
tinuidade do arrocho.? 

Ricardo Antunes, é Professor de
Sociologia do /FCH da Unicamp. t
aulor de Os Sentidos do Trabalho

(Boitempo}, Adeus ao Trabalho,
,.,,,..,...r I' -. • 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS DE NOVA IGUAÇU 

[Nome: 

Instituição: 

1 - Qual sua opinião sobre a Conferência? 

2 - Qual sua opinião sobre os temas abordados? 

3 - Qual sua opinião sobre os palestrantes? 

4 - Cite os pontos positivos da Conferência. 

5 - Cite os pontos negativos da Conferência. 

6 - Em termos da organização da Conferência, como você avalia? 

( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) péssimo 

7 - Que outros temas você sugere para próxima Conferência? 
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SEJA KBPOKTBK· DO 

CONQUISTAR 
Basta ter disposição e ler atentamente as nossas DICAS: 

1 ° Para identificar o que é uma notícia.: 

Para se ter idéia do que e uma noticia e só pensar em algo que 

poderia interessar a um grupo pessoas. No nosso caso específico, po

deria ser um fato relacionado à problemática do mundo do trabalho e 

as ações que estamos desenvolvendo como as experiências de econo

mia solidária, debates, fóruns, caminhadas, romarias, cursos, seminá

rios, acampamentos, celebrações etc. 

2° Como tratar a notícia 

A notícia tem que conter, minimamente, as informações dos fatos. 

Para isso você tem que responder as perguntas básicas: 

+ O que aconteceu ?

+ Quem ou quantos se envolveram?

+ Quando ocorreu?

+ Onde?

+ Como?

+ Por que aconteceu?

Depois e só contar o fato com todos os de-talhes.

3° Diante da notícia, o que fazer? 

Para passar as informações ao Conquistar, utilize os instrumentos 

disponíveis: a caneta, o fax ou o computador e se comunique com a 
1 
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PO Nacional. Mas não esqueça. Seja rápido nas informações . A notí
cia é algo dinâmico e nesse contesto de globalização, logo ficam velhas. 

4 º Não tenha medo de escrever errado. 
A equipe do Conquistar dará a seu texto, uma linguagem jornalística. 

5° Na dúvida, pergunte. 
Se você não estiver certo de que tem nas mãos uma notícia, com u

nique-se conosco, e você receberá todas as orientações necessárias so
bre como proceder. 

6° Temos a certeza de· que a Pastoral Operária do Brasil está cons
truindo muitas ações para ajudar a luta na defesa da vida.Mas essas 
iniciativas não podem ficar isoladas em cada Estado ou em cada 
dioceses. É necessário darmos visibilidade em nível nacional. 

7° Cumprindo o compromisso de repassar as notícias, estaremos 
melhorando a qualidade do nosso informativo e também possibilitan
do que outras ações em defesa da vida se multipliquem nos quatros 
cantos desse imenso país. 

Secretariado Nacional da PO do Brasil 
contribuição (Júnior PO do Ceará) 
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