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

 

 

Descrição da Documentação 

Nome da Pasta 5. Pastoral Operária 

Número de 
Documentos 3123 

Tipo da 
Documentação 

Boletins, revistas, ornais, informativos, livros, comunicados, 
panfletos, folders, listas, relatórios, ações sindicais, campanhas, 
cartazes, romarias, quadrinhos.  

Data/Ano 1979 a 2011 

Formato Ofício, A3 e A4 

Descrição 

O arquivo reúne boletins, revistas, jornais        relacionados a 
Pastoral Operária, tendo como objetivo a evangelização e 
disseminação de informações cotidianas, a serviço da igreja e 
da classe trabalhadora. 

Palavras-Chaves Pastoral Operária Nacional; classe trabalhadora; igreja católica; 
política; economia. 

Observações 

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

 



/

A N O I NQ O MAIO - JUNHO DE 1979

DA COMISSÃO DE PASTORAL OPERÁRIA

GREVES NO ABC

NOTA DA CNBB



\

•

BOLETIM DA COMISSAO DEiPASTORAL OPERARIA
(distribuição interna)

Responsabil idade:
Comissão de Pastoral Operária

e
Bispado de Volta Redonda

R.156,n9260 Cx. P. 393
27.180 - VOLTA REDONDA R J.

Este primeiro número está sendo distribuido gratuitamente.
Este ano pretendemos lançar 1I1aist.rês numeroso Para faci
litár a publicação deste boletins, pedimos sua colaboração
para 1979:

Cr$ 30,00 - para trabalhadores
Cr$ 60,00 (ou mais) - para outros.

ATENÇÃO:
E.nvie seu pedidf), indicando o n9 de exemplares que
gostaria de receber e remeterldo sua con~ibuição indis- .
pensável por vale postal, 00 endereço acima, em nome de:

JANDtRA BARCELOS DE SOUZA,

Capa,: Folha de São Paulo, 23.03.79 - Assembléia dos Metalúrgicos
de São Bernardo do campo.
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EDITORIAL

Muita gente do meio operano está perguntando
"Como fica a Pastoral Operária? A Pastoral Operária
está presente em muitas cidades do Brasil e precisamos
de algum tipo de articulação ou ligação entre ascidades"

- o trabalhador deve ser o sujeito de sua própria
libertação;

- a organização dos trabalhadores deve partir de
sua própria ação.

De fato, no fim de 1977, em colaboração com a
(ZNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). foi
realizado um Congresso sobre a Pastoral Operária,
com a presença .de umas 80 pessoas, entre operários,
padres. agentes ê bispos. Nesse.encontro, realizado em
Nova Iguaçú, entre outrasdecisõeSfoi rtlsolvido que
haveria um novo encontro .em 1978.

Neste sentido conclu íram que a contribuição dos
militantes cristãos no processo de libertação do traba
Ihadbr é possível de ser organizada em torno dos pontos
seguintes:

- a luta pela mudança da estrutura sindical, a
partir da implantação do sindicato de base
nas empresas.

Em dezembro de 1978, reuniram-se umas quarenta
pessoas ligadas à ação pastoral da Igreja no meio ope
rário, na sua maioria trabalhadores urbanos. Neste
encontro, que se realizou também em Nova Iguaçú,
os participantes foram unânimes em reconhecer cue;

,- a cnacao de uma articulação nacional dos mi-.
Iitantes 'cristãos em torno de uma Unha de po
I ítica operária capaz de promover a união de
todos os trabalhadores;
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RETRAto DA SITUAÇÃO DA '~\'<
PASTORAL OPERARIA NO BRASil'

..),'

Constatou-se de .rnanerra geral, que a ação dos
rnititarítes cristãos é marcada pelo ativismo e por uma
.grande carência -teolóçica que os impede de situar suas
experiêócias dentro de um contexto g'lobal em que
ressaltem perspectivas rnàis amplas para a ação.

Além p disso, salientou-se o baixo nível de- cons
ciência social dos militantes, que embora engajados a
fundo em termos pessoais, são incapazes de saber para
onde se dirige' toda essa gama de experiências pessoais
muito ricas. Isto impede de certa forma, que se distin
gam os contornos da nova sociedade, embora haja
unanimidade na crítica à ordem soda I em vigor.

.Para comprovar; estia afi'rrriaçãb, foi salientado o
fato de os mi'litantes terem sido capazes de produzir
farto mate6a:11 descritivo. sobre, as greves de 1978 em
São Paulo. Contudo, esses folhetos' aparecem como
urna simples colcha de retaIhos. pois são incapazes
de fornecer uma análise política dos acontecimentos
e de tirar conclusões para orientação dos militantes.

Além dos problemas relacionados com a formação
pai ítica limitada que gera uma perspectiva 'de curto
prazo, quase imediatista, verificou-se que- há um des
nível acentuado entre as experiências das diversas
regiões. Concluiu-se que. tal desnível é consequência
do isolamento em que elas Se desenrolam. De fato. elas
parecem dar-se todas, mesmo as de São Paulo, em uma
perspectiva local, sem qualquer conteúdo global, nem

. mesmo regional ou nacional.

I;'JpentaQ~q, essasdificuldades parecem ser contra
balànçadas, -em parte, pelo profundo engajamento dos
militantes e pela constação de que, pelo menos alguns
setores da classe operária lutam para ser sujeitos -de sua
história.

(cf. texto do relatório do Encontro)

UMA' COMISSÃO DE PASTORAL OPERARIA E ..
PROPOSTAS DE AÇÃO

A . partir destas constatações, os participantes
do encontro de dezembro, de 1978 julgaram oportuna
a -formação -de uma' Comissão (provisória) de Pastoral
Operária, apresentando, em seguida, um programa
mínimo de trabalho, cujos pontos principais seriam os
seguintes:

I. Orientação, baseada no estudo das experiências
feitas pela base'

II. Articulação, a nível nacional que, para ser viável,
deve assentar-se -na existência de comissões re
. gionais capazes de complementar o trabalho da
Comissão de Pastoral Operária;

"I. Informação, consistindo de subsídios para reflexão
tiradas do tratamento sistemático das experiências
em curso. Como instrumento de informação, foi
sugérida a criação de um boletim ou jornal

IV. Treinamento, baseado ná análise da conjuntura
econômica, pai ítica e social do país, no estudo
das experiências da base operária e nos fundarnen
tos cristãos da pastoral operária,

Este boletim, portanto, pretende ser um instruo
menta de reflexão e análise da realidade e das experiên
cias que estão sendo feitas no país inteiro, Ela sedestina
a militantes engajados e a agentes de pastoral trabalhan
do nó meio operário,

Está em suas mãos o primeiro número deste bole
tim da CPO.' É um trabalho stmples e limitado. Conta
mos com a sua colaboração.

SUBSlblO PARA A PASTORAL OPERARIA

A CNBB pubUca,I recentemente, um subsídio para o trabalho de Pastoral Operária, baseado nas expe
riências que existem. Este subsídio apresenta um histórico dos passos dados na articulação nacional das pas
torais operárias e as eonelusões dos encontros nãcionais de 1977 e 1978.

Foi publicado como Separata do Comunicado Mensal da CNBB, Fev.,1979. Existe um estoque limitado
desta .param,com o AHeAOr da Linha 1 (Leigos) da CNBB, em Brasília.
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ATU~ÇAO DA IGREJA NA GREVE DOS
METALÚRGICOS DO ABC EMMAAÇO DE 79

D. Cláudio Hummes
Bispo Diocesano de Santo André, SP

No segundo dia da greve dos metalúrgicos do ABC,
dia 14 de março de 1929, assessorado pela Pastoral
Operária da diocese e a pedido desta, fui, como bispo
diocesano. à assembléia dos metalúrgicos de Santo
André que se realizava na sede de seu sindicato. Ali
apresentei-me à diretoria do sindicato, exprimindo
meu apoio à greve. A diretoria perguntou-me se eu
queria di~igir uma palavra à assembléia. Respondi
que, caso a· diretoria achasse que isso poderia ajudar,
diria umas poucas palavras. Então a pedido dos diretores
tomei o" microfone e falei durante uns dois minutos
apenas, dizendo em resumo o seguinte: que a Igreja
apoia esta greve porque a considera justa e pacífica;
que todos ficassem unidos ao redor de suas lideranças;
que eu Dão estava aí para dizer o que os trabalhadores
deviam decidir, mas para apoiar os valores evangélicos
que estavam sendo defendidos e decididos por eles;
e, por fim, que deviam ser solidérios com as famílias
dos grevistas que fossem sofrer consequências negativas
por causa da greve. Depois de falar, fiquei mais um
tempo conversando com o pessoal numa roda e retirei
me.

COMISSAO DO FUNDO_DE GREVE
Dois' dias depois, sexta-feira pela manhã, dia 16,

veio à minha residência uma recém-formada comissão
para lançar uma carnpanhá de arrecadar fundos de todo
tipo para a sustentação da greve, especialmente para
às. tam íl ias dos grevistas que passassemnecessidades.
Vinham pedir o apoio da diocese, já que eu havia falado
desse assunto dois dias antes na assembléia dos meta
I_Úrgicosde Santo André. A comissão não era do sindi
cato, mas uma comissão aberta constitu ída, entre
outros por um jornalista, um estudante, um vereador,
orn funcionário da prefeitura. Respondi que a diocese
.daria apoio sob asseguintes condições:

- que o sindicato se manifestasse sobre a conve
niência desta campanha ou não;

- que' a comissão não fosse· da diocese, embora
tendo o apoio da diocese;

- que o sindicato se encarregasse da distrjbuição
dos fundos arrecadados;

Consultado, o sindicato se mostrou favorável
à campanha e aceitou as condições. Então em sinal
de apoio a diocese ofereceu as paróquias (a diocese
tem 75 paróquias) como eventuais postos de arrecada
ção, embora ficasse respeitada a liberdade dos padres
que não achassem oportuno aderir. A comissão da
campanha redigiu então um folheto explicando a fina
Iidade' da carnoanha e o levou às paróquias. A campanha
teve boa acolhida da parte dos padres e do povo,
o que se intensificou depois da intervenção federal nos
sindicatos (que aconteceria dias depois). Muita gente
da classemêd~echegou a apoiar a greve.

NO PIQUETE DA VOLKS
Segunda-feira à tarde, dia 19, membros do sindi

cato de São Bernardo do Campo e da Pastoral Operária
da diocese vieram pedir-me que na manhã seguinte
pela madrugada me dirigisse aos portões da indústria
Volkswagen, porque. ali estava acontecendo muitas
violências da parte .do policiamento contra os gre
vistas que tentavam informar seus companheiros sobre
a greve e demovê-los a furar agreve. Diga-sede passagem
que a Volkswagen tem cerca de 38 mil funcionários!
De fato, aceitei de ir lá. As quatro horas da madrugada
de terça-feira, dia 20, 8U estava já na sede do sindicato
dos metalúrgicos de São Bernardo. Ali também estavam
alguns parlamentares do MOS e grevistas junto com os
diretores do sindicato. Juntos fomos aos portões da
Volkswagen, alguns metalúrgicos, alguns deputados,
membros da Pastora Operária e eu. Chegando, apresen
tei-me ao comandante do pol iciamento que já estava
inclusive com cavalaria. Identifiquei-me como bispo
da diocese, dizendo que viera para certificar-me sobre
informações de violências que estariam ocorrendo
ali. Ficamos ali das 4:30 horas até às 6:30 horas, quando
a segunda leva de trabalhadores tentou entrar. Durante
este tempo não houve nenhuma violência física contra
os grevistas, mas o aparato policial era muito ostensivo;
num certo momento apareceram mais alguns carros
grandes da ROTA. que depois de receberem um recado
do comandante que ali estava, retiraram-se; depois veio
um caminhão com pol íGia de choque, com viseiras e
escudos, que se retiraram da mesma forma. Tinha-se
a impressão que se retiraram porque o comandante teria
avisado da presença do bispo diocesano e dos parla
mentares. Quando depois das 6:30 hs. nos retiramos,
imediatamente após foram presos três grevistas! Se fui
aos portões dá Volkswagen foi tanto para evitar violên
cias como para num gesto de protesto contra a maior
indústria da região signi-ficar meu protesto contra a

. exploração -dos trabalhadores em todas as demais
indústrias da região.

Quanto às prisões durante o tempo de .9reve,
normalmente tanto nas delegacias ~ócais .-le pol ícia
como no DOPS de São Paulo os presos eram soltos
imediatamente .depois de fichados. Na assistência
jurídica em favor destes presos tivemos a ajuda princi
palmente da Justiça de Paz de São Paulo, do C-:A. 22
de agosto da PUC de São Paulo, do C.A 11 de agosto da
USPde São Paulo e outros.

ASSEMBl'IA NO ESTÁDIO
Nesta mesma terça-feira, dia 20, o sindicato dos

metalúrqicos-de São Bernardo do Campo convidou-me
a ir, à tarde, a sua assembléia que se realizava diariamen
te num estádio de futebol cedido pelo prefeito Tito
Costa/MOS. Diga-se de passagem que o prefeito de
Santo André, Lincoln Grillo/MDB não cedeu espaço
para o sindicato de Santo André realizar suas assem
bléias,. o que obrigou o sindicato a fazer suasassembléias
na sede do sindicato que não comporta mais de cinco
mi I pessoas;o prefeito de São Caetano do Sul, Raimun
do Cunha Leite/MDB, cedeu espaço público para o
sindicato de S. Caetano. Aceitei o convite do sindicato
de S. Bernardo, porque já tinha ido também à assem
bléia dos metalúrgicos de Santo André, no segundo dia
da greve como ínformei acima. Chegando à assembléia
de S. Bernardo, ali encontrei pela primeira vez pessoal
mente com o Lula. Havia cerca de 70.000 metalúrgicos
presentes. Lula pediu-me QU¬ falasse à assembléia.



Disse-lhe que aceitava, mas que seriam poucas palavras
Então durante uns dois minutos, repeti a àssembléia
o Que tinha dito na assembléia de Santo André, no
segundo dia da greve. Mas antes que eu falasse, a esposa
de UIT1 metalúrgico usou do microfone (ela não sabia
Que eu estava lá. digo isso porque a proposta que ela fez
à assembléia era uma oração do Pai Nosso, tanto mais
autêntico por não ter partido de um religioso ou por
causa da presença de um reliqiosol). Esta senhora pri
meiro convidou os metalúrgicos a ficar unidos e lembrou
que Deus certamente estava acolhendo o sofrimento
de todos e então propôs que todos levantassem os
braços e rezassem um Pai Nosso. Foi um momento
novo! Todos levantaram os braços e em alta voz re
za:r:am Juntos. Dai i para trente, em diversas ocasiões
da greve se rezaria o Pai Nosso e celebrar-se-ia atos
religiosos! É bom notar que não foi iniciativa minha,
nem de outro religioso qualquer, mas sempre foi ini
ciativa dos metalúrgicos que pediam o Pai Nosso ou
pediam a celebração de uma Missa, como veremos.

Ouarta-feira, dia 21, reuni o Conselho Presbiterial
da diocese expondo a ele minha atuação na greve e
pedindo o seu parecer. Após longa troca de idéias,
o conselho aprovou unanimimente a atuação.

REP"RESSÃOPOLICIAL
Na mesma manhã de quarta-feira, estourou a greve

dos motoristas de ônibus do ABC. Cresceu a tensão
no 'meio d-opovo, 'sobretudo porque a repressãopol ieial
caieUcom toda força sobre os grevistas, tanto motoristas
como metalúrgicos, sobretudo nos pontos de ônibus.
A polícia de choque, inclusive com cães, participou
ativamente. Os carros da ROTA percorriam em alta
velocidade o centro de Santo André com as sirenes
abertas. O povo começou a telefonar para minha resi
dência. Então telefonei ao Secretário de Segurança de
São Paulo pedindo que afastasse a violência do policia
mento, sobretudo da tropa de choque. O Secretário,
embora culpando de saída os grevistas, acabou prome
tendo tomar providências para evitar os excessos da
pohcia. Ouando lhe falei também da violência nos
portões da Vol kswaqen, repondeu-me que fora a própria
Volkswagen que solicitara o policiamento.

A INTERVENÇÃO NOS SINDICATOS
Pela madrugada de quinta/sexta-feira, às 3:30 hs.

foi decretada a intervenção federal nos três sindicatos
dos metalúrgicos do ABC. A execução da intervenção
ficou entregue ao governador do Estado, Maluf. que Já
se pronunciara secamente sobre a greve: "é' caso de
pol ícia!.. De fato, na mesma madrugada, a pol ícia
com todo seu aparato cercou as sedesdos três sindica
tos. Ninguém mais podia entrar ou sair. Dentro havia
muitos diretores e grevistas. Em S. Bernardo' o próprio
Lula estava dentro da sede, quando foi cercada. Tam
bém' foi cercado o estádio de S. Bernardo eode os me
talúrgicos faziam suas assembléias. Ao amanhecer,
pouco a pouco, os metalúrgicos que estavam cercados
na sede dos sindicatos, foram soltos após ficharnento.
da sorte que ao meio-dia todos estavam em liberdade.
Nenhum dos diretores foi preso. Também ao meio-dia
os interventores já tinham tomado posse e o cerco da
pai ícia continuou, agora para proteger os interventores
dentro das sedes.

Interditados os locais de reunião. os 200.000
metalúrgicos do ABC ficaram na rua, vagando sem ter
para onde ir, sem lideranças, sem coordenação, sem
informações. .Foi a confusão total, com todos os riscos
sociais. Muitos diretores demitidos e metalúrgicos
começaram a vir à minha residência, que a partir de en
então esteve constantemente lotada 'de grevistas, advo
gados, membros da Pastoral Operária, parlamentares,
que vinham reunir-se, trocar idéias, desabafar-Se, infor
mar sobre as prisões etc. Muitos ali faziam suas refei
ções, chegando alguns a dormir ai i por medo da polícia,
Também a CBA e o MFPA, da anistia, faziam plantão
no meu telefone para dar cobertura jurídica aos que
eram presos. Achei que devia abrir minha casa para
todos, sem discriminação, nestas horas difíceis,

A partir da intervenção, o movimento grevista
passou a ser imprevisível, sem coordenação e sem
orientação .. Isso atraiu outros interessados em aprovei
tar-se dela: pol íticos, estudantes, Iideranças de outras
ideologias ... 6



,o POVO NAS PRAÇAS
.Nesta sexta-feira, primeiro dia da intervenção,

depoís 'do meio-dia, metalúrgicos de S. Bernardo veirarn
dizer-me que provavelmente às 15 hs. os metalúrgicos
em masss iriam dirigir-se ao estádio, como nos dias
anteriores, para a costumeira assembléia,' Mas, como o
estád,iq estava cercado pela pofícia, haveria grande risco
de' choque. Pediram-me que fosse lá para ajudar a
àcatm;ar\os ânimos. Fui, acompanhado de um advogado,
mas Chegando em S. Bernardo' os metalúrgicos não
tinham ido ao estádio, mas à praça do Paço Municipal.
E é;lti.,estava acontecendo o pior. De um lado toda a
tropa da pol feia com brucutus de choque e tudo, do
outro lado estavam uns 40.000 metalúrgicos agitados,
sofridos. Já haviam sido atiradas algumas bombas
lacrimogêneas no meio dos trabalhadores para que
eles se retirassem, mas ninguém recuou, algumas bombas
até fC!ram devolvidas antes de explodir. Então a pol (cia
chegou até a calar as baionetas. Mas, neste meio tempo
o pr~fej,~o Tito Costa desceu do Paço para a praça a fi m
de ácafmq.f a situação. A tropa exigia que o povo saísse
pri'rriekl'.J, depois ela sairia. Mas o povo ficava firme.
Ne$~ méi.Qtempo cheguei 'também à praça e fui logo
júntaNl16 ao prefeito para ver o que se podia fazer.

o prete'Ítq anunciou que eu iria falar. Mas eu não havia
peçfi~ ,~nem sabia bem o que dizer. Mas antes que eu
1~e~, lp comandante da tropa veio correndo e disse
q~'. f4t.1'ariaprimeiro. Pegou o microfone e gritou:
"1e.n:ho uma grande alegria para vocês: a praça fica de
vocês; a tropa vai retirar-se primeiro". O povo aplaudiu
(-esta tui a única cena que a nl Globo mostrou no
Jornal Nacional: o comandante entregando a praça e o
povo aplaudindol}. Depois, a pedido do prefeito Tito
C~a, -eu disse umas palavras de apaziquarnenro e os
meta~úFgiicospediram que se rezasse um Pai Nosso.
Lembr~i' o gesto da esposa de metalúrgico dias antes
no esiá.çHo e juntos rezamos o Pai Nosso. Em seguida,
o prefeito 'encerrou a assembléia e convidou todos a
voltar rn::> dia seguinte, na mesma horal

',Quando voltei a Santo André, encontrei a Praça
do ésrm.Q, onde fica a Catedral e minha residência,
completamente cercada pela pol ícia. Na praça havia
muitos metalúrgicos e a Catedral também, de portas
abertas, .estava lotada. O que havia acontecido? Os
metal\.frgt.co$ de Santo André, que faziam suas assem
bléias' ~s, 17:00 hs na sede do sind icato, estando este
agora cercado, dirigiram-se à praça da Catedral e encon
trando 'esta aberta. começaram a entrar até enchê-Ia.
O vigátiQ -da Catedral, graças à Deus, não pôs resistência.
AQ contrário, recebeu todos com simpatia e passou a
tocar música rei igiosa através dos alto-falantes no
interior da igreja. Num dado momento, os.metalúrgicos
dentro. da Catedral, embora sem lideranças, fizeram
uma assembléia-relâmpago e decidiram fazer no dia
seguinte sua assembléia na frente do sindicato cercado!
Era I.,JlJ1aloucura, mas assim ficou decidido! Neste
meio tempo, convidei o comandante do policiamento
pará dentro de minha casa e insisti com ele que não
recorresse à violência já que os operários estavam agindo
pacificamente. Parece que então se acalmou um pouco.
Entrementes, chegara também a tropa de choque que
começou a fazer demonstrações diante de minha resi
dência e ao redor da praça. Por fim, os trabalhadores
foram se retirando aos poucos, sem manifestações.
Mais. tarde a tropa também foi embora. As 22:00 hs.
finalménte 'a paz tinha voltado à praçal Assim 'terminava
o primeiro dia da intervenção. Em todos estes dias
sempre vinham novas informações de prisões, também
sempre os ·presos eram logo soltos depois de fichados,

Sábado, dia 24, segundo dia da intervenção, à
tarde em S. Bernardo houve a assembléia na praça do
Paço Municipal, como o prefeito convocara. Antes,
pela manhã, na minha residência esteve a Comissão
de Salários do sindicato de S. Bernardo que decidiu
assumir a coordenação dessa assembléia na ausência
do Lula. Da minha -parte, achei que não precisava
ir a essaassembléia.

A PARTICIPAÇÃO DOS POLlIICOS
Enquanto realizava-se a assembléia de S. Bernardo,

em minha residência reuniram-se Benedito Marcílio
(presidente agora demitido do sindicato de Santo An
dré), vários deputados do MDB, outros di retores e meta
lúrgicos do sindicato. Vieram resolver o problema da
assembléia programada em Santo André na frente do
sindicato cercado. Era necessário evitar essaassembléia,
porque seria uma loucura. Como fazer? O que fazer?
Alguns sugeriram que a assembléia fosse feita na Cate
dral. Respondi que não achava conveniente porque
não era seguro: dentro da catedral só cabem umas
2.000 pessoas, as demais deveriam ficar fora, sem ne
nhuma ligação com o que se passava dentro, podendo
então fora acontecer de tudo, sobretudo a repressão
policial. Um deputado do MDB insistia que as assem
bléias deviam continuar sendo realizadas: "porque este
é um fato pol ítico, que deve ser explorado até o fim"
Era o interesse dos pol íticos: concentrações em que
pudessem comparecer! Mas fiquei firme, desaconselhan
do a assembléia. Benedito Marcílio concordou comigo
e ficou decidido que se demoveriam os metalúrgicos
da assembléia lnforrnanco-os que um grupo de coor
denação da greve se formaria e passaria a reunir-se no
salão paroquial da paróquia do Senhor do Bonfim,
ali perto. Assim se fez. Mas os operários, em vez de irem
'para casa, começaram a afluir em grande número para
o salão paroquial do Bonfim. Resultado: a pol ída cer
.cou tudo e os metalúrgicos dentro do salão! Neste meio
tempo, vieram notícias da assembléia de S. Bernardo!
A assembléia correra pacificamente. Porém, sendo sá
bado à_ tarde, múita gente veio de São Paulo, também
estudantesl- Quando tudo estava terminado e todos
voltavam pacificamente para casa, os estudantes (segun
do se informou) iniciaram uma passeata! Foi a faísca no
barril de pólvora! A tropa da pol reia que havia assistido
até aí tudo com relativa discreção, caiu por cima dos
estudantes e de todo povo com toda a sua força. O cen
tro de S. Bernardo virou praça de guerra. Conforme
depoimento de um padre que ali estava, num certo
momento o tiroteio de bombas e tiros ao ar era tão
grande que parecia ·fim de campeonato de futebol.
Muita correria, muito desespero, muitos feridos e muitas
prisões! Foi o dia do cão! '

A POLfCIA CERCA A IGREJA
I;nquanto isso; em Santo André, na paróquia do

'Bonfim também tudo estava cercado pela pol ícia
que inclusive tentou arrombar as portas do salão paroq
quial onde estavam os metalúrgicos ..Esteschamaram-me
por telefone para negociar a retirada pacífica de todos.
Com dois advogados fui para lá. Apresentei-me ao
comandante que nos disse ter ordem de não perrriitir
passeata de jeito nenhum e que se todos saissempacifi
camente, nada haveria de acontecer. Fomos então
para o salão paroquial e qual não foi nossa surpresa
quando ali encontramos tudo vazio. !: que os operários,
por uma passagem interna, haviam entrado na igreja
onde estava terminando a missa (era sábado à noite)
e então misturaram-se com o povo e sairam sem que a
pol ícia suspeitasse. 7



Em São Caetano do Sul, terceiro sindicato de
metalúrgicos do ABC, mas com bem menor número
de metalúrgicos, as coisas corriam mais ou menos da
mesma forma, embora nunca eu tenha sido solícitado
a comparecer Depois que a sede do sindicato foi cerca
da. a coordenação do movimento era feito a partir do
salão paroquial de uma das paróquias daí, a paróquia
de N.S. das Graças.

Neste fi m de semana, devido a toda esta movi
mentação, acabei cancelando uma visita pastoral de
três dias a uma das paróquias de Santo André. Também
neste dia, assessoradopela Pastoral Operária da diocese,
redigi uma nota à Imprensa, que depois dia 4 de abril
seria apresentada também na Câmara Federal e pedido
sua inclusão nas Atas do Congresso.

MISSA DOS METALÚRGICOS:
LULA REASSUME O COMANDO DA GREVE

Domingo, 25 de março, ao despertar de manhã, a
primeira notícia do rádio que 'ouvi foi que haveria
uma missa dos metalúrgicos às 10:00 horas em S. Ber.
nardo e- que eu iria celebrá-Ia! Foi uma surpresa, porque
ninguém me falara disso. Depois soube que foi decidida
na assembléia de S. Bernardo no dia anterior. Acabei
decidindo-.me a .ir celebrá-Ia. Mas antes recebi um tele
fonema de "Dom Ivo Lorscheiter, Secretário -Geral da
CNBB, de Brasília, pedindo-me que "tomasse o primeiro
avião a Brasilia porque a CNBB tinha interesse em
ouvir-me e também porque o Ministro do Trabalho,
Murilo Macedo, queria ter um encontro com a CNBB
sobre a greve e neste encontro eu deveria estar presente.
Pouco depois, o Sr. Alencar Rossi, assessorde Relações
de Trabalho, do Ministério do Trabalho, me confirmava
por telefone o convite. Fui então a S. Bernardo para
celebrar a missa dos metalúrgicos. Encontrei 5.000
dentro da igreja e mais uns 12.000 fora na praca. Havia
altofalantes que transmitiriam à praça o que iria aconte
cer dentro da Igreja. Outra surpresa: não havia nenhum
sinal da presença de policiamento! Na missa estavam
bem na frente o Lula e o Benedito Marcílio, estavam
também alguns parlamentares do MOB e o vice-presi
dente em exercício da Comissão de Justiça e Paz de
São Paulo. Na homilia ressaltei o seguinte: 1. é um
momento de oração durante todo o sofrimento destes
dias. 2. é um momento de reflexão sobre tudo o que
estava acontecendo; 3. que os grevistas continuassem
a manter-se unidos e sem violência apesar de todas
as provocações; 4. que o movimento devia voltar a ser
estritamente de metalúrgicos e evitar os aproveitadores
e outros interessados em usar da greve para seuspróprios
fins. Antes do final da missa, aconteceu um fato impor
tante para a situacão: dei o microfone ao Lula e ele
falando aos trebalhadorss. lembrou-lhes os acontecimen~
tos todos, sua necessária união, seu método pacífico
e a necessidade de a greve voltar a ter um comando
único dos próprios metalúrgicos e não de outros e por
isso ele voltava a reassumir a greve em S. Bernardo;

Benedito Marcílj,o talou em seguida e fez o mesmo
em relação à gréve· em Santo André. Para evitar que.
pol íticos pu' outros falassem depois, pedi ao vigário'
que no final da missa desligasseos microfones. De fato,
a missa encerrou-se na maior ca-rne e era visível a alegria
de todos porque Lula e Marcflio retomaram o comando
da greve.

Depois da' missa encontrei-me em separado primei
ro com Marcílio, dizendo-Ilhe que iria a Brasflia a convite
da CNBB e do Ministro do Trabalho. Expliquei que iria
não querendo batemaiisticarnente resolver o problema
de quem quer que seja, mas para expor os aconteci
mentos e defender os direitos t:J())S ·grevistiils. Então
Marcílio pediu-me que ressaltassejunto ÇlO ministro a
necessidade de ser levantada imediatamente a interven
ção nos sindicatos. Com Lula expliquei da mesma
forma, e ele pediu-me que ressaltassejU'l'lto ao ministro a
necessidade de as negociações serem reabertas imedia
tamente.

Com isso só consegui pegar o à\Aãoàs 17:30 horas.
Dom Ivo vottou a telefonar-me que devido ao meu atra
so não poderia ir comigo ao ministre porque deveria
estar em Porto Alegre de noite, mas que convocara o
vice-presiderite em exercício da CNBa, Dom Geraldo
Fernandes, para acompanhar-me ao ministro. De fato,
encontrei-me com Dom Geraldo no avião, e mais ou
menos às 22:30 hs. estávamos na residência do ministro
Murilo Macedo. O ministro expôs primeiro seu ponto
de vista e seu desejo de reformular para melhor a leqrs
lação trabalhista. Depois deu-me a palavra e fiz mei,
relato, dizendo o seguinte:

Primeiro, alguns pontos re'latívamente positivos
neste período de greve:

- a tentativa do ministro pessoalmente mediar ss
negociações;

~ a reafirmação constante do governo de proso
. seguir na abertura democrática;

- as prisõe.sdurante a greve sempre eram relaxadas
imediatamente;

~ a missa em S. Bernardo não foi policiada;
~ a promessa de melhoria da. legislação trabalhista.

8



'.
Depois. 'os pontos negativos que aliás superaram

8 anularam completamente os positivos:
·-'a rápíoa- 8 precipitada declaração do DRT da

legÇlI i.dadeda greve;
(l. smdicârrcia decretada logo no ln ício para
scurar mfil tracão ria greve;

.'. :; pouciamento ostensivo e repressor constante;
- a irnpressãó de todos de que os -ernpreqadores

apostaram numa derrota definitiva dos três
SIndicatos do ABC.
a clara 'impressão de todos de que o ministro,
ao rnedlar as negociações, de fato só reforçou
durante as mesmas a posição dos empregadores
contra os metalúrgicos;

- rnu.tos diziam que o governo capitulou diante
das multinacionais. sobretudo da Vol kswagen;

- o brotocolo surgido nas negociações e depois
rejeitado 'oetos metalúrgicos só continha
promessas;

~ quando. o delegado da DRT Vinicius Torres
decl~f"Ol:J'na· TV que os 11% conseguido na greve
tio anQ passado tinham que ser pagos, soube-se
que .0 'govéfnó não g-ostou dessa declaração;

- a' iMe,rvenção foi precipitada e injusta; além
disso, 19@01,l na rua 200.000 metalúrgicos, sem
coorderiacão ~@ sem informação, com todos os
riSG.os;soCJ~i.s.~inerentes, tornando tudo imprevi
sfve-I.da€lu~,pa{afrente.

Por fim,' Insisti na necessidade de ser quanto antes
levantada a frftervéf)ção nos sindicatos e serem reabertas
as n~Qciaçõé.ê' . .

O rnimstro' é '!:\8u, assessorAlencar Rossi, que tam
bém esteve In9; 9flç.ontro. ouviram-me em silêncio até o
fim, de vez' em quando com certa tensão visível. Terrni
nando, o, mín.istro manifestou seu t.irme desejo de
encontrar .uma sohJçãQ () quan10 antes e disse-nos que
talvet:'ao m~jQ.di~ do dfà seguinte poderíamos nos en
contrar d~ RiQYo, enquanto ele. iria tomar contatas com
asvárias .ái~al!ifH-iressadas.

I·

•

De fato, depois do meio-dia de seguh<1a>tel.rp,
Alencar Rossi veio à sede da CNBB dizendo Que o
ministro não podia vir mas comunicava que ~ corsas
tinham se tornado mais difíceis. que o f.'atá.oo. haVia
endurecido e que era nec8$sário que Lula IS cotegas.con
fiassem no ministro e pedia a O Gershto e eu Que
disséssemos isso ao Lula e colegas. Mesmo sem trocar
impressões com Dom Geraldo, logo senti-me murro
frustrado em tudo -isso e não estava disposto a levar
recados e sobretudo um tal recad-ode "confiar' Tomei
o avião e voltei a Santo André para a missa que os me
talúrgicos de Santo André marcaram oara ser cerebrada
por mim na catedral às 19:00 horas desta segunda-feira
Nesta missa, repeti Q que tinha dito na missaem S, Ber
nardo e Marcílio também reafirmou SUiS resolução de
reassumir o comando da greve. Tudo correu bem e sem
policiamento. Voltando à minha r~dilooa depois da
missa, encontrei ai i Dom Geraldo Fernandes que v,iajara
de Brasília pouco depois. de mim e queria encontrar-se
comigo para avaliar nosso. encontro com o m-rnstro
Nesta avaliação Dom Geraldo manifestou logo o mesmo
sentimento de mal-estar e ·dec~6im05não tevar nenhum
comunicado ao Lula. e colsqas dele. Na manhã seguinte,
terça-feira, cedinho Dom Geraldo voJtw a Lonâ'r.~na
Na real idade, da í para frente nãó tive mais nenhurn
contato com o ministro. até hoje.

MINISTERIO PROPOE TREGUA
Nesta terça-feira, 27 de m.arço, lá pelas 1"0:00 hs

o Dr. Maurício Soares de AI,meida, ildvQg~do do sindl
cato dos metalú:rgicOii çj'H ~. Bernardd" telefoll'au·me
dizendo que o Ministro' 00 Trcabaiho fizera uma prrl

.posta para terminar a greve: inicialmente OS metalúrglt os
deveriam voltar ao trabalho e depois dentro de 45 dias
diversos ítens de um acordo se-riamr,ealizados ou hego
ciados (cf. imprensa que publtcOLJos termos do acordo)
Além disso, dizia-me o Dr. Maurício, não podendo. as
diretorias demitidas negociar com os patrões, Lula
me convidavet tl'fazer parte dB uma comissão junto com
ele (Dr. Maurício) e Dr." Almir Pazzianoto para falar ,
em rJ.orne. dos metalúrgico.;;. Respondi" que ,se fosse
para falar em nome dos met~ú'rg.icos que não tinham
mais voz, eu aceitaria. De fato, lá pelo meio-çlia, Dr
Maurício telefonou-me de novo para qizer que o PaJácto
em Brasília tinha dado sinal verde e que, portanto, a
proposta poderia ser levada à as~bléia dos me.talúr
gicos e que o governo também aceitava minha particip
ção na comissão dos metalúrg.icos (o que também fOI
aceito pelas diretorias d.et'rlitidasdos s.ind~cQtosde Santo
André e São CaetanO do Sul.). Informou ainda que a
assembléia de S. Bernardo seria às 15 horas no estádio
que foi liberado para tal.. Também Santo André- e São
Caetano fariam a assemblé.ia nesta tard(2 pouco depois
da de S. Bernardo. E. convidou-me a estar presente na
assembléia de S. Bernardo. . 9



ÚLTIMA ASSEMBLEIA
De fato, pouco antes das 15 horas dirigi-me ao

Paço Municipal de S. Bernardo, onde estavam reunidas
as lideranças do sindicato de S. Bernardo e a'li disse que
não estava me oferecendo para falar em nome deles na
comissão mas seeles assim o queriam eu estaria disposto
a aceitá-lo. Todos então confirmaram O convite. Dali
fomos ao estádio. Iniciou a assembléia. Havia cerca de
70.000 metalúrgicos. Primeiro falaram diversos di retores
do sindicato. Lula pediu-me que falasse também. Aceitei
e disse aos metalúrgicos o seguinte: lembrei primeiro
que a greve era justa e pacífica, acrescentei que era
histórica para o trabalhador brasileiro e por isso o mais
importante no momento era recuperar o sindicato e as
diretorias legítimas e que todos ficassem unidos ao redor
de suas Iideranças. Falei uns três minutos. DF. Maurício
já havia expl icado aproposta à assembléia, falando por
primeiro de todos. Assim, antes de terminar, acrescentei
que se o ministro tinha aceito minha participação na
comissão dos metalúrgicos, ele indiretamente estava
comprometendo-se diante da CNBB a cumprir o acordo.
Mas não pedi que tivessem confiança no ministro;
também não o exclui, simplesmente não falei em termos
de "confiança". Quando finalmente o Lula falou à
assembléia pedindo a interrupção da greve segundo o
acordo proposto pelo governo, a assembléia num voto
de confiança no Lula aprovou. Estava interrompida a
greve, que poderia eventualmente recomeçar dia 10 de
maio próximo, segundo Lula, se o acordo não fosse do
agrado dos metalúrgicos. No seu discurso Lula assim
falou da participação minha na comissão: "Já não há
mais com quem negociar, já não. existe mais diretoria
do sindicato. Então, ontem, em' conversa com o Dr.
Maurício, eu pedi que o Dr. Maurício representasse os
trabalhadores em vez. de o interventor representar os
trabalhadores. E pedi, também. depois de colocar junto
ao ministro, a possibilidade de, através da CNBB, de
que Dom Cláudio. da diocese do ABC, também fosse
mediador e "representante dos -trabalhadores metalúrgi
cos". No final, Lula pediu aos trabalhadores para reza
rem juntos. de mãos dadas, o Pai Nosso e convidou-me
a entoá-lo no microfone.

Na mesma tarde, as assembléias de Santo André e
São Caetano seguiram o mesmo caminho da assembléia
de S. Bernardo.

"

ESCLARECIMENTOS
A partir deste dia, começarem a surgir e*gumCl3

interpretacões menos corretas sobre a atuscão da
CNBB'e minha junto ao ministro. Então, a c~nselh()
da Pastoral Operária, redigi uma Nota de Esclarecimento
que foi lida domingo dia 1 de abril em todas as paró
quias da diocese e publicada pela imprensa.
__ Dia 1 de abril, domingo, celebrei também urna

missa pará os metalÚrgicos de São. Caetano do Sul,
a pedido destes. 1

Nas paróquias a arrecadação de fundos par€!os gr~
vistas continuava e também a distribuição .que passou
a ser feita em algumas paróquias depois da intervenção.
Também à coordenação da greve em São Bernardo
estabeleceu-se a partir de 27 de março num sajão
paroquial da matriz de N. Sa. da Boa Viagem, no centro.
A de Santo André num salão paroquial do Senhor do
Bonfim. Funcionam assim até hoje. .

Quanto à minha participação na cormssao, 91:9
começou a ter resistências da parte dos p-atrões,corrtor
me declarações de Teobaldo de Nigris à ifl1lpf@l'Ioo.
Isso foi confirmado a mim pelo Dr. Màurício qus peif
guntou meu parecer. Disse a ele que estava disposto
a não participar se isso causasse problemas, mas que
seria importante ficar público de quem vem as resis
tências.
Santo André, 10 de abril de 1979
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, ... -.~, MENSAGEM DA CNBB
A,OS

TRABALHADORES
, >

~7~:pelotrabalho que o homem é chamado a
tt:qàsformar ... o mundo num lugar de convivência
}ust'á.e fraterna. . "

E a seguinte, na íntegra, a mensagem emitida
pelos bispos:

"As vésperas do dia primeiro de maio, reunidos
.emAssembléia Geral, nós bispos do Brasil desejamos
reafirmar o valor do trabalho humano. "

Dirigimos nossa palavra de solidariedade e esperan
, çá aos trabalhadores e a todos que se empenham pela
realização do bem comum do povo brasileiro.

"Jesus Cristo, filho de Deus, revelou-nos em sua
vida a dignidade do trabalhador.

ú/E pelo traliàln:tJ".Jqwe·o' homem é chamado a trens
.. ,fármar. cada vez m;Tí's 10 mutrdo num lugar de convivên
:...ete juSta e fra.'teIJrrà;cotebotsndo assim na construção
doreino de Deus.U '

.> , <'A dignidade dq,.:filhos de Deus, de continuadores
'da obra da criaçãl).,cevete se quer nas formas de trabalho
manual; quer nas ,olflt,,:à-qformas de trabalho intelectual
outécnico".

"Infelizmente, muitos conflitos veem-se verifican
do-na-mundo do trabalho, com violações da dignidade
human81 colocada em segundo plano, diante dos inte

, réSSês,ego(stasdotucro".

"Isto tem levado diversas categorias profissionais
";r recorrer a reivft1dj(façõe$~mais condizentes com suas
necessidades e até·rr:lfl$ma à greve como. último recurso.
t..~isfenômenos têm' stila.origem lundamental na injusta
dittribuiç'do" da' riqueza, 'que sacrifica direitos básicos
da vida pessoal e farr.iíliar'~
-', ' "Reconhecemos a complexidade destas situações.
Ós critérios de julgamento de tais reivindicações devem
ser discutidos e encontrados pelo diálogo entre as res
pectivas lideranças profissionais, através de seus orga
nismos representativos, sempre de acordo com a isutiçe
e o bem comum.,

. i:A paz é fruto da justiça. Pertence à missão da
Igreja empenhar-se pela justiça e detese dos injustiçados.
Desejamos a paz. Pàra alcançá-Ia é necessário eliminar
os ~ngcedientesque provocam as tensões entre o ter e
poder, e o ser em suas mais justas aspirações. Trabalhar
pela justiça, pela verdade, pelo amor e pela liberdade,
dentro dos parâmetros de comunhão e participação
é trabalhar pela paz imiversst". (Puebla, mensagem).

"Deus nosso Pai, senhor da vida e do trabalho,
conceda a todos a jlÍstiça e o emor".

(F. SP. 24.04.79)

BISPO FLUMINENSE DA APOIO AOS
PROFESSORES

"Bom seria que os que têm medo descobrissem
que é justamente o medo que fará menor o pão que
estão levando para o ler".

",\ //---

ANOTA
É a seguinte a nota assinada pelo bispo diocesano

de Volta Redonda,

"Prezados professores" saudações - Alguns de vo
cês vieram me expor as reivindicações da classe. Consul
tado, achamos justo que a comunidade eclesial de Nossa
Senhora Aparécida porporcionasse um local de comuni
cação para vocês. Vimos que não obstante a declaração
de ilegalidade do movimento vocês souberam distinguir
o que é justo e o que é ilegal e não se intimidaram.
A greve é a forte arma pacífica dos fracos contra as
injustiças. Os grandes e os poderosos não precisam
fazer greve. As leis são feitas por eles. Por isso eles de
claram o movimento de vocês fora da lei.

ItA única defesa que lhes resta é a greve. Esta não
se faz sem a união de toda a classe. Sabemos que alguns
têm medo. Não aderem. Desistiram. Entendemos.
O medo é o desmoronamento da pessoa humana. E a
arma que eles usam para dominar os fracos. Ameaçam
com demissão. E quem não tem medo de não ter o pão
para levar para casa?! Ora, é justamente por causa
do "pão minguado" que vocês lutam. Bom seria que os
que têm medo descobrissem que é justamente o medo I

que fará menor o pão que estão levando para o lar.
Só a união dos fracos vence o medo provocado pelos
fortes.

"Apelam para o sentimentalismo: tantas crianças
inocentes sem aula! Isto se chama chantagem emocional
E sintoma de fraqueia dos fortes. Sei que vocês não vão
cair nessa. Eles vêm com imposição: "se não cessar a
greve não há negociação". E isso mesmo. E do poder
e não do serviço ser autoritário. '0 autoritarismo é a
degeneração da autoridade.

"Fiquem certos de que nós entendemos o movi,
mento de vocês e os apoiamos. E uma maneira também
de vocês exigirem uma hierarquia na aplicação das
verbas públicas na Educação e não só em obras sun
tuosas, a título de desenvolvimento, pois esse só tem
consistência na formação do homem. Com nossos votos
de bom êxito, no Senhor".
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UMA ~EFLEXAO EVANGeLlCA

Houve um encontro de Pastoral Operária em S.
Paulo, no die 1,0 de abril. Foi pedido ao Pe. Carlos
Tozar faz.er uma reflexão sobre os fatos apresentados
no encontro e suarelaçãocom Cristo.

Aqui estáum resumo de suaspalavras:

Durante o dia de hoje, estiveram vivasno meio de
nós, a vida de classeoperária em S. Paulo e região, suas
aspirações,esperançase sualuta.

Constetemos uma maior solidariedade e fidelidade
à Clesse Operária na luta pelassuasjustas reivindicações
e pelos seus direitos; um esforço de conscientização e
organização nas bases . . . Constatamos também o
empenho ns preparaç~o de um grande 1.0 de maio ...

Por outro lado, percebemos que os trabalhadores
aspiramprofundamente por uma maior participação em
tudo que, por direito, lhes cabeparticipar, por um maior
respeito pelos SE!lJS companheiros, pela liberdade sindi
caI, por um avançopolítico da classe,pela maior união
de tode a ClasseOperária ...

Como se relacionam estes valores com os valores
cristãos, evangélicos? ..

Tem3 tipos de resposts, que todos nós escutamos
por ai:

- A primeira diz que os valoreshumanos não têm
nedea ver com o Evangelho.

Ser cristãé,para esta resposta, é ter.fé, fazer "ceri
dade"', cumprir com ss obrigações quanto aos sacra
mentos, etc....

Não vou me deter para responder a estaafirmação,
pois ela mostra muito pouca compreensão do que é o
Evangelho' e desconhece. todos os ensinamentos do
Vaticano fi,"Medellin e Puebla.

-:

- Uma s.egunda resposta afirma que essesvalores
humanos da hitfi operária já sãovalorescristãos.

Em outras palavra,s,afirma que lutar por um sin
dicalismo mais forte e democrático, por exemplo, é
ser cristéo.

Isto tem uma grande parte de verdade,pois não é
possível pere um trámlhad€Jr cristão se omitir do com
promisso sindical, se omitir frente a uma greve justa.

A vivência do Evangelho exige essesvaloreshuma
nos que hoje lembramos.

Mas, eu acho que o Evangelhonão selimita, não se
reduz aos vetores da luta operária ou da. luta contra a
opressão..

Se for assim, aos poucos a Pastoral Operária ou
a Ação Católica Operária se transformariam em um
simples instrumento do movimento operário. E quando
esseinstrumento ficar inútil, a gente deixa o Evangelho,
deixa a fé e fica só com a luta sindical e com a luta
política, que serjamasúnicas importantes.

- Vou propor' uma terceira resposta, não por
pretender que seja a única verdadeira, mas
como uma pista para ajudar a reflexão. Eu acho
que ela pode contribuir para articular melhor os

valores humanos com a vida cristã, consciente e
autêntica. Seria esta:

't,

Os valores da luta operaria são uma manifestação
dos valores Evangélicos, e mais ainda, são uma realização
particular deles.

Porque essa explicação complicada, em lugar de.
dizer: os valores evangélicossão a mesmacoisa que os
valoreshumanos? . . ..

Vejamosum exemplo: a união da classeoperária.
Essaunião, necessáriapara sair da opressãohoje,

mostra a união evangélica entre todos os homens.
E um ideal bacana que deve ser realizado um dia; mas
hoje, a união que Deusquer é essarealização particular,
parcial e imperfeita, de uma união futura, melhor emais
completa. Então, a "união da classe operária" que
devemosconstruir, é um sinal concreto, a "união even
gélica" pára a qual também trabalhamos.

A mesma coisa poderíamos dizer das liberdades
operárias e das liberdades democráticas, com relação
à Liberdade de Cristo.

Para que servem então os valores cristãos?'. .
São só valores para o futuro, para o outro

mundo? ..
Eu qcho que não. Eles têm hoje e sempre, um pa

peI critico dos valores humanos e da realidade socisl.
No exemplo da união da classe,existe o perigo de

procurar a "união" só com aqueles trabalhadores
que coincidem com minhas opiniões políticas e religio
sasou com minha categoria.

Aí entra o papel crítico do valor cristão de "união
universal", de união ampla. Não para diminuir ou para
condenar a luta operária, maspara fazê-Iaa mais ampla
poss/vel, na conquista da justiça. Lembremos que é
uma "realizaçãoparticular':

Também esse papel critico dos valores cristãos
vai nos lembrar que os que pertencem à outra classe
são também filhos de Deus e que devemosrespeitá-los
mesmoquando oscombatemos.

O Evangelho é, então, um chamado -de' ir sempre
mais longe, para sempre buscar "0 mais perteito".
E uma sededo Absoluto, é uma abertura para um futuro
melhor, sempremelhor.

A Fé é justamente essa abertura ao Absoluto, a
Deus.

O grande exemplo dessa sede do Absoluto é o
próprio Cristo. Ele lutou, CritICOUe sempre aspirou
ao melhor: tevesededo Reino de Deus.

A Pastoral Operária e os Movimentos Operáriosde
Igreja não devem perder essasede, esseespírito crítico
que os leva a procurar sempre um futuro melhor e mais
justo.
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ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE

TRABALHADORES

Na pequena cidade de Arrozal, onde se localiza o Centro
de Treinamento da Diocese de Volta Redonda, realizou-se,
nos dias 15 a 21 de abril o 4.0 Encontro Latino-americano do
Movimento Operário de Acão Católica.

O encontro significou um Acontecimento para a Igreja e
para as bases militantes de 15 países latinoamericanos aí repre
sentados. O programa constou de 2 grandes momentos:

a) A realidade latinoamericano
A resposta do movimento operário a esta realidade
O papel da Igreja presente e viva na América Latina.

b) Revisão do Plano de Trabalho de 1974na
Planejamento dos próximos 4 anos
Eleição de novos dirigentes.

Terminado o Encontro em Arrozal, os delegadDs eleitos
partiram para Estrasburgo, na França, onde foram participar do
Conselno Mundial de Trabalhadores Cristãos, que começou no
dia 25 de àbril, e que tem sua data de conclusão prevista para
o dia 5·de maio.

Em Estrasburgo estarão representados movimentos-mem
bros do Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos.

PASTORAL OPERARIA DE SÃO PAULO:·
A GREVE E JUSTA

'<':'tp'~""''l~ .,<." it":l1';'j'!"~~, .~'L~~~~ ••'.~'''-,-':~~...,,?,:~.~ . ",' ,~~ ;~~-- ".~sq~~ "41~;'-"'-~ .
: ,;. ;, •.• 't ~ ',_ .. 'i/:, .• ~~._.

Em apoio às greves que estavam acontecendo na Região
do ABC, a Pastoral Operária da Arquidiocese de São Paulo emitiu
a seguinte nota:

'.'A Igreja de São Paulo apoia os grevistas do ABC.
"A Pastoral Operária oficialmente estabelecida na Arqui

diocese de São Paulo, com a coordenação do Bispo Dom Angélico
Sandalo Bernardino, vem manifestar seu apoio à luta dos traba
lhadores metalúrgicos do ABC e Interior esclarecendo o seguinte:
a) A greve é justa. A greve é legítima porque é o grande instru
mento de defesa pacífica dos trabalhadores. E um direito dos'
trabalhadores se-neçarem a trabalhar se o seu salário não for
suficiente.

"A greve é justa por causa dos baixos salários que recebem
a maioria dos trabalhadores (60% dos metalúrgicos recebe menos'
de 3 salários m1nimos, segundo a Federação das Indústrias)
"Eis que o salário que você tirou dos trabalhadores clama e seus
gritos chegaram aos ouvidos do Senhor" (Carta de São 'Thiago
5.4).

"A greve é justa porque o trabalhador tem direito e necessi
dade de se organizar e ter seus legítimos representantes dentro
das empresas. b) As indústrias têm condições. As empresas não
podem negar sua capacidade em atender as reivindicações porque
durante 14 anos, aumentou enormemente seu capital, enquanto
os trabalhadores vivem na pobreza e na miséria. O que as em
presas conseguem de fato, negando atender as reivindicações,
é manter os trabalhadores submissos à sua dominação. c) Denun
caimos a repressão. Enquanto o Governo fala em "abertura",
a polícia prende (embora solte depois), ataca com cassetetes e
gases aos trabalhadores perto das fábricas e o novo ministro

em seu primeiro ato, manda fazer sindicância sobre 8S Sindicatos
assim dificultando a prática da liberdade sindical. A Bíblia'condw
na "os que oprimem os fracos e maltratam os pobres".

"Apoiamos os grevistas'. Apelamos a todo o povo para
dar ap.oio concreto aos grevistas: Familiares, am.~gose vizinhos
dos trabalhadores, deem o seu apoio moral e material: se precisar,
para que tenham condições de se manter unidos aos seus compa
nheiros até o fim.

"Divulguem estas posições de apoiá à greve: nas Igrejas,
comunidades, grupos, bairros e nos lugares de trabaljo. Dêm seu
apoio financeiro ao fundo da greve, enviando a sua colaboração
aos Sindicatos ou através das Igrejas. Lembramos que estamos
dentro da Campanha da Fraternidade que nos chama a ser soli
dários para preservar o que é de todos" e isto inclui: salário mais
justo, direito ao trabalho (sem punição), direito de greve e direito
de livre organização operária. Ass. Pastoral Operária, Arquidiocese
de São Paulo, março de 1979'"

(F. SP. 19-03-79)
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COMO fOI O 19 D'EMAIO?

Na celebração do dia do trabalhador,
19 de ma~,"~bemos que de muitas formas,
as Igr~ja$:~'todo país, se fizeram presen
tes,den.dOsua contnbulção, seu apoio.

'f,feo.t~' à íste. a CPO pede a todas as
Pastqrar.; .Operárias, aos Movimentos de
O:peráfi~5 Úgádo~à Igreja, aos grupos de
operários .er,istios engajados que participa
ram e ~l~t;aram nesta celebração que
façam e .rl~ enviem uma avaliação desta
participação. 1~ua4mente solicitamos que
nos remetam- os materiais ou subsfdios
elabora,dos p~ra esta oportun idade. Este
conjunte de experiências será avaliado
e devo.tvid.'Qàs lilases no próximo Boletim.

Pedimos também que nos enviem seus
boletins, not ícias, fatos, dados da reali
dade, experiências de base, materiais e
relatórios de encontros e de avaliações,
reflexões e análises críticas, sugestões,
'desenhos '... enfim, tudo o que possa ser
uma contribuição ao conjunto do trabalho
das Pastorais Operárias e ao Movimento
Operário.

A comissão
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Responsabilidade:

Comissão de PaÍoral OPerária
e

Bispado de Volta Redonda
R. 156, n.o 26A Cx, P.. 199
27.1W - VOLTA REDONDA RJ.

BOLEflM DA COMISSÃO DE PASTORAL OPEBARIA

(distribuição interna

NOTA DE REDAÇÃO

O boletim n.o o está esgotado, por esta razâo nâo foi possível atender
aos números pedidos que chegaram. Para facilitar a nrblicação deste Bole
tilyr, pedimos sua colaboração. CR$ 30,00 pera trabalhadores e
CR$ 60,00 para outros.

Para novos pedidos e assinaturas ' Escrerra e remetá
sua contribuição a: Jandira Barcelos de Souza - Banco
Itaú - conta n.o 0342Ç3'Volta Redonda - RJ.

ATENÇÃO:

Envie seu pedido indicando o n.o de exemplares que
gostaria de receber e remetendo sua contribuição indispen'
iável por vale pqstal, no endereço acima, em nome de:

JAND!RA BARCELOS DE SOUZA
Banco ltaú - csnta n.o 0342ç3

Volta Redonda - RJ.

capa: Folha de são Pau|o,23.03.79 - Assembléia dos Maalúrgicot
de São Bemardo do CdmPo'
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comPANr{Et qos 3

CHgqoU o 2e tt d prEqO oo
BoLsrlm DA CPO. L ElA,
D'sCUTA E PÁssE ÁDtAr{ re.

APBESEilIIAçAÍl
\*stu rri-i;rli;1{{i,.+í-}ri}$ü"rtarenrôs. conforme solicita-

uçiiu i-ir-r rnuitus. ;iEunras experiências de nrilitância ope-
rárra. iJ objetivo está enr que nenhuma experiência de
luta frtlue isolada, rilâs qlle se some a caminhada de
!rbertação da Classe Operária.

O l\lovimento Cperiári* vai criando formas próprias
rle luta e r-;rganização. Como tais, devem ser apresenta_
{.ii:l §

ü avanço do Movrmento Operário se encarregará,
nun.ra avaliaçâo constante, de corrigir, e cjar nova t,i.mã
sendr:.âs organizações que hole existem (po, ,*erjÉ,
o §indicato)-

Da mesma forma, o serviço _que a igreja presta aostrabalhadores, deve se adaptar ài novai óiigbncias doi\rlovimento Operário e da conjunturi pàtftlcã. Éiliacêdisto neste número do Boletim aa Cpô colocamos úmd.ebate a. respeito dos serviço, pr.rtràoi eôrãrià õoerâ:ria peta islgja, através aas Éastãrãíiõóãrãri.r;;íffi-
vimentos JOC e ACO.

. Porém, a contribuição que os cristãos engajados e a
lgreja podem dar, sem a qual a luta de libertaçãó da clas-
se Operária não será total, é ajudar os trabálhadores a
descobrir e assumir a dimensão ê o sentido da fé na prá-
tica do engajanrento.



AS
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DUAS ÉRE'.JAg

EDITOHIAL

FEE
.-- Mas afinal; por falar de fé e prática? Será que uma

dificutta a outra na vida do operário cristão? Atías, será
possível separar uma da outra? Nâ'o será uma falsa áuati-
dade?

Fé é o sentado que damos à nossa prática. A prática
éo maneira como tornamos concreto o que acrediiamos.
Ernbora a fé e F[ática nâo sejarn a mesma coisa, parêce
entretànto que niio podem separa-se na vida do trabalha-
dor cristão. Isso prova.se rlesde o início do Envangelho,
quando Jesus encontra os dois prinreiros discí[ulosi
"Ouando Jesus andava à beira do'lago da Gatiléia, viu
dois irrnâos que eram pescadores: Siúâo, também'cha.
mado Pedro_, e André. Eles estavam pescando no lago,
com redes. Jesus disse: "Venham comigo, que eu ensina-
rei.vooês_a pescar gente". E entâo elerlárgaram logo as
redes, e foram com Jesus" (Mt 4,1e - 20), Ã fé dos àiscí.
pulos se transformou kigo em prática: seguir Jesus e tor-
nar-se "pescadores de gente", o que signíficava ,,liberta.

{gres_de_gente". Repetia-se o que já acontecera coÍn
A.braão: Dei1a, o pai de todos os que crêem:,'O Senhor
disse a Abraâo: Deixa tua terra, tua famítia e a casa de
teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti
um-a glande !açâo... Abraâo.partiu como o Senhor lhe
tinha dito". (Gen.12,1 - 2a e 41.

';,
' Os discípulos de jesus creram e puseram sua fé em
prática, Abraâo creu no Senhor e partiu de sua terra,
pondo'logo em prática sua fé na palavra do Senhor, que
ele queria fazer um povo liberto de toda escravidão e li-
bertador para os demais povos dentro do plano de Deus.

A fé torna-se totalrnente ela mesma, quando se rea-
liza na prática. Fé nâo é uma teoria que se tem na cabe-
ça apenas; fé é uma maneira de viver, de compreender;
de responder à vida e guiar-se na prática de todos os
dias. Fé é escutar a palavra de Deus e responder. A res-
posta é a prática.

E com isso se realiza na nrilitância operária do tra-
balhador que crê em Jesus Cristo? A fé em Cristo será
um perigo para a militância ampla do operário? A rnili- .

tância operária será um perigo para a fé do trabalhador?
Eis a questâo. Assunto vasto, que precisa sen'tpre ser re-
tomado e aprofundado. Aqui pretende-se apenas dar al-
guma pista para reivindicar a reflexâo.

A fé sem prática é nrcrta. Por isso, unl operário
ctistão deve pôr sua fé em prática no meio operário, on-
de milita, ou melhor, no movimento operário, que busca
a libenaçâo de todas as dominações" De fato,.Jesus Cris-
to também veio anunciar e promover a libertaçâo dos
homens de todas as dorninaçôes a partir clos pobres e in-
justiçados.

PRÁTICA
Por outro lado, a fé cristâ oferece um sentido ar

plo e profundo ao movimento operário, sem criar qua
quer movimento paralelo e senr perder ou prejudicai n
da claquilo que o movimento operário buica ãm termr
de u niâo, I ibertação, ju stiça, panicipa$'o, fratern adade
paz. Este sentido mais amplo e profuhdo que a fé cris
propõe e, por exemplo, _a iiUertáção da própria morte,
crença nurn Deus como Pai que garante a base últirna á
valor e da dignidade humana, a lenúncia à violência cr
mo método de libenaçâo, a renúncia a todo resquício c
ódio.e vingança, a rejeição de todo tipo de dorninaçâo,
proclamaçâo da-autoriCade como serúiço aoi homens...

Porém, a fé e a prática na militân'cia operária prec
sam arnbas de alimento próprio para não se perdàren
Ambas têm até certo pontó sua'pedagogia própria, su

!ógica interna, suas normas próprias ãe soLreüivêncir
Pode acontecer que o operário àristâo se ocupe deii
forma neste trabalho exiiente e apa'ixonante dá militâr
cia no movimento operário, a ponto de esqueeer de pi
rar. de lrez_eq quando para ver quat o sentido que dà
tudo isso. Poderia assim nâo se dir conta que talvez, ser
perceber, já mudou o runno, o sentido que inicialment
o'movia-, passando aos poucos as rnotivações egoístas
dominadoras. Poderia, mesmo sern mudaro senúdo prr
fundo, perder a consciência clara deste sentido, e prerdr

9.$q rny_itas riquezas que lhe vem da fé, caindo'num"fé implÍcita" que tende a empohrecei-ltre cada ve
mais.

A fé tem sua pedagogia própria de crescirnento at
sua forma adulta e robusta. Tambêm a nnilitância no mc
vimento operário têm seus caminhos de aprofundamer
tos e compromisso integral e clarividente, o que exig
que o operário cristâo participe dessa caminfradà do mi
vimento para que sua fé nâo ienda a reduzir-se a uon pii
tismo individualista ou a ritualismo alienado da vida.'

Por isso:

- Com todos -os trabalhaclores, o operário cristârprgcjsa a-primorar, dentro do movimánto ôperáiio. iiuiprática !ibertadora dos pobres e opriüiãos,'nos';;óil;
sócios-econômico, rrolítico e cultura! ou icfáoióóúó; 

---
. - Com todos os cristâos, o operário cristão óíecisra.limentar constantenrente a súa fé, participanáõ ãa riãido Povo de Deus e cetebrando sra íéi sourdtuáã-nó ,àii

operário e com seus oompanheiros âe trabalho e aà iã
anunciando e testemunhando na tuta e na história di
classe trabalhadora sua fé em Jesus crúo, qr* à-riid i"rjpectivas de uma libeftaçâo integral e Aetiíitivã

_Po* Cláudio Humme
rtspo de Santo AnrtrÁ



O LEITOR TEM A PALAVRA
Prezados amigos.
F icamos mu ito contentes, qu-ando soubemos atra/é§

lo BOLETIM SEMANAL DA CNBB de 18 de junho
lestg que a zua comissâo está publicando um Boletim
pbre a Clásse Operária. Parabéns pela iniciativa. Que
)eus lhes dê a coragem de larar adiante este setor da

'astoral tão importante neste momento histórico no
lrasil.

Estou erviandolhes um cheque de CR$ 6Q00 para
ssinatura do seu Boletim sobre a Pastoral Operária por
rm ano. Gostaríamos de receber todos os números, de*
b o priáeiro se for possível.

Grata pela atençâo.

lrmã Helen Dolores Schneiàer
Av. Joaquim Nabuco, 1023

Manaus - or6ã:ffô

prezado lrmão.
Meus parabéns pela iniciativa de publicar um Bole

llm sobre os problemas do muMo operário. A Diocese
de Alagoinha, vizinha imediata do polo potroqu ímico de
Damaçari, está encontrando os primeiros sintomas do
rmbiente industrial. Portanto, desejo ficar a par do mo
rimento operário. Temos uma pequena equipe que está
interesada no assunto e vai para a frente. Desejo receber
r BOLETIM. Segue em selos CR$ 60,00, para facilitar o
nvio.

Receba, Prezado lrmãq meu abraço fraterno.

Dom josé Cornelis
Arcebispo de Alagoinha

Rua Manoel Vitorino, SM
Alagoinha - Bahia

48.í00

Amigos da Comissão da Pastoral Operária, os noe
pe sincerosvotos de felicidades e êxito no trabalho..

Nós aqui do Maranhão, também, estamos come
iando esta luta, para qual estamos precisando do vosso
poio e colaboração. Oueremos estar ligados neste tra-
balho; gostaríamos de poder contar com publicações de
htos e acontecimentos que possam incentivar nossa

çâo. Prometemos, também, fazer o mesmo. Gostaría-
mos de saber se aqui no Nordeste também existe mov'r
mento semelhahte, para que possamos nos relacionar.

O nosso trabalho é uma Pastoral Sindical, que tenta
unificar a problemática existente entre operários e lavra
dores.

Dentro em brane, ernriaremos a vocês um pequeno
relatório das atividades e das experiências até agora ado
udas. Estamos fazendo o pedido de 10 asinaturas, para
as quais estamos enviando o dinheiro correspondente.

Nada mais, noso abraço.

Luiz Soares Filho
lmperatriz * Maranhão

Terezinha, Sab Luiz, Fortaleza...

L' us:E! !r, tãrLi, taítçiruu. rara (,6 gru[xr§ (trIg grrqram
se relacionar com ele§, aí está o endereço:

Luiz Soares Filho
Travesga 03 /n.o 1020

Bairro Vila Nora
lmperatriz - Maranhâo

6s.950

DOCUMENTOS

PASTORAL OPERARIO DE JOINVILLE
Apresentamos aos leitores, cópia de um documento lançado

pela Pastoral Operária da Diocese de Joinville, (SC). O documento
fala por si mesmo.

"EU Vl A AFLtÇAO DO MEU POVO..."

Ouvi seus clamores por causa dos seus oprossores... e desci
para o livrar. (Ex. 3,7-8)

Em recente visita a América Latina, João Paulo ll, noso Pa-
pa diziar "Precisamos trabalhar para fazer um mundo mais justo,
onde não haja crianças sem pâo e instrução; camponêses sem ter-
ras, trabalhadores diminuídos em seus direitos; pessoas exploradas
pelos mais poderosos". (Discurso em São Domingos).

FATOS RECENTES:

1. Operários foram despedidos da Metalúrgica Schulz por
terem participado da Reunião da Pastoral Operária da Diocese de
Joinville onde se refletiam fatos ocorridos nesta empresa, e que.
em decorrência das exigências do Evangelho, passamos a relatar
t'nunti.r. 

No último mês de maio, um operário foi agredido a so.
cos pelo médico da empresa. lmediatamente, o mesmo operário,
que foi vítima da agressão foi despedido e o fato abafado.

1.2. Na mesma empresa, um operário ao erguer um peso, so-
freu uma machucadura interna e sentindo fortes dores foi à pro-
cura do médico, que sem a devida atenção, mandou-o de volta ao
trabalho. Este operário veio a falecer dias depois.

1.3. Nos últimos dias, um outro operário, sentindo-se mal
durante o trabalho, procurou o médico da empresa queixando-se
de uma forte dor no peito. Não tendo sido devidamente socorri-
do, morreu lo§o após, no interior da própria empresa.

FATOS como esses e outros, levaram operários a se reuni-
rem com a finalidade de reivindicar, junto às autoridades, os seus
direitos. Por sssa iniciativa,'alguns foram despedidos.

Frente a estes acontecimentos, a Pastoral Operária da Dio-
cese de Joinville e o Centro de Defesa dos Direitos Humanos lo-
cal, denuciam e manifestam seu repúdio e conclamam todos os
.homens de bom senso a se fazerem a voz de quem não pode falar,
afirmando que:

,TODO HOMEM
associação pacíficos;
Humanos,
Art. XX).

tem direito à liberdade de reuniâo e
"(Declaração Universal dos Direitos

"TODO HOMEM tem direito ao trabalho, à livre escolha do
emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteçâo
oontra o desemprego... TODO HOM.EM que trabalha tem direito a
uma-remuneração justa'e satisfatória, que lhe assegure, assim co-
mo à sua família, uma existência compatível com a dignidade
humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros m-eios de
proteção social... (ldem. Art. XXlll)

-tal woaúa !
E ilADÁ DE

RecLÀ,4AR"'



nosso total àpoio e iotidariedade, Jiã"à"íráãs-t;ãs'c#-,ãci
porque sendo pobres e oprimidos sâo os mais queridos.por Deus.
Por que estão do lado da Justiça.

Joinville, 29 de julho de 1979.
Pastoral Operária dá Diocese de Joinville'

Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Joinville.

.)POS|ÇAO 
STNDTCAL DE VOLTA REDONDA

O documento que segue foi distribuído pela Oposi-
ção Sindical de Volta Redbnda; mostra que à experiên-
cia acumulada com a campanha Salarial deste ano, pre-
parou-os para continuar a luta até a Vitória Final.

BOLETTM DA OPOSIÇÁO STND|CAL

Pela primeita vez, em muítos anos, os companhei-
ros da CNS puderam receber os sálarios do mês de julho
com reajustamento. lsso de've ser considerado como
uma vitória da classe que se empenhou no movimento
da campanha salarial.

Neste ano, embora as assembléias tenham comeÇa-
do um pouco mais cedo, nâo ocorreram ainda com uma
antecedência necessiíria e capaz de impedir correrias e
atropelos nas negociações. No próximo ano, a classe de-
verá mobilizar-se mais cedo, af im de pressionar a direto-
ria do Sindicato para convocar a primeira assembléia
com no mínimo 90 dias de antecedência.

Embora tenha ocorrido o f:'acionamento da classe
com o escalonamento proposto pela empresa, entende
mos que, no geral, o movimento foi uma vitória.

A oposição Sindical deu início à luta. Durante a lu-
ta, cometemos erros e acertos que queremos analisar pu-
blicamente, pois, na ação é que aprendemos e aprimora-
mo-nos.,^

Surgiram crÍticas segundo as quais não deveria ter
sido reivindicado o nâo desconto dos 12,5% por esbarrar
em dispositivo legal. A lei é feita pelos patrões. O ampa-
ro legal era o de menos para impedir nossa vitória. O que
nos faltou mais organização no seio da classe a fim de
termos condiçôes de pressionarmos, sustentando o movi-
mento até a vitória f inal.

Os ítens reivindicados foram resultado de uma pes-
quisa realizada no interior da usina e que foi de funda-
màntal importáncia. De nenhuma forma, poderíarnos
fugir desse resultado.

Desejamos que no próximo ano ela seja mais apu-
rada, feitp ern maior número de departamentos.

Uní ganho polítíco que obtivemos foi a formação
das comissões de negociações e divulgação que foram de
grande importância e tiveram papel destacado.

Como não existe trabalho perfeito, por parte das
comissões houve, também, algumas falhas que nos servi-
ram de lições.

A falha da Comissão de Negociação foi afastar-se
durante o movimento das discussões com a base, colo-
cando-se, inclusive, numa posição de direção do movi-
mento.

Essa falta foi motivada pelas manobras da empresa,
com reuniões às vésperas das assembléias. A função da
Comissão era apenas de negociar e prestar contas à Clas-
se.

Ouando as negociações avançaram.a um ponto em
que só a greve parecia capaz de obter melhores resulta-
dos, foi feita uma análise da situação. Chegou-se a con-
clusâo que não havia um esquema grwistã montado e,
que seria mais tático parar o movimento onde estava e
e tomar um fôlego. A análise era sensata, porém, come
teu-se o grande erro'de que a guase totalidade de seus
membros, em lugar de ir. ao interior da usina para dis-
6

mar posição fauorável à aceitação do acordo na tercei
assembléia. lsso causou mal estar e desconfiança. Es
erro foi sentido e corrigido antes da última assemblé
quando foram realizadas reuniões por departament
com a Comissão de Divulgação, com amplo debate e

torno do resultado das negociações e da possibilidade r

deflagração da grwe.
Houve, também, alguns erros individuais como o r

urn membro que, após ser escolhido para representar
classe, foi depois falar em renúncia e, de outro que Í
taxar um ítem reivindicado pela classe como absurdo.
so, reguer um maior cuidado na escolha desses mer
bros, numa próxima campanha.

Os boletins da Comissão de Divulgação não cheç
ram a ter caráter mobilizador e ficaram sendo mais i

formatiyos.
Por parte da Oposição Sindical, houve também, r

ros de dirçâo, mas, apesar de tudo, obtivemos uma vit
ria inéciita no movimento sindical em Volta Redonda,
que nos anirna a continuar o trabalho de organização r

classe, atento aos seus problemas.
N'ias, o principal ganho em tudo isso, foi o cres(

mento da consciência política da classe. Agora, tod
sabem que lutando consegue-se fazer os patrões ab
rem os seus cofres.

Soubemos entender as manobras da empresa p
ra ewaziar o movimento com respostas tardias. A e
periência dessa luta, será acumulada para futuras bat
lhas.
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Respondendo ao interesse de muitqs militantesope
rárircs apresentamos quatro experiências vividas e relata-
das por companheiros nossos. Sâo simples, mas de um
valor, muito grande.

A primeira conta como um jovem, numa fábrica
ern Belo Horizonte descobre como melhor assumir junto
com os companlreiros a solução dos problemas gue en-
frentam no local de trabalho

A segunda mostra como operários numa frvela do
Bio de Janeiro se organizam e lutarn na solução do pro-
blema de habitação e dos problemas especÍfióos de óada
categoria: as condições de trabalho, a greve,.o sindica.
to...

A outra experiência apresenta corno uma comuni-
dade da Zona Sul de São Paulo e, operários desta comu-
nidade assumem iuntos a luta operária.

A qgartq é.a experiência de luta da Oposiçâo Sindi-
cal de Volta Redonda.

Temos ainda, experiências de grwes parciais no
Grande Recife.

É importante destacar nestas experiências:
. O processo educativo de comolwar os companhei-

ros da asumirem a luta.

. A forma de se organizar os meios próprios que
os Trabqlhadores criam para enfrentar a 

'shuação.

. A redescoberta duma luta e a contihuidade da
mesma busca mesmo objetivos.

. Uma experiência de fé engajada na vida e na luta
operária.

Experiências como estas, multiplicam-se aos mi-
lhares por todo o Brasil.

Vamos compartilhar esta riqueza de vida e luta
operária, contando, avaliando e escrevendo no$ias expe
nenctas.

Assim, somarsmos forças € estaremos nos ajudando
Ínutuamente.

OPO§IÇÃO SINDICAL DE VOL'TA BEDONDA
' Até 1977 o que sobrou dos movimentos operários

ern Volta Redonda foram poucas pessoas conscientes e
insatisfeitas com a situação do operário pela falta de
atuação do sindicato em favor da classe. Estas pesoas
@nversavam sobre os problemas gerais, sobre ôs pro-
blemas das áreas em que trabalhavam chegando a reagir
sobre os mesmos.

_ As campanhas salariais se restringiam a homologa-
çâo clos acordos anteriores, acrescentando apenas o au-
mento decretado pelo governo, retirando muitas vezes
conquistas obtidas antesde 1964. [Jão havia nenhum in-
teresse dos dirigentes sindicais em que a classe pàrtici-
pase das assembléias, ficando os convites restritos aos
delegados sindicais e a uma minoria de operáríos premia-
dos com corwites dos amigos delegadoi. As vozes con-
üárias a eita situação não entiavaú respaldo da classe,
por medo.ou coisa parecida. Em resumó: até 1977, de
sinformação total da classe.

Através dos encontros de Pastoral Operária, tive
mos conhecimento das oposições sindicais do país. A
partir dessasexperiências combinamos um grupo de ope
rários advindos dessas pequenas lutas, coniráiios à dír+
Éq 4o sindicato, e deóiOidos a formar a oposição sindi-
cal. Este grupo de 6 a 8 companheiros começou a se reu-
nir nas suas próprias casas onde se dabatia iodo tipo de
assunto, desde os erros de fala do presidente do sindica-
to até a mudança das estruturas sindicais.

Das reuniôes de 15 em 15 dias, tiveram-se as deci-
sões:

- Conscientizar os colegas de trabatho dos erros e con-
tradições cometidos - pelo orgâo da classe;
- _Propor que todos se interessassõm pelo sindicatoj
- Procuràr mais qente para.as nossÍts reuniões:
lsto era feito na base, de "boca a boca,, no ,,pé do ouvi-
do". Houve a adesão de alguns companheiros.

Aproximando-se a campanha'de 1978, que tinha
Gomo base 30 de junho até o dia 1S de julho, nàda havia

oa dasse pelo sindieato e prwendo as mesrnas saídas áos
anos anterigrei, g grupo !g opôsilão-,'âina. aes"onÀe"i-
o.o peta maioria dos operários, tomou as seguintes ÍÉicia-
tivas:* Mobilizar o máximo de operários para assembléia do
acordo coletivo;

- Elaborar reivindicações a serem apresentadas na as-
sembléia, de acordo com as necessidades conhecidas de
dentro da empresa, referentes a salários. Íérias. insa-
lubridade, semana de 6 dias, etc;

Dentro destes princípios, conseguimos a participa-
gão de cerca de 300 operários na assembléia (a categórica
é de uns 21.000 operários) o grupo fez balançar a as-
sembléia com f irmeza em suas reivindicaçôes, assustando
a diretoria do sindicato, que não conseguiu manobrar,
mas que também não cumpriu as decisões da assembléia
devido ao pequeno número de operários presentes. Po-
rém, através de um trabalho do pequeno grupo de oposi-
ção sindical, conseguimos lanar a classe a rejeitar o acor-
do na primeira votaçâo em escrutínio secreto, ganhando
com isto um pouco mais acima do índice decretado pelo
governo, o que não acontecia desde 1964.

A partir daí, a oposição sindical já começou a ser
comentada pelos companheiros devido a sua atuação,
até mesmo pelos pelegos que partiram para combatêla,
inclusive taxando-os de agitadores e infelizes. Mas bem
estruturada e reconhecida pela classe, a oposição sindi-
cal partiu para o lançamento de boletins de-nunôiando os
pelegos, após o terceiro número, fizemos uma avaliação
e chegamos a conclusão que não havia grande motivaião
da classe.

Entãoimudamos de método. Passamos a fazer pro-
postas e questionamentos para serem discutidos com os
colegas dentro da usina. Em fevereiró elàboramos um
formulário da pesquisa com vistas à campanha saiarial de
1979, para ser discutido em grupos no interior daempr+
Er, com as instruções e motivações de nossos boleiins.
Assim, incentivando para que fossem feitas propostas
que respondessem mals os ánseios de toda clàssei saiu
um apanhado de 5 reivindicaÇões.

Após a pesquisa lançamos novo boletim informan-
do a classe das re.ivindicações e conclamando-a ã compa-
recer €m massa à assembléia Çue; através de pressâo com
que o sindicato marcasse para 40 dias anté§ do venci-
mento do acordo, o que acontecia desde 1964.

Na 10 assembléia houve o comparecimento de
aproximadamente 3 mil operários, firmes. nas reivln-
d.icações feita pela classe, cóntrariando a prdpria direto-
ria que apresentava mais de 20 ítens reivindicatórios. A
oposição sindical, aceitando apenas mais uma proposta
feita por um operário, exigiu: criaçâo de uma coniissão
de neqociação e dedivuigação, tlradas da própria assem-
bléia e_composta por 12-o[erários, sendo 8 membros da
çosição sindical; que a ata fosse lida após as assembléias
para ser aprovada, para não haver alteraçãd na mesma,
como era de costume. Havendo aÍ um total domínio da
oposição sindical e das comissões.

Na 2a assembléia, devido ao descaso da empresa,
forarn criadas várias comissões e ainpliada a comissão de
divulgação dentro da empresa, contando com 120 operá-
rios. Todas darendo continuar para qualquer eventuali-
dade.

As comissões de negociação e divulgação passaram
a propor, organizar e conduzir as assembléias, como
também negociar com os patrões, pois até mesmo estes
notaram a desconfiança da classe para com a diretoria
do sindicato, que em nenhum momento fêz algum pro-
nunciamento em favor da classe.

Na 30 assembléia, com 10 mil operários, fato inédi-
to na história de Volta Redonda, reieitamos a contrapro-
posta dos patrões, partindo para a 40 assemb!éia, após
novos contatos com os patrões e o ministro do Trabalho.
Chegamos ao acordo com o atendimento de quase tota-
lidade das nossas reivindicações.

Continuando as comissões foi aprovado na última
assembléia. 
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Aval iação : campanha salarial

A campanha salarial provocou na classe um avanÇo
político grande: mudou a visão do que deve ser o sindi-
to;

Os sindicalistas da situação se assustaram com o
avanço político da classe. Hojô eles têm medo das exi-
gências da classe. Por esta razão estão buscando compor
úma chapa c/ a oposição para as próxímas eleições;

Antes da campanha salarial nós duvidamos da nossa
força. Mas a classe nos levou mais longe do que acr:editá-
vamos poder_ chegar. Poderiamos ter avançado ainda
mais se estivéssemos melhor preparados. A empresa não
tinha condições de aguentar üm'só dia de greve, por isto
se mantinha com medo. conseguimos um contrato co-
letivo até hoje nunca conseguido pelos trabalhadores da
Companh ia Siderúrg ica Nacional ;

O ambiente dentro da CSN mudou. Hoje se discute
Oposição Sindícal dentro da empresa, assim como se

discute os problemas de trabalho;
As comissões de negociação e divulgação fícaram

com a responsabilidade de f iscalizar o acordo e podem ser
convocadas a qualquer momento, se necessário;

O grupo de Oposição Sindical, dentro da empresa,
é como um termômetro: faz propostas a partir das ne-
cessidades sentidas pela classe. Faz debates, etc. O grupo
tem a ídéia de lançar um jornal da Oposição Sindical;

Começamos há um ano atrás com 2 militantes. Ho-
je somos 30 integrando a Oposiçâo Sindical. Esses 30 fo-
ram capazes de mobilizar 1O mil operários . A Oposição
Sindical conta hoje com o apoio total dos trabalhadores
da CSN;

A comissão de divulgação começou com 2 operá-
rios e hoje são em torno de 120, que pcdem ser mobili-
zados a qualquer momentó;

8070 dos que participaram da campanha são jovens.
Os velhos de 35 anos de serviÇos tiveram medo de se

lançar;
Os operários das fábricas menores da região acom-

panharam com muito interesse o desenrolar da campa-
nha pelos jornais da cidade e boletins da Oposição Sindi-
cal. Depois pediram que fossemos pessoalmente contar a

experiência para eles;
Frente às eleições sindicais do próximo ano, a Opo-

sição Sindical vai elaborar uma proposta e lançá-la para
discussão; Se a classe decidir, lançaremos uma chapa de
oposição.

Ouanto a maneira de atuar

Antes de elaborar a lista de reivindicações, laçamos
uma pesquisa. Pedimos que anotassem 5 reivindicações
básícas. Recolhemos os resultados-e elaboramos os 5
pontos chave a serem reivindicados pela categoria. Ao
fazer a pesquisa, cada militante conversava em sua sec-

ção com os companheiros sobre as reivindicações de ca-
ráter social, político e econômico;
I

num oerermrnaoo momenlo, gelxamos oe razer consul-
tas à categoria. Então fomos duramente criticados pelos
operários. lsto nos ajudou a retomar o caminho. A partir
daí não se fazia nada sem prwia consulta às bases;

A empresa usou a tática de fazer suas propostas na
última hora para não dar tempo de consultar à categoria,
nem de se organizar.

..COMECEI A IR
AO BOTECO

COM A TURMA"
Enr '19 de setembro de 1977, comeceia minha jor-

nada de trabalho na N'IAFERSA (Material Ferroviário
SA). Observava tudo que via de contrário às necessida-
des dos jovens trabalhadores.

Havia muita discordáncia entre cada um, devido ao
fator classificação de carteira. Os trabalhadores se irrita-
vam quando sabiam que o colega, sabendo trabalhar o
mesmo tanto que eles, ganhavam mais. lsto serve para

distanciar ainda mais um do outro. Eu, por exemplo, es-

tava lá, exercendo a minha função de torneiro, porém,
com a classificação aiudante "A", nacarteira. A maioria
dos colegas estava na mesma situação.

Via-se gente falando sobre salário, sobre segurança,
classif icação e chefia...

Sentia-se revoltado com aquilo e a minha vontade
era só reunir o pessoal e ir reivindicar co,isas.

Nesta época eu não sabía da existência do Movi-
mento JOC. Mais ou menos em fevereiro de 79, o movi-
mento me foi revelado: os seus objetivos, sua dimensão,
as pessoas que participavam, etc...

Então, foi aí que cai do cavalo, pois me deixei levar
pelo entusiasmo e não me preocupava com mais nada, a

não ser modif icar alguma coisa na MAFERSA. Antes, eu

ia com coisas que o jovem trabalhador nem se preocupava,
por exemplo,'livro'da Campanha da Fraternidade, Ma-
nual de Constituinte do MDB. Eu, me sentia angustiado
quando via que muita gente conseguia fazer as coisas,
pessoas do Movimento e eu, tentando o mais que podia
e, não conseguia.

Mas, o tempo foi passando e fui adquirindo uma
consciência de como fazer as coisas e cumprir a tarefa de
educar e organizar. Acontece,. que antes eu tinha
sozinho pedido um aumento e classificação. lsso reper-
cutiu muito para mim, porque eles tinham prometido
que iam dar e não deram, dai, começaram a me perse-
gu ir.

Mas, eu nâo ligava muito para a perseguição. Con-
vdrsava com os colegas na hora do serviço, não ligava se

os chefes me observavam ou não, estava cego no meu
objetivo.

Com o tempo, fui descobrindo como desenvolver
'uma ação. Comecei a ir ao boteco com a turma. Fazer
com que cada um descobrísse a semelhança de seus pro-
blemas com os demais colegas.

Depois de algum tempo, já podia observar que eles
me procuravam para conversar sobre problemas de servi-

Ço e as vezes iam até minha casa, e eu também ia à casa
del es.

A primeira coisa que fizeram depois de conversar
bastante, foi reivindicar botinas. Fomos, uma turma de
uns 20 a 25 companheiros ao setor de segurança. O en-
genheiro de segurança nos havia prometido que daria as
botinas no dia seguinte.

Mas ísto não aconteceu. Então, a mesma turma se

reuniu e voltou. No outro dia, tinha botina para todo
mundo.

Era tempo de eleição da diretoria do sindicato.
Comecei a fazer campanha para oposição, sem saber que
dentro da fábrica tinha representante sindical, da direto-
ria atual, João Silveira. Houve suspeita de que me entre-
gou na firma; e me mandaram embora.

Março de 1979
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junto com os outros, para melhorar a situação de todos.

Resultados:
Nessa altura, alguns trabalhadores dos mutirões,

despertaram para a importáncia de se organizarem, não
so no bairro mas, também, no sindicato.

Alguns se relacionam com outros grupos de outras
favelas, através da articulação da Pastoral das Favelas e
Pastoral Operária.

A melhor escola para nós, tem sido a experiência
adquirida pela ação. A gente vai fazendo e revisando e,
assim, a gente vai avançando.

GRUPOS DE OPERARIOS DE UMA FAVELA
SE ORGANIZAM EM MUTIRÃO

A favela onde moramos existe há 30 anos. Está si-
tuada na zona da Leopoldina, no Rio de Janeiro. Tem
40.000 habítantes vivendo em 8.000 barracos estulhadosuns sobre os outros. 70% destes barracos são
feitos de tábuas, metacle podres.

Nos anos 1955, Dom Hélder, então bispo auxiliar
do Rio, construiu um Centro Social na favela, o qual
funciona até hoje.

O Centro é hoje, um lugar onde a gente se encon-
tra, debate problemas de nosso interesse, revisa a ação
que a gente está fazendo.

Vivemos em barracos de um ou dois quartos, api-
nhados uns sobre os outros. Temos famrliai nrrnrroú,
entreSa 11filhos.

Como ter um mÍnimo de saúde, se vivemos em bar-
racos, muitos deles feitos em cima da lama, que, além de
pequenos, alguns estão quase caindo e, sem nenhuma
condição de Higiene?

No ínício de 78, depois de discutir este problema,
30 famrlias decidiram se organizar em pequenos grupos
de 5, para construírem suas casas em mutirão.

' Para levar adiante este plano, a gente precisou
I empenhar uma certa quantidadà de áintrãiro pára com-

parar tíjolos, areia, cimento e ferro. O primeiro emprés-
timo, CR$ 20.000,00 para cada famÍlia foi conseguido
junto ao Banco da Providência. A gente vai pagando em
pequenas prestações mensais, dependendo do salário e
do número de f ilhos que a gente tem.

Cada grupo de 5 se reúne, faz o orçamento, escolhe
o responsável do grupo,,decide tirar o empréstimo, deci-
de junto qual a primeira casa a ser construída, procuran-
do atenCer primeiro às famrlias que estão em piores
cond ições.

Atualmente, existem 8 grupos. Um grupo já termi-
nou de construir sua casa. Três grupos ainda não conse-
guiram começar, por falta de dinheiro, estão esperando
consegu.ir o empréstimo.
. O primeiro grupo está ajudando com sua experiên-

cia os novos grupos a se organizarem.
Cada semana, a gente se, reúne.. Na primeira

semana se reunem os responsáveis dos grupos dos
multirões. A segunda semana é para reunião de cada gru-
po. Na terceira semana se reúnem os que têm trabalho
fixo: metarlúrgicos, pedreiros, motoristas,. cobradores,
etc., para discutirem salário, condições de trabalho, gre-

ves, sindicato... Na quarta semana, se reunem todos os
grupos ern assembléias geral para debater a admissão cie

novos grupos,.avaliar a expêriências: os passos dados, as

difuculdades e os erros a corrigir:
D if icu ldades encontradas.
- Por falta de experiência, a gente não lanou em

conta a inflação;
- Falta de local para guardar o material de cons-

trução, por isso, a gente compra aos pouquinhos, cada
vez mais caro;

- Onde morar com a família durante o tempo de
construção da casa.

Aspectos positivos:

- A gente cresceu. No início cada um de nósvinha
a fim de resolver seu problema. A gente não queria assu-
mir responsabilidade junto com os outros e pelos outros.

O OPERARIO PASSA MAL E PARA

Numa indústria metalúrgica situada no Grande
Recife, a situação dos trabalhadores se torna cada dia
mais insuportável. A empresa não deposita os 8 por cento
do FGTS. os banheiros são uma tremenda sujeira, a
poluição é grande e o atraso de pagamento agrava rirais
ainda a situação. O pagamento quando está normal é
feito em duas datas, 0l e 22 de cada mês.

No dia 06 de maio, a direção toma a decisão de
suspender o pagamento sem determinar qual a nova data.
Isto faz com que os trabalhadores comecem a parar e a
convidar os amigos para ver a nota no quadro de avióo.
No outro dia a resposta dos trabalhadores é dada: A
sirene toca e eles continuam de braços cruzados. Após
45 minutos. o supervisor vem conversar, garante qut o
dinheiro sai no outro dia e o pessoal volta ao trabàlho.

Na quinzena seguinte a direção toma a mesma
decisão e os trabalhadores dão a mesma resposta: braços
cruzados. O supervisor tenta convencer os trabalhadores
a voltar acf trabalho. O pessoal continua firme e avisa que
só voltará quando souber a data do pagamento.-O
supervisor diz que não pode dar a resposta, e a greve
continua. Alguns trabalhadores, cerca de cinco,
começam a trabalhar mas são impedidos pelos demais,
tomando-lhes o material, desligando as máquinas etc.

- Após algum tempo, chega o engenheiro responsável
pela indústria. E revoltado com a posição dos
trabalhadores diz: "Vocês enfiaram a cara na merda. Isto
não é atitude de homem. A indústria está em crise e
precisa que vocês trabalhem muito para esta merda cres-
cer". Alguns companheiros revoltaiam-se e ele diz mais:
"Qy.p não voltar, vai para o olho da rua; ficarei aqui
"ozinho com as máquinas".

Os trabalhadores se mantêm parados dizendo:
"Deixa ele colocar todos pra fora, n6s vamos direto ao
sindicato, aos rádios e televisão para denunciar".

Depois ele convoca uma reunião com os encarrega-
Jos e, determina: "Façam uma reunião com o pessoal de
cada seção avisando que quem ficar aqui dentro da
indústria, tqp que trabalhar e, quem não quiser, pode ir
para casa'. Então, só de uma seção sairam i2 pessôas e o
,resto do pessoal ficou para sair depois db almoço,
,dobradinha podre, e a maioria acabou ido para casa.

Também por conta de atraso no pagamento, o
pessoal de uma sutrs indústria (têxtil) parou as suas
máquinas por mais de l0 horas.

A decisão pa{i.u da terceira turma e foi assumida pela
turma seguinte. Ninguém recuou até a regularizaçãó do
pagamento.

I



queríam saber {uem eram os respo--nsáveis pela ãecisão.
da turma. Andaram interrogando a um e-a outro, Írras a'
,resposta era sempre a mesma: "O responsável é a fonie,
patrão.-J' '

E agora? Como aproveitar o que de bom e positivo foi
revelado por essas paradas para a gente se conscientizar e
se organizar melhor?

DA COMUNIDADE DE
BAS-E A LUÍA OPEiIARIA

" A gente vivia núma religiã-qantigas-epar1«la dp vida.
De unsftempos para cá agente comeqou a se reunir

confrontando a vida com o Evangelho e, começou a
berceber que existe muita ínJusfiça na vida do§ trabalha-
áãiãr-. Bitão, a gente conviáou üma pessoa da oposição
§inãiaa para viifalar sobré as Ieis trabalhistas. Estive-
ram nestã reunião, carpinteiros, pedreiros e rnetalurgi-
cos. Foi explicado pia nós -como nasceu a CLT.
Descqbrimoí que Getílio não foi o pai dos operários,
como dizem.

Até aí, nos sentíamos muitol fraqúnhos'Descobri-
mos oue muitos trabalhadores estão na luta operária há
muitos anos. Que Joaquim Andrade foi colocado como
interventor há15 anos no sindicato dos Metalúrgicos de

São Paulo. Durante todos esse§ anos ele enrôlou os

tràbalhadores com p.sistêncip social, colônia de férias
mas, as principais reivindicações dos operários ele não dá
atenção.

óescobrimos pouco a pouco-que o operário cristão,
não pode ficar fóra da luia. É lá dentro da luta pelos
direifos dos operários que ele deve estar.

Começamós a agir dentro da fábrica. Quando ctrgggu
o fim do- ano come amos a participar das Assembléias
Sindicais para o problema da reposição salarial. Em cima
disso, a clásse foi se organizando para brigar,, para conrse-

guir a devolução daquilo que roubaram oos
trabalhadores.

Cinco elementos dessa comunidade entraram na
Oposição Sindical.- A gente começou a se runir na Igreja.com gente de
váriasft'bricas e, chamamos esse grupo de inter-fábricas.

Primeira túa da fábrica onde trabalho: a luta dentro
da fábrica exiee muito cuidado para nãp se fazer notar' A
;;t. ;;.tniu, uóiou üm bôlêtim; dfpoiíde proáto, a
[ente botava o boletim dentro do desenho e levavapara o

õompanheiro ou então levava para o banheiro e lá pas-
sava para o§ outros.

A- gente foi crescendo aos poucos. Em cada lpta, a
gente ioi descobrindo mâis gente disposta a entr$r na
briga.-Abrimos um processo coletivo frente 19 proble.ma
das horas extras. Na fábrica trabalham 2.800 operários.
Conseguimos unir nessa luta 49 operérios. Nessa luta, a
gente áescobriu muita gente boa. Mas, no decorrer do
íempo, uns operários fiieram acordo e 34 foram manda-
dos embora

Luta importante frente ao problema de saúde dos
companheirôs. Quando um operário adoece é encami-
nhado ao médicô da fábrica. O rnédico dá um compri-
mido e manda voltar "á trabalhar. Já aconteceu do
operário desmaiar porqug o médico nem examinou, e

mandou voltar pra máquina.
Con§eguimos que 80 operários fossem se queixar.

desse proÚema no Sindicatõ. Não conseguimos re-solver'
o pro'6lema, mas conseguimos que vários companheiros
se qomprometessem na luta oper{ria'

lo de maio:
Fizemos um encontro para dkcutir o que significa o

lo de maio para a classe operária.
Preparamos e apresentamo§ um teatrinho sobre uma

greve.
Eleição Sindical:
Havia 3 chapas: 1,2 e 3. Nós apoiamos a chapa 3,

porque os elemeítos dessa chapa foram escolhidos pelos
ôpeiários em 20 fábricas da cidade. A chapa 2 tinha ll
tipos de uma só fábrica.

Comunidade de Base, dos Clubes de Mães, dos grupos de
adolesçentes. A propaganda da chapa 3 era discutida na
fábrica antes de ser bolada. As mães e os jovens iam
distribuir a propaganda nas portas das fábricas às 5 horas
da manhã. Os que tinham carro, levavam a gente de uma
fábrica para a outra. Dos 2450 mil jornalzinhos feitos,
150 mil foram distribuídos na Zona Sul.

Para a Íiscalização no_dia da votação, a gente pediu

aos companheiros que estavam de férias e aos que esta-
vam enc-ostados no INPS. Conseguimos organizar um
grupo de fisoais. A gente precisava de dinheiro paÍapagaÍ
á côndução. Então, sürgiu a idéia de organizar uma
caixinha onde o próprio operário ajuda o operário.

Precisava colócar gente da chapa 3 para mesário, mas
a lei não'aceitoir, só aceltou gente da situação. O Ministériodo
Trabalho não aceitóu o nósso pedido- Houve urnas màl
lacradas; sem assinaturas dos fiscais, urnas onde havia
mais votos que votantes. A gente se sentia amargurado.
Entramos com o pedido de anulação da votação.

Movimento grevista /maio 1978:
As greves já se tinham iniciado na Scania, na Toshiba

e na Caterpilar. '

Nós coineçamos.nos reunindo com onze companhei-
ros e decidimos abrir o debate nas sessões. Na reunião
seguinte, fizemos revisão para ver como reagiram os
companheiros. Descobrimos que os operários da noitê,
também, estavam se preparando para parar. Então, mar-
camos uma reunião pmpla entre os operários do dia e os
da noite, porém, era difícil por causa do desencontro do
horário. Só conseguimos reunir 42 companheiros, apro'
veitando o tempo livre. concedido pelo patrão para
assistirem ao jogo da Copa Mundial.

As reivindicações foram acima do problema salário,
saúde dos operários, relacionado com o médico da
empresa e o problema das férias. Damos um prazo até
quarta-feira, se não tivéssemos resposta satisfatória, iría-
mos parar,como de fato paramos. Para evitar pressão
dos contra-mestres, paramos e nos retiramos das máqui-
nas. Fomos todos para o pátio e, aproveitamos para
discutir sobre a greve.

No segundo dia de greve, a direção convidou o presi-
dente do Sindicato para servir como medlador, mas os
trabalhadores rejeitaram. Então, a direção da empresa
sugeriu formar uma comissão para negociar com ela. Se
fez eleições nas diferentes §ecções da fábrica. Apareceu
gente sem experiência que se ofereceu para integrar a

comissão. Entre os 40 que integraram a comissão, apenas
eram mais experientes.

No primeiro encontro com a direção da fábrica, os

patrões. desviaram a conversa para futebol, religião,
mulher boa... Só no fim entraram no assunto e, assim,
mesmo dizendo que a firma é boazinha, que a firma está
atravessando diÍiculdades Íinanceiras. Depois, fizeran
uma propopta; voltem, mandem o pessoal trabalhar, sd

assim, teremos condições de iniciar a negociação. Responde
mos: Nós não temos poder de decisão. O único que podemor
fazsr é levar a proposta para a discussão dos companheir.or
grevistas. Eles decidiriam.

Como a comrssão era bastante inexperiente, os operá'
rios com maior experiência de luta operária, formaram
um grupo de apoio à comissão. Esse grupo nos ajudou a

manter a calma.
A gente provocou reunião em cada secção para discu

tii a propoõta da diréção da empresa. A maioria nãc
aceitou.

No sétimo dia de greve, a firma fez uma contra'
proposta e ameaçou levar o caso ao Ministério dc
Tiabalho.

No oitavo dia de greve, o pessoal começou a ba
.quear. Então a gente fez um boletim para reforçar ot

ânimos.
Fizemos votação e o pessoal resolveu aceitar a contra

proposta e terminar a greve.- 
Ôbservação - Essa experiência continua até hoje

Muitos passos ainda foram dados, porém, não houvr
condições de completar o relato.
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Nos dias 2A e 21 de agosto passado realizou-se, em Brasília, uma reunião com a participacâo dos representantes da
CPO, Conselho Nacional de Leigos (CÍtJL), Conselho Nacionalde Pastoral (Ct\lP) , Pastoralda Juventude, de JOC,ACO e
oom responsáveis da Linha 1 da CNBB, para discutir o conteúdo e o programa possíveis para o Plano Bienalcle Pastoral
da Ct!BB, no que se refere aos diversos setores da Línha 1, entre os quais Pastoral Operária e Pastoralda Juventude. Fo-
ram traçadas as seguintes diretrizes, ern relaçâo a pastoral da juventude e a pastoral operária:

Na sociedade brasileira em transformacões, em via de industrializaçâo e de mecanização, o mundo operário, cons-
trutor do progreso, produtor dos bens e serviços, quer aproveitar "o direito guetem de criar livrementeiuasorganiza-
ç6es para defender, promover seus interesses e responder responsavelnrente para o bem cornum". (João Paulo ll aos
operários de [\ionterey).

O setor quer responsabilizar-se pela presença efetiva da Igreja dentro deste contexto:
1) Darapoioàsiniciativasdapastoral operáriaparaatingirotrabalhadoresuafarnílianosseusdiferentesambientes

de vida.
2) /rtender aos operários, clando-lhes prova de confiança e apoiando-os na iusta tuta que, juntamente com seus

companheiros, cristãos ou nâo, empreendem pela libertação da classe operária.
3) Proporcionar condições para que os leigos engajados no l\4ovimento Cperário possam crescer na fé e na formaçâo

social, econômica e política.
- 4) Favorecer a'criacão, em todos os níveis, de assessoria de leigos engajados na victa e na luta operária com 6 fina:

liclade de ajudar a lgreja:
-- no iusto conhecirnento das situaçôes concretas e complexas vividas pelos operários;
- e no discernimento da oportunidade e do conteúdo de suas intervenções públicas a respeito.

JUVEttITUDE I
1.o) Conscientizar os jovens de que grande pafte deles, pela marginalidade a que estão relegados por estruturas so-

ciais desagregadoras da vida familiar, se inclue na categoria dos pobres.

_ 2,ol Propiciar aos jovens condições de fornnacâo e também auto-formaçâo através da ação bem como da participa-
ção corno sujeitos de transformação da sociedade no presente e no futuro

3.o) Canalizar o potencial cle clinamismo clos jovens para um conrpromissb de atuaçâo com os ;nbres afim de que,
empenhando-se nesta luta pela libertação destes, encontrem caminhos de auto-libertaçâo.

ENCONTRO tiActONAL DAS OpOStÇôES
SIhJDICAIS

O nível atual de desenvolvimento do Movimento
Operário - Sindical no Brasil, coloca como condiçâó ur-
gente_para as Oposiçôes Sindicais, os problemas de orga_
nização-e_orientação em termos mais anrplos. Neste sãn-
I!o, o I Congresso de Oposiçâo Sindical Metalúgica de
SP, aprovou uma convocaçâo de todas as Oposiçõ-es Sin-
dlc-ais para o encontro nacionat, que tem. os seguintes
objetivos:

a) estabelecer uma articulação de todas as oposi-
ções sindicais e de todas as direiorias cornbativas e ou-
tras organizações representativas de trabalhadores com o
objetivo de

b) estabelecer um programa de lutas comum e diri-
gir um debate nacional entre os trabalhaclores sobre a or-
ganização sindical que queremos e sobre as formas de or-
ganização independente para o iúovimento Operário.

O Encontro, que deverá ser realizaclo anies do final
.deste ano, -está sendo preparado,através de articulações'locais e regionais.
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CLASSE OPERARIA EM SÃO PAU LO

Mais perseguição: Em São Paulo, muitas empresas
ao fazer teste e entra/istas para a admissão de novos
trabalhadores,perguntam seo candidato participa de uma
comunidade de base, ou se pertence à Pastoral Operária.
É lógico que as pessoas que respondem sim, não encon-
tram uma vaga naquelas empresas.
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A lgreja a partir da ótica dos pobres está cónvertendo
e redescõbrindo,seu lugar e sra verdadeira missão. Nmse
sentido, consiatamos que em várias Dioceses há um esforço
muito grande em refletir a complexa problemática_do
mundó ôo trabalho e, em organizar e / ou repensar as Pas

torais e os Movimentos JOC e ACO como serviços à Liber-
tação da Classe Operária.

Recentemente, depois de uma caminhada, or-
ganizou-se a Pastoral Operária de Juiz de Fora (MG) em
Alagoinhas (BA) e em outras Dioceses estão sendo dados
passos neste sentido.. 

Por exigências das mais variadas experíências de bases
que darolvem nas reqlectivas cidades, a Pastoral Op^erária
ciare ser um serviço de lgreia, dentro do Movimento Operá-
rio, e no reçeito à autonomia e diferentes formas de or-
ganização e luta dos trabalhadores.

REUNIAO DA CPO

A Comisãp de Pastorai Openíria (CPO), reúnese
periodicamente. No dia 23 de iulho de 1970, reuniu-se
com participantes de diversos pontos do paíq contan-
do, tambérn, com a presença de representantes da
CNBB, responsáveis pelo Setor Operário da Linha - 1

Leigos.

Entre outros pontos do relatório da reuniâo, en-
contra-se o seguinte:

Vivemos uma realidade nova. A situação política é

diferente daquela dos anos anteriores; há uma aparente

abertura. Com a abertura, os grupos que antes atua/am e

se expressavam através da lgreja, começaram a Uus,931

únaii próprios de expressão e organização' E necessário

ãncàrai esie fato politicamente. A igreja defendeu, nos

újlirós ànot, o diieito que o por/o tem. de se organizar,
ã.àicipa, e decidir. Seria uma contradição que no m.o

í.rániã-pt.iente, ela procurasse impedir aquilo que d*
i;ã;r.-C cristãos eitão presentes dentro das organiza-

cões operárias e popuÍares, de maneira crítica e segundo

ó enfóque do Evahgelho, o que faz com que esteiam

atentos para as maniPulações.

A forç4 da CPO está em não ser movimentado. Não
pretende dirigir nem coordenar. Deixa cada grupo ou
movimento ser o que é, respeitando-lhes suas carac-
terísticas e identidade. A CPO se põe como um serviço à
classe operária.

Nestê sentido, este número do Boletim-CPO abre
suas páginas para reflexão sobre o relacionamento entre
ACO/JOC e as Pastorais Operárias, reflexão esta
baseada no depoimento de militantês engajados nq prá-
tica concreta e, partindo do fato de que em reuniões e

encontros de militantes destes movimentos e das
Pastorais Operárias, constata-se a existência de tensões,
provenientes de diversos fatores. Daí, o sentido da
pergunta enviada aos militantesf "Você acha que
JOC/ ACO e Pastorais Operárias se complementam ou se

atrapalham? Por que?
Assim, a CPO exerce sua função de atender

exigências que vêem da realidade operária. Cremos, deste
moão estar cumprindo, através do Boletim, o papel de
instrumento de reflexão, ao abrir um amplo debate e,

enquanto CPO, ajudando os grupos de Pastoral
Opêrária e os movimentos JOC e ACO a aprofundarem
suas missões específicas no movimento operário.

N.B. É necessário esclarecer que, devido a questão de
ordem administrativa da equipe do Boletim-CPO, a
perguntá foi enviada a a§uns militantes com elaboração
diferente: "JOC e ACO atrapalham ou complementam a
Patoral Operária?

JltG , ACo Pastoral 0perária se atrapalham

ou se comPletam? Por que?

A resposta da pergunta está na análisedasiexpB-
riências que se tem nas diversas cidades.

Em todos os locais onde a lgreja local era aberta a
problemática operária, sempre a JOC se desen.volveu
mm mais força e com mais entusiasmo. lsso, porque o
apoio era maior e também possibilitava uma.ajuda a nível
de infra-estrutura, como também possibilidade de refle-
xão conjunta com o bispo, padres.e agentes de pasto-
ral.

Dentro da tarefa da lgreja, sua missão profética,
era natural que mais cedo ou rnais tarde, ela assumi-
ria com mais força a questão da situação dos operários.
Altes ela falava muito geral: os da "periferia". o "povo
opi'imido". Mas, do opelrário conoetàmente, foi a dartir
das Pastorais Operárias qrte se começou a falar de verda-
de.

Nesse sentido, a Pastoral Operária é uma tarefa que
a lgreja assume com sua missâo: se dedicar aos oprimi-
dos. Utilizando de todos os meios que possue, a lgreja
tem possibilitado gue os operários, que estão ao seu
redor, reflexionem sobre seus problemas e descubram
que como cristâos, têm que fazer algo em coniunto com
outros que sofrem os mesmos problemas, que são os
companheiros da mesma classe, da mesma situação.
Neste sentido, a Pastoral Operária o desafia, o anima e o
"fortalece.

Ao chegar a este ponto, o operário que está parti-
cipando das reuniões da Pastoral, é desafiado a assumir
uma organização, a fazer algo. E ele não fará isso sozi-
nho. Poderá forrnar uma organização ou entâo entrar
'naquelas que já existem. Por exemplo, em'São Paulo,
muitos que hoje estâo na Oposiçâo Sindical, passaram
pela Pastoral Operária. Em outros locais, assumiram as
associações de bairro.

A JOC é uma organização que faz parte do Movi-
mento Operário. Dentro do movimento operário, ela as-
sume a tarefa de organizar a Juventude Operária, como
contyibuiçâo ao procêsso. Ela, dentro da Classe Operária
assume esta tarefa, motivada pela Fé Cristã. Ela quer ser
uma organização cristã, contribuindo com a Libertação
dos trabalhadores. Nesse aspecto, ela é também parte da
lgreja..Mas, deixemos bem claro:.ela é uma organização do
Movimento Operário, assim como tem os sindicatos, as
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asociações de classe, os partidos. Não queÍemos. com-
parar as tarefas que cada uma dessas organizaçoes tem, e
-nem 

caUe aqui diicutir qual deveria ser es$§ tarefas,'

. Neste aspecto, acredito, reside uma das grano€s cll-

ferenfJentré a uCíC e Pastoral Operária. A JOC é uma

oigànização que cornpõe o Movimento OpeÉrlo' A pas'

toàl operária nâo é uma organização dos trabalhadores'

Étia.àti., ela anima os trabalhadores a se grganizarenr,

independentemente da lgreia, ainda que lgve-m aos

rin.tirttot, as fábricas, uma mensagem cristã, uma

iôrrà de brientar o traÉalho, um método diferente dos

outros.
Neste sentido, não haveria conflito nenhum, pois as

pessoas desafiaelas' poderão assunnir qualquer organiza-
iÉo. E temos casos concretos de pessoas que estavam na

áã.iúi àoerária e assumiram a JoC, a organizaçâo da

iuventude trabalhadora como contribuição a classe ope'
iária. Seria uma coisa normal a opção por qualquer orga-

nizacão. ou até o poder de criar outra'"'--'Úír- probteúa que tem acontecicio é qge muitos
têm mistúrado tudo. Participam de tudo: não que. isso

õià ,, ,al, mas começa á ficar difícil responder a

todas as tareias a que é solicitado. E muitas vezes, por
náó-sei desta maneira que estou colocando acima a coisa

iõã. i. ãt*uanana. Poii, veio gue se a Pastoral Operária
aisürir a tarefa de oigariizai os trabalhadores, tudo
bàm. Mas, que sq torne- ihdependente da estrutura da

loreia. oaia àue tbnha mais liberdade de se posicionar,

a-e íoi"ãr decisões própias, independentes dos bispos,
4c... (Neste caso, deixaria de ser Pastoral e se tornarla
e, ôuira coisa).

óutra coisa que tem confundido em algumas cida'
des é querer que á JOC faça planos e assuma os planos

da Pasioral Operária local. lsso não é possível, 9 nein
benéfico. Em primeiro lugar, a JOC é uma organ'zaçâo
nacional e internacional, e'organização dos próprios.

iã'iànsiraualhadores. São eles que decicl-em pra. onde.vai-o 
barco e como deverá ir . Logo. não poderá ficar

restrito aos planos da Diocese e da paró'l-uia. Se isso

a@ntece, não estaremos criando organiza-ções próprias
dos trabalhactores, se queremos que elas fiquem presas

aos bispos e padres... Esse problema,-temos encontrado
em algumas-dioceses. Claro que não- nos negamos-a
partici-par da Pastoral Operária., como forma de troca de

bxperiéncia e como transmitimos a mensagem.cristã, os

móios que utilizamos, o método etc... Tudo isso é

oossível- sem que se prenda o Movirnento a Diocese. A
iroca dâ experiência é muito benéfica em todos os

níveis, e enti'e aqueles que realizam- a tarefa de querer

contribuir com a libertaçâo dos trabalhadores.

João Carlos

VOCÊ ACHA QUE JOC/ACO E PASTORAIS

ffit#. ffi rri?fr,ã"1'ffiü-r"i"iã".tar. tsiõ? positivo' ;a tó'am
dados alguns passos no seniido de colocar êm comum as diversas
experiênõias, átravés de encontros a nível nacional e regionais-'

'Constata-se, entáo, que há diÍerentes Pastorais Operárias' pifg-r-eL

tes orientaçôes. Cada dioces" tenta garantir uma orientaÇao Pastoral

;;ãà;ü;ãióp;tãiia. e com direito' Mas' é necessário persuntar: em

ft isiã;ôúIiuü ãrãtiáóarha no avanço da caminhada da classe

Operária? ,..^ -^ ,

Outro'dado importante a observar é que as. Pastorais Operárias

Basceram e fazem p".t" à"t estruturas pastorais da lgreja' S9 
"pl9-;;i;ü";; um sãrviço-ã-ciasse operãria Penso q ue -isto 

e Íu ito

iã;;i;. tÉ;;ào, pãteri', um Movimento, nem organizaçáo da classe

Ooerária. Há nisto uma grande diterença 'Cada.Pastoral tem sua área

ãã.ià?àiiàà ?oioôã.ài. Néste sentido, sáo tocaliTadas. sabemos, po-

Ív#"àt;; õiãiãóp"ra,iá nao t"' limites' E lnternacional' seus

oróurêmas náo se esgoúm e nem se resolvem a nível de Diocese'

É!üà; ;; àãÉ.Êrúiã haia avanços, a perspectiva da-classe nem

semore aparece nor trãOÀt'noã áe'atgunias Êastorais Operárias' E

ã.iã';àG;tir" ãà Ctáãse operaria que se situam os Movimentos

õ-À"ãã ô"1ôri"". Neste sentido, estes movimêntos sáo organiza'
.Iã"" álcir"sã oóeraaa e como tais, participam das lutas e assumem

ã"""#; íáãái bl"ã.é operária sãô Movi m.entos organizadgtr -i:-
ãuriJôJ, ãiientaOos e coordenados pelos próprios militantes opêra-:

rios cristãos. rueste sentiào, são represeniativos dos trabalhadoíes''

São autônomos quanto iuá'orientabao, perspectiva política' organi'

ãããaãl-"oordenàçào em-'eráçao à"próiria Ígrçia e ao coniunto de'

ã?õã"iáõãã. d"õlã;.á óperaria e da Sociedade' E como tais' com

estas, se relacionam."'Ê P;tiõ*Êô[érárias' na maior parte dos casos' são dirigidas e

coordenadas po, 
"g"nt". 

áã p-"stor.àt' nem sempre representativos

dos trabalhadores e, qrãnOo àão, elas sáo -dependentes 
da orienta-

;ãã à; %;t"tár oa oióããse. lsto também náo quer dizer que devam

éÀtar OestigaOas da Pastoral do Coniunto . ^--'E iÃ.,.,ftrnte observài ãr" ". Pâstorais operárias sáo um tato

no* niigtàia do Brasil. Sua experiência e.de poucos anos' E.uma

ã;i.h;áã q'ue Gr.a t"r. pã..od como tantas outras' Sua validade'

ããüJ irrú,'oererao sJiJotÉioos e iulgados pela classe operárg
óíúo"irãàtóá, â "roc, poi-eiempro, ieri uma história de mais d9 50

ã'i".]-tâtiiã âãrãr úciJnãl conno lnternacional de presença na clas-

Jeõb"iárua e na lgre.la, como Movimento iuvenil de operários cris-
iãoã.-À Cóntriouiçaó dêstes Movimentos na formação da Classe ope-
;ã;iã ià.Íê, ôãoé a classe operária e ao Movimento- operário
cônstaia-ta e julgá-la. Estes frutos iá foram constatados e sáo consta'
táveis, hoje.-- 

úáó cabe à lgreja e muito menos às Pastorais Operária! T1es91=al
uma orooosta de órqanizaçào da Sociedade' Os Movimentos da Açao

ó;i;Ii"ã,';"ro orga"nizaçô'es da Classe operária, têm uma perspecti-

vãFofítiba de orgãnização de Sociedade. E.neste sentido que seus

m-if itãntes se engã,am' 
-Í.lo 

caso das Pastorais, onde iráo se engajar

suas bases, em Ieimos políticos? Não estáo elas utilizando a lgreia
ó;;;ã; ãlas utilizadas? Que perspectivas (que.orientaçáo)têm as

Éãsiorals Operárias quanto ao engajamento de suas bases em termos

oã óigãnizâçáo.operária? penso que é necessário ter claro isto para

ãu" "íÉ""tórgis'operaiias 
possam cumprir seu papel ou tareÍa pró-

pria...
Constatamos que as Pastorais Operárias, hoie' estáo numa Íase.de

"r"ãõir"Àio, 
expansào. Os Movimentos de Açáo Católica também'

Éoiqrei E fácil de entender. As Pastorais Operárias surgiram'.no
Brasii, num contexto sócio-político bem concreto de repressão.sobre

ós tra'balhadores. suas orqànizaÇÔes e suas lideranÇas' Os trabalha-

ãõràJliá"ié esta situação e frente as ,condições difíceis de vida e

iãoãrno, ãncontraram um canal, através da lgreia, para poderem

iarãié oar continuidade às suas lutas. Nesta época, os Movimentos

oe Áçao católica Íoram barbaramente reprimidos, assim como seto-

*'o§ 
? â.?3ã P..."dl8l'i,ii. ""'# 8"ry [Ü 

", 
co m o a p o i o d.g I s l"i1l -q:

bispos, padres e ágentes de pastoraÍ engajados no mêio' Contam

com um mínimo de infra€strutura de iqreia oara o desenvolvimento de
suas atividades. Por que os Movimentos náo contam com o mesmo '

ááóioi Atiás, está creàcefido este apoio. Ete será muito valioso para

táoá-ct".."'operária. várias Dioceses estão redescobrindo a impor-

iáÀãia Oestes üovimentos especializados, no engalêmento especíÍico
dos leigos no seu PróPrio meio.--Á JõC e ACO dubóistiram a esta fase diÍícil e continuam, hoie'
presentes na Classe Operária e orgánizados, como Movimentos a

nivel Nacional.
óutrã questão que se coloca com relaçáo aos Movimento-s e.às

paslóiais bperáriai é a questão da meto-dologia.de formação dos
militantes. Esta ÍormaÇáo ,'paÂ aJOC e ACO se dá fundamentalmente
Jà1" Rcao de Revisão de vida e Ação Operária e náo por palestras'

' ãúrãos, leituras... Estes sáo meios para a formaçáo complementar a

ãã.tii ãas exiqências da própria açáb e nào, o contrário' Este método'

ãúe e origina-rio da JOC, não se àprende a nào ser pela prática com

dutros mÍitantes no enfrentamento comum de problemas vividgs e

nunca apenas com palavras. Neste aspecto, embora as diversas Pas-

torais dilam que usâm o método da Ação Católica e, afirmem até que

apJtteiçõàrani o metódo, na verdade, não é isto que aco.ntecê' Tenho

cbnstatado concretamente, muitas e muitas vezes, e lido em muitos

relatórios e documentos destes qrupos, que não.há aplicação e uma

vivênciacoíretadométodo.Métodoeconteúdodevidaeluta
ôóãiai,", Sã cànfundem na prática do dia a d.ia do militante oDerário.
' Às Pastorais Operárias désenvolvem trabalhos principalmente.nos

Uairros,-ãomunioádes. São trabalhos amplos, abrangentes' Os Movi-
mentos também, desenvolvem este tipo de trabalho' mas nao Ílcam
nisto. Goncentram sua aÇão no eixo óas questóes operárias: a Íábri'
ca, na produção, no sindrcato, nos problemas Íundamentais da vida.e
áã óp.,iaiá iituando-as no contestq político e econômico, óom tudo
o que isto signiÍica.

OPERARIAS SE COMPLETAM
SE ATRAPALHAM ? POR QUE

OU
2

Acho que se complêtam. Há, porém, d_iferenças que precisam ser.
esclarecidas. Veio a imPortância e o papel das Pastorais Ope1áriag Éa
mesma iorma, vé.jo o significado iá comprovado, pela Classe Operária
e pela lgreja, doê Movimentos Especializados da Açáo Catolica. Há
lugar e, muito trabalho, para as Pastorais Operárias, muito mais para
JOt e ACO. Trata-se de acertar os ponteiros... Pois, de nada adianta
Íazer críticas sem conhecimento de fatos e de causas ou por interes-
ses políticos ideológicos. E necessário buscar saídas face à realidade
concreta dos .tràbalhadores de hoie e de 'amanhá, e de amanhá,
principalmente para a imensa maioriã que compõe a Classe Operária,
que é a juventude trabalhadora.' 

A priúeira constatação atazer é que, em muitos casos' as Pasto-
rais Operárias são, hoje, formadas e animadas por militantes destes
Movinientos: JOC e ACO, ou por.seus antigos militantes. Há Dioceses
eni que a coordenaçáo e orientação da Pastoral Operária está nas
mãos destes militantes. Neste sentido, há uma grande contribuição
das experiências dos Movimentos nas Pastorais Operárias. lsto prin-
cipalmênte no que se rêfere à orientaçáo, conteúdo, metodologia e
representatividade. O que está em iogo náo é algo do momento, ou
urir setor a mais na estrutura da Pastoral Diocesana, mas, sim,. a
própria causa operária. A formaçáo de militantes operários, a organi-
zaçáo pela base.

É necessário ôbservar, de imediato, que não existe uma orientaçáo
comum nas Pastorais Operárias, a nível nacional. lsto não quer dizer
-..^ r-.-- ^.-:^r:-..-:J^--iáôâÃ .liriÂiGha nrr nniqa eêmêlhânlê'arr arrÀ



compannerros a partrr oe seu ambrente oe traDalho ou oa vroa. se-
gÚndo os nrvers. possibilitando assrm a avalraÇáo constante. na busca
sempre de novas sardas (o que lazer)

Ultima observaçào: As Pastorars Operarias nao consegurrarn ate
hole atingrr e organlzar os jovens operanos nem mesmo como Pasto-
tal. Por que?

Concluindo, acho pelo que Íor drto, que e necessano reconhecer
os limites e o valor das Pastorars Operarras e, da mesma Íorrna dos
Movimentos da Açào Catolica JOC e ACO. Crero. porem. que a ques-
tão Íundamental náo sera a de colocar os Movrrnentos de AÇao
Catolrca Írente as Pastorais Operarras ou vice-versa mas pergunta
mo-nos: em que e como estamos contnburndo no processo de Ltber
taçào da Classe Operária colocar sempre como ponlo cle referencra
Íundamental a perspectiva da Classe Operara e ai dentro. na aÇao a
luz oos critérios do Evangelho, prestar nosso servtÇo. nossa contn,
buiçào como cristáo e como lgrela.

Adelar De Davrci

Você acha que a A. C. O. - J O C.

completam ou atrapalham
a Pastoral Operária - Por que ?

Gostaria de inverter a pergunta: As Pastcrars Operarrir< alrapalham
ou nào ACO e JOCI

Para mim as pastorals sào como um rmenso guarcja-chLlva 'lÚt)
nasceu na ocasiào da repressáo. tanto da parte oo sistema cornc de

alguns setores da lgrela. Elas abrangem as ÍorÇas as mats drspersas

aq"uela que quer mãnter a pastoral operarla sob o controle pastoral

Oô Oispo e da drocese, as que veem na pastoral operaria uma defesa

dos drreitos dos trabalhadores, prallcam a colaboraçao de classe e

querem ficar no remendo do srstema, compartrlham a ldéla Que {ora

dessa posiçào tudo segue o perlgoso camtnho do n.larxlsrÍlc cltras
sem a menor pretensào, querem uma pastoral operarra aberta a tLrdas'

as correntes. sob condiçào que melhore a condiçao do nperariado e

alude o cristáo a viver sua Íe, se recusam a tazer uma analtse mats

contundente da sociedade e das ideoloq.ias
Na realidade, ACO e JOC deram murto as pastorars operaÍias mrlr-

tantes. métodos de analise e de açáo dentro do movrmenlo operarlo
* e Írente a ealtdade operaria uma educaÇào de Íe atraves do

testemunho e do engalamento. asslstentes com longa experlencta
nacional e ate internacional em JOC e ACO E um servrÇc unra

colaboraçào que nao se pode recusar. Porem, no baianÇo ttnal ioi
para ACO e JOC um desperdtcro de íorças e 0e energra pors neste

mesmo momento. esles movlmentos nao crescerarn nem se desen'
volveram como devertam. em benef lcio de uma lgrela encarnada no

clinamismo da classe operarla. Deram mutto. receberarn pouco A

contributÇào cle JOC e ACO para as pastorars cperarras ionge de

atrapalhá-las, permitrram-lhes atuar com mats torça no mero operarlo
e na lgreja. Mas. como estes movimentos esta'r'am eniraquectdos e se

diluiaÉr nestas pastorais. crlou-se a rmpressào que eles eram ultra-
passados e encontravam nelas uma renovaÇao. cjar rnumeros cho'
ques, conÍusoes e lncompreensoes.

Na mrnha diocese nào houve nada drsto O brspo aceltou o ryroÍr'
mento ACO a drocese o acolheu. Este casamento telrz trouxe uma
unrdade flexrvel e cratlva. Outras tendenclas do povo hunltlde podeÍl
se expressar na pastoral popular das comun dades ÕÊ ilase

Pe Jacques - Volta Fedonda-RJ

ÊlesPosta a uma Pergunta
Íeita pelo Boletim da ACO

A AC() e as ['i::lorars Operarras podem realmente se atrapalnai ou
podem colaborar e se ajudar, conÍorme o esplnto ê o jettc de aqlr cos
membros das duas organizaçoes. ou tambem conÍorme a estrutura
que adote uma determrnada Pastoral Operarra. ÍLembro aqur que
existem vários trpos de Pastoral Operarial

Acho que a experiência dc passado mostra que sao reals essas
duas possibrlrdades.

Começando pelo que deverra ser anornral e excepcronal Quando
a ACO e uma Pastoral Operária qualquer se atrapalham?

- Se as duas se rgnorassem Aparentemente. ssc nao dever'a
atrapalhar, mas de Íato serra murto neqat,vo para is ts porsdrvrdrrra
completamente os operários cristàos. sem dial0go ,ilhum. e darra
um pessrmo teste.nunno aos nao cr'slaos

* Se uma nào acerlar a extslencra da outra consicieratnoô-Íi€i
o Lrnico movrrnento autêntrco de operanos cístaos

* Se a Pastoral Operarra náo respeitar a autonomra que a ACü
eÍetivamente tem. como movlmento de lergos qüe se organrzam pur
eles mesmr:s. sem por isso se cortar da estrutura hrerarqurca da
lg rela

- Se a ACO nào acertar que para alguns tipos de trabalho apcsto'
lico e boa uma organizaÇào, tambem de lergos que frque lrgada aos
Btspos p()r seu carateÍ oÍrcral. o que rhe da mator peso no rnterior da
lgrela.

- Se náo se Íizer esÍorços para um bom entrosariento. que perml
ttrla agir luntrls ern alguntas tareÍas e se dtirCrr o traba nc ni',- Mundo
Operano para'ier cacla urna ma,or eÍLCrâc:ál

- Se náo se irzer esiorÇos oarâ naú n',rritrfii cilr as rÉlunroes aios
militantes que clurzerem fazer o entros:lrre{tr) Ên1rc as Õuas Írstrtirr-
Çôes. A articulaÇao entre as duas que e r)ÊírÊssala. deve ser Íerta
Com murto curdado para nao cair riesse rerdaíleilo perlgo

Na outra possrbiltdade, deve:'tanr,ls 'esponder a esta oergunta
Como devem agrr a ACO e as Pastora s Ooerarras para se aludarenr e
completarern ?

melra resposla Pooe--<t- AC'esae.llar.i,>5,r it >acrr í;ie
- Por seu L-ar.lter mais autonLr;ltc e lr\,rç .t ACa.:slar ênr íire .-!

atlndtÇOeS;lara fazer prOCrtraS.)o Sentrr'1o i-1e aituíIl)Anrlrlr Íriltf j-
nlovrmertto operano geral. sela no rnitrlelo d(, L]l"I]il .rc,J(t súc f-o.t.r..
Scrjii naS exrqenClas qiJe pode OoIOCâr aôS paí1rdOS ]ítLtlla!)> r.lrri) )t-
p ret-onderr da c-lasse i r aDár i hadof.a

Nesse aspe'ctc a Pastoral Operar ra !oilera talvÉ)/ i'lerxar i) canlitll
í]larS lrvre para a AÜO. e ãp'\,!'r'llar (leSSeS rÉrsLrllil(.1i)s ,!,Ênr sí, ( üírl
pIOfllarlt,'I CrlftIC OrqanlzaÇaC

As irLtslolats Ooerar as *i rllr(lerrr. ilurrlrdirll(rir:{, r}i(irs ,tos ofj€lrilrr()s
arnilii riao teIll coftscrencra üptlrarla desenvcl!rila ftr,ii eÍrq.tjalteÍtli.
delrnrtlo e Ítrrre A ACO conta cont IrtlitarltÉts dt' i1351;,11;1r'1-'1111.v111.,:

C,.t iStír t).ll]lrttria Lrrlra cef ta f{-.paít,Çail lJe tarelas F,,:,r ,.rr;,,r1,, rr

eÍl(.ii,reilar sr, a ACO 11.l For,lra.ao ÍrArs niÊtrrsa ícr:i lrl.,er.ir i-rs Ia
P;.lStOrail eÍll Í-:rír(jr;ir-lAS iÉrlO,. r:Trr'-O!ttt11t.tt.(]:r.ji) 

'í1íí,r.i..:1t.,:r 
l.,rü!i

n ZaC,leS
Dçrve haver ir:r.lrtos outros ntero-s rlÉl cc,lat,-nriiçar-, Ê ílivisitu t;tj'nlcril()Íi iJ(!

trabalho. que ar experien,Jra rrâ Ínosirando. pors. c ootÉ)trva Írnai dds
duas organ,zaÇoes e o 'resmo a transÍormaÇac radicai 0c sistema
Caprtalrsta que nos oprime a ser fetia luntc com t,)(io o ârovrntÊjrlo
operailo a evanqeilzaÇao dessi: .oa,.-elà oã 1itil i.iÍti,{i1r:1L ' ii|]Í: I, d
ClaSSe CL.,'dti,t e d '.v.ir,rra ,',1,.;,){1 Jrr., a rl,,,1r::r: , I.r 1i.,. ,,113.1..
g,lJos mooeios de vrca d;t turnarii0âilr, ;Evairua.r,.,âca(r lcr fu'lu.dtr
ccrirt€tm0Oranec Pa{rirJVlt

Você acha quê a ACO1"|üü cüfitplei.âfn r),r
atrapAlham a PaStOrai L)p11r:11i.,, 

'i [ir]i r.1 Ufl ','

AcigoLtu ílrrtr ,i ilL'tl:r, i,.i 'r r,r': l.,r-j'ir,,.r ! :' , ; ! - ri f r.' i'li'

a ACCI]i]L,ri,. Irr' ,il',ri:'..lii-^rr' :i :, l:,, ,1.! I I ' ' ';r i

ZaÇaa:, EtSlLri_r.i,.-,!,í,rjL. j,.:.,..',r'.,:.'r,,iiiír\ .,i .:.illir']{'':

funÇao oa PastolÀ Dper.rria i,ir: {jiIr l lilÇai, r]a ' rr'' ',1,!' I ti

MaS. mesnlal ilSSrr-Tl ii çi.le'r i i: i ,, ri''r)iÉ' i)Íi'' ' ' , 1'1' ri:',it-
\Jelan,i:,s i-:,1::;

1 ''Jl] "rr' , :

.AC.l r.-i , t,
qug tAlvt,.i '.t'i I I :i 'Y'ii.:!rrllef lÜ: neni lt' '.1r1 1(, I tl'L,,I'i i.lt' iattJ

ha anOS qrre l(-)L e A(,L) letlt:ril, {lÊSÍ.xi11,ir il iir!. (-i.ril;l:Ít() '-Í)s hi§OCS e
,ja lqrela t(_,ila. SO0rü úS llri!rl.:r'ra§ íl(): iirii)âirlaC()reS íl a rlÍqef Cra
,ia 1,..a l.l.r'r;: aÚ [i,,6qçgl1:11 't)s: 5UÍ i:L] , tln,í;i(lái a hOà ílôVa ala

L,ôeriaÇaA. i etrlànlent4] ,l .i(-rSír A"Íl;l{)uriir ti:r É-, r :i 'lLlÊ rirl ílO1;} UrTl

interesse rllát,r)r r) rl.tai( -ir?lfr C pel.i ilt'':.i0 t,:i, ,iii.:al ii; j,r,ra :jB partf ila
lqrela. PaSto:.1 (lir|rll ír,- r:lriir(-) rt ç-iÍÊíTil-r,i,

2 Hole
JÜC g Atli,L COiltuiiiC;l!'1r,i F'asi,:rr,,tr i.-r|ri.jrnr,,i.l rjê t,riiÉrr(]il(ji., Jtl

tal moC() Que rl ir.;iht"lti-, ',P,tsitltll l)Li,:';rr,,:' iir.lti rilaCr-r {irÍi Srrpilliltà
r'lo COmLtnrc.a(lC MêiSai da CNBÉj iev€lfut?íj i:re llj,:':i n:'j iiiz i-)l,t:;i
COiSa Senao DubirCar LiS Cr,ttTrtaÇOe: I irüí.-[]'rr-,dr) Liirr) â.iÜC Cr A1.l'-

reÍletrrant elaba.iÍilram e v[Jerarn dLrâr]ie rriiritÍ)s; .,Jir'.'r) F que r:trnl,
nUam a feflgttr t: itrrdtr:trt:tr al VrvÉti lrLfLe iia r,.:rnf'rit Çi.je pajr Ílxerllpi{)
JOC e ACO a(i iitíln rjr: iL/irí),s r--Sia)ri;rjSj. Vett teÍttr{rrd() ilSllÉ.r(..!iirill ri
prgsenÇ;3 dt'.;' ;l ii;1,,1 v1.';1 :-ri.! rnLlil(.1() 5il tratl:rlhi,'.

NaO SO .jLri. Ír Âilt..r t._)ii:illrt(';ri, .t P;iirri.ai Opcrir,ir ji: Sr..rairt flxpri
flenClâS fna: fitÍrrf.rlir ,tS r.)gSS()c5 rlt;1s (jÍp€]rfirjírr,lAijaiS dlrS iioiS
mOVimentOS :jil ,. 1-,1(rr:-Ar-r ir Sei.',iÇ(.r ii.l P;iSrIi;tl OÍ-'e:';;r,a []3r4i .lrllüiir' o
seu surqlrll€!nlcr e a sLli] tj:;trLliLl'aÇ,:r.r F i5s, ) |-lrilrla<i ;p,'cli sllcriÍt
Canclo c oropr r:) crÉlsctrlterrlcr ja -i{,tu ': rjii li i-' ! a,:t tl: ,59o iliio pll
ÕeSAúre{Jrtarí,lITr rC !âl(lr ai):iSÉS iÍl,,! ri'1,:'>íiií. I r' .r I I jririrl:rLl il:f
coiaboríiÇa(l 1la*, ,l,1.rit;ls .ri[)i]]-ia1n(i'i1:, '1, )ti:ríl.i'
pOr OeterÍl'rrr,i(1ri:i Stil':rf il! rlii iqrÊt;i
I No ttrlur:

Na',rssa carnlnirtJa rto lLlturr- r; rllllnrai e 1lu' '.'! irtf,,llarl

nao sc aitapalhenr rnas se relji 1,i+;'lr rj 5e ooíllpla'it)ír! À (liasse
operarra oo Brasrl e :merlsa llt" l"rjril iilr)rrrrleillc íltl l'-lrêlrl itlrll ()

drrerto rle se lulqar süÍr{,iente l)ata I i. rrlii)rrri1911t1, riíl'iIi':''r11:'tiiri'lade
promoçào e evarlqe,izaÇao dÔ MLrrldi..i ío irAbd i'Lr i:::s'i iii't)ta i:rr rqe

o lnteresse e o pes() da lgreia toil ,

POf tSSO e neceSSôrrO QUê âS r€,,,rÇôÊS ÊnlÍP ,r: irrr,vrrnFniOs §eliln-r

marcadas Dela ciareza. pela honeslroade e pelo rerÉrel1',. a: ':rrlrJInd.
daoe de caoa ur Lembrando-stl L\oreÍr' que os 'Y'lu\ l'íl- lais r1;:r

fOfam CrtadOS Ut ,/ara OS OUtTOS ,]t:iS UÍ'l:i {-l Cr.ttrOS Irirf e,1 :,riíÍloÇ,1
e evarigeltzaçáo dos trabalhadolLis e da riasse todii |ia() í.'êsSê,,
verdaderra aberlura que nos io Frroposta pelo C0nr:rlrI Val'car:ô ll

Tudo isso extge alue a Pas:t; ai Operarra por exer:rpirj '.jetlrr.i Dem
malS COnCretamente a SUa ltnrra Oe trabalhO Exrqü lstrhcnr ílLre ACO
e .jCC .-ce reVlSent Ê COnllntrent a Sê Ca;:lStíu,i r,: 'iililiriJa:fle a elâ:i
ntesÍ.aS Sem cornplex! de suâ supertof ilaÕe ..'rn',.lti 1Ii!Élrloridarje
mas ccrnl sempre Ío, ílefinldo ncs seu-c colloresls(.rs nâ iiilÊliíiâde a

ç1355s L)perana e á lgrelil
Cacja um selí:l + se tornÉ aPmp c mals e,e mesnlc a íiill aio i;r:)ller se

complementa. rí:i pralrL^a eni Dlena lrbeÍdade e personallc:li'1e
Frt Romano

Joc e Àco, atrapalham ou

complementam a PastoÍal0perária?

Ao responder esta q,Jestão, quero deixar claro que
não é minha intenção dar diretrizes à JOC, r'rehr à ACO
e muito menos à Pastoral Operária.

É ctitr'cit dizer se uma não atrapalha a outra. Acho
que enquanto organização, cl iretrizes e CIbjetivos especí
f icos são inteiramente diferentes" Ca."la uma caminhala
indennenclente da outre. Se a PaÍoral nasce com o obje



tivo de zubstituir a JOC e ACO (ou uma delas) está liqui"
dada. Se a JOC e ACO ou uma delas se colocar em com-
petição, estarão traindo a sí mesmas e a classe operária.
'Na minha visâo, uma não atrapalha a outra. Elas se aju-
dam e se completam na medida em que todos se colo
quem a seruiço das classes operárias, atendam as aspira-
ções de cada trabalhador, respeitem a vocação de cada
um, apoie os engajamentos e acima de tudo, estejam
compremetidos com a libertaçâo da classe marginalizada
e oprimida. Pareceme que o importante é o engajamen-
to do militante, pertença elea JOC, a ACO ou a Pastoral
Operária. O que queremos é uma classe operária cons
ciente, organizada e unida. Para que isto aconteça é in-
dispensável a presença dos crist6es. JOC, ACO e Pastoral
Operária, danem existir para garantir que os operários
cristãos seiam fiéis à classe trabalhadora sem trair o
Evangelho de Cristo.

A Pastoral Operária depende diretamente do Bispo
e se integra na pastoral do conjunto, seguindo a linha da
diocese. JOC e ACO embora sendo movimentDs operá'
rios internacionais, sâo também movimentos de lgreja e

na medida do posível, devem atuar ligados à lgrela le
cal-bispos, párocos...

lmportante é ter claro o papel de cada um.

- Se a JOC não forma o jovem operário com uma
consciência operária e côm critérios wangélicos;

- Se a ACO não forma militantes cristãos para a lu-
ta operária, garantindo um engajamento à luz da fé;

- Se a Pastoral Operária, não for a presença ativa
nas comunidadeg bairros e cidades operárias;

Como é que fica a afirmação do Cristo: "VlM PA-
RA EVANGELIZAR OS POBRES E PECADORES"?

Pedro GonÇalves

Iocê acha que a AG0/J0C Complementam ou atrapalham

a Pastoral 0perária? Por que?

Atuolmente, estes movimen'tos, no Arquidiocese
de Sõo Poulo, nõo complementom e, de modo olgum,
otropolho o Postorol Operório.

Como o lqreio Arquidiocesono, optomos por
ouotro Prioridoãed Postoi-ois, entre os quois o "Posto-

r.bl do Mundo do Trobolho" especiol otençôo ó Pos-

torol Operório.- - Óérogot, estomos nos orgonizondo poro
oodermos,'--í- incentivor o outopromoçõo do trobolhodor,
em todos ái dimensões dê suo vido individuol, fomi-
lio.. ooro que ossumo o próprio lugor no tronsformo-
;ã. -d"-sóciedode, pcirticipondõ do vido sociol,
oolítico e culturol.-- i : Óãt 

"lur"ntos 
de formoçõo e ocomponho-

menio'poro que os trobolhoclores se orgonizem e
oorticioem ofivomente do vido econômico, socioi,
tulturo'l e do processo político do Poís.-- 3-- lÃtensificor o'porticipoçõo, sobrgtudo do
ooeàriodo, sem incluir'outros membros do mundo
ãã trãbolho, no tronsformoçõo do sociedode e estru-
úi" ãÃór"toriol, olicercodos no egoísmo, no ,lu.cro
iniusto e exploroçõo,. em orgonlzocoo soclol rro-
iá'tno, boseodo no'iustiço no põrticipoçõo e no iguol-
dode fundomentol.- 

4 - Suscitor o defeso do trobolhodor como pes;

soo humono, tonto mois que, por seu trobolho, porti-
cioo do oto criodor do mundo.' Acontece que nosso reolidode operório é oceo-
nico e nós, enquonto Posiorol ,Operorio, somos
pequeno goto, um punhodinho de termento neste
melo.- 

No começo de 1975, o Comissõo Arquiodioce-
sono de Postorol Operório se preocupou com o portt-
cipoçôo em suo equipe, entre outros Movimentos, do
iõíã-ndo.-Õontomos mesmo com o presenço do
ACO. A do JOC nõo se efeiivou. Depois, incipiente
co m i n ho do, ps"*iTll^ll?^1.â 

1? f l;:i,il:",1"

Hovio, oindo, o progromoçõo do ACO e do próprio
Postorol Operório... Com o perpossor dos meses, o
ACO se ofostou do Coordenoçõo. Pensomos, o
seãuir. em constituir olem do Comissôo Arquidioce-
soão d" Postorol Operório, um Conselho de Postorol
óoãrãrio. do quol'oorticiporiom representontes de
úãrirn"ní"s do'JOC e ACÓ, Círculos'de Trobolhodo-
rái Cristoos, Associoçõo de Donos de Coso, de
Domésticos, etc.

A verdode é que, dionte dg imensidôo do c.ompo,
temôs lúgãtíoio'ã-Pàstorol Operórià, ACO,JOC e
outros muitos Movimentos.-- Àmédio ptozo, oc.redito seio fundomentol que
nos unomos, nos. orgonlzemos poro oçoo plonelooo,
sem o que poderemos ossumir posições isolodos,
reoetidos, secundorios e oté controditórios.---P-t;;demos cheqor ló, pois, o Coordenoçõo
Arouidiocesono do Poltorol Operório ocredito vivo-
,"Àt" no urgêncio de postoro.l ,or.gônico.

No oresãnte, nõo tem hovrdo complementorie-
dode", 'pelo menos ploneiodo, pois, .como disse,
ãúãã' '.ia" nos ossentomos poro ploneiomento
comum.

Po outro.lodo, nõo ienho conhecimento de fotos
oue indiquem ienhom os citodos Movimentos oÍereci-
Jot oroíouer motivo de otropolhoçõo'o Postorol
Ôperb.io.' Quonto'o JOC, em porticulor, lem elo
ãfãiecido o nossos grupos de iovens trobolhodores
ãriitaos, o vigor de ãeu'métodó. Eles iem preÍerido,
oorém.ser qõpos de iovens trobolhodores cristôos,
lerondo o íreiodo o sério, sem se filiorem oo Movi-
mento; o que nõo significo coniudo, o ousêncio de
olouns orupos de JOC em nosso meio.' Sao Poulo, 18.6.79.

D. Angélico Sondolo Bernodino

Â ÂC0/J0G Gomplementam au atr.palham

a pastoral 0perária ? Por que?

Acho que o problema é que a ACO e a JOC iá têrn
sua estrutura e seu método, provados pelo tempo, en-
quanto a Pastoral Operária está surgindo agora, sem def i'
niçâo clara quantâ à linha ou método. Por isso depende
do tipo de Pastoral Operária que se faz.

Vejo que duas coisas podem aconte@r:
1 - Pastoral Operária, ACO e JOC podem ser consti'

tuídas de gente diferente, com linhas diferente§, neste
caso, úai haver tensões e até rivalidades sobre quem "vai
ganhar" os novos militantes, que surgem e que tipo de
orientação se pode dar a eles.

2 - Se sâo as mesmas pessoas que fazem ACOruOC
e Pastoral O§erária nurna determinada cidade, uma pode
tender a engolii ou absorver a outra. Se as pessoas estâo
convencidas da linha e método da A.CO/JOC, vâo Íazer a

Pastoral Operária da mesma forma. Mas, é ne§tes lugares
que vai ser necessárib definir rnelhor o "campo" dq cada
uma. Afinal, pode se acabar fazendo o mesmo trabalho
com dois nomes: a Pastoral que dá recursos, cobertura e
contatos com utna base das comunidades e paróquias,e
os rnovimentos (JOC/ACO) que fornecem autonornia,
pedagogia e Iigaçâo com outras cidades e países.

Ácho que o tempo vai nos aiudar descobrir a me'
lhor tinha de trabalho a se seguir no meio operário. Mas,

também acho que as tensões vão aumentar quanto à res'
ponsabilidade final do trabalho que se desenvolve: de
um lado, os militantes e seu movimento autônomo, e de
outro, a diocese e drierarquia, que fala oficialmente em
nome de uma igreia particular.

Campinas, 31l05ng
Terêncio
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Goncentração 0peraria em Becife .

Na noite de 31 de agosto,cerca de 3 mil trabalha'
dores realizaram uma concêntração na Praça da lndepen-
dência, no centro cle Recife. A concentração foi proqg-
vida por representantes dos metalúrgicos, tecelões, gráf i-

cos,'ba ncá iios, motoristas, prof essores particu lare!, mé-

dicos e enfermeiras, em, colaboração com o Setor Traba-
lhista do MDB, ACO, Associação dos Professores de En-

sino Oficial de Pe., Movímento Custo de Vida e FASE.
A idéia começou a crescer no momento em que as

novas lideranças sindicais passaram a ser demitidas e

pressionadas pelos patrões. Os operários começaram a

âiscutir a fonie e a miséria em que vivem. Discutiu-se o
assunto nos bairros, visando a conscientização das popu-
lações dos grandes núcleos operários de Recife. Em cada

bairro umã equipe discutia o custo de vida' N.o bairro
Nova Descoberia ieuniram-se mais de 2@'trabalhadores
para debater as péssimas condições devjda que estão en-

trentando. Assim, os trabalhadores coiiseguiram, através
de listas que circularam nas fábricas, levantar mais de

Cr$14 mil, para as despesqScom faixas, cartazes I um
carro de som. Criaram 4 comissões para organização do
ato: Divulgação, lmprensa e Contato com Entidades,
Contato com Sindicato, e Finanças.

Os trabalhadores denunciaram o desemprego na ca-
tegoria dos tecelões, onde só nos últimos 3 meses subiu
a 4.755 o número de operários demitidos. Com a im-
plantação de teares automáticos neste setor, a situação
se tornou crítica, enquanto anteriormente 2 mil teares
precisavam de 2 mil tecelões, agora, numa grande empre-
sa, um tecelão pode manusear entre 18 e24 teares auto-
máticos. Também denuncíaram o desemprego causado
pelo Complexo-lndustrial de Suape, onde centenas de
famflias de trabalhadores rurais estão sendo expulsas
para dar lugar a instalação de indústrias modernas que
não fornecerão emprego. O fechamento de numerosas
industriais no Recife, Grande Recife e no lnterior tam-
bém denunciado. Segundo cálculos da SUDENE, o de-
semprego na Região atingirá este ano mais de 3 mi-
lhões de trabalhadores.

Os trabalhadores protestaram contra o àlarmante
crescimento do custo db vida, que no mês de julho últi-
mo atingiu a taxa de 6,52 no Recife. Para tal usaram a

pesquisa-"Salário e Custo de Vida'i da-ACO, que.revela
os sàguintes dados: 79,6x das 250 fam r'lias entrevistadas
no bãirro Nova Descoberta e na cidade de Paulista, gas'

tavam mensalmente, na manutenção da famt'lia, mais
que a própria renda familíar; 97,8u" em Nova Descober-
ta e 94,5"r" em Paulista não tinham condições de com-
ptar a ração base fixada pelo governo.

Dos 15 oradores, a maioria pertence as oposições
sindicais, que denunciaram a ação nefasta dos-peleg^os e
a atual estiutura sindical atrelada ao Estado. Estes lid+
res sindicais que adotam uma nova postura dentro do
sindicalismo, discutiram as campanhas salariais e a re-
presentação sindical de cada categoria.

Os trabalhadores protestaram contra a repressao
que está sendo desencadeada em todo o país contra o
movimento dos trabalhadores por melhores salários,
como em Minas Gerais, onde operários foram assassi-
nados e líderes foram demitidos e presos. O Arcebispo
de Olinda e Recife, Dom Helder Camára, presente à

concentração, afirmou: "Amanhã, não faltará quem s€

escandalize com o fato de o arcebispo ter subido num
caminhão, num comicio do povo. Mas, quando a lgreia
se uniu aos poderosos, aos ricos, ao governo, ninguém
disse que ela fazia politica. Como bispo, estou no local
certo. Trabalho não é favor que rico nenhum, patrão,
faz ou assegura a voces. É um direito dado pelo Criador
Ter comida, sadia, decente - sem ter que procurá-la en
latas de lixo - também é um direito dado pelo Criador
E por isso, é válido, importante que se lute por melhoret
condições. Oue se reclame contra o custo de vida".

"O rato quer viver, o povo quer comer"' "Abaix(
o peleguismo", "Povo unido, jamais será vencido" gri
tavam cs trabalhadores. E as reivindicações de todor
foram resumidas nas palavras da lider das domésti
cas: "Queremos carner Oueremos comida para nossol
filhos, para nossas fanriliast Temos que lutar para qu(

a fome não nos matet"
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APELO

Em face aos eleva-
dos custos da im-
pressão e de cor-
reio a CPO pede
sua contribuição
f inanceira extra
para este ng do
Boletim.

Gratos,a Comissão

APRESENTAÇAO
O Papa veio. Veio em nome de Cristo para conÍirmar seus
irmáos na fé.
O povo, a lgreja, de Norte a Sul, desse Brasil, preparou-se
para receber sua visita. Sem dúvida, tratava-se de um
acontecimento único na história desse país. As perspectivas
eram muitas...
Durante sua visita, um fato chamou a atençáo de todos: as
grandes multidóes concentradas para ver, tocar e ouvir o
Papa. Todos acompanhamos com simplicidade e fé; com
muita atenção porque algo de sério e importante estava
acontecendo. Seus gestos e suas palavras, em diferentes
situações, calavam profundamente e, com emoção, em todos
nos.
Agora que o Papa se foi, devemos tirar todas as lições
possíveis deste acontecimento histórico para a lgreja e para
o povo brasileiro. Precisamos rever detalhes, medir suas
palavras e gestos, avaliar o conjunto...
O Papa falou a todos mas falou a partir dos pobres.
O Papa confirmou a ação pastoral da lgreja do Brasil na sua
preferência pelos pobres, atuando no campo social em
defesa dos marginalizados, dos trabalhadores... em vista à
mudança das estruturas sociais, políticas e econômicas
opressoras.
O Papa desafiou a todos, movidos pelos princípios humanos
e evangélicos, a construirem uma sociedade justa e fraterna.
Sem dúvida, o Papa falou muito. Mas, por outro lado, temos
a certeza que náo deixou de ver, sentir e ouvir a voz do
povo, dos oprimidos, manifestando suas vidas, suas lutas e
suas aspirações. Mas isto de modo geral, não foi táo fácil e
nem sempre possível. Nesse sentido o Boletim da CPO quer
apresentar, nesse número algo daquilo que o povo,
sobretudo os trabalhadores, quis dizer ao Papa naquela
oportunidade.
Trabalhadores e agentes de Pastoral que acompanharam mais
de perto a preparaçáo e o encontro do Papa com os
favelados no Rio, com os trabalhadores no Morumbi, em São
Paulo, e com os camponeses, no Recife, fizeram uma
avaliação destacando alguns aspectos para a nossa reflexão.
Destacamos, neste Boletim, o discurso de Waldemar Rossi
que no Morumbi representando os trabalhadores do Brasil,
foi impedido de proferÊlo integralmente.
O Papa como Pastor universal, confirmou mais uma vez que
a causa dos pobres, dos marginalizados, dos trabalhadores...
é a causa da lgreja. A lgreja no Brasil vem assumindo este
compromisso e não voltará atrás. O Papa reconheceu a
enorme força social e transformadora dessa lgreja e pediu
que ela seja um real serviço à construção de uma sociedade
alternativa.

"A sociedade que não é socialmente justa e não ambiciona
tornar-se tal,,põe em perigo seu futuro. Pensai, pois no
passado e olhai para o dia de hoje e projetai o futuro melhor
da vossa inteira sociedade"
(João Paulo ll, no Vidigal, Rio,02/07/80).

COMPANHEIRO!
Este Boletim é seu. Envie suas críticas, sugestões, fotografias,
desenhos, notícias, experiências, relatórios de encontros, ava-
liaçóes, boletins, enfim, tudo o que possa contribuir com o
trabalho da Pastorai Operária.
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A BENçAO JOAO DE DEUS

Concordando ou náo, temos que reconhe-
cer que o Papa é um dos "grandes" da terra.
Tudo nele e em derredor dele manifesta gran-
deza. O nome que se lhe dá é Soberano Pontffice.
Ele é Chefe de Estado e ocupa os PahÍcíos Ponffi-
cios, prédios majestosos e repletos de tesouros
artísticos de valor incalculável. As pessoas que
o cercam sáo gente fina e muito instruída: di-
plomatas, nobres, teólogos, juristas... Povo
simples náo pode aproximar-se. A Segurança
náo o permitiria. De modo geral, só as pessoas
importantes é que necessitam de segurança
para guardá-las em casa e protegê-las quando
se deslocam.

Alguma coisa porém está mudando na lgre-
ja. Com Joáo XXlll primeiro e agora, com Joáo
Paulo !1, nossos olhos comecam a ver uma
nova imagem do Papa. Náo é bem isso. Náo
é uma nova imagem, é o Papa mesmo, em
carne e osso, que iá se pode ver bem perto da
gente, gente como a gente, que se pode abra-
çar, que acolhe as crianças, beiia e se deixa
beijar, um Papa que come na mesa com outras
pessoas, que vai ao microfone cantar, que se
coloca entre artistas para se fotograÍar com
eles, um Papa que chega ao Brasil dizendo:
"muito obrigado" e volta a Roma afirmando:
"quem parté leva saudade".

Joáo XXlll disse ao Episcopado brasileiro,
durante o Concílio, que gostaria de poder vir
ao Brasil. Joáo Paulo II pôde vir e veio. Algu-
mas pessoas tinham medo dessa visita. Medo

i
náo do Papa mas de certa gente importante
que náo aprecia a caminhada que a lgreia do
Brasil está fazendo ao lado do povo. Essa gen-
te teria influência no Vaticano? Náo se sabe ao
certo quais sáo os canais de informaçáo que o
Papa utiliza. Iria ele aqui dizer coisas e tomar
medidas que pudessem diÍicultar o processo
que está levando o Povo de Deus a assumir
cada vez mais da responsabilidade eclesial?
Começando sua viagem por Brasília, sede do
Governo da República, náo irá o Santo Padre
comprometer e deixar mal uma Igreia que tanto
mais se aÍasta do Governo quanto mais se
aproxima do Povo?

Váos temores, pesadelos infantis que se
desfizeram logo que o Papa se fez presente
entre nós e nos conquistou pela sua bondade.
"Joáo de Deus" veio, recebeu homenagens de
Chefe de Estado, passou tropas em revista,
visitou o Palácio do Governo, viaiou no avião
presidencia!, disse o que bem quis e todos
aplaudiram alegres pedindo a bençáo.

Hoje ninguém mais tem dúvida que o Santo
Padre apoiou todas as grandes iniciativas da
lgreja do Brasil. Mas apoiou sem tomar partido
por esse ou aquele grupo. Ele mostrou, com
gestos mais eloquentes do que as palavras,
que náo têm sentido as tentativas de dividir em
blocos a lgreja do Brasil. Joáo Paulo nâo Íicou
nem com a "direita" nem com a "esquerda";
náo se filiou nem aos "conservadores" nem
aos "progressistas". Ele ficou com Jesus Cri-



to, com o Evangelho, com a lgreja. Dirigindo-
se aos iovens ou falando aos operários, visi-
tando favelas ou pregando aos agricultores,
confortando presos ou leprosos, o Papa náo
perdeu ocasiáo de confirmar uma Igreja que
vem tentando concretizar sua opçáo pelos po-
bres e vem procurando dar o melhor de si na
defesa dos direitos dos injustiçados.

As Ediçóes Paulinas já publicaram o livro
contendo todos os discursos e sermóes do
Santo Padre no Brasil e é Íácil a gente veriÍicar
nos textos, que Joáo Paulo ll náo veio, como
alguns desejavam e até já haviam anunciado
em jornais de grande circulaçáo, náo veio "pu
xar as orelhas" dos bispos "progressistas";
ele veio "confirmar os irmáos" em todos os
seus propósitos pastorais.

Feita a publicaçáo dos discursos, torna-se
necessário complementá-los com o que o Pa-
pa disse e Íez de improviso. Alguém deverá
prestar-nos o serviço relevante de recolher o
mais breve possível e conÍiar ao papel para náo
correrem o risco de se apagarem da memória,
tantas palavras e tantos gestos que por terem
sido espontâneos, náo preparados e não pre-
vistos, dáo mais força e ainda maior autentici-
dade às palavras escritas e pronunciadas.

Quem poderá esquecer, por exemplo, a na-
turalidade com que o Papa acolheu os que
conseguiram burlar a Segurança e aproximar-
se dele? Quem náo registrou no ouvido e no
coraçáo a exclamaçáo de Joáo Paulo na capital
mineira, diante da multidáo alegre e irrequieta
de jovens: "Que belo horizonte!" Poderia a hu-
milde moradora da favela do Vidigal esperar
receber algum dia a visita do Papa em sua
casa? E quem diria que o anel do Papa ficaria
na favela testando o indissolúvel compromisso
de João de Deus com Jesus Cristo na pessoa
dos mais pobres? Você esperava que, no Reci-
fe, ele improvisasse uma saudação a D. Helder,
toda diferente das que ele fez aos Bispos das
demais cidades por onde passou? "lrmáo dos
pobres, e por isso meu irmão". Haveria melhor
maneira de demonstrar publicamente apoio e
gratidáo a Dom Helder pelo que ele representou
e represenla como voz dos que ndo têm voz? E
devem ter-se dado por bem gratificados pela
prisáo que sofreram os jovens de Teresina que
inspiraram, com uma faixa, a oraçáo do Papa
no final de sua breve visita ao Piaui: "Pai nos-
so, o povo passa fome",
D. José Maria Pires
Arcebispo de João Pessoa - PB

Carta dos Favelados ao Papa

Os Pobres e Oprimidos Ficam Escondidos...

Senhor Papa

Nunca em nossas vidas pensamos
que pudéssemos iniciar uma carlatáo
diÍicil. Vossa Santidade nos deixa con-
fusos. Vamos tentar chamá-lo de "Se-
nhor Papa".

O povo brasileiro regozija-se com
a sua visita. Os cristáos católicos pre-
param-se com alegria para o dia de
sua chegada. A mobilizaçáo de gran-
de número de pessoas, em funçáo de
sua vinda neste momento de crise pe-
lo qual passa nosso país, demonstra a
esperança que depositamos na sua sa-
bedoria cristá.

O motivo desta caúa é chamar a
sua atençáo para a real face do povo
brasileiro que com certeza náo terá a
oportunidade de ver. Falar da miséria
é triste; vê-la, doloroso. Porém, viver
nela é que sáo elas. E nós vivemos
nela. Só no Rio de Janeiro, mais de 2
milhões de brasileiros vivem em pés-
simas condições de vida em favelas,
conjuntos habitacionais e em locais
carentes da periferia da cidade. Falta
âgua, esgoto, luz, assistência médica,
olranspórte é precário e o nível ile
educaçáo, deficiente. Muitos residem
em barracos que náo oferecem a me-
nor segurança.

Em todo o Brasil, a pobreza é
grande, porém nas capitais é que pa-
rece mais de perto a miséria de um
povo trabalhador desamparado pelas
autoridades governamentais. Vindos
dos mais distantes estados brasilei-

ros, na esperança de melhor viverem,
chegam aqui os migrantes. Abatidos,
cansados e tristes por haverem tido
que abandonar seu Estado natal. Eles
vêm aos montes, em ônibus, cami-
nhóes (paus de ararê), e o que encon-
tram: desemprego, salários baixos e
exploraçáo. Sem local para morarem
com suas famílias, ocupam qualquer
pedaço de terra vazio. E aí surgem as
favelas.

E essa miséria tem suas conse-
quências. Por exemplo, a violência:
crimes, tóxicos, assaltos, crianças em-
punhando armas, matando e assal-
tando, violência policial... Tudo isso
acontece quando a sociedade é injusta
e desigual.

O povo brasileiro se organiza, se
une e discute seus problemas, e grita
nas mais diversas formas: "abaixo a
repressáo"; "melhores salários"; "me-
lhores condições de vida"; "direito de
greve"; "direito de escolher os gover-
nantes" etc. E a Igreja muitas vezes
apoia e abre as poúas ao apelo deses-
perado de um povo que sofre as injus-
tiças sociais. E o povo gosta de ter
uma Igreja que vê o seu sofrimento e
o ajuda na luta.

Pedimos que o senhor incentive a
todas e quaisquer açóes da Igreja ca-
tólica que valorizem a luta dos opri-
midos. E nesse senti.do que a açáo das
pastorais, bem como o apoio da CNBB
e de diversos setores da Igreja ao for-
talecimento da organizaçáo do povo
brasileiro, o que se coioca como ver-
dadeira forma de se viver os ensina-

mentos de Cristo, devem merecer do
senhor especial atençáo e colaboraçáo.
Acreditamos que a Igreja, para que
se realize o que a ela foi determinado
por Cristo, se alinhe ao lado dos hu-
mildes e oprimidos.

Cristo, amor.
Cristo, lu.ta.
Cristo, direitos.
Cristo, fé.
Senhor Papa, sabemos que o se-

nhor náo vai visitar todo o Brasil nem
todas as favelas. Apenas uma, que
está sendo enfeitada para sua visita:
o Vidigal. Querem que o senhor leve
uma boa impressáo da nossa terra. E
assim em todo o murido: os pobres e
oprimidos ficam escondidos.

Senhor Papa, esperamos muito de
sua visita. Ouça o que o povo tem a
dizer. Vá aos sindicatos e'ouça a clas-
se trabalhadora e seus representantes
autênticos. Ouça as donas-de-casa e
máes de famílias. Ouça os enfermos
na sua espera nas frlas do INAMPS.
Náo leia apenas nos jornais. Ouça o
operário e náo ouça o patráo.

Sabemos que a Igreja é respeita-
da, e o senhor, como o chefe supremo
de todos os cristáos católicos, é pessoa
que merece muito respeito. E nós pe-
dimos, além da mensagem de amor
que traz à nossa naçáo, que náo se
esqueça de nós.

O senhor poderá fazer muito por
este povo que luta, que trabalha e
que sofre.



Carta de Sindicalistas brasileims ao Papa

Companheiro Joáo Paulo II
Operário de Cristo

Somos operários como os 2l rrri-
lhões de brasileiros que, nas fábricas
e nos setores de serviços, constroem a
riqueza deste país que, agora, se ale-
gra com a sua visita.

Queremos falar-lhe de nossas vi-
das. Contar-lhe de nossa luta. Nossa
estrutura sindical, inspirada no mo-
delo fascista, é controlada diretamen-
te pelo Estado. Temos lutado por um
sindicalismo liwe e autônomo, pelo
reconhecimento do delegado sindical
nas empresas, pela organizaçáo das
comissões de fábrica, pela criaçáo de
laços intersindicais. Nos opomos à a-
tual estrutura sindical brasileira que
só favorece o Governo autocrático e
os patróes voltados exclusivamente
para seus lucrativos interesses. Que-
remos renovar a estrutura sindical,
valorizando o sindicato como nosso ór-
gáo representativo e propondo uma
nova legislaçáo trabalhista compro-
metida com as nossas aspirações.

Enquanto a luta do movimento
operário brasileiro avança rumo a
uma sociedade justa e livre, o Gover-
no autocrático reprime os trabalhado-
res, intervem em nossos sindicatos
combativos, demite nossos dirigentes,
impóem-nos a odiosa figura do inter-
ventor, apoia a intransigência dos pa-
trões, faz do Ministério do Trabalho
um Ministério do Capital, fecha-se ao
diálogo, força-nos à greve, responde
às nossas reivindicaçôes com cassete-
tes, bombas, prisões e até mesmo o
assassinato de trabalhadores. As re-
centes greves, como as do ABC paulis-
ta, comprovam que o Governo, com-
prometido com os interesses das mul-
tinacionais, tem nos trabalhadores
uma ameaça a ser contida, um inimi-
go a ser reprimido, uma classe excluí-
da do processo político, um exército
de máo-de-obra barata que deve ser
intensamente explorado pelo capita-
lismo selvagem que nos domina.

No Brasil hoje, a lei ú existe pa-
ra os trabalhadores. Os patrôes fazern
as leis e agem acima delas. Quando a

lei nos dâ razão, o Governo obriga os
juízes a mudar suas sentenças, de mo-
do a poder atirar-nos à ilegalidade,
expostos a mais severa repressáo.

Ora, impoúa-nos o que é justo e
legítimo. E náo é justo trabalharmos
12 ou 13 horas por dia, ganhando dez
vezes menos do que um operário euro-
peu. Não é justo que os menores rece-
bam, por trabalho equivalente ao do
adulto, metade do salário. Náo é jus-
to que a gravidez seja, para as traba-
lhadoras, aviso-prévio de desemprego.
Náo é justo que as empresas neguem
creche às nossas companheiras de
trabalho. Náo é justo que aos 35 anos,

sejamos considerados velhos demais
pâra a atividade produtiva.

Nossa luta já náo é apenas rei-
vindicativa, por melhores condiçôes de
trabalho e maiores salários. Lutamos
por garantias sociais, como a estabili-
dade no emprego. A rotatividade da
máo-de-obra é, no Brasil, uma das
mais altas do mundo, gerando incon-
tável número de marginalizados e
desempregados. Lutamos pela organi-
zaçáo política da classe trabalhadora,
por seu direito de paúicipaçáo na vi-
da política de nosso país, de modo a
tornar os trabalhadores sujeitos de
sua própria história, capazes de deci-
dir os rumos de seu futuro e de cons-
truir uma sociedade sem opressores e
oprimidos.

Nessa luta, identiÍicamos a pre-
sença companheira da Igreja, incenti-
vando-nos colocando-se evangelica-
mente a serviço de nossas aspiraçóes,
abrindo seus templos quando já náo
dispomos de locais de reuniôes, em-
prestando-nos sua voz quando somos
silenciados pelas armas do poder au-
toritário. Nessa Igreja perseguida por
causa da justiça e comprometida com
a libertaçáo integral do nosso povo,
reconhecemos a verdadeira face do
Cristo anunciando no Evangelho. -

Sabemos, Companheiro, que a
nossa luta é a luta de todos os explo-
rados do mundo. Ao Pastor universal,
pedimos que a sua Igreja seja sempre
solidária com os pobres da terra, fa-
zendo ressoar os seus clamores e aju-
dando-nos a estabelecer laços de efe-
tiva uniáo entre trabalhadores de to-
dos os países.

A sua bênçáo encoraje-nos ainda
mais no esforço em prol de um futuro
melhor para a classe trabalhadora
brasileira.

O nosso abraço de companheiro a
companheiro.

Anízio B. de Oliveira; Antônio
A. O. de Campos; Arnaldo
GonÇalves; Helio Bombardi;
Jacó Bittar; Joaquim A. de Al-
buquerque; Joáo P.P. Vascon-
celos; Luiz Inácio da Silva; Oli-
vio O. Dutra; Waldemar Rossi.

Uma classe excluída do processo político

Boletim da CPO'Nacional

LEIA, DISCUTA, DIVULGUE...



Os trabalhadores rurais que re-
ceberam o Papa no Recife, os traba-
lhadores urbanos que receberam o
Papa no Morumbi, em Sáo Paulo e
os favelados que receberam o Papa
no Rio de Janeiro, fazem uma avalia-
çáo do que significou para eles essà
visita, sua preparaçáo, a mensagem
que ficou, o ânimo novo para a luta,
mas também os aspectos negativos
na preparaÇáo e no desenrolar da
visita.

Trabalhadores Rurais

Numa avaliação que foi feita
com vários trabalhadores rurais do
Recife, eles afirmaram que náo hou-
ve maior participaçáo dos lavradores
na preparação da visita do Papa.

Operários de Sáo Paulo

Os militantes operários também
se queixaram da pouca participação
que tiveram na preparaçáo do en-
contro com o Papa no Morumbi.

Favelados do Rio

Nas favelas do Rio, a preparação
da visita do Papa foi feita em três
momentos: No primeiro momento,

em termos de faixas e cartazes, que
seria o meio usado para serem apre-
sentadas. No terceiro momento, hou-
ve assembléias na maioria das fave-
las para se pôr em comum toda a
descoberta da realidade feita pelos
diversos grupos, para ver a finalida-
de principal do trabalho, que era a
preparaçáo da visita do Papa, o sen-
tido da visita, a participaçáo do fave-
lado na lgreja, enfim uma ambienta-
çáo sobre a visita do Papa mesmo.
Todo o trabalho de animaçáo e coor-
denação da preparação foi feita pela
Pastoral de favelas.

DO PAPA



,+:F"

O Significado
da Visita

Trabalhadores Rurais

Segundo um trabalhador rural
que participou do grupo de campo-
neses que ficou no altar, onde foi
celebrada a Missa, "significou um
momento de prisão". "Ficamos cinco
horas presos, com a segurança de
um lado e de outro sem poder nem
mesmo sair". Muitos companheiros
vindos de outros estados trazendo
seus produtos da terra, frutos de seu
trabalho para o ofertorio, náo conse-
guiram, devido à segurança. Por e-
xemplo, o companheiro do Rio Gran-
de do Norte que trouxe uma caixa de
tomate e náo conseguiu passar pelo
cordáo de isolamento formado pelos
poJiciais".

"Foi um momento onde a massa
manifestou muito mais seu tradicio-
nalismo religioso e náo uma fé enga-
lada, uma luta dentro da nossa reali-
dade. Uma fé cega onde o povo via
o Papa como Jesus Cristo, Salvador
do Mundo. E nós ficamos lá em cima

só para simbolizar a classe campo-
nesa, nada mais."

"O Papa mostrou que a lgreja
não tem divisão, tanto faz ser pobre,
preto, rico, velho, moço ou branco.
Veio fazer com que o povo crescesse
na fé, trouxe um espírito de luta aos
trabalhadores quando se referiu à
posse da terra."

"O encontro com o Papa deu a
impressão que no Brasil se vive uma
democracia, pois estavam todos lá
em cima do altar. O que parecia é
que todos estavam bem, estavam a-
legres sem problemas, que era um
dia Íeliz."

Operários de Sáo Paulo

Avaliação feita por trabalhado-
res e militantes da Pastoral Operária
em Sáo Paulo, com dados vindos de
outros estados:

- O fato do encontro da lgreja
com a classe operária, em si foi mui-
to positivo pela iniciativa ter partido
da própria lgreja, na pessoa de seu
chefe maior. Os trabalhadores per-
ceberam que o Papa e a lgreja estáo
ao seu lado e que de maneira geral
o Papa veio confirmar a posição da
lgreja em favor dos pobres e da clas-
se operana.

- O povo em geral gostou do
encontro e do discurso do Papa,
embora tenha achado muito longo e
por isso foi dispersivo. No conteúdo,
podemos destacar as afirmaçóes so-
bre o valor e a dignidade do traba-
lhador, a necessidade da justiça so-
cial, a valorização dos Sindicatos...
mas, por outro lado há partes que
merecem uma reflexáo e um apro-
fundamento maior por parte dos mi-
litantes da Pastoral Operária.

- O encontro abriu bons espa-
ços nas comunidades, bairros, Íábri-
cas e no movimento operário.

- Houve revolta quanto ao com-
portamento da polícia: todos os ti-
pos de boicote e repressáo - prisóes,
espancamentos, apreensáo de fai-
xas, o'povo jogado de um lado para
outro, fecha portão abre portáo, mui-
ta gente com convite não entrou,
embora houvesse lugar. Outros sem
convite entraram mesmo náo sendo
operários.

ReaÇáp dos militantes quanto
ao corte do discurso do representan-
te dos trabalhadores:

- O trabalhador lamentou náo ter
ouv'ido ao vivo todo o discurso. É
outra coisa que ler. Aguardava-se o
discurso operário porque foi divul-

gado. Houve insatisfaçáo entre os
tele-espectadores que compararam
o tempo cedido às religiosas (mais
20 minutos) com o tempo, ao operá-
rio.

- Náo se aceita no geral a des-
culpa do tempo e da chuva, porque
já se estava láhá 4 horas e molhados.

- Para os trabalhadores foi uma
pena porque seria a hora do operário
"Íalar o que devia ser dito",

- Foi destacada a coragem em
anunciar a morte do Santo e do Rai-
mundo, apesar do corte.

- Houve contradição entre o que
foi dito pelo Papa e o gue aconteceu.

- "Nos deixa em grande dificul-
dades enquanto membros da lgreja"

- "Foi-nos roubado o momento
político mais importante dos últimos
tempos".

Favelados do Rio

Na opinião dos moradores da
favela o que mais marcou na visita
do Papa ao Vidigal foram os gestos
dele. Sentiram-se valorizados e re-
conhecidos por ele como Íavelados.
Sentiram que o Papa dá valor ao po-
bre, ao trabalhador. Especialmente a
doaÇão do anel foi tida como um
gesto de apoio, de valorizaçáo, Pois
o Papa dava um anel que lhe perten-
cia e com isso, dava algo de si.

O favelado que é táo marginali-
zado na cidade (muitas vezes tem
que esconder que mora na favela
pois sente a desconfiança das pes-
soas) sentiu-se valorizado por uma
"autoridade táo grande". Sentiram
que a lgreia está ao lado dos humil-
des.

"O Papa mostrou que precisa-
mos lutar para construir um mundo
novo". "Despertou o interesse dos
favelados pela posse da terra".

Aspectos negativos:
Numa assembléia onde se fez a

avaliação da visita do Papa ao Vidi-
gal, foram destacados os seguintes
pontos negativos:

- Desorganização: os crachás
não valeram de nada. Troca de itine-
rário por onde os favelados deviam
passar. Resultado: a favela ficou va-
zia e os representantes longe demais
da favela do Vidigal. Foi combinada
uma coisa e no dia aconteceu outra.
Os favelados que iriam participar de-
veriam ter se entrosado com o pes-
soal do Vidigal para planejar. A proi-
biçáo de levar as crianças ao Vidigal.
As autoridades esconderam as prin-
cipais realidades do povo sofrido.



INDIO DENUNCIA
Dircurso de Marçal

na sacada do palácio
de Souza, Guarani,
Episcopal de Manaus

Santidade João Paulo II

Eu sou representante da grande
tribo Guarani, quando nos primórdios,
com o descobrimento dessa grande pá-
tria, nós éramos uma grande naçáo e
hoje eu náo poderia como representan-
te dessa na@o que hoje vive à margem
da chamada eivilizaçáo, Santo Padre,
náo poderíamos nos calar pela sua
visita neste país.

Como representante, porque náo
dizer, de todas as nações indígenas
que habitam este país que está fican-
do táo pequeno para nós e táo grande

para aqueles que nos tomaram esta
Pátria.

Somos uma naçáo subjugada pe-
los potentes, uma naçáo espoliada,
uma naçáo que está morrendo aos pou-
cos sem encontrar o caminho, porque
aqueles que nos tomaram este cháo,
náo têm dado condições para a nossa
sobrevivência, Santo Padre.

Nossas terras sáo invadidas, nos-
sas terras sáo tomadas, os nossos ter-
ritórios sáo diminuídos, náo temos
mais condiçóes de sobrevivência. Pe-
samos a Vossa Santidade a nossa mi-
séria, a nossa tristeza pela moÉe dos
nossos líderes assassinados friamente
por aqueles que tomarr' o nosso cháo,
aquilo que pÍrra nós representa a nos-

sa própria vida e nossa sobrevivência
nesse grande Brasil, chamado um país
cristáo.

Represento aqui o Centro-Sul des-
se grande país, a naçáo Kaingang que
perdeu recentemente seu líder; foi as-
sassinado também o Pankararé no
nordeste. Perdeu o seu líder porque
quis lutar pela nossa naçáo. Queriam
salvar a nossa naçáo, lrazer a reden-
çáo para o nosso povo, mas náo encon-
trou redençáo, encontrou a morte. Ain-
da resta uma esperança para nós com
sua visita, Santo Padre, o senhor po-
derá levar fora dos nossos territórios,
pois nós náo temos condiçôes, pois so-
mos subjugados pelos potent€s. A nos-
sa voz é embargada por aqueles que
se dizem dirigentes desse grande país.
Santo Padre, nós depositamos uma
grande esperança na sua visita em
nosso paÍs. Leve o nosso clamor, a
nossa voz por outros territórios que
náo sáo nossos, mas que o povo, uma
populaçáo mais humana, lute por nós,
porque o nosso povo, a nosssa naçáo
indígena está desaparecendo do Bra-
sil. Este é o país que nos foi tomado.
Dizem que o Brasil foi descoberto, o
Brasil náo foi descoberto náo, Santo
Padre, o Brasil foi invadido e tomado
dos indígenas do Brasil. Esta é a ver-
dadeira história. Nunca foi contada a
verdadeira história do nosso povo, Saq-
to Padre. Eu deixo aqui o meu apelo,
apelo de 200 mil indígenas que habi-
tam, lutam pela sua sobrevivência
nesse país táo grande e táo pequeno
para nós, Santo Padre. Depositamos
no senhor, como representante da Igre
ja católica, chefe da humanidade, que
leve a nossa voz para que ainda a
nossa esperança encontre repercus-
soes no mundo internacional. Esta é
a mensagem que deixo para o senhor.

lmpressóes
de Joáo Paulo P. Vasconcelos

De Monlevade
sobre o discurso

do Papa

O pronunciamento do Papa
mantém a mesma linha dos do-
cumentos da lgreja, como o tira-
do no encontro de Puebla, que
menciona a necessidade de se
construir uma sociedade justa e
Íraterna. O Papa repudiou a do-
minaçáo e a manipulação dos
trabalhadores. Em seu discurso,
implicitamente há condenaÇáo
dos modelos econômicos con-
centradores de renda. E ele con-
cita os trabalhadores em geral a
buscarem uma participaçáo efe-
tiva em todas as decisóes que
aÍetam a pessoa humana. Mani-
festou a intençáo da lgreja de
continuar a serviço das organi-
zaÇóes populares e daqueles que
lutam por uma sociedade mais
justa.

(JORNAL DO BRASTL, 4-7-80)



NOTICIAS

Luta Pela Terra
Abaixo Assinado ao Papa
-Lavradores de Cachoei ras
de Macacu - RJ.
Santo Padre,
Nós, trabalhadores rurais
do Município de
Cachoeiras do Macacu
RJ, vimos
respeitosamente a Vossa
Presença, alegres por
sabermos que aqui está
o Pastor Supremo da
lgreja que ama de modo
especial os pobres e
oprimidos. Temos uma
grande confiança em
Vossa Santidade, porque
soubemos que já esteve
em outro país da América
Latina, o México, onde
mostrou um carinho
particular pelos
camponeses, e porque
aprovou o Documento de
Puebla, que fez a "opçâo
preferencial pelos
pobres".
Aqui em Cachoeiras de
Macacu a maior parte da
Populaçáo é
marginalizada. Há
milhares de camponeses
sem terra vivendo em
extrema necessidade.
Náo é que falte terra,
mas a terra está nas
máos dos poderosos, que
nada plantam e ainda
expulsam os pequenos. A
maioria náo tem para
onde ir a não ser para as
favelas e periferias das
cidades onde as
condiçóes de vida sáo
um desrespeito dos
direitos humanos.
Pois bem, Santidade, a
ganância dos ricos é tão
grande e as nossas
autoridades são táo
corruptas que uma área
de mais de 4 mil
hectares, conhecida por
Sáo José da Boa Morte,
desapropriada em 1964
para assentar famílias
sem terra, anos depois
valorizada por estradas e
outras obras de infra-
estrutura foi devolvida ao
pretenso proprietário.
Recentemente 89
lavradores que estava
derrubando uma pequena
oarte das matas daquele

latifúndio, ou melhor
daquelas terras
devolutas, aÍim de plantar
para garantirem a sua
sobrevivência, foram
presos por ordem do Juiz
de Cachoeiras de Macacu.
Também o nosso padre
que veio nos prestar
solidariedade foi detido.
Graças a Deus fomos
soltos depois de um dia
de prisáo. O mesmo juiz
obrigou um velho,
chamado lldo Lyrio dos
Sântos, com 30 anos de
posse, ao ser despejado
por um grileiro, a assinar
um acordo desfavorável,
ameaçando-o a cortar-lhe
a aposentadoria caso náo
assinasse, e impedindo o
advogado do sindicato a
tomar a defesa do pobre
posseiro e chamando as
testemunhas deste de
falsas.
Santo Padre, despejos,
ameaÇas e
arbitrariedades são muito
comuns em nossa terra.
Aqui só vale o direito do
mais forte.
Nós lhe suplicamos que
dê apoio a causa do
trabalhador rural desta
terra, para que náo
sejamos ovelhas sem
pastor.
A nosssa esperança é a
palavra de Maria:
"Ele mostra sua bondade
a todos os que o
respeitam em todas as
geraçoes.
Estende sua máo
poderosa, e derrota os
orgulhosos com todos os
seus planos. Derruba dos
seus tronos reis
poderosos, e eleva os
humildes.
Dá fartura aos que têm
fome, e manda os ricos
embora com as mãos
vazias" (Lc 1, 50-53)
Santidade, aceite a
gratidão dos
trabalhadores rurais de
Cachoeiras de Macacu,
que lhe pedem
humildemente a Vossa
bênçáo.

Cachoeiras de Macacu, 02
de iulho de 1980.

Rio Grande do Sul:

A comissáo Pastoral da
Terra vem desenvolvendo
um corajoso trabalho de
informação e denúncia
contra todos aqueles que
de má Íé e arbitrariedade
estáo desalojando,
oprimindo, torturando e
até matando
trabalhadores rurais, que
pacificamente e por vias
legais buscam meios para
defender seu lugar, sua
terra, seu direito de
trabalhar e produzir o
justo sustento. Na regiáo
do "Grande Sarandi", por
exemplo, no Rio Grande
do Sul, efetivos da
Brigada Militar,
fortemente armados,
acamparam na Fazenda
Sta. Rita e também na
Fazenda Anoni para
protegê-las de. possíveis
tnvasoes e mars, vanos
policiais do "Dops"
passaram a Íazer
i nvestigaçóes ostensivas,
tomando atitudes de
amedrontamento à
população, percorrendo o
interior do município com
viaturas de sirenes abertas
e buscando entre os
agricultores saber quem
seriam os líderes da
invasáo e principalmente
a pessoa do Pe. Arnildo. A
repressão dirigiu-se
contra o Sindicato dos
trabalhadores rurais. E
não contentes com isso,
políticos Írustados, na
expressão de D. Claudio
Coling, bispo de Passo
Fundo, criaram um clima
de intrigas dentro da
lgreja.

Juazeiro-Bahia:

A Comunidade de Riacho
Grande, composta de 53
famílias, num total de 351
pessoas, entre crianças e
adultos, está saboreando
sua surpreendente vitória.
Desde outubro de 1979,
suas terras estavam sendo
ameaçadas de invasão
pela poderosa Empresa
CAMARAGIBE, do PRO-

ÁI-COOt-, sediada. no Rio
de Janeiro. Estas famílias
estiveram de vigílias, dia e
noite, impedindo a
entrada de tratores.
Outros lavradores
enviaram alimentos ou
vieram revezar-se, para
que a luta pudesse
continuar. Os fatos
ganharam as manchetes
dos jornais. O Governo do
Estado viu-se obrigado a
intervir no conflito.
Atrâvés do INTERBA
(instituto de TERRAS da
BAHIA), mandou cadastrar
e titular as terras em
nome dos posseiros.

Norte e Centro Oeste:

A Comissáo Pastoral da
Terra denuncia tensáo no
meio rural: No Norte de
Goiás, sul do Pará, oeste
do Maranhão e nordeste
de Mato Grosso, os
problemas da posse e uso
da terra alcançaram um
momento de extrema
gravidade.
Uma verdadeira força
paramilitar de jagunços,
auxiliados e apoiados,
nao raras vezes, por
órgáos governamentais, a
presença frequente de
policiais e integrantes do
exército, e em muitos
casos a conivência do
poder judiciário são
elementos de pressão
contribuindo para
expulsar de suas terras
milhares de famílias de
posseiros em beneÍício
dos grandes fazendeiros e
de ernpresas nacionais e
multinacionais.

21o Congresso
Nacional da JOC

Nos dias '19 a 29 de julho
de 1980, realizou-se em
Santos, SP, mais um
Conselho Nacional do
Movimento JOC.
Participaram 50 jovens
militantes operários
representando todas as
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cldades e estados onde a
JOC está presente.
O objetivo fundamental
desse Conselho foi
avaliar, redefinir e
planejar o trabalho do
Movimento a partir das
experiências destes 2
últimos anos. Nas cidades
houve uma longa e
cuidadosa preparação.
Os pontos principais
tratados nesse Conselho
foram:
1 - Análise da realidade da
Juventude Trabalhadora.
2 - Análise da situaçáo
ecbnômica e política do
pars.

3 - Estudo da História da
Classe Operária do Brasil
e do Movimento JOC no
período 60-70.

4 - Avaliaçáo da ação
desenvolvida nas fábricas,
comércio, bairros, nos
grupos de jovens, entre as
domésticas e menores.

5 - Decisões internas do
Movrmento e plano futuro.
Entre as conclusões e
desafios assumidos
destaca-se a decisão de
realizar o 30 Congresso
Nacional da Juventude
Trabalhadora. Este
Congresso já teve a sua
preparação iniciada nas
bases.
Estiveram participando
também desse Conselho,
representantes da JOC do
Paraguai e da Venezuela.
lgualmente esteve
presente uma dirigente
internacional.

Pastoral Operária

A Pastoral Operária de
Bauru, com apoio do seu
Bispo, D. Cândido Padim,
já começa a projetar sua
caminhada a partir de
pequenos.grupos de base
que se reúnem a partir
dos problemas mais
sentidos e, juntos,
hrrcnam decneÉar o

e refletir sobre as
condiçóes de trabalho e
sua repercussóes a nível
da pessoa, da família e do
bairro.
Buscam valorizar a
dignidade da pessoa do
trabalhador, a nobreza do
trabalho, despertar o
sentimento de confiança
na força e na união dos
trabalhadores, abrir novas
esperanças.

Buscam. situar o problema
"meu" dentro de um
contexto maior: da
fábrica, do distrrto, da
cidade, do país.

Descobrem que há outros
sofrendo, e outros que já
vêm lutando...
Buscam descobrir juntos
as causas dos problemas,
a necessidade de
informaçáo e formaçáo.
Com os passos dados já
pedem que outras
pastorais do país
intercambiem com Bauru,
mandando publicaçóes,
apostilas, celebraçóes e
testemunhos de lutas e de
evangel izaçáo. Endereço :

Caixa Postal, 550 - 17.100
Bauru-SP.
A Comissáo de Pastoral
Operária se une aos
esforços desta Diocese e
se alegra com a coragem
de comeÇar...

E.N.T.O.E.S.
Encontro Nacional
dos Trabalhadores
de Oposrçáo
à Estrutura Sindical

Mais de 500 trabalhadores
srndicalistas,
representantes de 17
estados se fizeram
presentes, nos dias 13 e 14
de setembro, no centro de
Formaçáo de líderes em
Nova lguaçu.
A Pastoral Operária da
Diocese assumiu toda a
inÍraestrutura deste
Encontro Nacional:
recencão. hosoedaoem.

seg u ranÇa, secretaria,
apoiando assim este táo
difícil engajamento.

Conselho Mundial
de Leigos

Maria Angelina de
Oliveira, membro do
Pontifício Consetho para os
Leigos pela América
Latina e também membro
da Comissão Nacional da
Pastoral Operárra, esteve
em Roma nos dias 17 a25
de setembro, onde
participou da assembléia
anual. Os temas
fundamentais tratados
foram os seguintes:
Acontecimenlos
Marcantes para a lgreja
dos paises e continentes
Movimento de
Espiritualidade;
CoordenaÇáo Pastoral;
Presença dos cristáos nos
engajamentos políticos;

Uma informação global
sobreoSínodoeum
debate sobre a
problemática da Família
no mundo.
A Conclusão foi um
planejamento a partir de
cada continente. Durante
a Assembléia o Papa
recebeu demoradamente
os membros do Conselho.

M.t.A.M.S.r.
Movimento lnternacional
de Apostolado dos
Meios lndependentes

De 29 de setembro a 5 de
outubro o Movimento
lnternacional de
Apostolaclo dos Meios
lndependentes, realizou
No Rio de Janeiro, o seu
Conselho Mundial.
Com a presenÇa de mais
ou menos 200 pessoas
representando 25 países
analisaram a realidade e

seu engajamento sobre o
lema SINAL-ANUNCIO.
A Pastoral Operária, a
JOC e a ACO se fizeram
presentes participando
dos paineis.

Crateús à Vista

Estiveram reunidos, em
Cratéus, nos dias 26127128
de setembro, a
coordenaçáo dos
movimentos de bairro,
jovens, religiosas e
membros oo CEDAC. As
reunióes foram realizadas
nos bairros de Fatima, llha
e Venâncios, onde se
refletiu o seguinte
programa.
SEXTA FEIRA:
Apresentaçáo dos
presentes e o trabalho
que desenvolve nas
comunidades (no total de
onze comunidades e 36
participantes).

SABADO:
a) A Realidade da cidade
estendendo para a
realidade do País
b) As açóes realizadas
pelos movimentos;
c) O carater da Açáo.

DOMINGO:
a) Celebraçáo da Palavra
b) Funçáo oos Partidos
Políticos do Sindicato, do
bairro e suas relaçóes;
c) Conclusáo
FORTALECIMENTO DAS
oRGANTZAÇÓES DE
BAIRRO E DAS
oPosrÇoES srNDrcAls.
Fixa posição frente os
partidos políticos.
Todo o trabalho
transcorreu em divisáo de
grupos e plenário, com
troca de experiência entre
os membros do CEDAC e
dos bairros.
Na segunda feira dia 29,
duranteodiaeanoite,
refletiu-se a posiçáo
política dos leigos e
agentes pastoral frente
aos novos partidos, que
muito instrumentalizam os
movimentos oooulares na
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Estrutura Sindical

Toda essa repressáo é forçada pe-
la estrutura sindical brasileira, inspi-
rada no modelo corporativo vertical e
fascista de Mussolini. Estrutura sin-
dical que impede e reprime a organi-
zaçáo independente do trabalhador,
especialmente dentro das empresas;
que se constitue oficialmente em ór-
gáo de colaboraçáo com o Governo e,
praticamente, está a serviço dos pa-
trões; que é controlada à máo de ferro
pelo Ministério do Tlabalho;que ali-
menta a carreira do peleguismo, im-
pedindo ao trabalhador o'controle do
seu Sindicato.

No Brasil, a luta operária é con-
siderada caso de polícia ou de segu-
rança nacional. Os trabalhadores,
quando lutam por melhores salários e
condiçóes de trabalho, sáo reprimrdos,
presos e até assassinados, como foi o
caso de nossos companheiros SANTO
DIAS DA SILVA, líder operário, RAI-
MUNDO FERREIRA LIMA, líder
campotrês, ambos militantes da Pas-
toral.

As direções sindicais mais com-
bativas são presas e cassadas, a exem-
plo dos bancários de Porto Alesre e
Sáo Paulo e dos metalúrgicos de San-
to Anoré e S. Bernardo.

Enquanto isso, os boicotes patro-
nais ao leite, à carne e aos remédios
sáo beneficiados com gordos reajustes
em seus preços.

A legislaçáo trabalhista e a Justi-
ça do Trabalho, estáo voltadas para
os interesses patronais, em prejuizo
do direito do trabalhador explorado.

Sistema e Causa

Entendemos, Caro companheiro,
que a causa fundamental da situaçáo
desesperadora em que vive a classe
operária, é o sistema econômico e po-
lítico implantado em nosso país para
produzir riquezas, náo importa quais
e nem a que preço.

Para atingir seu objetivo único -
o lucro exorbitante - o capitalismo im-
põe condições violentas de trabalho
suborna e corrompe, determina suas
próprias leis. E o capitalismo selva-
gem das multinacionais.

Aspiraçáo e Lutas

Diante de tudo isso, o Evangelho
nos exige fome e sede de justiça, nos
lembra que somos o "sal da terra2 e
aumenta em nós o compromisso com
a transformaçáo da sociedade.

Entre aquilo que nos prometem e
aquilo que nos pêrmitem, nós traba-

da nossa condiçáo de explorados, orga-
nizando grupos nas empresas e nos
bairros, ocupando nossos síndicatos,
entre derrotas e vitórias.

Em nossas lutas, acumulamos ex-
periências, renovamos nossas forças,
encontramos nossa uniáo. Situando-
nos na História, vamos conquistando
nossa liberdade.

Lutamos hoje, no Brasil, por sa-
lários menos injustos e melhores con-
dições de trabalho. Mas, lutamos tam-
bém para conquistar um Sindicato li-
vre e independente. Queremos liber-
dade de organizaçáo e de expressáo.
Queremos o fim das medidas e instru-
mentos de repressáo. Queremos ain-
da, Companheiro, ter direito à nossa
organização e representaçáo sindical
a partir das empresas. Reivindicamos
menor jornada de trabalho. Lutamos
para termos a garantia de trabalho.
Somos seres humanos, filhos de Deus
e náo peças de reposiçáo da indústria
capitalista. Queremos sentir a alegria
de viver com segurança.

Engajamento
Condiçáo do Reino

Caríssimo Pai, os trabalhadores
cristáos estáo fortemente engajados
nas lutas dos movimentos operários
brasileiros. A Igreja no Brasil, e par-
ticularmente, em Sáo Paulo, através
de suas prioridades pastorais e, em
especial da Pastoral operária, vem de-
senvolvendo intenso trabalho junto
aos operários, abrindo espaços para
que eles descubram amplamente sua
realidade de vida. Queremos que os
trabalhadores, dotados de aguda cons-
ciência crítica, estejam capacitados a
assumir as responsabilidades que mo-
mento historico exige. Queremos que
o trabalhador rompa a bareira im-
posta pelo sistema político que nos
governa, e saindo da passividade se
torne agente das transformagões sqci-
ais. Buscamos uma nova ordem, onde
o trabalhador usufrua do produto do
seu trabalho e, mais que isso, decida
sobre seus destinos.

Construçáo do Reino
História da Classe

Como cristáos, procuramos desco-
brir sempre mais, a vontade do Pai
em nosso empenho de construir o Rei-
no de Deus a paúir da vida terrena e
que alcança sua plenitude na vida e-
terna. Queremos, na grande batalha
do dia-a-dia, ser .testemunhas vivas
do Evangelho.

Aguardamos ansiosos sua orien-
taÇão e sua bênqáo, esperamos tam-
bém que seu estorço pastoral seja no
sentido de que a Igreja'Universal se
irmane e se comprometa cada vez
mais nesta caminhada do Povo de
Deus em direçáo ao Reino.

O Espírito de Deus o ilumine sem-

de lula
de S. Bernardo

sobre o discurso
do Papa

Luis lnácio da Silva (Lula), metalúr-
gico de São Bernardo, SP

Eu até esperava que o Papa fosse
mais incisivo na defesa aos trabalha-
dores no discurso do Morumbi. Ele
condenou a luta de classes, mas é

bom lembrar que ela náo aparece
por culpa exclusiva dos trabalhado-
res. A luta de classes surge muito
mais pela irresponsabilidade da clas-
se empresarial. Quanto mais miséria
o povo tiver que enfrentar, maior a
possibilidade de que surja a luta de
classes. Mas o importante é que a
visita do Papa trouxe esperanÇa pa-
ra o povo. Eu tenho andado Pela rua
e sinto que o povo está mais anima-
do. Ele deixou uma mensagem que
nos anima a lutar por um tiPo de
vida melhor. A vinda do Papa ao Bra-
sil serviu também para que a lgreja
se"firme na linha do antigo cristia-
nismo, que ela sempre devia ter pre-
gado, defendendo os pobres, bri-
gando por maior justiça social. Ser-
viu para desmentir os que diziam que
D. Helder, D. Paulo, D. Cláudio e ou-
tros sáo os subversivos da lgreja. O
Papa apoiou o trabalho deles em to-
dos os discursos. Eu fiquei muito sa-
tisfeito com a sua visita.
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Caríssimo Papa Joã.o Paulo II

É com imensa alegria que os tra-
balhadores brasileiros vêm a este en-
contro para recebê-lo de braços e co-
raçáo abertos. Sabemos que estamos
junto ao Papa que foi operário e dedi-
cou grande parte de sua obra pastoral
aos trabalhadores de sua terra. Por
isso, temos certeza de que o senhor
entende a nossa linguagem simples e
estamos à vontade para chamá-lo de
Companheiro e para falar das coisas
que sentimos e vivemos.

Queremos, caro Companheiro, a
exemplo dos primeiros cristáos que
partilhavam seus bens com a comuni-
dade, que o senhor também partilhe
conosco das coisas que produzimos,
embora saibamos que sobre elas náo
temos nenhum poder de decisáo.

Migraçóes
Grito de Novas Terras

Gostaríamos de comunicar-lhe
que somos um povo no qual mais de
40 milhóes sáo migrantes. Gente, que,
na sua quase totalidade, rompemos
com os laços de origem expulsos que
fomos de nossas terras, seja pela força
do dinheiro e da grilagem, seja pela
violência das armas. Asseguramos-
lhe que milhares de trabalhadores
camponeses foram e sáo mortos nesse
processo. Grandes empresas capitalis-
{as implantam-se na terra, em prejuí-
zo do campo. Esses nossos irmáos con-
tinuam vagando em busca de um lu-
gar onde üver, transformados em ver-
dadeiro exército de máo-de-obra de
reserva e de baixos salários. Sáo mi-
lhões de bóias-frias por esse Brasil
afora; sáo mais de 5 milhões de seres
humanos-crianças, jovens adultos e
idosos que habitam as tristes favelas
brasileiras.

Salário e Máo-de-Obra
disponível

Todo esse contingente de traba-
lhadores disponíveis, sentem grandes
dificuldades em conseguir emprego, o
que os obriga a trabalharem sujeitos
às mais precárias condiçóes de traba-
lho e em troca de salários rniseráveis.

Waldemar e o Papa no Morumbi

Esses salários se refletem nas condi-
çoes de moradia e de vida em geral.
Veja o exemplo de S. Bernardo do
Campo, a capital da indústria auto-
mobilística da América Latina: em
1964, havia 4 favelas, hoje sáo 54, o
que equivale dizer, que de cada 4 habi-
tantes de S. Bernardo, 1 é favelado.
Nas cidades do ABC, entre 200 mil
favelados, 50 mil chefes de família
trabalham, principalmente, na Bras-
temp, na Volkswagen, na Scania Va-

bis, na Mercedes Benz e outras em-
presas. Sáo nossos irmáos que habi-
tam em barracos paupérrimos.

Salário de fome que gera condi-
çóes precárias de moradia, de higiene
e de saúde, causando doenças e apres-
sando a morte. No Estado de S. Paulo,
em cada mil crianças até um ano de
idade, 67 morrem, vítimas, principal-
mente, de desnutriçáo. Sáo seres hu-
manos, frlhos de Deus, nossos frlhos.

Condiçóes de Trabalho
e Acidentes de Trabalho

Milhares e milhares de compa-
nheiros enfrentam uma jornada de
trabalho entre 12, 14 e até 16 horas
diárias sem descanso. Condições de-
sumanas dos ritmos de trabalho obri-
gam cada operário a gestos mecâni-
cos sempre mais velozes e, sob forte
repressáo patronal, levam ao esgota-
mento Íisico, muitas vezes irreparável
e até mesmo à loucura. O trabalho
sob constantes riscos de graves aci-
dentes, tem ceifado a vida de milhares
de nossos companheiros ou provoca-
do a sua mutilaçáo.

Caríssimo Papa, somos também
campeóes mundiais em acidentes de
trabalho. Para a mulher, a situaçáo é
ainda mais grave,porque dela se exi-
ge maior produçáo contra salários
ainda menores. As condiçóes de tra-
balho violentam sua condiçáo de mu-
lher. Quantos abortos se dáo nos re-
cintos de trabalho!... Soma-se a tudo,
a repressáo nas empresas-controle de
tempo até para ir ao sanitário, cons-
tante ameaça de desemprego sob qual-
quer pretexto, perseguiçáo aos com-
panheiros que se destacam pela-lide-
rança e, por isso, sáo demitidos; listas
negras dos indesejáveis, serviços de
segurança particular que prendem e
maltratam trabalhadores, como no ca-
so da Fiat de Minas Gerais. O empre-
sário é favorecido também pela rota-
tividade da máo de obra em cada 10
operários, pelo menos 4 perdem seu
emprego uma ou mais vezes ao ano,
desajustando o seu orçamento famili-
ar. A cada novo emprego, seu reajuste
salarial é neutralizado. A cada novo
emprego, ocorre um novo rebaixa-
mento do seu salário.

CONTINUA PAG. 11
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A CPO lança pesqulsa

Vod derc ter recebido uma pesquisa lançada pela CPO, visando fazerum
levantamento nacional sobre a Pastoral Openíria paú um maiorentrosamentoe
artioilaçío 4as Pastorais entre si, bem como para um *rvíço mais eficaz por paÍ-
b da CPO Nacional.

Nío esquoça- {e rcsgonder, 9so náo teúa chegado em suas mãos, pro.
cure os rcsponúveis pela Pastoral Operária paroquial oü diocesana de *ra re$ao.

A Comissáo.

Boletim da Conigeão de Pastoral
Operária
an-exa à CNBB -.etoü ltigoeLinha I
Reeponsáve} Oltvio BarÍsto Cromer
c.P:466
2?.1§ Volta Redonda'&I

Contribuição anuql
Gí sd00'para trabalhadoru
Cr$ 60,O0 Para outroa

ilitPTOBTANTE:

Enviar Vale-Postal, drgquo ou ordêm dp
Dagamento, em none de:-Oflüa Barteto Gomee
Banõ Real - Agência da Vila
Conta no 50õ1016
Volta Bedonda - Bi

CorDoalcaoo tuorrlo:
Grltlcr . Edllo"i.rornel do lloh lrtir
Rur Kcnnedy l0l/lll -Tcl.?61-9{oí2
.r-ovr ljueçri . Rio do Jrncirc

Nossa Capa (Revista VEIÂ 07{5'80 - S. Bemardo - 1'o

smprE estarâo, de uma forma ou de ou-
Ea, pre*ntes nas lutas do povo e do Mo'
virrehto Opeúrio, na defesa de ceus dirci'
tos e na constnrçto daju*ryle dape.4
ontiburylo dos ciistÍos e das IgleiIE é
hdfopcnsárct na cüniúads da libertaflo

PRE
SEN

TA
çÃo

Os cristlos e a8 lgrcjas egüÊrrm e

total-dos oprimidoo. t
A mirsao original e fundamtC

doo cristtros e das IgÍejas é FÍúr. E*!
mi8§!o, confiada Por Cristo, Érá dnd
concreto de eqperança e vida nova Plra
os pobtes s for uma rcryo§ta aoc aPdm
de iustka em cadà nova circrrasúância." Eipecialmenê, no meio operário ,
os cÍist[os prcstam su rctviço dÊ foma
orgrnizada ãtravég d8s Pastorais OPe_rá-

riú, doo Movimentos JOC e Am, da Co'
munidades Ecledais de Bar noc baittoe,
peüferias, favelas etc,aürando na oÍgmi'
i48o, formaçtro e emgdizaçIo da
trabalhadoteE.

Este número do Boletim daCPO Eg'
temunha este sniço e esta PrcEnça,
etreios-de coragem e fé nas lutar doc tn-'
bdhadorcs e dó povo oprimHo,no Bradl
e na América Lafina. hoie.

de maio - 1980 - ilarç6a pela Abert.ra das Negociiçôes)



Dom Romero

IJma Morte Cheia de Vida

pom Waldyr Calheiros de Novres
Biqpo de Yolta Redonda - RJ

ilíembro da CPO

El Salvador

Resuneição de êristo é nossa esperança. Deu-nos
o bentido de viver. A morte foi vencida. C nosso
Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Num

mundo onde se eçqlha a, morte só;tem sentido viver,
vencendo a morte. É o sentido da úorte e tessurreição
de Cristo: "Vim para que tenham vida em abundância."

Para nós cristãos, a Páscoa deste ano foi bem-vinda.
Foi em npssa América, no domingjo de Ramos, em El
Salvador, sepultado o pastor da Diocese, D. Oscar Ro- .

mero. "O Bom Pastor dá a vida".
Sua mortê charnou a atenção do mundo todo. Foi

um sinal. Prottistaram. Latnentâram. louvaram. Excla-
maram. Cgmo Cristo, D. Romero não expirou num leito
de hospital ou de $a .casa residencÍal. Ele celebrava a
memória da morte e ressurreição de Cristo. Memória
que o animava a dar sua vida. O discípulo não pode ser
tratado diferbnte do Mestre.

Por que sua morte repercutiu em todo mundo e
16o somente em El Salvador? '

Porque ele "foi morto",, e,"tão morreu". lma coi'
sa é monàr. Outra coisa é "úr morto". Morrer é riatural.
Morre-se na cama, de acidente, na rua. Pode-se até per-
guntar: -, de quê fulano morreu? Mas, "ser morto" é di-
ferente. Não se pergunta de quê mas, "porque" mata-
ram?

- É porque Dom Oscar Romero morava num país
do 3.o Mundo. Num país pobre, erplorado e explorador
dos pobres. Esurnos informados de que lá, 15 famílias
dominam toda a riqueza do paísà custa dos pobres. Em
san país mata-se nrais do que se morre. Matam os pobres
de miséria, de fome, de moradia insalubre,'de falta de
sarÍde. Matam e não'permitem pedir clemência: Quem
ousar pedir,ou reclamar que não màte de fome, é mono
poÍque não quer mgrrer,

]nfelizmente, esta situação não é privilfuio de El
Salvador. Os Bispos, gm Puebla, já rdvertiam e chama-
úâm â fiennãa bâre o mundo inteiro dizenclo í!uê o

clamor do ppvo "agota é claro, crescente, impetuoso, e,
g! d$n! caps, ameaçdor" (&|) ._Está é a situaçío deto-
da a América Latina no dizer dos Bispoí'.

Sempre ha'uma minoria a se aproveitar da maioria.
kí e aqui. kl, 15 famr'lias e as multinacionais. Aqui, as
multinacionais e mais de 15 famílias,.nosso país é maior.
São eses que se enriquecem à custa dos polires. São fa-
mílias que podêm se intitular "coveiros" dos pobres
da mesma foima que são'as multinacionais.

D. Oscar Romero se coloceu ao lado dos pobres.
Lugar perigoso. Daí, é que ele falava. E o que podia fa-
lar? - O que estava ouvindo, vendo, testemunhando: o
sofrimento e a morte de sua gente. Emprestou a sua voz
a estes que não podiam falar. Nâo só. Aiudava este povo
a se organizar e falar por eletmesmo. Oferecia.lhe um lu'
gar para que o povo pudesse'falar: as lgreias e suas de'
pendências. D. Romero levou a lgreia com ele para o
meio do povo sofrido, sangrado, matado.

- É também deste lugar, do lado do pobre, que ele
denuncia: 'â responsabilidade de todgsos nossos males é

a oligarquia de extremaJireita que não quer ceder seu§
privilégios e que está aliada aos militares, defensbr-es dos
ricos. Ainda hoje 

-ela 
tenta corromper alguns militares

para dar um golpe de Estado de extrema direita. A ati'
iude da lgreja com a oligarquia é c.lara: repele seus proie'
tos e recÉmâ o seu devór para com a justiça social" (la
Croix 6/2/80).



Ele podia vúer diferente. Podia viver encerrado em
sra residência episcopal. Quando soubesse de algum caso
de violência. bastava um telefonema para as autoridades.
Receberia, por certo, a promessa: "vamos tomar provi-
dências". Quem sabe? Podia até fazer um apelo à carida-
de cristã para uma coleta, em todas as lgreias para enter-
rar as vítimas da violência da oligarquia. Nâo seria mor-
tO. Morreria tranqüilamente, em sla cama. Viveria,
quem sâ6e?, muitos anos sem maior notícia. No Á.nuário
Pontifício estaria o dia dq seu falecirnento e o nome de
seu suoessor. Nada mais. Não seria sinal nem lá e nem no
mundo.

Mas, ele preferiu ficar no meio dos pobres. Suas pa-
lavras, sua presença, seu apoio à organização dos campo-
neses, sua animação às comunidades de base era uma
certeza Ce que Deus não era o culpado da iniqüidade
reinante. Achava-se , alí, no meio do povo, como pas-
tor, para "não chamarem o nome de Deus em vão. Nâo
podia ter sorte- diftrente do seu povo..A mesina
sorte que os seus seis sacerdotes, antes de seu pastor,
tiyeram, dando a vida por esse rebanho. Que morte
cheia de vida/. Dá vontade de viver, quando se vê uma
homem deste morrer/
. Esta é ,Tg experiência cle Deus libertador no meio

ge_seu pgvo. Não _importa clle se chegue, pessoalmente,
à Terra Pfometida. Moisés i,iu Can.íã;'b"d. iii;;;;
antes de chegar. Outro levou o povo até à Teira Éromã
uda. E a História cio povo de Deus que , ainda hoje,
::.lepe1g..O que. importa é que sejamos'fiéii a ,rte pã'rã
que se laberta da miséria , de opressão, da morte. 

'Este
pgv_o_gue quer- viver. Ressuneição é vida.É esta a pAS_
SAGEM , a PASCOA da mortá aparente para a vidaplena,_ioat. Esta é a páscoa oa lesiúrieiçãoiRÉSSüR:REIÇÃO $o é tornar a viver. É ,irã;, i,itenra ; pl#_
monte, a vida que é uma só.

Ação e organização de bairro
l\T os dias 26 e 27 dejaneiro de 1980, foi reelizado em Belo
]\ Hoú_onte, organizado pela ACO (tlÍovimento Açío Catô-

--' ' liga_Operária)rum Seminário Nacional sobrc exforiências
de ação 

-d9 
Baino. Estiveram prcsentes 47 participantes,-lepresen-

tando -vários tipos de experiências e engajamentos.
lllais otr menos na mesma época, o CEDAC (Centro de Ação

Comunitríria) organizou dois encontros também sobre experiên-
gls e organizqç_ões de Bairro. O l.o realizou+e em Nova lg*"çn/
RJ, nos_dias 01 e 02 de ferrcreiro de 1980 com participar-tes'do
Crntro§ul do país e o outro aconteceu nos ÍliasbT e 0-8 do mes-
mo rnês,_em_Fo\aleTalÇ9ará, com a participaçâo de vádas expe-
dências dos Estados do Nordeste.

Os objetivos destes três encontros fonm praticarnente os
me§mos:

a: Troca e análise das experiências a partir dos trabalhos
conctetos e da realidade dos bairros;
b:.Descobú a relaçitro entre ação de bairro, Sindicato e
demais lEtas, , oqgánizações pó_putares e da class opená-
na;
c: Traçar linhas comuns de ação para asseguÍard organiza-
ção-própria do bairro, seu papel na tranúbrrnaçãolocial;
d: Posibilitar , com o trabalho de bai'rro, a participaBâo-
e a formaçío dé toaa famÍlia operária, pará quà todci ôus'
membros assumam a luta da classe.

Nesies encontros foram colocadas e anafiúdas diversas

expgriências de bairro, testemunhos de úda e organizaçâo de fa-
míias operfuias, bem como , experiências de luÍa sindical e seu
rtlacionaÍnento com a orgnizrylõ no bairro.

Dos relatórios desses encontros, sintetizamos aqui, algumas
das prllcipais conclusões para o trabalho de bairro e-rua ligação
com a luta ampla de todos os trabalhadores:

1: O bairro é também um lugar privilegiado para organiza-
ç!Ío e luta dos trabalhadores. Aí vive a.messa operária, as
famflias de todas as categorias de trabalhadores. ô baino é
igualmenê, lugar de exploraçâo e domiraçáo dos trabalha-
dores. impostas oela sociedade de consumo.

2: O instrumento próprio de conscientizaçâo , oryanização
e luta do baino é a Associaçáo de IlÍoradorcs. Ela tem irm
papel tág importanê na transformaçÍo e constnrçâo da no-
va socbdade como as demais organizações operárias e popu-
lares;

3: As organizações de baino dercm .ser autonomas e inde-
pendenúes -ern relação ao estado furefeitura), iarti«Ios e/ou
lnteresses de pessoas ou grulros. Dercm ser dirieidas e orien-
lndac pelos pópdos moãd.ires na defesa dos dus interesser
a paÍir dos problemas concrctos tanto de ordem econômi-
ca, como política, social, cultural e religiosa.

4: As organizaçôes de bairro-cievem ser democníticas,isto
é, devern ;>ossibilitar a particiiraçâo rie toiios (iovens,crian-
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cas. velhos. mulheÍes, desempregados...) na§ discusôes e

à".iro"t , nas lutas específicas Aó Uairro. Derta fôrma esta-

Érnoiã"ir".tando e ê&rcando o povo, formando seus líde-
res para as tutas populares e da classe openíria;

5: O trabalho de bairro, além de possibilitar aos morado-
res o qovemo de sra vida comunitária, deve apresentar

,rooostis e reivindicações âs autoridades compeüentes,

iohrlçoes para as neceúdades do baino, sra organização,

É* .o*ô aprcsntâr altemativas de organização da socie-

dade como um tqdo;

6: No processo de formaçío da Associaçío de Moradores

faz +e ne,cessário a participaçío de todos os gÍtlP9§ eltst:'l-
iàs no baino (eÍuóos iovlns- dubes @m&s'-Círculos Bi'
iri"à.. 

-p*iátt -op"*t1,, 
úovimentoí"mutiroes"')- onde'

cárnõ-inãiaaores dã bairro, possam diíEtir os problemas

e traçar progrãmas comuns voltados aos interesses dâ maro-

ria.

7: Frente às diretorias "pe, g8" e politiqueiros da Asso'

"iaao-a""rnos 
organizarõom-todos-os grupos de base do

bairro, chapas de oposiçãq Para tomar, as-diretorias das

mesmas e cálocáfas â serliço-das necessitla«les e"interesses

dos moradores. Estes grupoi & base e as úapas de opo§i'

çÍÍo , deverío pressionar para que a sede da -Associação, 
com

iodos os t"c,it o, de qire diipõe', seja colocada a serviço

de todos.

8: Assim como â legislaçâo úrdi"rt, os .Eltatutos das

Associaçôes deverâo ser alterados para possibilitar a auto'
nomia e independência daç organizações populares.

9: Toda mobilização ampla deve ser fruto de um trabalho
de base bem orgúizado ê também deve garantir que após
a mobilizaçllo se desenvolva a organizaçlo de base;

10:As lutas é as organizações dos bairros derrcm estar inti-
mamente relacionatlas com as demais lutas e organizaçÚes
da Classe Operária.

11: A Pastonl Opeúria e todos os gnrpos de cristãos noc
baiÊos assrmindo as lutas populares e, levando em conta
esês pontos, estarâo contribuindo na constnrçâo do Reino
de Deus, já com sinais concretos nesta realidade.

NOTAS E NOTÍCIAS
O LEITORCOM APALAVRA

Itrcoatiara -' Am, 5 de março de 1980'

Chegando lqui ae volta de ltaici'
encontrei ã CirculÀr de voés'-"---+-eenê sostaÍia de acompuúar

" "".ú"ií* da-camiúada da CPO' Faz

Lriroo or," a Prelazia tenta trabalhar com

;;ú'düd;Á *as . com a cPT desde

a oriqem.- i Sub"*os dos sofrimentds do tra'
uafruíoiuiUano, e quercmos e'star ao la-

do dele. EsPeramos. çe o Bobtim nos

aiude e.nos anime e que possamos.inYtar

e-xperiências do nosso p-ovo.trabalnador'' Conte com as oraç0es da gente,

Abracos em Cristo,
Jorge ilIankeel -' BisPo de ltacoa-
tíara

A ÁCO REALIZA CONSELHO
NACIONAI,

Realizou+e no Rio de Janeiro nos

dias 1i, zo e 21 & abril , o Conflho
Nacional da ACO, com a Prcsnça oe ou

r€Dresentantes de 4 regiões do país'

O Conslho fez-num Primeiro mo'
mento, o estudo dq rcalidade operária,

utrave. do qual s Éde captar que desa'

ffit;'õ;*nt ãô' nã.i" à lcó do Bra-

dl.
Num segundo momento, foram

^rr"sntados 
os-rcsrltados de uma pe§qui-

ü f.ita enfr os míitantes da ACO a quat

Éotou onde ela está prcsnte e que tipo
de ensaiamento têm seus militantes'-- - -úoois 

disso' Dom C-elso Pinto, bis'
oo ut*ili* do Rio de Janeiro, orientou
[ma reflexeo sobre a tgreja comprometi;



da com a classe operária, deixando a to-
dos um elaro desafio: esênder a ação mi-
[tmte para atingir o inaior número de
trabalhadorcs.

Em seguida, foi feita uma avaliaçto
da reâo do movimento e se enc+minhou
concietametrE o trabalho fuhrro quanto
à organizoçÍo, expansto, Íinanças e publi-
c*ões rbstinadas aos trabalhadores e à
foimrcâo dos seus militanbs.

ô Conrelho tirou uma nota de ôoli-
düiedade aos nnetalúrgicos em grcvB, no
ABC.

ENCONTRO LATINO
AMERICANO DAS CEBS

ONZE PAT§ES REI,JNIDOS PARA
I.JM ENCONTRO SOBRE
COMI.'NIDADEDE BASE

Com a presença de ll países, nos
dia§ 04 a 12 de março de 1980, realizou-
se no Oentro de PastoÍal da Diocese de
Volta Redonda, um Encontro latino"ame-
ricano de Comunidade de Base.

Durante esses dias, 76 pesoas (bis-
pos e leigos) ouviram relatôrios do qrrc
se faz em cada país dentro da faixa da
opçlo lrlos pobres. Fizeram sínteses e
dãüobriram pistaspara enriquecimento de
seu trabalho. Aprofundaram o tema da
ligaçlo ente fé e üda. A realidade lati-
no-Àmericana foi considerada em seus
rdrios aspectos, identificando* aí a face
sofredora de Cristo em cada país da Amé-
rica Latina. Chamou*ros a atenção a ex-
posf,ão de El Salvador que mostrou a luta
da libertaçâo de seu povo, fotos de seus
máúires na 'OpgÍo prcferencial pelos po-
bIEs".

Além do Méúco, cujo secretaiiado
foi quem pr€paroue coordenou oencon-
tro, participaram: Guatemala, Costa Rica,
El Salvador, Argentina, Penr, Equador,
Colômbia, Bolívia e Brasil.

_P6dep constatar o seguinte;.
Vuiedade de experiéncias

dentro da unidade; Todhs as experiências
se fundamentam no Evarrgelho e são Co-
munidades eclesiais; O compromisso na
libértaçáo do povo no seu snüdo inte-
gral; A CEB é um lugar onde os oprimi-
dos se encontram na.me'sma aspiraçfu; A
Igreja a sÍviço dos pobrcs conforme
opçÍo preferencial de Puebla, Na ÇEB.
se elebra a fé dentro do comprom§«l;
É uma celebraçâo do Senhor n:a pr:ádca
Iibertadora; A história da Bíblia é fonúe
de eqpiritualidade e permitê descobrir
que a história do povo é também fonte
de espirihralidade. Memória.da vida do
povo; A persegu[Eo, o martírio e morte

- dâo üda para a busca da libertação; A
orqlo é um mornento central e fônte de
eryiritualidade: .

a) a BÍblia,liwo de oraçÍo.
b) a oraçío, criadora de expressões

com Deus e inníos- A celebraç6o da fé
é uma fqrma de evangelizar. Tem um
poder convocador: reúne a assembléia,

.prov(rca â conrtrsío. As próprias CEBs
se e\xaqgplizam e ao povo em conjunto;
A eqpiritualidade nlo é um momento
nas CEBs e sim uma mística de experiên-
cia de Deus.

Isto nío demonstra toda riqueza. É
apenas uÍga anrostra. Ver a luta comum
em úrios países, o compromisso liberta-
dor do povo de Deus alimenta a caminha-
ál ãq nnso ÍÁ a Ãn nncon nanaranlcca

CARTA DO§ PARTICIPANTES DO

- ENCONTRO A DOM ROMERO,
Às vÉsPERAs Do sEU AssAssnrÁTo :

Informados do sofrimento da Iseia
em El Salvador, os Bisposl sacerdoÉs"e
leigos, prcsntes ao enõontro, assinaram
uma.carta de apoio a Dom Romero, bis-
po de El Salvador que se corttitui uma
"coluna de bronze" na defesa do oovo
oprimido. Eis o texto da caÍa:

. Voha Redonda, l2é março de 1980.

Quetido Dom Oscar Romero

Durante esê Encontro deCEBs de
várias dioceses fatinoamericáías, nosos
irmãos de El SalvadoÍ nos informaram
ds diÍisuldades e sofrimentos que o po'
vo enütnta em sua luta pela libertaçío.
Nor contaram tamHm como o seúor
está sendo 'trm muro de ferro e uma co'
luna de bronze (Jer, 1) no anúncio da
Palarrya de Deus para defender o povo
contra os sus opressores. Sabemos que

tudo isso é para o súor, ao rnesmo
úempo,uma fónte dê alegia e sofrimento.

Unidos ao seúor e-a seu povo, pe-
dimos a Deus que lhe dê todos os dias
a mesma elteza e §êguÍ:uilça que deu ao
orofeta Jeremias e que Jesus deu a seus
âpôstolos: 'Nso ênfirarn medo/ Eu estou
com vooês". Pedimos que possa ter a co-
ragpm l8Ía o *ni-ço de Deus comô üz
prófeta-r"aías: 'bféÍeci minha face com!'
pedra ürríssima conEa os que me acusa-
iam, çaluniavam, denunciávam e toúu-
Íaraln" (Isaias 53)r.

§radecemos dé coraçío o testemu-
úo de martírio que sua lgreja nos rcm
damdo e ao mundointeiró. O seúorestá

'dando prora concÍ€ta de quC a força da
üda é mais forte que as foryas do mal que
a esmagam.

Para o súor e todo o rÊu povo,
um forte abraço na espemnça do Cristo
Ressuscitado

lFratemalmente, (seguem as assifia-
turas de bispos, sacerdotese lergos).

o juiz daquela comarca indiciou nof en-
tre os detidos,escolhendoos como "cabe-
ças do moyimento", que responderlo a
inquédto sob acusaçâo de "desmatarnen-
to e invasto de terras".

Segrndo o presidente daFE-fÀG,na
noite da prisão dos larradores e do padre,
a situaçlo chegou a ser crítica. "Durante
mais de 10 homs, cerra de 500 pessoas
pennaneoeram à porta da Delegacia de
Cachoeiras de Macacu diante de gande
contingente de policiais fortemente ar-
mados". Os lawadores foram übertados
no início da madnrgada, Íms sras ferra-
mentas continuaram rctidas.

No, dia 3l de janeiro, os lavradores
distribuíram a segrinte nota no Largo de
Sâo Francisco, no Rio de Janeiro; onde
reivindicavam:

"Quercmos e direito de trabalhar
a tetra ê nela proúuir
Queremos uma solução definitiva

do INCRA assegurando o aÉsentarnento
,las famflias, atravésde norra desapropria-
cío da área.' 

Queremos reforma agníria.
Terra para quem nela tnbalha ou
quer trabalhar
Nossa oroducão ooderá asssurar a
baixa do cust'o Oe viOa
Protestamos contra violência contraI tnbalhadolrs."
Contamos com sla solidariedade." 

.

Notícias do Ceará
A Comissão de Pastoral Operária

de Fortaleza informa que o Movi'mento
Openírio do'Ceaní, campo e cidade, está
dr"do passos sguro§, apesar das dificrrl-
dades. Algumas categorias, como os sapa-
teiros, metalúrgicos... estâo s orgmizm-
do çm Oposições Sindicais. Outras_catego-
rias'como os vigilantes estão organbando
sra Associaçío. Vários Sindicatos estío
se articulando para atividades comurs,
como a comemoração do 1.o de Maio...
DestacanÍos tambem a grande movimen-
táçío nos bairros. Várias comunidades
se rcuniram e foram ao prcfeito reinvin-
dicar melhoramento para os bairros.

Uma das dificulilades que encon-
tramos é a afiqão de grupoc políticol,
qui nem smprc permitem aor tra.balhe-
doies e ao povo camiúarcm com auto-

Lavradores prôtestam
. contra prisões

No dia 30 de janeiro, no município
de Cacloeiras de Nlacaoçperto de Fribur-

- go, no Estado do Rio, 89 lavradorcs fo-
ram presos, incluindo mulheres e crianças,
juntocom o Pe. Joaquim Van kuwen, da
Comissâo Pastoral da Terra, acusados de
invadirem terras da fazenda Boa l!trorte.
Aoesar de soltos no mesmo dia à noite-

nomia e intfupendêrrcia nas zuaílutas e
na sra organizaçÍo.

. Na zona'rural, o. trabalho sindcal
e-stá firme em muitos fontos do interior
do Ceaní. Os encontroi ,que estâo sendo
feitos qiudam aos traballiado*, , únti-

. rÊms unidos e fortes na luta.
pentro dessa situapão. a pastoral

Operária e o Trabalho ae tgója no ,"io
rural procuram dar sra coniti6uiceo. seu

?poio, asslmindo com este povo sofie-
dor a camiúada de sua própria liberta-



Campanha salarial

- (melodia da música Naturezn)

Ref. Nío dá, nío dá
Pra ficar parado não
O operário,é quem trabdha

o lucro é do patrâo

l. Olha seu moço ' -'

Essa.vida de operário.
Com este baixo salário

'Nro dá nem pra compnr pío
Por outro lado
O oatrao sem fazernada
Teim uma üda folgada

1 A cuSas de nosas-mÍoc

2. O compuúeiro' da fábrica e da construgâo
Formamos a uniâo
De todas as caúegorias
Vamos lutar

'Com muita fé e coragem
Nós temos maior vantagem
Somos grande maioria.

3. Olha dortor
Dlgo com sineridade
§em a estabilidade
Nâo podemos trabalhar
Pois o patrto ''
Quando quer nos manda embora
§e prccisa a qualquer hora
Põe um outro no lugar

4. O companheiro
Pra acabar com esse md
Nosso piso saladal
Nos dá muita garantia
§e o patrâo manda o pclo embora
Tem que por na mesrna hora
Outro com a mesma quanüa

A PASTORAL OPERÁRIA APÓIA- 
ACAMPANHASALARHL

' 14 mil trabalhadores
rurais em

greve na Bahia
' Os trabalhadores nas fazendas de

,café ile Barra do Chocae Yitória da Con-
quista entraram em gEYe no dia 12 de
úaio. O Comurdo de greve afirma que
l4 Íní trabalhadorçg estío paralisador.
O movimento é o primeirs rcalizads ng
árca nrnl, na Búia, após 1964, e pode
atingr 40 mit c,amponens§. Os trabalha-
dorcs reinvindicam uma didda de Cr$ . . .

155,00. O valor nrédio das diádas é de
Cr$ 10600.

JOINVILLE - SC,

Congresso Ecumênico

d e 'leologia

Nos dias 20 de fãrerciro ate 2 &
março de 1980 realizou+e em Sío Paulo
o [V Congresso Internacional Ecumêni-
co de Teologfu, promovido pela Associa-

Éo de Teôlolop do Teneiro Mundo.
Um dos obietivos dessa
Associaçáo é chegar a uma teologia mais
cnaiqÃa c mnis liondn à nrática concreta

das Comunidades Cristâs de Base que visam
unra transform+ío ü sociedade.-O assun-
to do Congreso foi sobrc a visâo de Igre-
F que está srrgindo a partir da pnáiica
das Comunidades Cristãs populares. Havia
mais de 150 participmtes, vindos ,dos
paíçs pobres da América ladna, da Ãsia,
da Africa; da América Central, do Caribe
e das mhoús pobres e marginalizadas da
América do Norte.

Foram l0 tlias d€ tra-
.ahos intensos. Estavam ali rcunidos teó-
logos, iciólogos, operários, agricultores,
índior, negror, honrens e mulheres, bis-
pos católicos e proEstsntes,padrcse pas-
tores , açntes de pastoral e animadores
de comunidades.

No Íinal dô Congreso,
aproleram um documentoide 17 páginas
em que estío reunidas as principais con-
dusõec do encontro. Um rccrmo destas
conclusões foi apresntado por eles numa
carta dirigida aor cristíos que virrcm e ce-
hbram a sra fé nas comunidades cristãs'
populares-dos paÍses e regiões pob'res do-mundo. E o que aparece como encârte
nesta ediçío do Boletim.

Pastoral Operária de \

Joinville e Curitiba
realizam encontros

Realâou* em Joinülle nos dias
19,20 e 2l & abril de 1980 um encon-
tro de PastoÍal Openfuia. Este encontro
contou com a presnça de 60 tnbalha-
dores: constnrçío civil, dordsticas,
'profesores, metalúrgicos químicos, c-o-

merciários, banedrios e agricultorcs vincu-
lados à CPT, vindos de 8 cidades do Esta-
do de Santa Caarina.

. Os puticipantes preseiltes coloca-
ram em oomum sras experiências e rc.
fletinm sobre a camiúada feita pela clas-
* operária, iluminandoo com a luz da fé.
Iso permitiu aprofundar o que é a Pasto-
ral Oper:ária. Daí sairam com um planeja-
mento feito para daÍ continuidade ao tra-
balho.

CURITIBA

Também em Curitiba foi rcalizado
um encontro 

.nessa 
mesma data com a

Dresncs de rcorcsentantes de 12 bainoo
ã"rt" ôiarau, ârum ae outros vindos de
Apucarana, Francisco 'Beltrão; Dois Vi'

ziúos e Londrina. Estirrcram nesê en-
contro 4gricultores e bóias{rias vinculà-
doo à CPT.

Os tnbalhadores em grcve no ABC
Paulista foram indiretameníe animadores
desces dois enconftos, pelo cu testemu"
$o_ du firmeza, organiiaçío e criativida-
de demonstradas na luta pelas uras juEtss
reivindicações.

Nese encontro for"m'"profunaaAis
as penpectivas do movimento operário
sindicsl brasileiro. TamHm foi feito um
estudo sobre a participaçáó d" mrrllr;;
toda a famíia nas lutas operárias.Outro
tema tratado foi a evoluçeo e a oryaniza-
çâo da Pastoral Openíria no Paraú e no
Brasil

- -Çomo conduslo deste ponto,
c3nstituiu_* uma Comissío Regional de
Pastoral Openíria.

Esses dois encontros àontro-
com o apoio dos bispos: Dom Greeorio
(Lorgville) e Dom Pêdro Fedalto (-Curi.
üba).'

!,.9i,|:iàii§& ',§ 1 ,r:f 6'r U,
l§a
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A lgrej a presente na
cia, conseguirá ewaziá{o. A cla
ria, o poYo maryinalizadoentend
nou e está ass.rmindo, pela
que é viver lgreja e qual seu pal
tas concrctas do dia a dia, na c
pela total libertaçÍo.

As aspiraçoes profundr"
e libertaça'o do povo explorado
bres rh Deus - e a missão hil
classe olrrária tle transforma
sociedade e de construçáo de u
dade nova conr€rgem, hoje, n

prooesso, com o Prpjeto de Deu
em Jesrs Cristo e assrmido, e,
mene , na-prática, pelas lgrejas,
e na América Latina.

As lgrejas, com sras mrfl
mo e instnrmentos pmtorais
dos pobres, r€m desempeúm,
sra missilo prôpria e insrbct
constnrçâo da nora sociedade t
velando.e elebrando os sinais
de Deus.

O que há de novo nelsa c
está na forma como a Igreja u
situa nessa sociedatle de clases
neira como,-determinada pelas
concretas e pelos apelos de gr
cumprc 'seu pennanenE pape[ o

permaneendo no seu campo s
lizar para d intereses e re$ltr
srbstituír os trabalhadores, o
a sociedade ciúil, pom seus {rg
trumentos próprios, nas tsÍ
tamHm lhes Mo eqpecífics.

À posiçáo clara e definid:
pela lgrcja do Brasil (padres
CNBB) e, sobretudo, pelas cor

- Povo de Deus -- nesta luta
dasse operária brasileira têm,*
gjuda{o a própria lgrcja no s

reencontrar e cumprir s.r+misá
indispensrírcl e_ fundanrcntal p
dadeira e total libeÍaçío dd
oprimidos.

A lgreja, atravÉs da práti
fiéis, quer na fábrica, no bairrr
po, nas lutas concretas... color
guestâo central da socbdade n
vemos e da constnrçâo de uma
democrática, lirrre e justa.

Jamú a lgreja iní admit
ração sobte o povo, a üolaçâo
tos da pessoa dos trabalhadore
reitos que eles tôm como classe,
Igpja vai questionar e denunct
esta situaçáo de 'dominaçlto
causas, que nto perrniê a liber
ticipaçâo, a justia e aigualdat
hómens. Sua açâo será sempre r

coneqüente e eÍicaz na luta de
dos oprimidos

Assuminrio esta posiçlo r
a Igreja Em corscÉncia qrc ser in
tlida, pereguida, caluniada e ri
até a -morte por causa tlos p<
daqueles que defendem a doh
poucos sobrc a maioria.

Igreja do Brasil rem, nestes últi-
mos anos, assrmindo na pnítica
e com atitudes concretas, posiçâo

firme ê clara em favor dos pobres, dos ex-
plorados, dos trabalhadores do campo e

ila cidade. Ela tomaesta posição basôada
em profundas e Srias convicçóes.

1.o Frcnúe aos fatos e sihraçôes da
realidade analisados na sua lrlobali'
dade a lgreja n6o pode e nlÍo deve

ficar indiferente.
2.o Porque é da sra misslío Evangé-
Iica, cpnfiida por Jezus Cristo e
reafirmada agora em Puebla, na
"opg[o pelos pobres''

"Bem arrcnturados os perseguidos
por causa da justiça, porque deles
é o Reino dos Céus.' (Mt. 5,10).

"l) sangue dos mártires, semenúe de
novos cristâos" (ferhrliano - 2.o
séarlo)

3.o Porque.a pÉtica dos cristãos,
das comunidades fermenta a pró-
pria lgreja e toda a socbdade.
E a prôpria lgreja reencontrando+e

com sua rerCadeira, original e histórica
ürissito. Este resituar-se nesta caminhada,
está s dando não a partir de princípio
mtri, a partir dos fatos, dns situações
concÍ€tas de injustiça, de exploraçío
e arbitrariedades,.. E sobretudo, a partir' do testemunho e de ações concretas das
comunidades cristils.

A lgreja, iluminando êsta realidade
à.luz do Evangelho, age, cumprindo a
sua missÍo de servir.

Constatarnos que a lgreja do Brasil
rcm conquistando eqpaço e credibilidade
junto ao.povo oprimido, à classe gp"ráq
por apoiar, como justas, sras lutas. E
inegável, hoje, sua valiosa contribuição ao
Movimento openirio brasileiro. Este espa-

çodimenúo conquista«lo pelos trabalha-
dore-s, ninguém, jamú, nem pela violên-



rtas dos traba,lhadores
A solidariedade da§,tr grejas

lioc . evangélicos, bispos, pastores e
mmbros de diversas lgrejas, r4qpi
lc ensinos do Evangelho de Nosso
r Jeqrs Cristo, fundamentado no
nnho das Escrituras Sagradas, de-
pr da liberdade de pensamento, ex-
r e orgarúaçÍo identificados com a
ia justiça que se manifesta por con-
dignas de vida, somos pela paúici-
livre e plena de todos os setores da
tde nas decisões nacionais 'e con-
I a todos os atos de arbitrariedade
*âo. {
Frcnte aos atuais acontecimentos
rque Industrial de SlÍo Paulo,vimos
:er nossa solidariedade. aos «iiiení-
rtalúrgicos em greve e àqueles que
t colocado ao seu lado na justa luta
lro desenvolvendo, ordeira e pacifi-
Ê, na busca de melhores condiçôes
h, de trabalho e de efetiva partici-

paçâo, em todos os níveis da vida nacio-
àal. P.ecorúrccemos que a luta dos meta-
lúrgicos é parte de uma luta mais unpla
em que' estilo envolvidos também outros
setores da sociedade bmsileira na cons-
truçÍo de uma sociedade mais justa.

Expressamos ainda nosso Prote§to
contra as prisoes e as violências de que
foram vítimas lí«lercs sindicais, operários
e reprcsntanúes de diversos storcs da
socidda«le. i\{anifestamos nosso repúdio
e prcocupaçltíJ com. os evidentes lnais
de que ss busca rcaúvar no país um rcgi'
me iie repressão e arbítrio.

Sentimoaos irmanados com as aü-
tudes assumidas p€la lgreja Católica,
através do testemrunho de eus bispos,
saerdoúes e leisos oue têm s uosicióna-
do puh-licarneq6 aolado dos tràbalhadó-
Í€s ha luta pelos sus legítimos direitos.

Sáo Paulo e Rio,23 de abril de lgg0
§eguem as assinaturas

0s op€rários cristãos

classe trabalhadora
A Pastoral Operária e a Açío Cató-

üca Operáda, juntas com Dom Claudio,
Bispô do ABC nto querem outra coisa
senâo colocar* ao srviço da class tra-
balhadora. Náo somos uma faoção,sindi-
cal. Nâo somosum grupo político. Somos
a prcEnça dos üabalhadorcs dentro'*
lgçja e a prcsnça da _Igrcja entrc os tra:
balhadores. .;l

Estamos participandó e apoiandô
ativamente a campanha salaÍial dos rúe.
talúryicos do ABC. Ajudamos a $stentli
a $ErE como a única arma possírrl diart,
te de patrões intransigentes apoiadoa nu6
gorcmo inEresado em prplongar o snp-i
úo saladal. PoÉm, nto o fazemos I)ôr
decisío da lgrcja, mas sim por decisão ila
categoria. Nosso primeito comprorÉ*o
é com a libertaçao daclass trabalhadora.

Nossa fé e nossa ação

Somos solidrírios com os motçristas
do ABC na vitoriosa luta traradr pcla
rcalizaçÍo da eleiçâo sindica[ '

Condamunos todo ó ltovo cristâo.
- a dar seu apoio à continúdade da
luta justa dos rnetalúryicos ,fle nosa'
rcgiâo, acatando as decisões das
asembléias
-- a animar eus companheiros, vi-
ziúoo e palentm que estÍo em
glÊlE
-- a contribuir.com o Fundo de
Grcrt, enviando alimentos
Com estas atitudes urunciamos um

ernrrgelho de jusüça e libertaçâo, para
que os trabalhadores, rrcrdadeiros templos
de Deus, nío sjam profanados pelos do-
nos do Capital.

Subsecretários da
CNBB apoiam D. Cláudio

§uaçu,11 de abril de 1980.

b amigoi Dom Claudio ÍIummes.

Reunidos ern Encontro Nacional de
d Oprária no C,ento de Forma-
le lriova lguaçu - 09 a I I de abril -

hüsecretários Regionais da CNBB
ms da Comisslto de Pastoral Operá-
lita:ntes do Mundo Openário e parti-
e outros, decidimos prestar nossa
L e IRRESTRITA SOLIDARIE-
i à lgrcja de Santo AndÍé, na sua

" 
nesta hora em que órgâos da im-

" maliclosa e leüanamente, detur-
$a atuaçilo pastoral de apoio aos
ios e ris sras justas reivinCicações.

Esta mesma solidariedade se estende aos
openários ern greÊ.

Nesta oportunidade denunciamos
e repudianros, mú uma vez, a capciosa

'política de dominaçáo e de esmagamento
imposta aos Movimentos Operários em
geral, sobretudo no que diz rcspeito à
liberdade e autonomia sinCicais, bem co-
mo ao direito Ce greeve.

Apesar disso, e lrot isso, nos senti-
" mos unidos e solidários com toda a classe
operária, êm snras diversas manifestações.
certos de que a luta é árdua, mas há úoü-
vos de ESFERANÇA.quando,em çstos
con_c1e_tos, se solidifique, sempre mais, a
LJNIAO do Mundo Olrrerio.

f!
T

h

. Pastoral Operária do ABC
Açâo Católica Openária do ABC
Don Clàudio Humrnes - Bispo de
Santo AndÉ.

Sto. AndrÉ l.o de maio 1980 - dia do
trabalhador

,l



Nota oficial da CIr{BB
"A crise social que oBrasilvematra-

rrcssando criou uma §tuaçto gÍave, que
pr€ocupa a todos. Atrards de sua hierar-
quia local, vinendo de perto o deenrolar
dos acontecimentos, a lgreja tomou posi-
g&, sem compromissos eom Partidos.
Seu posicionamento deqpertou rcações
escanâatiz«las naqueles quL: descoúe'cem
ou sê recusam a recoúecer aquilo Que de
fato está em jogo nesta crise.

ós auténticos líderes operários sem-
prc npudiaram manobras de infiltração
dos interessados em manipular o povo
pllâ objetivo.s estranhos à própria õons-
q-enila poFuar e ao amor para com a
pátria.

Nâo estâo em jogo apenas o índicc
de proürtividade, o piso salarial e a esta-
biliaadê que, em outro contexto , seriam
obieto de neeociacôes. sem o recursot
virilcnaa. o {ue eitá ein jogo na crise é
a oróoria orsanizacão dos mecanismos da
politiã" r".iãi do 'país. A verdade é que,
àté'agora, ela foi 'oütorgada na medida
em que aliviava tensões, sem afetar os

rrcrdadeiros árbitros das conoesQes. Ago'
ra acontece um fato novo, que é simples'
,mente este: ss enúenas de milhares da'
queles que são afetados pela política
sbcial qtrerem participar das decisôes
que atirigem diretamente sra vida, seu

trabalho, sra famflia. Nto querem im'
poÍ, desejam negociar, quercm parti-
óipar, porque já compreenderam a in-
consistência de uma política de conces-
soeJ f"itas em reqposta a conflitos de
altos custos sociais.

- A pretênslo é justa. É exigência
elementar de uma democracia que se Drc-
te^ndg nâo só política, mas soàal e êco-
nolnrca.

Se a pretensâo é jüsta, nilo há

1o!"o:^ ,p9,:r":ldrlo_. ^se 1-lsryj.a 
tle

ilÍo há grandeza em pretender opor à
iustica uma duvitlosa lesalidadê. Para
irrcm ae uma legalidade fdrmal,é preciso
sempre visar aos imperativos da justiça.
Os openírios apreqderam no sofrimento
que, infelizmente, a bgalidade não é

iSrnl para todos. Eles sabem dos subor-
nos, dos rcpasses scretos de crrstos ao
consrmidor, da captação de recursos
e zubsídios para minorias, paÍa os favorcs
do emprepismo e a ostentação das mor-
domias.

A lgreja ama sineramenê a todos,
mr odeia a injustiça, a hipocrisia e a im-
postura.

Nos momentos de intensa turbulên-
cia, a solução é ganhar altura. E na crise
atual, gaúar altura signifrca o camirthar
para um pacto social que respeite a di$i-
dade e aceite a participação do povo nas
decisôes que são vitais para a nação. A
pz só é possÍrrcl com justiça e a justiça
nío se consoüda com o jogo ambígüo
das outorgas e capitulaçúeõ. A justiçà se
consolida pela participação. Só 

-um 
povo

que participa é g,apu, de aceitar com rligni-
dade os sacrifícios para o bem comúm,
antes que esses sacrifícios se tomem into-
lerárrcis."

23194180

f). Paulo Evaristo e

D. Cláudio assinap'nota
Algreja,agreveealei

'?or qtre a lgreja apóia os grcüstas?
A greÍe é urn ínstrumento justo de

eeivindicação, {ue â própria Constituição
aÍirna sr um direito dos trabalhadores.

Quando o seu gaúo se toma insr-
ficiente para que sla famflia viva com
digrridade, Erando necessita de melhores
condições de trabalho e de segurança no
emprego, quando deseja uma rcmunera-
ç,tu -rir ju{a,,a{eçada ao esforço que

emprcgador, o trabalhador faz suas n
'diçaçõe§.

E nem smpre .o emPregador co
preende e aceita, desde logoa necesd

de fazer almrma.§ concessões,só rcí
.ao trabalhadoÍ-o rccurso de's I

a entregar zua força de trabalho, qu
único elemento de que dispõe. O
mútas rczeB nío percebe que o inút
ou comerciante estâo fazendo grert
mútas ocasiôes, desejando receber
diúeiro por suas merçadorias, neg
a entregáias, fazendo ümâ grEY€ r

Constitu§ío nlÍo permite. Por isso
óleo, falta leite, falta came, falta I

A mercadoria do trabalhador
força de trabalho e sua grcve é um d

rccôúecido e assegurado pela Con
çao.

Nos momentos de grcw o tral
dor fica mais exposto, pois nem s
é compreendido e , alén'l disso, con
sofrer privações. A Egreja, seguir
Cristo, tem o dever de amperar e i

os que lutam pacificamenê por cbj
justos e que, nessa luta, sofiem as ,

qüências de sua fraqueza econômica
Como a Igreja ryóia os grcvist

Á Igreja nío propõe gever
orgmiza gr€ves, não proorra or
as decisões dos srevistas ê iamais n
de o absrrdo dJaecidir peios trabâ
IE§.

Cumprindo sua missão espir
que se rediza no plano temporal,a
oferece apoio espiritual e material
que os tfabahadores possam decid
úo homens livres, sem medo,sem c
e sem a pressão da fonre sobre sras
lias. Além disso, a Igreja coloca à di

ção dos trabalhadores a experienci
conhecimentos de cristtos - leig
padres -, especialmente juristas,
que os trabalhadores possam decidi
pleno recoúecimento dos fatos, d
e das consqüéncias das deeisçss.

Por rme anoiar sr€vistss denr



-rledarada a ilegalidade da grele e ôecrcta- .

da a intervenção nos sindicatos?

, O apoio em tais circunstáncias não
Em qualquer sentido de desafio à ar-
toridades ou de incenüvo à prdtica de

legalida&. Declarada ilegal a grere e de-
setada a intervençâo nos sindicatos, os
trabalhadorcs continuarn sendo pessoas
humanas, cujos direitor Urn6rr;snrais,
afirmados e garantldos pela ConstituilÍo,
prccisam ser proúegidos.

Cedendo locais para rcuniões. a lere-
ja drí condições para lue os trabaltiadõres
exerçam os direitos de reuniâo e de ex.
presâo çe a Constituiçlo conferc a
todos os cidadíos. Além disso, nesse mo-
mento pesa maior ameaça sobrc a liber-
4"4e 4" locomoçío, o direito à integri-
dade fisica, o diieito àinviolabilidade-clo
domicflio e o póprio direito â vida do
trabalhador. Aumenta, portanto, a necessi-
dade de proêção. '

A Igfeja nío sria cristá 
.s 

não
desse apoio para os trabalhadores pode-
Íem prcservar sra digridade, defénder
seÍrs direitos, inclusirrc os trabalhistas.
sem sofirr hümilh*ões. É fato núblico
e notório que nâo íó a lgreja rcir aado
esse apoio, pois, de todas ú partes do
Brasil, pessoas de diferentes bnfissoesrcligiof!, motivadas por snúmeíIoí
de soüdariedade humúa, vêm dando
usüentação moral e material aos'traba-
Ihadores.

Quanto aos prcceitos de Direito Ca-
nônico , os padres do ABC e também os
de §to Paulo os coúecem muito bem e
sabem que nío os estâo infringindo, além
de estarem plenamente sguros de não
contrariarem a orientaçâo do Papa Joío
Paulo II. Os dircitos qrie estão seido vio-
lados neste momento sâo aoueles constan- '

ês da Constituião e das ieis do país e
rÉo sÍo os padres que.os estÍo violando.
_ Reiterando seu apelo à boa vontade

de todos e acreditando 
-no 

diálogo como o
camiúo apropriado para enconto da so-
luçto, a Igreja permanece r:á fiel à sua mis-
sf9- esp_uitual e ao seu compromisso com
a dignidade humana.

z.lo/,lso

pida, sem violência , com os menorcs cusl
ios sociú e integral respeito à jusüça.

'6. Urge, sobretudo, uma corajosa e
profunda reformulaçiÍo da legislação tra-
balhista do país, de modo a pÍomover os
direitos fundamentú de todos e particu-
larmente dos trabalhadores, até hoje insr-
ficientemenê atendidos.

' "7. Nesta tarefa inadirável , que o
Poder público, cuja missão precípuaé ge"
rir o bem comum, deve coordenar, todo
o segmento da nação tem o direito de par-
ticipar efeüvamente. De modo particirlar
derem ser ouvidas as clases diÉtamente
envolvidas, eqpecialmenúe a dos trabalha-
dores, mantida até agora num processo de
constante marginaliz ação.

"8. Entrc os direitos a sertm ateridi-
dos destacamee:

- o direito de todos a condiçôes que lhes
possibiliêm nírrcis de üda compatírrcis
com a digrridade humana;

- o direito de liirye reuniâo e associaçâo;

- o direito de se formarem grupos inter-
mediários, autenücamente representativos .

de classes.

'9. À lgreia, que procura ser coeÍen.
te com sra o_pçío pelos pobres, cabe o
direito e o dever de colaborar nesta târe-
fa. Luciano Mendes de Almeida.
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Nota de D. ClaudiorBisPo
de Sto André

I - A lgrcja colocou* do lado dospo-
brcs e nossa Diocese tambem. A grerr doa
mgtalúrgicos é justa e pacífica, por isso
mfurifestei man apoio e penso que todos
derrcm apoiá{a.
2 - A luta dos metalúryicos nâo é só
deles, nem sô para o prortito deles, mas

ela ajuãa todoi os tntalhadores, porque,
pela foÇa que os metàlúrgicos dessa re-
giiÍo têm, fazem pressáo sobre o próprio
govemo para que as ebtnrturas sociais e
econômicas do país sejam mudadas.

3 - O Goramo.e o Exército estâo clara.
mente do lado dos empreúrios. As nego-
ciações de greve tomamee uma meia-far-
sa, se nÍo uma fana completa.

4 - Já antes que o Tribunal declarasse
,ilegal a greve, no dia 2 de abril, os
he[tópterós do Exército circularam eni
vôos rasantes sobrc as assmbléias pací-
ficas dos metalúrgicos, numa clara pro\o-
caçâo à violência.

5 - O Ministério do Trêbalho nunca
inêrveio no sindicato dot patrôes, que

estío sempre infringindo a l.cilo-diaodia
do tratammto dos trabalhadores nas in-
dústrias, mas os sindicatos dos trabalha-
dores apenas começam a morcr* e já
o Ministério do Trabalho ameaça com a
intervençllo.

6 - Falaee de abertura 'rolítica e do
direito de greve, mas todas as grercs sâo
guâse semprc declaradas ilegais e os gre-
vistas estâo entegues ao arbítrio de re-
pres6o. Na rrcrdade, a I*i de Grere é
táo complicada para çe não se / possa
oDseniar e assim o Govemo possa semprc
declarar ilegais âs greves.

7 - É.preciso educar o povo a partici-
par e apóiar todas as greves justas e pací-
ficas, para çe a uniÍo do povo se forta-
leça.

I

8 - Entetanto, nlo quero forçar a li-
berdade de ninguém, mas essr é um pedi-
do insistente e os padres que o atenderem
podem contar com todo o meu apoio ee

hourrcr prpblemas decorrentes.. ,

A nota está assinada qor D. Clárdio e

datada de 2 d.e abril de 1980.
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SECRETARIO.GERAL
DA CNBB CONDENA

INTERVENÇAO NO ABC

. GREVE DOS METALÚRGICOS
1.o Apôs uma forçada declaração

de ilegalidade da greve dos metalúrgicos
do ABC, acaba o govemo de intervir no
sindicato daqueles openirios.

2. A-grere fon deflagrada pelos
trabalhadongs como reculso exüemo
para assegurar seus direitos entre os qua§
á estabilidade no trabalho e o combate à
rotatividade da mãodeobra praticada
pelas empresas. Esas rcivindicaç6es dos
operários visam impedir a corrosâo dos

Pstos anmentos salariais conquistados
com tanto esforço e luta.
, '?. O maior risco dô momento é a
radicalizaçlo das potúçôes com o enrijeci-
mento da situaçlo e o perigo da violência
de ambos os ladoc, sobretudo pelo apara-
to repre§vo a eerviço das emprcsas.

"5. Urge, pois , que na grave con-j*tro do momento encontreúpelo di{- -



O documento da Ccnferência dos tsispos

S. Paulo

Igreja protesta

contra prisões
Assinado pelo Cardeal D. Paul(

por seus bispos auxiliales, o comunica
diz:.

"Nós, Bispos da .{rquidiocese
SÍo Paulo, queÍ€mos charnar a âtenÍ
de nossA" comunidades e do povoem ge
para a 

'gnüdade dos fatoi que e"s1

ocorrendo com -'i relaçío à greve dos r
talúrgicos de Sâo Bemardo e Santo I
dÉ.

Todos pudemos constatar como l
movimento legítimo e pacificamenúel cr
duzido por lideranças autênticas foi v
lentado por uma intex""enção injusta q

estabeleceu um clima de reprcsslÍo e t
ror entre a mssâ trabalhadora.

A lgreja que até o último mgmr
to falou â tonsciêneia das autoriáad
indicando camiúos para o diálogo, n

encontrou receptividade alguma. Àl
que isso, rnembros da Comissilo JuS
e Paz, que sempre atuáram no sentido
btrsca de uma saída justa em situaçi
difíeis, foram igualmenúe vítimas
bnrtal repressão.

A Igeja em S,iÍo Paulo protest
rrcementemente cóntra esta forma v
lenta de encaminhar os problemas socii
De um modo particular, protestan
contra âs prisões arbitrárias de lÍde
operários e do prcsitlente e do exln
dênte da Comiss'ão Justiça e Paz de iro
fuquidiocese. Aos respônúveis pela
preMo, lançamos um àpelo para que
considerem sra ação.

Aos empreúrios, lembramos q

sra apaÍente vitóda se fundamenta nur
açío injusta que nâo pode ser base pan
rcrdadeiro progresso social.

Aos trabalhadores, renovâulos nG
soüdariedade em suasjustas lutas.

A. todos os eristíos, convidan
para um ato litúrgico a ser realizado
Catedral IlÍetropolitana. às l7h de seg
da{eira, diazl.

Aí, como cristãos, pre§diúoe I
seu Arcebispo e Bispos, tereÍnos opr.r-i''
dade de meditar e rczar sobre os acor

- - cimentos e tesêmunhaÍ nosso comp
misso de trabalho para a constnrçâo
paz, frtrto da justiça e do amor."

.ulwl§

*l - A lgreja no exercício de sra

missío oastonll tianscendertte- e lemp-o'
tat-. úscã a defeb e promoção {a rlignifl6-
de'do homem.filho de Deus. E s€u dever
ôonhibuir para-o bem comum zelando pe'
la concôrdia social que concilia eficu-
menúe a liberdade, ajúúiçae a igualdade
na genuína socipdadcparticipada. A lgre'
ia Ém obrimclo de contribuir bara a su'
"oeracro fraierira dos conflitos sõciais. Pa'
h isio deve colaborar com todos, em nos-
sa pátia. Dara uma ascens6o dim4 dos
íàüalnaaorcs e lua participagão efetira,
organizada e livre no edorço comum por
um desenrrolvimento nacional, cujo cen'
tro eja a promoçlo do homem em $la
dignidade inalienártl à luz de Deus.- 2 - A cada BisPo em zua diocese

cabe ormpdr a trípüce e grav-e tarefa
de ensinar'e interpretar a verdade, presi'
dir e otomoler a Íílturpía. di6ceàiÍ e coor-
denar'aq formas de prãsíça e ação de zua
'Igreja particular. Esta missío o Bispo a

exetpe em nome do próprio Cristo, uÍ'
bordinado ao PaPa e em comunhão com
os demais ÍrastoÍes.

Na itual coniunürra, as Igrejas lo'
cais de Santo André e Sío Paulo têm pro'
curado, em coeréncia com as opções prio'
dtárias de Puebla, apoiar as justas aspira'
cões dos trabalhadoies e criar condiçõês
àe concórdia social contribuinilo para a

atihrde de digridade e comedimento.
3 - Por outro lado,as Igrejas Parti'

culares.de cada pú, pm melhor cum'
prir sra missÍo. unem{e em Conferências
Episcopais. De'acordo com seu estatuto,
rnôtaad em assemHéh-:-.p,1y1, ryl1

Bispos do Brad (CNBB), tem por finali-
dade:

a) - Aprofundar cada nez mais a

comunhÍo dos Bispos;
b) - estudar âssuntos de interesse

coÍnum da lgreja do país, para melhor
Bromover a ação pastoral orgânica;- c) - deliberar em matéria de zua
cornpetência, segundo as normas do di-
rcito comum ou de mandato especial
da Se Apostólica;

d) - manifestar solicitude Pela
Iffeia ünivenal, atfavés da comuúlo
e- cóhboraçeo da Se Apostólica e com
as outras Confer€ncias Episcopais ; e

c) - cuidar do relacionamento com
os podercs públicos, a serviço do bem co-
mum, rcssalvado o conrcnbnte.-atendi.
mento.com a Nunciatura Apoúólica, no
âmhito de sua competência específica."

2sl4l80



Lutas operárias na construção
de Vitória r E.S.civil

1: ORGANIZAÇÃO.

_ Após 3 anos e meio de participação na Pastoral
Operária, um grupo de operários deciUlu dinamizar
o movimento operário na área tia construção civil. O
grupo iniciou o movirnento quando no mês'de abril cte
1978, o DETRAN proibiu as empresas de transportar
os operários em caminhões para o local de tra-balho.

Após converss e debates, os operários tomaram
a iniciativa de irenr ao escritório da firma, sendo barra-
dos pela segurança. Levaram, entâo, a questão para o
Sinclicato. Depois de várias reuniões no Sindicato deba-
tendo o problema do transporte e, como não tivessem
ganho a questão iniciaram discussões sobre-AUMENTO
SALARIAL

Os trabalhadores da construção civil membros.da
It:lgrlt 9nerária se reuniam fre{üentemente para pre-
parar e avalEr as assembléias do Sindicato e contavam
com a ajuda de uma assessoria para estudar a CLT
(d issíd ios, acordos etc...).

Comp-areceram cerca t!e 400 operários à Assembléia
extraordinária. E a greve foi decidida por 93 rôtáíãâ-n]traB4,havendo 03 úotos núbs. .'

.4. NIOBtLIZAÇÃo.
. Após a decisão da Assembléia,46 operários se or-ganizaram para:
a) escolher opeiáriós para formar o Comanclo de
Greve; se preocuparem de ver quais ., ,.-iãr.,
empresas, as de maior peso-êcgnômico e màior nú-mero de operários;
b) escolher 3 operários por empresas presentes para
formar o comando; '
c) do Comando de Greve, (33 operários) foiforma-
da a Comissão de Negociação cômposta por 6 ofe-
rários;
d) ÍormaÉo de piquetes, clistrabuição de botetins,etc.
Fo.gm improvisadas faixas com jornais com os di-

zeres: "Estamos em greve", "Estamosóom fonle,,,,.Oue-
remos aumento" e improvisamos uma passeata gue se
dirigiu à Arquidiciose.

No dia 3 de setembro, conseg_uiram reunir na Arqui-
diocese, 1.500 operários represeniando mais de 20 iir-
yç, 19Al ou parcialmente paradas. O arêebispo Dom
João Mota deu total apoio ao movimento e 6 bijpo auxi-
liar Dom Luiz Gonzaga tambéú considerou a sieve ius-
ta. afirmando: '?qui não se trata de ideologiã. É dma- l!g- parq a pbrevivência". A pedido do ariebispo, o
Colegio.§alesiano cedeu seu ginásio de eçortes iará a
Assembléia do -dia 4 de setennbro. Nesse àia, ceica de
5.000 operárioi reunidos, aprovaram por unanimkÍade
up. n_ovg piso mlarial de: ajudantes Crg 8.000,00, ofi-
chis Cr$ 8.000,00; encarre§ados Cr$ 12.000,00 e mes-
tres de ohra Crg 15.000,00.

Junto com o novo piso sálarial foram aprovadas vá.
rias reivindicações: pagamento dos dias parados; nâo de-
missão dos grevistas; melhores mndiç&s cie irabalho.
etc. O Comando de Greve definiu seu pa$el: ,,agora, ó
Comando não decide nada, pois quem manãa e a
Assembléia". A esta altura o número de grevistas era
de 15.000. Cerca de 500 operários sairarn,ám passeata
parando em todas as obras. Um pouco iirais'urde, a
passeata contava com mais de 1000 operários.

.Os grevistas receberam, nesse úgundo dia, muitas
manifestações de solidariedade. Uma Comissão'foi for-
Tgd9, intelrada por viírias entidades: grupos de lgreja,
Diretório Central dos Estudantes, Sindicaio dos .rórria-
listas, Sindicato dos médicos, Assoclação dos Assistenteo
Sociais, lgrejas luterana e Presbiteriana. A Comissão dã
Justiça e Paz,-cuios dvogados assessoraram os grevistas,
divulgou um documento em que se posicionou ãm favoi
rla greve e afirmava que o movimento era legal.

Ã Assembléia clo dia 5, reuniu mias de6.000operá-
rios. lv'lais de 20.000 operários já estavam parados. Na
Assembléia do rlia 6, apesar de ser dia de pagamento,
cerca de 3.000 operários oompareÊeram e rejeitaram a
prc,posta dos patiões. Mais cb 100 empre$s já estavam
paraliscias. Ao final da Assembléia, 400 operários
começaram uma passeata; gritando: "não queremos
um salário de fome"; foram aplaudidos. diversas pes-
soas gritavam frases de apoio, enquanto outras passavam
a seguir a passeata, já escoltada por 7 viaturas da Patru-
lha Tática Motorizada.

Refutando a acusação de que a lgreia estava por
trás do movimento grevista, Dom Joâo afirmou: "Nâo
estamos por trás de nada porque a lgreja não se escon-
cle de ninguém. Ela está presente claramente, oride se
tratar do homem, do seu direito, principalmente ao

.lá"no início cle abril, o grupo da Pastoral Operá1ia
avaliou a reunião clo Sindicato de 31 de março, quando
o pelego etaborou sozinho uma proposta de equiP-aração

saiaria[. Nesta reunião se tirou uma proposta diÍerente
daquela do Sindicato. AlgunC dias depois, foi elaborado
um PISO r.le reivinCicação SALARIAL:

Ajuclante: Cr$ 1-5p0 por hora; Cr$ 120,00 por

dia; Cr$ 3.600,00 por mês.
Profissional. Cr$ 25,00 por hora; Crg 200,00 por dia;

Cr$ 6.000,00 por mês.

Encarregados, -Ct$ 35,00 por hora: Cr$ 280,00 por dia;
Cr$ 8.400p00 por mês.
Nas próximas Assembléias do Sindicato seriam vo-

tadas as duas prqpostas. Durante este tempo foi preciso
avisar muita gente, levar muitos operárioi para Âssem-
bléia. rodar um folheto apresentando a nossa proposta.
ASSETúIBLÉlA- 20 de maio de 1979.

tV'lais de mil operários da construção civil compare-
Geram. O salão do Sindicato cabe apenas 200 pessoas.
A oposição teve que tomar iniciativa para acelerar a assi-
natura do livro de presença, pois, o diretor do Sindicato
não tomou nenhuma providência. O presidente , apre-
sentou ;a proposta de equiparação e, o tíder.da oposição.
a de aumento salarial, sendo aplaudido. Após a votação,
o resultado deu 284 votos para oposição e 47 em favor
do pelego.
3. A GREVE, APÓS 34 ANOS.

Como a negociação não chegou a um acorclo, se apre-
sentararn 2 saídas: dissítlio coletivo ou greve. Foi marca-
da Assembléia extraordinária e votação para o dia 2 de



Luta§ operárias na construÇãõ civil: continuação

,TUMOO DE GREVE
O fundo de greve realizado pelo DCE e pela Arqui'

dbcese anmdou até o dia 10 desetenrbrocr$ 50'000,00'
Esse dinheiro foi recolhido nas Gomunidades de'Base da
Arqudiciose, na UFES ê nas ruas da capital.- A assessoria do Comando de Greve divulgou um
documento que analisava o crescimento dos lucros das
empre$s de construção civil no estado, onde mostrava
qud a exploraç{o da força de trabalho é relativamente
maior do que observada para a indústria de construção
civil do país. O documento mostrava qqe par"a 9á!9
Cr$ 10,0Ó pagos enr salários,a empresl obtdm Cr$ 13,00
de lucro.

ASSEMBLÉIA DO DlA 10
Cerca de 6.000 operários compareceram a Assem'

bléia , quando foi dado um voto de confiança ao Go'
mando de Greve para negociar um acordo e evitar o dis'
sídio coletivo. Os trabalhadores denunciaram a presença

de vários policlais infiltrados e que propunham medidas
radicais para as passeatas.I . 

FIM DA GREVE
Após 9 dias de greve, o acordo foi definido' No dia

rz e?õôti.üáirruaoiri'se reuniram p?ra ouvir o reÉulta-

i;: Ã;ã; ã-biiJã clo acordo os operários aplaudiram as

;;à;;ã; d" tiãár uo Comando dô Greve e se retiraram

oacif icamente.t'-"'ü;';;oião 
ficou decidido a êlntres-ração dos demi'

tidos i-or-õãüsa dtgiôúe; a garantiâ de nâo demis$es du-

rante 
'90 

dias; com-relação aos dias parados f icou decidi-

do oue os operário§ teiiam 3 dias descontados' O licler

ü c-;;üãã'úrà'*.ú que os aumentos iá..estavam de'

ãüiããiãár. ãm ianeiro àe 1980 seriam realizadas novas

negociações Para novo aumento'
AS ELEIÇÔES ANULADAS:

A partir da vitóriá obtida na Assembléia'de 20 de

maio, a'oposição começou a falar na.possibilidado de

concorrer'as eteições do Sindicato. lrla Assembléia fi'
õo, comptovada'a capacidade do grupo d.e Oposição
e sra lidérança, quandô após um bom trabalho de base

mobilizou mais de mil oPerários.
No início de iunhô a turma da Pastoral Operária

procúrou cotnpanhêiros " par.a formar a Chapa de Opo'
ilção.Após seü registro, foi iniciado o trabalho de pro'
páganda' nos bairrós, reuniões para o p-ovo tomar conhe-
ôlrí"nto da luta, venda de cartaz para f inanchr a campa'
nha ' e diÍu$o-do programa da oposição na§ emprexts'

No dia 23 de ietembro as eleiçõe; foram realizadas'
Aourada a votação a Chapa 2 foi vencedora. ltfas, esta

oiimeira eleicâo'foi anulada. Nova data foi marcada:7 de
butubrci de.'11979. E ne§ta segunda eleição, mais uma
'vsz, a Oposição fôi vencedora, obtendo 544 votos con'

tra 380 para Situação e 1 rnrlo. Nlas uma vez , no dia
de outubro , as eleições foram.anuladas; segundo e

R. T. as eleições se realizaram num penodo de grr
que teria favorecido a Oposição.

Nova data foi marcada: 3 de fevereiro de 19
A INTERVENÇÃO:

Nesta, data, 4O% do pessoal presente no Sindic
era da Polícia. Para garantir a apúração, os trabalha
res formaram uma comissão para peinoitar junto
urt_l9s. No dia 4, foi feita a apuração: a Chapa de O
sição saiu vitoriosa com um voto a mais. t{o dia 5
decretada a intervenção no Sindicato. Uma Junta
designadaparadirigiroSindicatopor180dias.

GREVE NA CRISTIAN! NIELSEN.
Os operários da C. NIELSEN, empreiteira da V

do Rô Doce no Porto de Tubarâo, entraram em gr
no dia 11 de fevereiro de 1980. Os operários destãr
presa já vinham se organizando há tempo. No dia
empresa anunciou um reajuste salarial menor qu(
estabelecido pelo governo Muitos operários teri
aumento de Cr$ 50 centavos. A empresa também r

cumpriu o acordo feito durante a greve de seteml
de 1979. Após 5 clias de greve os opelários conseguir
vitórias expressivas

Extraído do relato enviado pela Pastoral Operária
Vitória E

A greve dos meta_lurgicos
de CUfitiba Novembro de I

Levados pela exploração e pela fome, isto é, pr
péssimas condições de vida e de trabalho impostas a
dos os trabalhadores brasileiros, nestes últimos anos,
mês de novembro/79, em Curitiba-Paraná, houve d
importantes greves. Uma dos metalúrgicos e outra r

pêoes da construgão civil.
' Apresentamos/ a pguir, um relato do rnovimer

dos metalúrgicos . Oueremos destacar, hesta greve,
preparação, a presença da Pastoral Operária, sua orgi
zação e a forma como foi conduzida, trazendo, ass
saldos positivos à categoria e a toda Classe Operária t
sileira.

Na nascenre *.*"*:ffiâ:âlsta estão os smpc
operários que, há 2 anos,vinham se organizando em dircrsos I
ros, ligados à Pastoral Opeúria'e, mais recenúemente, ao m
mento das AssociaçOes de Moradores. Essas organizações, eml
frágeis, foram a primeira experiência de enêontro e de movin
to organizado para grande parte daçeles que depois viriam I
Íar a gÍeve.

A organizaçlÍo da'Camparúa Salarial, já que a grerrc é apr
uma parte desta, comoçou propriamente a 4 de agosto, num
contro çe reuniu justamente elementos da Pastoral Open
Assôciações de Baiúos e sindicalistas de SiÍo Leopoldo (Rl
Joinülle (SC). O pessoal de São tropoldo foi convidado por
apel§ €ncerre.la a-Campanha Salarial.eo.grupo de lá tirúa ca

terísticas emelhanês ao que aqui se inisiava: um trabalho nr
a partir da base, sem vinculação ou dependência com a est'ru
sindical ou com qualquer gnrpo político.

Desse encontro saiu- uúa Cotnissâo Executiva di Campa
§alâÍial (A la. Asembléiâ,sabia{e , seria em tomo dp 15 de.§Êl
bro,já que a data base era de l.o de_dezembro)..- 

Desde cedo, duas coisâs ficaram claras para essa Comissá
isso marcoü t«idà' a campanha salarial :

l: era preciso paliz6s.uÍn trabalho ria base,lerando a r

mobilizaçâo e organizaçilo ;
2: era preciso que todo o trabalho fosse lernando a uma c

cientizaçâo, evitando+e a doutrinaçllo pura e dmples e o 'tat
to".

E os objetivos da Campanha SalaÍial ficaram claros:
l: uma melhoria econômica para o trabalhador;

. 2: um saldo de organizaçro de classe e de avanço da c
cÉncia política.



L greve dos- Ín et alúr gi c os d e Curitibü- - novembro üe- r:r.rY

, MEros DE FoRMAÇÃo E wront'laçÃo'usADos.
i Boletins formativos e informativos foÍam'instrumento§ que.

p udizou desde o coÍneço para a mobilização. Durante toda a

Campanha Salarial, eles fbnin dê grande utilidade,transforman-
brá depois em pequerías histórias em^quadri4lo§' §empÍ€ cogr a

resma finalidade.
Os urimeiros boletins procuravam explicar o que era a Cam-

lalha Silarial e recolhiamsrge§tôeit para a elaboraçiÍo das pro'

iostas. .l,té, entâo, a quase totalidade dos metalúrgicos desconhe'
úa esse pÍoesso.

O'trabalho mais sério, contudo, era a formação'de núcleos
por fábrica eiou bairro , e as rcuniões gerais, onde se avaÍlçava a

liscusâo das propostas e os rumo§ da Camparúa

, A PRINíEIRA ASSEMBLÉIA
A orimeira assembléia encontrou o grupo de mobilização

iá be; á"nniao. com propostas elaboradas ê propagartdeadas'

[X Z.Sm metalúrgicoi presntes formavam nítido contraste

ôrn-ôt 350 do aio antôrior: era o 1.o fruto da mobilização:
iO.OOO panfletos foram distribuídos às portas das fábricas con-

i;*"á"'fu. .tt, Assembléia e apresentando as 16 propostas

ilo Grupo de lllo'uilização .

i Nêssa Assembléia, aprovaÍam{e quase''todas as pr-op-ostas

F* t ,rro e ali ele óuisguiu apoio 
-e 

representatividade da

inassa.
['- b* boletins continuavam informando, discutindo, môlili'
fando-É nesse mornento que acontece a formação da OFOSIçAO
bn{oIcel.
i- tni"iul*ente. o srupo de mobilização nlo tiúa as$mido
heúuma atitude de ón?ronto com a diretoria do sindicato' To'
ho o trabalho foi feito sem S contar com a Diretoria, mas sem

bonfronto. Domue sabia que iunto com a Diretoria do si4dicato
lera múto'a'ifí"í l.*t um-trabalho e efetiva mobilização, deüdo
is nráticas anteriores dessa diretoria.
, ' No decorrer da Camparúa foi ficando clara a posfuão dessa

hiretoria, claramente omiÀsa, iricapaz e nrcsmo comprometida
'com a dasse patronal. As manobras, o descaso e a tentativa Ce

ü;í; ú"oiíü-*.it rião a pópóstas do sindicato pàtronal,

fevaram esse grupo a se colocainuha atitude crítica, de denún'
lcia, na salvaguardã dos interesses da categoria.
I AGREVE
I Corn o fracasso das duas negociações, pronunciou+e o mo-

ivimento grevista. E, desde logo, a 
-diretória 

se mostrqu contrfuia à

igrcv€. ' 'P-- -' 
A Oposiçâo não assrmiu posição estritamentri sobre a greve

bomo um fàto isolado, mas viuie sémPr€ a gÍeve cômo uma for'
U" a" ,t rtao pata os êxitos das negoüaçõei, e seu desencadear

il.â" 
-;;pre 

toi condicionado ao eícarniúamento das negocia'
cões.' Para todos os efeitos, resolveute pr€parar a gÍeve:,e$ra mo-

viment4lo seria uma pressâo ê, §e â greve chegasse 
' 
nos encon'

hria nreparados.--__ õ u'tqoema foi üüdir a cidade por setores(4).e em.cada se'

toÍ delnvàlver o trabalho de fábricã, no sentido de esclarescer:

.i - o q.," era uma greve; 2 - o que fúer no momento de iniciar

I gr"rrc, na pÉtica; í - informe geral sobre a situação das nego-

ciações.
,. ' Esses stores eram embrioes dos Comandos P'egionais --
iZona Norte. Sul. Cidade Inôrstrial (CIC) I e 2.

so nos dois dias; isso e o trabalho nos piquetes e uma üsão
conjunta do porte daquela Assembléia do-2.o di1, levou o
pessbal a aeatàr a decis?o do Tribunal, após anÚsar a cor-
itlação de forças e perceber que era preciso "agarrar" o
que se tinha consguido, para partir para o3tra. 

,
, DIA A DTA DA GREVE DOS METALI,]RGICOS

13 de novembro- terça'Teira: A assembléia do dia anterior

tii,t 
"-"""Uráã 

depols iia meiaooite. Cinco horas da marúã e

Ãuiiot operários. praticanrnte sem dormir' Eles perconiam

"'CiãáaÀ'úautiáú "o*"çando 
a montar piqueteí.em. fiente

L ;-Ã;. iàu;.rt. Ãs seis horas , na entrada d-o tumodaSiemens,

;;;il d" õí; rnil empregados, ninguém entrava P.ga IT,b'-
lhar. Todos parados no portío dafábrica,gritavam:'-lrabaua-
ã;'üüliltit órâ vericido/" e pediam õ a.mento lsperado
ã'd;%;-dté'o ait tot geral de reôunos humanos da Siemens'

ã; d;ú;Paulo especialmente, para acompaúara greve dos

metalúrgicos de Curiiiba. Ele recoúecia que o movimento era

i*rf ãíofn"o. A partir das sete e meia, os 
-opeúrios 

da Siemens

oüe sao a maioria nã liúa de produção, já começavam-a engros§Ír

ris piquetes de outras fábricas, 
"iod^dg 

mais companheiros a pa-

rar as inôistrias' 
stante semelhança- - I' t i"tOrià da Siemens se rcpetiu' 99P -bq

em ouase todas as g*àãã*pÉiat aá ciaaa" Industrial e outras

Ii:,àiiõ"À õ õ.,fittü;:N;'fiJ 6 dia, um balurço reito pelo

Comando de Greve . p"fàt flo*'titt" 'mostrava 
ãue 40% dos

trabalhadorcs estawm ü;àtfiuãÃ ii-til 
' 
dos 3o mil meta'

ürgrcos de -C\rritiba.,§ uç vulruus
it"t-tãUí.at pequenas' os patrões ainda tentaram prcssro-

;t 
"d" 

; .*i.. iltoitoó, 
"orinrdo, 

foram ob-rigados a-dispen-
nar, eütando a gÍ,eve. cáin a", foram obrigados a-dispen-

lH ;:;;;ã;"e;p;i' il almoço, p ois,,: q:.g3T1*:*:*f
üHilí."fi;;'&-" p;dtlaeà' Ém óutra3 fábÍicas' os patrões

fu vgú".aí das últimas negociações, escolheu+e as lideran-
ra o Cãmando Central. iunto com a Diretoria do Sindicato,

iças para o
iili firncionando, e para os Comandos [tegionais'

do Central, junto cdm a Díêtoria do Sindicato,

O que se fez ainda, foiumoi um levantamento da sio da situação estra-

.tégica. e* ú.tmos de empresas que, seguramente, parariam por
sr-as oróorias forças ou que necessitavam de piquetes.sras próprias forças ou que

múta gente

Ainda no dia 13, durante à tarde, o Tribunal Regional do
Trabalho convocou uma audiência de conciliaçâo entre empÍ€ga'
dos 'e patr0es, para tentar um acordo. Os patrões, p-orém, nilo.
arredaram pé da proposb de 68% de aumento rejeitada por uma
absembléiaãe mais de 4 mil .operários, realizada à noite na praça
do Atlético.
14 de novembro - quarta-feira: Os piqueÚes começaram cedg.lg-
vamenúe, tentando conversar com (Frem queria entrar nas fábti-
cas, explicar a importância da grevé e pedir que todos ficassem

- üniãos. Só que neõte dia, a políõia nâo permitiu muito- este- bate'
Daoo oue até a lei eâÍante. Nas portas de muitas fábricas houve
tuiruttãs, cacetadais-e a polícia àcabou prendendo tr6s grevistas
que foram libertados autes do final da tarde. Mesrno assim, a

greve aumentôu no segundo dia e mais de 20 mil openírios aderi-
iam. oarando oerto de 100 fábricas."À tarde, no Tribunal do Trabalho, houve julgamento do
dissídio coletivo e -os juízes determinamm um aumento & 70o/á

Dara quem sanhasse'até três salários mínimos,65% entre 3 e 5 sa-

lárior', 62ú entre 5 e 10 salários e 58% paraos empregados com
mais de 10 salários mínimos. Gpiso saluial foi elevado de menos
de tr€s mil para Cr$ 420000 e outras reivindicações dos traba-

l5

; 
-O-quadro-nâo 

era animador -- na véspera, muita gente
: "pedindo piquete".

Realizáda a Asembléia Final, dividiuse o pessoal por seto'
rres e partiuee paÍr os piquetes.

Drc)oesso. õontudo. houve falhas:' 1: os Comandos Regionais funcionaram pouco, exceção pa'
ira o da Zona Sul eClC2; i

: 2: o Comando Ceítrat furou; com a ambígua atuação da

i Diretoria do Sindicato e desorganizaçâo da Oposiçâo;
i 3: o que sobressaiu nos dois dias foi a garra do pessoal. o es'

píritd de iniciativa e -uml "surpreeridente'expriência" de
-gente 

que nunca haüa feito greves antes, isso superou a

desorganizaçâo;
, 4:o iível de cônsciência do pessoal - depçnvolüdo duran'

ü ; ôilp*ha iàitrnaumenial pu* a coriórçao do proces'

Pás -



hdorcs foiam atendidas: a estabilidade Data a sestante desde o
mmrnÍo-da concepçito até 60 dias após'o téniino da licença,
eúsbtidade.aos empregad-os com m4i-de l0 anos de empre'sa,
meaiiQ çe Seja optante pelo Fundo de Garantia.

A-noiê, nom fusemb-léia na praça do Atlético, desta rcz
-cgq mais d" 5 .T,il metalúrgicos. Foli nieio difícil pará a [deran-
B * 9."- elp_ligar porque um,aumento & 70% 

-quardo 
a exi-

gencià ery de 85fi, mas,_os trabalhadores entenderam çe nâo se
pode. ganhar tgdg na prirmira baralha e qué, acima de' tudo, às
metalúrgicos tiúam provado çe é po3sível- f.azer uma greve
pacr[ca, Dem organizada e ganhar experiência para continuar
aluta-

; Í{o nnal d" A.*Jb1[làfHTro o nm da grerrc e os

{rat{haaops sairam em passeata até a praça Rui Barbõsa Critan-
do: 'tm, dois, tr€s os p-atrões já sâo frc-gués;" e rcpetindo õ $ito
da senlana - *trabalhaãor uniáo jamais-será vencião". De a{uns
prÉdios, a populaçío jogava papel picado, comemorando iúto,
uma-vitória que todoa consideravam justa, pois, enêndiam [ue os
,galários eram mesmo múto baixos. 

-

15 de novembro. No dia 15 foi feriado e, os grevistas descansaram
do esforço da greve que, como disse um dos líderes na Assembléia
FiÍal "é a única chance do openário trabalhar para ele mesno -nos outros dias, trabalha para o patrão".

Apesar da grerrc dos metalúrgicos ter sido realizada total-
mente dentro da lei, seguindo todos os passos previstos na legisla-
çío, os patr0es nlto respeitaram as decisões da Justiça do Trabalho
que proibiam demissões oú qüalquer outra reprcsião aos partici-
pantes d_o nrovimento-. Nos {5 dias que se següiram à greri, pelo
menos 50 operários foram déqpedidos, muitas emprcsas sÊ rega-
vam a_pagar os .lias parados, atrasaram o pagamentõ do l3.o salá-
rio , fizeram ameaças e intimidaçOes aos grevistas. A todas estas
prcssões,.os trabalhadores reqponderam com um amplo doormen'-
to de denúncia, enviado à Delegacia do Trabalho-e , nos casos
em que os patr0es não voltaram atrás, devem êntrar com Drooes-
sos na lusiiça. Para manúer a vigilância sÊmpre presnte, evitan-
do que os patrôes cometam irÍegularidades, os metalúrgicos con-
tinuun se reunindo e discutindo seus problemas comuns.
(ExSídg do Documento mimeogiafaao: .q.nálise das Gierres
dos Metalúrgicos e da Constnrçío Cifu - Curitibaf--

Santo Dius

Como Yemos o lo de
maio, f)ia do Trabalhador

Neste Í.o de maio de 1980,estamos
marcando pais um dia de luta de nossa
classe. Queremos compartilhar com os
companheiros o sentido de nossa fé e de

. nosá luta. Somos cristíos, seguidores de
Jezus operário nascido e criado em famí-
Iia humilde, comprometido com aliberta.
çiÍo de seu povol por -qudm deu a vida,
àssassinado aa ciltz pelos poderosos de
seu tempo.

.Olhando para a üdq d" Jeuts, ve-
mos' que Deus optou pelos oprinüdos.

"Despediu os ricirs de míos vazias e

Fidelidade aos
uossos

Companheiros (as): esta luta é deci-
siva para o futrro de hosa classe e de
nosso país. 

I

Vamos honrar os trabalhadores que.
no Sculo passado, derramarú--;íil:
gue em noeso benefício. O l.o de [Iaioé
fruto do sacrifício deles.

Tqmtenl nos dias de hoje mútos
companheiros coritinuam derúando seu
sangue, como o companheiro SANTO
DIAS DA SILVA, metalürgico assissinado
pela polícia no ano p.asaào em SiIo pau-
lo.

Outros comparúeiros que estão prr,
sos, entrregararn sre liberdade nesta luta
comum.

beus permita que este nosso sacri-

saciou de 6ens os famintos. Demrbou or
poderosos de seus tronos e elevou os hu-
mildes". Lücas, l-51, 52.

Portanto, o Deus no Eral clemo§
nlo reio para çonciliar as classes. Deus
está do nosso lado, pois a Bíblia só co-
nhecê um Deus e §enhor: Aquele que ü-
bertà su povo da opressito no Efrto e
envia su Filho para fazer justfa aõs po-
bres, gular os c€gos e anunciar um tempo
em que não havení exploradorcs.

Um tempo em que todos virrerÍo
como irmlos;

martires
fíclo hoje, posa produzir, amarúâ dias
melhorcs para âs nossas famflias e sobre.
tudo, para os nossos filhos.

FinalmenE, COI{VIDAMOS TO-
DOS- OS TRABALHADORES, com nrag
famflias e.gqiggr-, a participár masdv;
mente no ATO PUBLICO que os sindica-
tos realizarão neste 1o ile Maio. No ,

ESTADIO DE VILA EUCLIDES ÀS TOTrS
e na À,ÍISSA DO TRABALHADOR; na
MATRIZ S. BERNARDO, à 9 hs.

Pastoral Operária do ABC
Açâo Católica Openária do ABC
Don Claudio Hummes - Bispo 

"ffi:

§to. André, l.o de maio de 1980.l)otn Rottiero
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A PASTORAD' OPERÃRIA NO BRASIL

A REALIVAVE OPERÃRIA NO BRASIL.

Ve~~e 1964,0 Gove~no b~a~ilei~o emp~eendeu um p~og~ama de mode~ni
zaçao economica do pal~,ba~eado em ~igo~o~a contenção ~ala~ial.

E~~a~ medida~ que bene6lcia~am tanto o~ inve~tido~e~ locai~,quan~
to o~ g~upo~ inte~naclonai~,po~~lbilita~am ao~ emp~e~â~io~ a obtenção de
~upe~-luc~0~,6acilidade~ de c~~ditol~ 6avo~eclmento~ 6i~cai~,c~iando con
diçõe~ ex.cepcionai~ pa~a a vala~lzdção do capital.Na ve~dade,o pal~ mUMu
muito,a~ c.Lda.de«c~e~ce~am,o~ «Lco s 6ica~am mai~ ~ico~,a~ cla~~e~ m~dia~
mel{w~a~am ~ eu pad~ão de vida, ent/tetanto a~ condiçõ e.~ de vida dt!1~pob~e~, ,!

pio /tou dia a dia. ..." .
O Gove/tno b~a~ilei/to,com a conco~dancla do~ 5~gão~ ~ep~e~e.ntativoA)~

do emp~e~a~iado,colocou em p/tâtica uma polltica pe/tve.~~a de concent/tação ~':
de ~enda,cujo~ ~~~ultado~ de~umano~ mai~ chocante~,~ão o êxodo ~u~al e o
c~e~cimento da~ 6avela~, onde ~e amontoam milho~~ de p~~~oa~ ~06~e.do~a~ ,
eu]o único ~eclamo ~ o de ~ e~e.m ~e~ pe;Ltado~ como pc.~~ oa~ huma~a~, nilho~
de Veu~. ~ada vez que "vi~ltamo~ uma fiavela,mai~ .6(. ni~ma em nO:6 a convie
ção de qu~ não pode ~e~ bom,um bi~tem~ ~ocial que utiliza a homem como T
p~o duto e ao me~mo tempo, o co ndena ã mLó ~~ia mate_ft.[ale.mo~al. t pa~a n5~ .",
tamb~m, um to~meltto e uma angú~tia,~abe.~ que mi.thõe~ de. c~iança~ pade.ce.m \ j.

aI na p~omi~cuidade.,~Ztima~ do mal que. a~ e.~p~e.Ita. ,
': Pa~a agItava}!;a .6ltuação .6ocIal,a In61ação ('~ôltlcaco~~5i O~ ~alâ- t.,

~Io~ e. Int~anq[lll~a a~ 6amZlia~,lançando o~ t/tabalhado~e.6 e.m uma e.~pl
~al de. ~e.ivindic~~õe.~,que. al~m de.~e.~e.mmal vl~ta.6 pe.lo.6pat~õe.~,.6ão,mui
ta~ ve.ze.~,/te.p~imIda.6pelo pode./tpolZtico.A e.~.6e.~t/tabalhado~e..6que. têm T
nome. e..6e.de.,o.6oodeno s os ne.gam a.Inda o di~e.Ito de. "(i'ize/tque a ~iqu~za'
que con~t~oe.m com a 6o~ça de .6ua~ mão.6 e o .6UO~ de ~eu.6 ~o.6to~,lhe.6 e ne
gada.

E.6ta ~ituação no~ de~a6la cada dIa.A p/tâtIca do Evangelho ~ Imco~
patZve.l com a Indl6e~ença 6~ente ao .606~lmento cotIdiano de muito~ t~aba
lhado~e.6 que não di.6põem do nece~~â~lo pa~a vcv er: dignamente ccm .6ua~ T

6amZlia.6.

: A RESPOSTA VOS TRABALHADORES.
Pa~a impo/t ~ua polZtica de 6acilidade.6 pa~a a.6 emp~e.6a~,o· Gove~~o

te.ve de in~Jr.vi~em todo~ 0.6SindIcato.6 e.m 1964,ape.6a~ de que.,no B~a.611,e~
ta.6 o/tganizaçõe.6 emanam do Mini.6t~~io do T~abalho,do qual dependem ab.6oiu
tam e.nte.

Ve~de 1965,0.6 t/tabalhado~e.6 começa~am a /teagi~ ii.6 impo.6içõe~ gove~
namentai~.Incon.6c~ente~ e impa~~Zvei.6,a.6 auto~idade..6 mini.6te~iai.6 . 4~pe
tiam .6em pa~a.~ que a.~ ~eivindicaçõe.6 do.6 t/tabalhado~e.6 .6ão ~e~pon.6âve.i~-'
pela in61ação e. que po~ i.6.6o,oGove/tno não conco/tda~a com p~ote..6tO.6dele~.
Al~m di.6.6o,at~ibuiu o clima de in~a.ti.6áação ã~ açõe.~ de pequeno~ g~upO.6 '
ativi.6ta~,~ emp~e di.6oos t.os ,» eg undo a togiea dos /te.gime.6auto~ita~io~, a P~!
pa.~a~ o ambIente pa~a a conte~tação e a di~.6idência. _

Vevido a.6 condiçõe~ de vida ~e toltnaltem ~ada vez mai~ p~eca~ia.6,a
mobilização do~ t~abalhado~e.6 noi c~e.6cendo,lado a lado com ~ua opo.6ição
ao goveltno.No começo,todo~ 0.6 ltecult.6O.6legai~ 60~am tentado~ eelo~ ~i~di
cati~ta~ e,a.6 Velegacia.6 Regionai~ do Tltabalho /tecebiam /telato~io at/ta.6
de./tela.t5/tio,de.6c/tevendo a ~ituação impo.6~Zve.l do.6 a.6~ala/tIa~o.6.Ent/tetan
to,a.6 auto/tidade..6.6e mO.6t/ta~amin6le.xZve.l~ e, e.m luga/t do dialogo e.6pe/ta
dO,vie/tam ameaça..6e logo a .6egui/t o(.o/t/te./tamp/ti.6õe~em são Paulo e Mina.6
Ge/tai.6.
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EntJte 0-6 a.nO-6 19b"8 e 1973,geneJtctUzou.-:-6,e a peJt-6egu..{.ç.aoaO-6 tJtaba~
lhadoJte-6. O GoveJtno emp/tegava um tom ameaç.ad6'ft cada vez que -6e diJtigia ao
povo e a atuação ilegal da po.tZ:tica -6ecJteta tJtan-6noJtmava em atividade pe
Jtigoha e clande-6tina, a menOJt ação JteivindicatõJtia. PoJt caU-6a me-6mo da in-=
compJteenhão o6icial,uma -6lmp.te-6 Jteivindicação -6alaJtial tomou ahpectO-6 po
lZtico-6 mai-6 pJto6undo-6 e, a paJttiJt de então,a luta pelo diJteito de gJtevi
pahha a heJt um 6ato menoJt,-6em um contexto de que-6tionamento do Sindicato
06ici~l.E-6ta op0~içã.o bpe.JtaJtia,começa então a apaJteceJt nah ah-6embl~ia-6 '
hindicai-6,na-6 campanha-6 -6alaJtiai-6,no inteJtioJt dah 6~bJtica-6.

CRIslas SE ENGAJAM NA LUTA POR UM SINDICATO LIVRE.

....

0-6 mi.titart!e-6 cJti-6tão6 tiveJtam um papel de de-6taque nOh pJtimeiJto-6
momentO-6 de-6ta açao,de-6tinada. a con-6tJtuiJt uma nova oJtganização de tJtaba.
.thadoJte-6!um Sindieato liv~e da tutela do GoveJtno.

Sua me..n"agem eJta I.>imple,ó e dL'te.ta- paJta neutJtalizaJt a po.eZtica -6a.,j
laJtial do Govehno ,ba.óe da .óu.peJt-e'Y..pioJtaçã.oque e-6tavam -6ubmetl,db'-6 0-6.tJi.a ';""
balhadoJteh, :~Jt(tpJte.c.[;.,oLu.,ta/t~eLO ti1e.MáO te.mpo, pOJt uma oJtganizaç.ã:o '-6'lndicoI
.independente do GOVeJLVW, um S.indicato ele ba.óe implantado nO-6 Lo ea.L« d.e tILa
balho,onde 0-6 t/laba.¬ ..hadoJte..ópu,de.6-6em pahticipaJt e tomaJt -6ua-6 dec..thõe..6 -6em
pJte.6.6õe-6exteJtna-6. ,

, Ainda ~ão exi-6tt contudo, uma complLeen.6ão ~~equada do papel do Sin-
di~a.to,entJte 0-6 tILaba.thadoJte-6 bJta-6i1eiJto.6.Nota-~r ~e.ómo,que ao lado de 1..1.
rn~ mino Jtia' c:.on~eiente e e.6<];laJte.c.ida,h~ uma gJtande. (JaJtceia de opeJtã.Jtio-6P2_
l~ticamente apa.tico-6~que -60 .6e mobiliza poJt Jteivindicaçõe.6 -6aiaJtiai-6,poi-6
o -6i-6tema vige..nte,contJtolado pOJt e.tite.6,nunca lncoJtpoJtou 0.6 tJtabalhadoJte.6
da ind~.6tJtia e do campo na vida poiItica ativa.

Não ob.6tante,o movimento de. cmanclpaç~o dO-6 tJtabalhadoJte-6,j~ 6az ~
-6entiJt -6ua i~61u~ncia ~eja pJtovocando mudança-6 de atitude na conduta dO-6 .
-6lndicalizado-6,6eja poJtque em,alguma-6 da-6 cidade-6 mai-6 impoJttante-6 do paZ.6
con.6eguiu cOl1qui-6taJt a diJteção dO-6 Sindicato,ó o6iciaL6.Neh,óe-6 ca.60-6,ah n~
va-6 diJteçõe.6 t~m enconthado gJtande,ó di6iculdade-6 paJta co~duziJt e6icazmen
,.:te a,ó Jt ei vJ,JLdieaç.õ e..6 tfLabai hi-6ta,ór po ,(..6,a o lLg a.ni zação s i:ndicai p eJtman ec,~
lnaite.'tada, ampa}"'~ada na feglLJ.tação em vigoJt. ,,'

Em a,e.gUI16ca.,~~-6 ma.i,6 l'LeCeYl.te.6,~ de6a,óagem ~ntJte Jtealidade. i;ndu.~
t~ial e uJtbana io p~l~ e uma le.gi,ólaçao aJtcaica,tem pJtovocado con6Jtonta
çõe,ó dUJta.6 entfte o podeJt e a-6 lideJtança.6 ,óindicai.6.PoJt veze.6,venceu o aJt
bZtJtio,tendo Jte.~u.ttado de-6,ôell a6Jton.tamento.6,a pJti.óão de -6indicali.6ta,ó e
a deh.:ti.:tu.içíiode. .6eu..6 lZdeJte.6,muito e.mbo~a o podeJt -6e veja ii.6 veze.6,60Jt-
ç.a.do a voltaJt a.,tJtâ,óde,ó,óa.6 deci.õõe,ó inju.6ta.,ó.

. Como há. u.ma.di6eJtenç.o. n,-tIZtogJtande 'entJte 0.6 ganho.6 da empJte.6a e a
~el;iUneJtação doI.>a,ó-6aia."~ado.6,.6uce.delLam-,óe gJteve.6 e pJtote.6to.6,ma,ó, a,ó auto
Jtida.de:t>não paJtec..em di.6po.6ta..6a modi6ic.aJt ,óua polItica econômica,poJt cau-=-

~,óa da Jte.6i,ót~nc.ia de alguma.6 oJtganizaçõe-6 pat~onai,ó in.6en4Zvei.6 ao.6 Jtecia
mo,ó do.6 a.6MLf.aJtiado,ó.VeJti6icam--6e bUJtia,ó ii legi.6iaçã.o. H~ t~abalhado~e-6 em
hituação iJtJtequ2aJt na.6 n~íbJt;_ca.6,ou.tJr_o,ó.6ã.odemitido.6 .6em jU.6ta,cau.6a~meno
~~.6 ,óão obJtigado.6 a aceitaJt -6al~Jtio vi2, e, a um gJtande n~meJto' ~ ntgado õ
di~eito de tJtabaihaJt.A.6,óim,.óe amontoam na,ó mão,ó do,ó podeJt0-60h e do E-6tado
uquezah,enqU1.nto ,óeu,ó pitodutoJte.6 padecem pJtivaçõe,ó.

Pa~a concluiJt ,óobJte e-6.6a' ,ói~uação do.6 tJtaba2hadoJte-6,di~emo-6 que .6e
obheJtva no BJta,óiL,com nJte.qlié:nc.iacada ve.z maioJt; ('U'}'j c.hoque de inteJte,ó.6e.6 '
entJte empJte..6iiJtio,ó,~ue. -6Ô vi.6am o iUCJto ti, ope~ã,iy_/~o.6que nem ~ecebem o .61..1.
6iciente pal1..aa. pJtopJtia ,óob,\evivé:ncia.Tttata-,óe de uma .6ituação de: con-6e-=
q aé:ncia.6 im pJt.ev J..,óIv ei,ó , que lf1 eJt e.c.e a atenção da I 9/Leja, po i,ó , no cl,(.ma ~.6 0_
cial muito pe.6ado em que vivemo,ó atualmente,o.6 anJtontam~ntoh nem .6empJte
podem .6eJt atitibuIdo.6 a.o egoI.6mo do/~ patJtõe_~,Eie-6 .6ão anteh:. de tudo,o 6~~
to de e,ótJtutuJLa,óde dom.ül.açiid, que p/Leci,óam .oeJt Jtevogada.6.

, ' _) ..

A PASTORAL OPERÃRIA.

0.6 tJtaba1.hadoJte.6 cltL6tão.6,não podeJtiam nicaJt indi6eJten:t,e.6 a.o ,óonJt!:_
~:
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menta e a inju~tiça_txi~zente~ na Cia~~e Ope~~~ia.~ni~am-~e pai~,em ~ua~
camunidade~ e na.~ nab~ic.a.6, 6cJtmando gJtu.pcu), de o po s Lçb e.s .6indicai~, c~ianda
comi.6.6õe.6 de empJte~a. a.6.6oc.laç.õ~.6de moJtadoJte~,etc.

Motivado~ pela ~~ em Je~u.6 CJti.6to,e.6~e.6 ope~~~io~ e~t~o dando te~
temu.nho de de.óp~ee.ndime.n.:to e eYt.:tnega,de JtelJpel.:topo»: .óe,u ..6 c..ompanhei~o.ó, d-i_
zelo pela ccmunidade.,lu.tando cotetivamente c.om o~ de~al~ t~abalhadohe.6,pa
!ta que a jU-5;t.i..ç.a..c..:'liCU"!.C?. í?. s e !« p~a.tic.a.da, HO meio ope)r..â~io. -

No dec.GJtJteA dtlh~~ 1S anOb de Jte~tJtLçao a.6 libe!tdade.ó palZtiC4.6,a
Ig~eja pa~ticipou a...:tiuame~te da. tu~a pana pJt.e.~ehvaJta dignidade do.6 t!taba
lhado~e.6 e,de62nde~ le~.6 diJteito.6 6u.nd~mentaih,c.onbtantemente ameaç.ado~.-

T~abathadoJte~ cJti.6tao.6J~ac.~Jtdo.:te.6e. bi!p0i.~e~pondendn ao~ dt.6a-
6io~ e ~xigênc.i ..c.s qu.e. .ehe.~ vê.m do E!)(7..Yl.ge..2ho,dr7.. ",:'/c.da· r..e..alidade opetr..~!tia
e da aç.ao do s .:tJta.bcLthadoiU?,.6,decid-ii!..Cl..FinCI.Z2.!L I~:;_~.~ ~ C'D(l,Zi..O lJelo.6 pob/te~ e o ..
pJ:.Á.n,[do~6r...J...t.o. pOi<. JI?,.6u..6 CtLi..ld.o,tei"lfw v ..[géi'~c.l:1 ' .:_,:;'a C.t~~~e. Ope..tr..~tr..ia.Va1.
a~ t.66oJtç0.6 Jtçaliza.do~ em dive/t4a~ dioc..e.6e.6do ~~~~Jpatr..a .6e.. in~eJtitr..em na
caminhada do ~undo opeJt~~io,na~a a~it~de.. ~e ~~hviço.pJtocuJtando a~~u.miJt I

~eu~ p~oble.ma~,~eu~ valOfte6,~~a~ ~6pi~dç~e~ e hua~ iuta~,ac~edltando .na
capacidade d06 t~abalhadG~e~,~e6reit~ndo a auto~omia do movimento ope~~tr..ia
e popu.la~, bU.6ca.ndo qu.e. 0.6 ;{:Jw ..baJ:ho..do.'1.e.ó ))(i~i(l.lYt .':,jJ.._[eito.6 de .6u.a pJtõ~tr..iali
be..~taç.~o.E a).,~,ú:1,aIg/t.e,ja ve.m go.nhc'.n.do cJte..dlb.{_f...{"do,de110 meio opetr..a~io e PE_
pula~ e, vem -6e..ndolte.c..anl'l'?,cidc..peta,_) t:...a.bCtZÍ"",1..dolLc...ó como a Ig~e..ja de C~i.6:to
Libe~tadon.

Sabemo.6 ({V ..C a cv(ti1ge..lito iút0 .6 e, .[de.n~I·6ic.a.c.om uma cla~~e, e, no en-
ta.nto, o ReiYLo c.:i? .. Ve.({j~\ qu.e o EV\.Á.Y1.g e..thc arw.nc..üLp e. V,L\.lidop~o nundamente pelo~
t!tabalhadoJte..6.E.6~e~ ope~ikio~ p~ovaM a pho6~ndJ..dade de.. .6ua 6~,engajando-~e.
no mu.ndo,mc.ótn!tndo pe..ta .flu.a. l1w.f'Le_-ltUt de: ;,;.LVC.fL,Cf. '.e.. não. n0tr..amcon.tamil1ada~ ,
pelo mateJtlali~m0 da~ ~c~i~d~d~6 opuieKtaL.P~ccunando ulvetc.. hoje,o~ valo
Jte~ da l1aVLl hoc.iecade.. Olte. e.,~...ta:oa. (éOH.5;tJU ..U.>L.

Me~mo ~eeo~he.e~ndo .6ua~ timi~aç5e.~,~ jUhto a6inmatL que a JOC,a ACO
~ a~ Pa.6tohai.6 Ope.tLai!..i~~p~~m ~onmado militante..6 c.4i6tão~,qu.e. hoje. pe.~am I

~igni6ica.tlvamente no movime.nlo opQ.Jt~~io e popula~. -
Pa~a a;udatc..O~ mJ..lltante..ó a .6u.pe.nane..mo a.:tivi~mo,a c.atr..~nc.lateoJti

ca e o div5nc.i~ F~ e V~da,F~ e cr..gajame.nto.a Comi.6~ao de P~~.toJtal Ope~~Jt~a
venl nazel1du um_~!6o~çO expLIcito de..~e6lex2o~~noc.u~ando na~ de~ligaJt a Fe
do ~eu conte~dj ~ole.tlv0,6UpCA~k 6~ ;~dlulduali~.ta,alheia a lu.ta e ao com
p~omi~~o ope~a~io.

AtfW" e /; d.e.. Pa/stOÍL('..,.t:{)pç~hâ}v:'a., a !gl1.f..j 0.. .6 e Jteca I1hece ItO dinami~mo li
beJttadoJt da Cta.6~e Cplka~ia.

CO~ic..t~u..ndo.:.e.i;tu.c:ru'.6((.e.9u..mo.,~ e.x.z.gi?nc.,t.a ..6 p,~~fL(.:ttLma Pa~toli..al que ~e.~-
ponda a.6 I1l2..ce.I..\,~ida.de,.óA.eaL6 ,,w. ('iicu,.6I?_ Or·Q.ft_ô.r....i.Cl: -

1. En,te.l1dc/t o, l112.c,e.ó.óidcdc.. de. q.~..tc(.ltp..t, :.'::..;_.'.'Y1.0 pitO c..e~~o hi~ta~ico
da cla~.6e opcur.:iltia..t o P}(.õp~/~o ?J..O ;oeI r qéLe.m "rl(' .' .1,:, C ba.ze/r.. i.6.6o,quando _DE!:.
la .6ob~e a Jtedenç.ã.o do pJw.[e..taJtiado !!1.(l Q.("la.d)t~:;.( ..~,i.';ia Ano-59 "A libe.~taç.ao_
da~ t~abalhadOli..e.6 coma ta~e.6a hi.ótõJtic.a,.óupõe ~~~ei6amente .6ua oJtganizaç.ao
~ocial, potZt.i.ca.,ec..oftômiut e c.u..ttuJt.a.t", ..

Z. N(l~.6(~a a.('_~opa.I.).tOfr..O...t .ju.n.;~() eto.!) ;tt"cül(:.e.hil.doJte~,a.Ig~eja o~ c.on.6i
de~ou como p(]b/1..e.,~e";ta.lta.me.vL.te id~nt...L6,Lc.o(.je..6.6(l_.~1 pobJte..6 como cla~~e apena- l
nia,que tem oJtoble.ma.6 e..6l:1í:c.Zilic.O.6. ..te.m ,~u.aL>.I.ü'o/t.:'i'1a..6de.. oJtganlzaç.ão e. luta~, .

I I v • -.I •
enhim,~eu~ P/tâ'pJt...~O.6c.o.múlh(!~ dr.. LiJ;Qj(..ta..ç.~(', E.ó.óa C'_ol1.~ta.taç.ao_mo~t~a a.~l.u~SC t
l!Ue..6 que qUQ.fL2.1n. pCit em ma/'Lch-a urna. PCC,5.tOfLa..! C.(.',·...·~ã.)i...t.a, a exigencia de. leva~ 1
em conta o eaA~te.~ de. Cla~~e ooe.45itia no ~Aabalho çd~.to~al. !

3. Qu~ a~ dio~ebe~ ~lt~a..d~~ cm aAea~ com ~~gniDicativa populaç.ão ' R

ope~~!tia, 6aç.a opç.à.o e.. btJ ...,~qf..(.e.o,~, me ..{.o,.s pr)..iut pOfL e.m 6uHc,(OYlame.l'l.~ouma Pa.6.tE_ ,
~al e~pecL6Lcamente opeAi4~a.o~ganic~me~~c ~n.te.gfLada na comun~dade e.cle - ~
.6ial dloce:.anct,,1e..,.:cd. fÍ0Jtma.. que. á.o C'_Q..fc.b1t,lÇÜC.6,iÃ. ca.teque~e,q_~ .6e.~v~ç_~.6 de
p!tomoç.ao huma~a .• 2tc,naa e.~tCjd~ de.6ti9~do6 da vida e da aç.ao ope~aJt~a.

VOCUMEMTO ELABORAVO PELA cra. NO ANO VE 1979.



VIOCESE fJ1=_
SANTO ANVRt.'

A CONCENTRAÇÃO
INVUSTRIAL

CONvrçDES VE VIVA
E VE TRABALHO

SITUAÇÃO VA POPULAÇÃO OPERÁRIA NA VIOCESE VE SANTO ANDRÉ

A Dioces~ de Santo André conta aproximadament~ com
1.850.000 pessoas, e tem um caráter claramente .indus
trial,que marca a vida da populaç~o toda. ,c' ,Tc

,;;J ' A Lndustr-LaLi.zaç âo do Brasil,mesmo tendo''cbmeçado
,! ·no fim do século passado, só se afirmou e cresceu rapi:_

damente a partir dos anos 50. Nesse crescimento, o Es
tado de S~o Paulo, e nele, principalmente a Capital e
os Municípios suburbanos,tiveram papel fundamental.E a
Diocese de Santo André (ou o ABC), está justamente na
periferia dessa "Regi.ao.Metropolitana de S~o Paulo".

No início da era propriamente industrial,no ano de
1950,este território contava apenas 220.000 pessoas, e
ainda n~o era Diocese.

o último Censo Industrial do país,em 1970, mostrou
que o ABCD é a Diocese com maior concentraç~o operária
do Brasil.

Indústria de Transformaçâo N9 de Trabalhadores
DIOCESE DE STO. ANDRÉ

173.792

BRASIL ESTADO DE SP

2.589.842 1.254.842

Em 1979, das 25 maiores firmas industriais do Bra
sil,lO est~o localizadas no ABC.

Quase toda& elas s~o filiais de Empresas Transnacio
nais,como por exemplo: a'Volkswagen, a Pirelli, a Fora
a Mercedes-Benz, a General Motors e outras.

De 1970.a 1979 esse número de Trabalhadores nas In
dústrias d~ Transformaçâo passou de 113.792 para apro -
ximadamente 310.000.

Neste ano, o total de trabalhadores na Indústria(is
to é, na ConsTrução Civil,na Indústria de Transformação
e outras) chega a 406.000,ou seja a 55% da População A
tiva ·daDiocese.

Mas~ o total da Classe Trabalhadora,isto i~\DS ~pe
rários da Indústrj,a,.osassalariados dos Transp:órtes',dos
Bancos, do Comércio e Serviços em geral,que não têm cal"
go de chefia,junto com seus familiares,atingem no Gran~
de ABC 82% da população total.

O número de camp~neses ~ muito pequeno: apenas 1%.

Salários

Os salários dos trabalhadores urbanos do Estado de
São Paulo, em 1976 se distribuiam da forma seguinte:

Até 1 salário mínimo oficial, 21% dos trabalhadores
De 1 a 2 salárics mínimos 28% dê'trabalhadores
De 2 a 10 salários mínimos 44,7% de trabalhadores
De 10 a 20 salários mínimos ~~,4% doi trabalhadores
~ais de 20 salários mínimos 1,9% dos trabalhadores
Existindo salários de executivos de 80,100 e mais ve

zes o salário Mínimo.
Segundo cálculos sérios,na data dessa estatística ofi

cial,1976, eram necessários 3.029,00 (três mil e vinte e
nove cruzeiros) isto ê, 284 dólares por mês para as ne



SÃLARios

MORAVIA

VISTRIBUIÇ~O
VA RENVA

POLTTICA SALARIAL

2

cessidades m!nimas de uca familia de 4 pessoas.Es
s~ minimo correspondia a 4 Salários Minimos oficI
alS.

Uma parcela de nossa população está obrigada a
viver com esse Salário Minimo oficial.E outra par
cela important€ deve sustentar sua familia com me
nos de 2 salários minimos.Para mostrar o que isto
significa concretamente,damos os seguintes dados:

Um trabalhador que ganha salário m Irrimo. of'i~'i'.
aL,necessitava em agosto deste' ano: .',

10 horas de trabalho para comprar 1 Kg de carne
2:3.0minutos de trabalho para comprar lKg de feijão
1:55 minutos de trabalho para comprar 1 Kg de pão
45 minutos de trabalho para comprar 1 litro de lei
te, e necessitava de 150 horas para comprar a Ra =
çªo mínima de Alimentos para uma pessoa,para um'
mes.

Para comprar os alimentos necessários para uma
familia de 4 pessoas,esse trabalhador necessitava
de 450 horas de trabalho;o eqüivalente a quase 2
(duas) vezes o horário legal de 8 horas por dia.

O aluguel de uma casa no ..local mais afastado '
custava mais de um Salário Minimo oficial. Devido a
isso, todas as familias com baixos salários estão I

obrigadas a pôr a trabalhar a mulher e os filhos,es
tes, inclusive de pouca idade,com todos os-graves T
inconvenientes que isso traz para a edu'car<;i"§',o';das.
crianças.Além do mais, os salários das mulheres ~ e'
das crianças são muito malS baixos do que os dos '
homens.

O que explica em grande parte essa pobreza da '
maioria das famílias é a injusta,~istribuição dos
bens produzidos. Com efeito:

No Estado de São Paulo,em 1976 as Rendas esta-
vam assim distribuidas:

Os 50% mais pobres tinham 16,8% da Renda total:
Os 30% seguintes tinham 18,5% dessa Renda;
Os 15% seguintes, tinham 28,8% dessa Renda;
Os 5% mais ricos tinham 35,9 da Renda Total.
Trata-se aqui da Renda distribuida,estando ex-

r - .
cluidas ,portanto , as partes retiradas pelas empre-
sas e pelo Governo.

Desde 1964,0 Governo vem aplicando uma políti
ca de "arrocho salarial ii que .ano após ano (exceto
dois) vem diminuindo o valor real dos salários.

Assim, o Salário Mínimo Oficial passou de ..um va.
lor real' 100 em 1964, para 63 .em 1979, com gr-ande '
perda do poder aquisitivo. . " .

E, o salário dos me taLur-g.i.cos,principal ocupa -
ção operária nesta Diocese,bai~ou de um valor 100 '
em 1965,para 85 em 1978. Foi nesse ano que os ope -
rários conseguiram compensar uma~arcela dessa per
da por meio de uma greve,que fazia 14 anos estavam
impedidos de realizar.



HORAS EXTRAS
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FAVELAS
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Um dos jeitos de compensar a perda do valor
dos salários durante estes anos foi fazer muitas
horas de trabalho extraordinárias,por cima das
48 horas semanais normais.

Tanto as empresas obrigam a fazer horas .ex
tras,sob_p~na~de dispens~,como tamb~m uma parte
dos operarlos ~edem as flrmas para fazer horas '
extras extraovdinárias.

~ - - l - •; Nao e raro,os operarlos trabalharem 65 a 70
hóras semanais,e em alguns casos at~ 80 a 90 ho
ras,sem nenhum dia de descanso semanal.

t ,

Cada vez ~ maior o número de fábricas da re
gião que trabalha em tempo contínuo,com três(3T
turm4s de operârios no dia,ou duas turmas,uma de
las ~hegando at~ meia noite,uma ou duas da manhã.
É também cada vez mais geral,estabelecer esses'
horários mesmo para mulheres, apesar da Lei proi
bir. -

o can~aço produzido pelas horas de trabalho
somado ã pouda segurança nas firmas,provoca inú
meros acidentes de trabalho,que deram aC Brasil
o t~iste título de Campeão Mundial na propoção
de acidentes de trabalho.

De 1970 a 1975, morreu uma média de 65.867 '
pessoas em tais acidentes.

No ano de 1975,ocorreram 1.916.187 acider.tes
no Brasil,quase todos eles na Indústria.

o contraste entre Salários e o custo de vida
sempre crescente,especialmente o custo de alu
gu~is, provocou um espantoso aumento de conjun ~
tos de barracos,chamados "favelas",com .total tal
ta de higiene coletiva. -

~ão famosas no mundo inteiro,as grandes "fa
velas" do Rio de Janeiro. O que ~ menos conheci
do ~ que nos subúrbios do m~íor conjunto indus~
trial da América Latina, o "Grande são Paulo", o
número de favelas cresce rapidamente.

Em 1964 havia 7 favelas na Diocese; em 1979
há 19~, com mais de 150.000 moradores.

No município de são Bernardo,nesta região, o
que mais recolhe em impostos,e onde estão as Maio
res fábricas de automóveis,20% de sua população T
está morando em mais de 50 favelas.Não é raro en
contrar nelas, operários que trabalham nas mais
ricas Transnacionais:Vo1ks, Ford, Mercedes-Benz ,
General Motors e outras. .

A mortalidade infantil ~ considerada forte !

nesta região do ABCD,como tamb~m em toda a região
Metropolitana de são Paulo.

Ela vem aumentando: passou de 69 mortes por
1.000 criangas em 1960,para 101 mortes em 1972 '
na Diocese.



SAQVE

CRESCIMENTO ECONOMICO
E O LUCRO

PROBLEMA VE JUSTIÇA

VIREITOS HUMANOS
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Em alguns municípios da região,chega a 155
157 e 163 mortes por cada 1.000 crianças.

A causa mais importante dessa mortalidade é
a desnutrição da mãe.

Contrastando com essa situação sofrida e de
clinante da população trabalhadora (apesar , da~
abundância de TV nas casas),está o espantoso cres
cimento da produção e dos lucros,que essa mesma T
classe trabalhadora produziu,mas não participou f

dos benefícios.
A principal indústria de nossa Diocese,a ln

dústria Automobilística,cresceu 2,6 vezes entre T
1969 e 1974 (o tempo do chamado "milagre Brasilei
ro),e ainda continua a crescer. -

O conjunto da Indústria vinha crescendo a uma
taxa de 11% anual,até 1977 e~1978 em que a taxa'
baixou. O aumento de capital que acompanhou tal '
crescimento em boa parte foi produzido aqui mesmo
acumulando lucros que ficam àpropriedade das fir
mas estrangeiras.

O lucro das firmas,principalmente das grandes
multinacionais,foram despropocionados,pois se co
locam na média de 20% de lucro líquido anual.

Dois exemplos tomados de duas grandes firmas
Transnacionais de nossa Diocese,podem ajudar a co
nhecer essa realidade. Os lucros Lf qui.d-, anuais_!
declarados,em propoção a seu patrim5nir ~:quido '
cresceram da· maneira seguinte:
FIRMA I - COM 10.000 EMPREGADOS _ LUCRO-

1970 1974 1975 19761971 1972 1973

32,6% 43,4% 53,2% 40,7%18,3% 26,5% 30,0%

FIRMA II - COM 16.500 EMPREGADOS - LUCRO

1970 1975 19761971 1972 1973 1974

2,0% 6,7% 17,4% 17,3% 30,3% 22,1% 40,5%

Ao mesmo tempo, a produção realizada por ca -
da empregado aumentou~ muito durante esses anos '
de rápido crescimento, provocando tal cansaço fí
sico e mental,que levou muitos operários aos hos -
pitais.

O conjunto destas informaç5es mostra que o pro
blema básico do povo trabalhador de nossa Diocese -
não é o subdesenvolvimento,ou a falta de promoção
humana ,mas-é um problema grave de justiça,sem a re
solução do qual, tudo mais seriam paliativos.

TodaS estas más condiç5es de vida material
deste povo;é claro que atentam contra os dlreltos
humanos fundamentais das pessoas e das famílias.Há
ainda faltas,talvez mais graves contra os Direitos
Humanos,de índole espiritual, que afetam o povo'
em geral e, especialmente os operários:

As condições legais para recorrer em última'
instância à arma da greve,fizeram quase impossível
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sua realização durante 14 anos(desde 1964até 1978).Mesrroag~
ra,quandb elas são efetuadas,o são ilegalmente,tendo corrocon
seqüência,mtnerosíssirrBs dispensas no trabalho,prisôes e ate
ferimentos e mortes.Porque,na realidade,ainda não é reanriheci
do o Direito de Greve. -

. , : i'r
.' ....; -';

De1977 para cá,houve una certa abertura neste,-aspecto
masa Lei de SegurançaNacional,continua comourna ameaçaper
manentecontra a-liberdq_dedos que procuramurna. distribuição
das riquezas e das oportvnidades de melhorar de vida,diferen
tes à da Doutrina do Sistema que governa.E,essa Doutrilo..anun
ca fali decidida 'democraticamente"

Hárepressão contra os oper5rios que procuramurna :melhor
organização dos companheirosnas fábricas e nos sindicatos,a
pesar da chamada"abertura derrocrática".

," .': .

Osmeios decorrn.micaçãoque chegama todo povo,são pro
priedade de grandes f irrras capitalistas ,queexercemurna censu
ra escondida sobre as notícias e,idéias que interessam às ,~
massas populares.Tal censura está substituindo a antiga cen...
sura do Governo,jâ superada depois de exercida durante 7 ou .
8 anos,sobre toda a imprensa escrita,oral e televisada.Mas,
tudo que favo~ce a sociedade de consumo,encontraplena li
berdade de expressão.

__ , .-. "", .',
.'" '";1.

A AÇÃO VA IGREJA DE .' SANTO ANVRE

Frente a esse' povo, nossa atitude comoPastores visa a
tiJ,1gir pe-lG-EVA.NGElliOtodos os homensderrtro de sua realidade.
revando-osa diversas formasce solidariedade humanae de par-
ticipação na comonhào eclesial. \

A religiosidade popular continua marcandoo povodesde a
infância:isso explica,em perte,o seu desejo de rezar;a maior
parte. das Ccrnunidâdes.Eclesiais de Base (CEBs)nascemD..aSpe
riferias operárias que são constituídas de migrantes vindos '
de interior (meiorural).

Eles convidamamigos,familiares,vizinhos à sua casa,e es
ses trabalhadores humildes,juntos ,se despertampara a necessI
dade de ligar Açãoe Oração. " -

~ ~. Igreja,bem do.povo~vemse cri~do,r;as9~Ç\ada A<;~.odo
Esp.iru.to Santo e, emsirrtonaa comas d).r'e-:trJ.,Zesqó Pl.anoPas-toral. .r' \ :'.' _.. : .:' ~" " v. I \, .



PREPARAÇÃO VO NATAL

VALORIZAÇÃO VOS
LEIGOS

UNI ÃO VA AÇÃO E
ORAÇÃO

COMO AJUVAR O POVO
A VIVER O EVANGELHO

Al~uns exemplos:

Para a prepáração do Natal de 1979, foi pro
posto ao nosso povo uma seqü~ncia de reflex6es e
;::vagélicas. sobre o tema dos "migrantes'",prelúdio
a Campanha da Fraternidade de 1980.Essa Novena,pro
curou levar as CEB e outros grupos de cristãos a T
acolher o trabalhador,que continua chegando do cam
po, a fazê-lo rezar na Igreja,a refletir sobre a ,
sua nova situação de oper~rio,e viver a f~ em con
formidade à essa realidade. A própria Campanha da
Fraternidade nesse ano aprofundou esse tema e, te
ve grande aceitação no meio popular.

. As CEBs, junto a todo um esforço nas paróquias___
de periferia,procuram valorizar leigos como minis -
tr.os,cadaum segundo seus dons... Hoje, na Diocese
existe uma par-t í.cLpaçâo cada vez maior 'de leigos '
assumindo a catequese,a prepanação aos Sacramentos
do Batismo e do Hatrimônio, sendo alguns deles es-'·---
colhidos como ministros desses Sacramentos.

Nossa preocupação,por~m, é de permitir a maior
número de trabalhadores de assumir esses minist~ -
rios,pois em muitas paróquias,ainda ~s tarefas es
tão nas mãos de cristãos da classe média .

. A participação do povo se faz,tamb~m, a partir
das suas preocüpações quotidianas:assim, essa von
tade de unir Ação e Oração,leva os trabalhad~res I

a se organizarem por eles mesmos: clube de maes,c~
munidade de jovens, grupos de alfabetização,grupos
oper-âr í.os,etc...

Essa renovação pastoral,em
ção e Comunh.3'oEclesial é para
de esperança,por causa da ação
que suscita muita criatividade
povo..

d D +' ..termos e tar~lClpa
nós ,um sinal de gral
do Espírito Santo '_
por parte de nosso

UM POVO MARCAVO PELA VIVA OPER~RIA

Chegando do interior,o nosso povo,fic~ desnorte·
do pela vida nova que leva na cidade e o ritmo de ,.
trabalho...A grande maioria freqUenta i~regularmen_
te as missas.

'~omo ajudar o n?sso povo a viver o Evangelho a
partlr dos seus sofrlmentos e de sua vida de traba .
lho?
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A Relihosidade PopUlar,que tanto ajuda,também apresenta'
muitas ambigüidades : freqüerrtemerrteela se mistura com outros
e~ementos oriundos do Espiritismo e de cultos atricanos;essa '
re1.igios<iadepopular ,no Brasil,está vinculada historicamente a
lTDdelosreligiosos e culturais vindos da Europa,no contexto da
colonização e da escravidão.Logo que o trabalhador rural chega
à cidade superindustrializada e pouco urbanizada,corre o risco
de refugiar-se numa religião individualista:por exemplo,o,nosso
povo gosta de remardes .rrasnão constataJIDSque isso o leve a '
participar melhor da vida eclesial,nem que isso tenha influido
para ele descobrir os chamados.de Dsus na realidade nova em que.
vive,hoje.Muitos correm o risco de cair no assistencialismo,co
lTDforma de viver o ma~damento da Caridade,sem ir até a raiz '
dos problerrasda nossa sociedade.

Durante a greve de 1979,80.000 metalúrgicos do ABC,reunidOs
num estádio de futebol,em assembléia sindical,acabavam de deci
dir a continuidade da greve.Ú!n3. mulher de operário"propôs.a_to
dos de pedirem a ajuda de Deus,pois Ele pode consegctirêl,'úriião
e a jllstiça.Os 8O;000 grevistas ,de m3.0S dadasie"Levarrtaôes ,reza
ram juntos o PAI NOSSO.Isso se repetiu neste ano de 1980,na grE;
ve dos metalúrgicos. .' -

Nesse gesto de fé,unâmines,esses operários tiveram a intui
ção profunda que eles,povo oprimido e injustiça.do,sãotarnbém,PQ
VO DE DEUS,povo arradopelo Pai•.•

CornoajUdar todos esses trabalhadores,que muito pouco.f~e
qUentam as Igrejas,a reconhecerem o AMOR DO PAI pelos pobres?'
dentro da problemática operária que é a nossa?

- ' ,\
Ja dêsde 1946,nascia a JOC em Santô André .
Em 1955,a Liga OperáriaCatólica para adultos.
Em 1963,iniciou-se a ACO,li~ada ao Movimento Mundial dos'

Trabalhadores'Cristãos (MMTC).Daí.,»número de militantes operá
rios cristãos se multiplicou até 1968,onde a repressão,por par
te da ditadura militar;acabou com o MOvimento no ABC,cornoem T
toda a região da Grande são Paulo:foi o período das prisões,tor
turas,censuras,de 1969 a 1977. -

A Pastoral Operária nasceu no ABC em 1973,a partir desses
militantes e com a participação desses rnovirnentos,oraem fase'
de reorganização.A Pastoral Operária,obrigada a viver na quase
clandestinidade,procurava fazer D operário cristão viver o es
magamento da classe trabalhadora à maneira do Servo Sofredor '
em união com a Paixão de Cristo,preparando a Ressureição.Nessa
atitude de fé,eram prornovidasreuniões de operários ,meditando
o Evangelho e se conscienti~ndo lentamente da Esperança que fi
cava viva no coração de cada um,por causa da Promessa de ,Je$Us. ,'.,'
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UM PLANO VIOCESA
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Todo esse trabalho obscuro,de orações,dias de
estudo,retiros .•. trabalho lento,às vezes fracassa
db,permitiu também, uma grande aproximação de cris
t~os com líderes operários de outras ideologias;,~
grandes amizad~s se criaram nessa época.

,,' ~uando ~hegou, pela. p~essão do povo,uma era de
,abertura poL'ít í.ce "em 1977,alí se criaram'!opórtuni-

, <+ªàes pp_ra os operários se organizarem meihor:estou
raram,q.s greves de 1978,1979 e 1980.0 movimento nas
ceu no ABC e se foi espalhando à toda região de são
Paulo e outras regiões do Brasil .
, A participação maçiça,espontânea e pacífica do
povo'nessas greves,levou os Cristãos a se unirem
aos companheiros de fábrica.

A Pastoral Operária, como a ACO da Diocese,tive
ram u~_papel ge' assessoramento, junto às paróquias T
em unlao e dialogo permanente com o Bispo,um grupo
de padres e leigos.Naquela hora,a Igreja do ABC as
sumiu várias atitudes necessitadas pelos aconteci -
mentos:

" apoio público à greve,por ser justa e pacífica,a-
pesar de ser declar da ilegal; .
• presença do Bispo na porta da Wolkswagen,para pro
testar'contra a repres~ão injustificada da polícia:
na greve de 1979;
· depois da invasão dos 'locais sindicais pelas tro
pas de choque,os salões paroquiais e igrejas foram
emprestados a ~fim de permitir os operários se reu_
nirem;
· aceitação pelo Bispo,na greve de 1979,de represen'
tar os operários grevistas nas negociações com os -',
patrões,pois, os dirigentes sindicais tinham sido'
cassados .Essa representação do Bispo ,não ia ser co
mo me'di_fl.dor,massim par-a defender os metalúrgi~9s ,a
pedido deles; ,,;, '"",
· participação ativa das paróquias na 66nstituição
dum fundo de ,solidariedade 'às famílias de grevistas:
· notas ,de esclarecimento. âo.po.vo.cristão. e à o.pi -
nião. pública so.bre o. sentido. Pasto.ral e Evangélico. :
dessas atitudes da Igreja.

Na mesma épo.ca,a Igreja particular de Santo. An
dré já estava ~~ o.rganizando.em assembléia para pre
'parar a realização dum Plano. Diocesano. de Past_Ooral-:
" " Depois de con suLtas e pesquisas, fEd,.tas em t-O,das
as paróquias e movimento.s"fo.ram esco.lhidàs três pri~
ridades de Evangelização:

Pastor-aL Familiar; ,
. Comuniàades Eclesiais de Base;
. Pasto.ral do.Mundo. do.Trabalho..

Essas três prioridades ficam em interligação. po.J
serem vividas dentro. da mesma realidade so.cial:a vj,
da ~er~ria.Ass:i,..m,a Dio.cese parte para uma evangel,
zaçao. permanente.
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1: Ampliação dos grupos de base - na época de '
quase clandestinidade,toda tentativa para o p""',
vo se organizar era suspeita e perseguida.Limi
tados eram os grupos c:e base,especialmente" ca
~is operários, JOC, ACO, CEB, Pastoral Opêrá -
ria ... Mas, ficou como semente. '

Depois de 1977,aos poucos, o povo volta a '
se exprimir com mais segurança e criam-se novas
equipes.

.Em 2 anos, nasceram 100 CEB, só na pe~iferia~

.A~ equipes de casais nem se contam malS:

.NJvos núcleos de Pastoral Operária aparecem
em vários pontos da Diocese
.A Pastoral da Juventude reagrupa mais de mil
(1000) jovens,dentre eles,a maioria,jovens '
trabalhadores :,
.Equipes novas-de ACO estão nascendo em são
Paulo e no ABC;
.Nota-se,nós padres,um desejo de trabalhar'
na periferia e, se preocupar com a Pastoral
Operária; -
.Desenvolvem-se grupos vocacionais entre os'
jovens,com a participação de jovens trabalha
dores.Muitos manifestam o interesse por um
sacerdócio vivido em conviv~ncia com os po
bres.Alguns querem viver um sacerdócio como'
padres-operários ..

2: Aprofundamento bíbllco e teológic07 Os cris
tãos vivem uma liberd~de relativa,pois falar 0-
que sentem é uma cois~,quanto à possibilidade '
de se organizarem,as chances são poucas ainda v

par-ao povo.Ninguém sabe se a repressão não vol
tará amanhã. -

Daí, a necessidade de fo~mar cristãos rir
mes na fé,em estreita ligação com o crescimento
social e pOlítico.

A Igreja de Santo André vem aos poucss.se '
orgànizando para uma formação permanente a nível
de jovens e adultos:

· Revisão de vida a partir do Evangelho;
· Aprofundamento bíblico e teológico,na lin

guagem do Povo a fim de unir melhor a Fé '
das peSsoas e suas Açaes,entre a Fé e seu'
~ompromisso social e político:

· Encontrar uma forma de oração que nasça da
ação e do compromisso operário.Celebrar na I

Fé,os grandes e pequenos acontecimentos da
vida operária e do dia a dia.Saber reconhe
cer a ação do Espírito de Deus,libertandoT
o seu Povo.

Nessa procura,a Pastoral Operária já articu
lada a nível nacional,permite um debate e uma T
reflexão'com outras Igrejas particulares.

Outros movimentos como JOC e ACO,procuram '
dinamizar essa educação da Fé ao nível dos mili
tantes operários cristãos.

DOCUMENTO ELABORADO PELA PASTORAL OPERÁRIA DO
ABC - SANTO ANDRt - 1980.
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Gratos,

a Comissão

APRESENTAÇAO

A greve, momento forte de um processo... é o resurtado de um
trabalho de base, permanente... Ela é o fruto de um acúmulo
de forças. A Pastoral operária ê uma das forÇas componentes
deste processo.

Neste sentido, queremos apresentar através deste número do
Boletim Nacional da CPO, uma avaliação da presenÇa da
Pastoral Operária na greve do ABC e, no Movimento de
Solidariedade e Apoio aos grevistas. Com este objetivo, a
Pastoral Operária da Diocese de Santo Andrê, organizou um
encontro. Estiveram presentes 70 militantes, représentantes da
Pastoral Operária de várias cidades da Diocese, da ACO, JOC,
Pastoral da Juventude, Comunidades Eclesiais de Base,
Ass_ociaÇões dqs Donas de casa, Folha da Diocese, comissão
de Defesa dos Direitos Humanos, representantes dâ Equipe
Nacional da JOC, ACO, da CPO e o Bispo Diocesano Dom
Cláudio Hummes.

Anexo a esse Boletim há dois textos. o primeiro, elaborado
pela .Pastoral operária da Diocese de santo Andié, revela ãs
condições sócio-econômicas do ABC e, o trabalho da lgreiá
nesta realidade. Esse Documento nos ajuda a compreeÀdera
opção.d.a lgreja do ABC, a evo_luÇão de sua atuaÇão, o
conteúdo e a metodologia da Pastoral Operária nas Íutas dos
trabalhadores da Região. o segunto texto, tenta dar uma vlsão
de conjunto da Pastoral operária Naciona[, apresentando a -

situaÇão da Classe Operária, a resposta do's tiabalhadores ô a
presenÇa da lgreja neste meio específico.

Numa entrevista, Frei Betto, que vivenciou profundamente os
acontecimentos do ABC nos traz elementos de avaliação da
greve dos metalúrgicos e, o significado da atuaÇão da'lgreja
nestes aconteci mentos.

COMPANHEIRO!
Este Bolet im ê
seu. Envie suas
críticas, suges-
tões, fotograf ias,
desenhos, notici-
âs, experiências,
relatórios de en-
contros, avalia-

Ções, boletins, en-
fim, tudo o que
possa contribuir
com o trabalho da
Pastoral Operária.

A CPO



GREVE:
MOMENTO FORTE DE UM PROCESSO
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Terminada a greve dos metalúrgicos do
ABC, a gente se pergunta: "Valeu a pena?".
Sem duvidar, devemos responder que valeu.
E por que?

Afinal, o pequeno indice de aumento
salarial que se conseguiu, foi comido pelos
dias parados. Então, por que valeu a pena?

Na verdade, a greve foi muito mais do
que uma luta por aumento salarial. Ela trou-
xe consigo uma série de resultados positi-
vos permanentes e fundamentais para o
processo de liberação do povo:

- aumentou e provou a organização da
categoria;

- Íez crescer a consciência de classe;

- deu consciência de dignidade ao traba-
lhador e certeza de poder assumir sua
historia;

- fortaleceu a organização e participação
de todo o povo;

- desmascarou a chamada "abertura polí-
tica" do governo;

- continua Íazendo pressão para que se
jam mudadas as estruturas sócio-econô
micas e políticas de nosso País;

- desenvolveu os métodos pacíficos de
reivi nd icação popu lar;

- envolveu todo o País, obrigando a refle
tir e posicionar-se.

Dentro de tudo isso, aparece claramen-
te a atuação da lgreja como Povo de Deus,
em particular a Pastoral Operária. A lgreja

posicionou-se do lado dos trabalhadores;
procurou prestar-!hes serviços (espaço nas
igrejas, fundo de greve, plantão etc.); res-
peitou as decisões dos trabalhadores; bus-
cou esclarecer que a Iuta dos trabalhadores
por justiça, liberdade e participação é a
mesma luta de Jesus Cristo; celebrou com
os trabalhadores, diante de Deus, o sentido
dessa Iuta.

Mas acima de tudo, deve ficar claro que
a greve não é um acontecimento isolado,
mas faz parte de um processo de liberta-
çáo, que já precedeu a greve e deve conti-
nuar depois da greve. A greve é tão-somen-
te um momento forte desse processo. o
esforço para organizar e conscienltzar o
povo, deve continuar. A evangelização não
deve parar.

Por outro lado, precisamos convencer-
nos que esse processo de libertação vai
trazer-nos sofrimentos e perseguiçõés. Mas
o Cristo já enÍrentou isso. Aquelês que se
pqem de lado dos pobres, do lado do povo,
são tratados pelos poderosos do mêsmo
modo como é tratado o povo, isto é, sem
direitos e sem prestígio.

A lgreja fez sua opção preferencial p+
los pobres. Trata-se de pôr isso em prática.
Estamos apenas no começo.

Dom Cláudio Hummes
Bispo de Santo André



OPERARIOS AVATIAM GREVE:

A Pastoral Operária de Santo André promoveu no dia 24 de
maío de 1980 um encontro dos grupos que viveram e apoiaram a
greve dos metalúrgicos no ABC. Reuniram-se, 70 pessoas de
Mauâ, Sto. André e São Caetano, militantes da Ação Católíca
Operária, JOC, Pastoral Operária, Pastoral da fuventude, Comu-
nidades Eclesíais de Base, Associações de Donas de Casa. Estíve-
ram presentes, também, representantes da ACO NacíonaL fOC
Nacional da Comissão Nacional de Pastoral Operária, da Folha
da Díocese e, representantes da Comissão de Direitos Humanos.
Partícipou do Encontro, o bispo da Diocese, Dom Cláudio
Hummes.

Histôrico da greve

A greve de 1980 no ABC tem atrás
de si 2 fatos importantes, ocorridos em
t979: o vulto que teve a greve de 15
dias em abril, a forma como terminou,
como também as questões levantadas
pela greve de novembro dos metalúrgi-
cos de São Paulo (repressão violenta
aos piquetes, assassinato de Santo, di-
visão na condução da greve entre a Di-
retoria do Sindicato e Comandos de
greve).

Junto a isso, entrava em vigor a
nova política salarial do governo de
reajustes semestrais, e cuja finalidade
principal era acabar com as sucessivas
greves em todos os pontos do pais.

Essa realidade colocava (e coloca)
uma série de problemas para qualquer
diretoria sindical que queira levar adi-
ante uma luta séria e decidida em
defesa dos interesses de sua categoria.

Por esses motivos, a campanha sala-
rial em São Bernardo começou bastan-
te cedo, e com dois objetivos imedia-
tos de conscientizaçáo e organização.
Cada fâbrica era convocada para uma
reunião, onde se iazia uma breve anâ-
lise da campanha salarial de 1979, dis-
cutia-se a pauta de reivindicações de

1980, e os trabalhadores escolhiam um
ou mais delegados de sua fábrica para
Íazer parte da Comissão de Mobiliza-
ção e Salários.

Nessas reuniões, também, se dis-
cutiam os problemas específicos da fá-
brica, e isso era motivo para um traba-
lho de denúncias no "Suplemento In-
formativo" do sindicato, panfleto diá-
rio que teve um papel importantíssimo
nos dois meses que antecederam a de-
cretação da greve. Essas reuniões tam-
bém, forneciam munição para os dire-
tores do sindicato irem às portas das
fábricas com megafones, para fazer
denúncias e chamar os trabalhadores a
se organizarem e se prepararem para a
campanha de 1980.

Os metalúrgicos de São Bernardo
chegavam assim no mês de março,
bastante mobilizados, e uma grande
maioria conhecendo a pauta de 25
itens de reivindicações e, o motivo por-
que se pedia aquilo (o "catecismo",
como ficou conhecida a pauta de rei-
vindicações, estava na bancada de tra-
balho de cada um, e era lido e discuti-
do ampla.mente pela piáozada).

Mas, do "outro lado" as coisas,
tambêm, já estavam preparadas. Pa-
trões e governo estavam dispostos a
não ceder um milímetro, criar um im-
passe e com isso tentar destruir o sin-
dicalismo que se desenvolve no ABC,
principalmente em São Bernardo do
Campo.

Na assembléia do dia 30 de março a
greve foi decretada, para ter início a
zero hora do dia 19 de abril. Na última
tentativa de se chegar a um acordo, os

sindicatos baixaram seu pedido de 15
para 7To, desde que as empresas des-
sem aos trabalhadores uma estabilida-
de de 12 meses, para com isso garantir
o aumento para todos os metalúrgicos.
A proposta foi rejeitada pelos patrões.

A greve começa no dia 01.04.1980
em todo ABC e nas principais cidades
do interior (Campinas, Sorocaba, Jun-
diaí, Taubaté, São José dos Campos,
Piracicaba) e estende-se, também, pa-
ra cidades menores como Sertãozinho,
Ribeirão Preto, Mococa, Cruzeiro, Lo-
rena e outras.

O forte aparato policial, colocado
nas portas da fábricas em São Bernar-
do fica sem função: não hâ piquetes
para reprimir, a imensa maioria dos
trabalhadores assume conscientemente
a greve e, não comparece nas empre-
SAS.

Na noite do dia 19, o Tribunal Re-
gional do Trabalho, em reunião extra-
ordinária, declara-se incompetente pa-
ra julgar a legalidade ou ilegalidade da
greve. E, nessa reunião decide o au-
mento de 7Yo para os metalúrgicos que
ganhem de 1 a 3 salârios mínimos, e
6Yo para os que ganham acima de 3
salários. Nada resolve sobre a estabili-
dade de 12 meses, e ainda por cima,
não concede os 5% a mais sobre as



horas extras e rebaixa para Crí
5.100.m o piso salarial de CrS
5.904.00. itens que os empresários ha-
r-iam aceito na última negociação de
31.03.1980.

Na assembléia do dia seguinte, os
metalúrgicos decidem continuar a gre-
ve e. a reivindicação principal agora ê
a garantia de emprego.

A falta de uma maior preparação e
organização começam a enfraquecer o
movimento grevista nas cidades do in-
terior e, em São Caetano. Do dia 10 de
abril em diante, sô Sto. André e São
Bernardo continuam em greve.

Os trabalhadores recebem o paga-
mento no dia 10 (referente ao mês de
março) e se declaram dispostos a ficar
30 dias em greve, se for preciso.

Cresce a solidariedade ao movimen-
to. O Comitê de Solidariedade aos Me-
talúrgicos em Greve, composto por
mais de 25 entidades e, instalado na
Assembléia Legislativa, começa a en-
viar dinheiro, mantimentos e remédios
para o Fundo de Greve. A distribuição
de alimentos para os grevistas começa-
ria no dia 15 de abril, quando come-
çasse a acabar o salário recebido no
dia 10.

Alarmado com a persistência da gre-
ve, e sem uma motivação legal para
intervir nos sindicatos de Sto. André e
São Bernardo, o governo obriga o TRT
a um novo julgamento do movimento
grevista, que é marcado para o dia 15.
Não podia dar outra: por 15 votos a
favor e 11 contra, o Tribunal Regional
do Trabalho declara a greve ilegal,
dando uma demonstração vergonhosa
da parcialidade da justiça neste país.

No dia 18. Murilo Macedo decreta a
intervenção nos dois sindicatos e, no
dia seguinte são presos vários dirigen-
tes sindicais de Sto. André e São Ber-
nardo, numa operação militar que
lembrou os anos negros de 1968 a 1974.

A organização que estava centraliza-
da nos sindicatos, desloca-se para os
bairros e igrejas, e cada trabalhador
agora torna-se responsâvel pela manu-
tenção e continuidade da greve. Em
dezenas de bairros do ABC e da perife-
ria de São Paulo, metalúrgicos, outros
trabalhadores, estudantes e donas de
casa, recolhem mantimentos para o
fundo de greve, distribuem boletins,
discutem o movimento, cada um dâ a
sua colaboração para garantir a conti-
nuidade da greve.

A repressão aumenta. Não passa um
dia em que não haja prisão de dirigen-
tes sindicais ainda soltos, ou de meta-
lúrgicos, nos bairros ou em porta de
fábrica. São Bernardo e Sto André são
transformadas em praças de guerra. A
situação era a seguinte: 1 metalúrgico
sozinho na rua era suspeito,2 jâ eru
comício, 3 então era passeata... 0s
estádios são ocupados por tropas de
choque para impedir a realização das
assembléias que são transferidas para
a igreja do Bonfim em Sto. André e,
para a matriz de São Bernardo.

Igreja se compromete
com a justiça

O apoio da Igreja irrita o Governo,
levando o DEOPS a pedir o enquadra-
mento de Dom Clâudio Hummes na
Lei de Segurança Nacional, e tendo
por fecho, a declaração de Figueiredo
de que Dom Paulo Arns era "um inci-
tador da greve". A CNBB responde a

essas provocações com uma dura nota,
destacando o caráter de justiça do mo-
vimento grevista e, a necessidade dos
trabalhadores participarem das deci-
sões que atingem diretamente sua vi-
da, seu trabalho e sua família. Contra
a alegação de que a greve era ilegal e
por isso precisava ser reprimida, a
CNBB afirma: "para além de uma le-

Abertura política não
ê para trabalhadores

Em determinado momento, a greve
do ABC adquire um forte conteúdo
político. Governo, Forças Armadas,
meios de comunicação, colocaram-se
abertamente contra os metalúrgicos.
E, esse aspecto político que a greve foi
tomando, com o passar dos dias, foi
alargando a consciência dos trabalha-
dores e do povo em geral, para muitas
coisas.

A tal "abertura política" náo é para
os trabalhadores. O governo é um for-
te aliado dos patrões e, não hesita em
jogar toda a sua força repressora sobre
os operários, para garantir os lucros
das empresas nacionais e multinacio-
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galidade formal, é preciso sempre visar
àos imperativos da justiça".

Desde o inicio do movimento, a
Igreja de Sto. André se colocou clara-
mente ao lado dos trabalhadores, co-
mo jâ tinha acontecido nas greves de
1970 e 1979. Os leigos, participando
diretamente e, a hierarquia dando to-
tal apoio às reivindicações dos meta-
lúrgicos, foram uma demonstração de
que no ABC, a opção da Igreja pelos
pobres jâ é uma realidade concreta.

O empenho e sinceridade com que
esse apoio tem sido dado aos movi-
mentos operârios no ABC, mostram
uma Igreja profundamente identifica-
da com o povo, e fazem do Bispo Dom
Cláudio Hummes não sô um pastor da
Diocese, mas um companheiro dos tra-
balhadores.
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nais. A partir de agora, esse governo
não tem mais moral para falar em
democracia, abertura, patriotismo,
distribuição de renda e outras boba-
gens que os meios de comunicação
vêem divulgando desde a posse do ge-
neral Figueiredo.

O Sindicato é nosso instrumento de
luta, e é em torno dele que devemos
nos organizar e nos unir como classe
trabalhadora. As greves no ABC têm
demonstrado a necessidade urgente de
uma luta nacional para libertar o Sin-
dicato da tutela do Ministério do Tra-
balho e das mãos de diretorias pelegas.
E, para os metalúrgicos de São Ber-
nardo e Sto. André essa greve demons-
trou a necessidade de uma organização
sindical a nível nacional (uma CUT ou
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BOLETIM: Como você avalia o apoio
que a lgreja deu à greve dos metalúr-
gicos?

Não existe, na realidade social do
ABC, os trabalhadores de um lado e a
lgreja de outro, como coisas estan-
ques que, eventualmente, se aproxi-
mariam. A lgreja não é apenas o bispo
e os padres, a lgreja é o povo de Deus
e, no contexto do ABC, é o trabalha-
dor que batiza seus filhos, envia-os à
catequese, participa da Campanha da
Fraternidade, das missas dominicais,
das Comunidades Eclesiais de Base e
de outros movimentos católicos. As-
sim, há uma profunda e extensa inter-
relacão trabalho-lgreja, o laço que nos
une passa pela alma, pelo sentimento
religioso do trabalhador. Durante cer-
to tempo, a palavra da lgreja pronun-
ciada pelos bipos e padres fazia desse
sentimento uma forma de resignacão
frente às condições injustas de traba-
lho e à opressão. Na medida, porém,
em que a emergência das classes po-
pulares ocorreu também no espaco
representado pela lgreja e ela foi
adquirindo uma consciência mais crí-
tica da realidade, sua palavra passou a
ter uma conotação libertadora, evan-
gélica.

Nessa campanha salarial, a lgreja
do ABC, tendo a frente Dom Cláudio
Hummes, colocou-se inteiramente a
servico da categoria.

A lgreja considera um di-
reito elementar do traba-
lhador a sua luta por me-
lhores condições de vida
e de trabalho. A lgreja
reconhece, como arma
legítima e justa, o direito
de greve.

Considerando que os metalúrgicos
já tinham esgotado todas as outras
formas de tentativa de negociação
com os empresários - que se manti-
veram irredutíveis, graÇas ao apoio in-
transigente do Governo - não lhes
restou outro recurso senão a greve.
Desde o início o bispo Íez um apelo a
todos os vigários, para que dessem
todo apoio possível e necessário aos
trabalhadores.

BOLETIM: Em que consistiu, de fato,
esse apoio?

Em primelro lugar, na defesa da
legitimidade da luta travada pelos me-
talúrgicos. Legitimidade não apenas
do ponto de vista dos mêtodos usa-
dos e dos objetivos a serem alcan-
çados por eles, mas também do ponto
de vista evangélico. O compromisso
primeiro de Jesus foi com os pobres e
injustiçados. Hoje, Puebla reafirma
isso ao exigir da lgreja uma "opção
preferencial pelos pobres". E eu acres-

centaria que, mesmo que certa luta
dos oprimidos nos pareça equivocada,
ainda assim devemos estar ao lado
deles. Prefiro correr o risco de errar
com as classes populares do que nu-
trir a pretensão de acertar sem elas.

A lgreja, em nenhum momento, in-
terferiu nos rumos do movimento. Pa-
ra quem possui uma visão elitista, co-
lonialista, da classe trabalhadora, a
lgreja teria sido "o cérebro" que orien-
tou os operários "ignorantes e ingê-
nuos". Esses que pensam assim pas-
sam atestado de incompetência aos
trabalhadores. Ora, foram eles pró-
prios que convidaram o bispo para
comparecer em suas assembléias. Fo-
ram eles que pediram aos padres para
dar apoio às suas famílias. Esse apoio
se materializou na medida em que os
metalúrgicos requisitaram a inf raes-
trutura da lgreja para assegurar a or-
ganização e a continuidade do movi-
mento: reuniões eram feitas nas paró-
quias e capelas, o Fundo de Greve
passou a funcionar na matriz de São
Bernardo e de Santo André, os tem-
plos mais espaçosos abriram suas por-
tas para abrigar as assembléias, que
haviam sido proibidas de serem reali-
zadas em estádios e praÇas públicas.

Por outro lado, toda a rede de co-
munidades de base e equipes da Pas-
toral Operária e da Acão Católica Ope-
rária foram colocadas a serviço da
campanha e da greve. Essa rede é
integrada pelos próprios trabalhado-
res com suas famílias.

Penso que, nesses 42
dias de greve, aprende-
mos muito com os meta-
lúrgicos. Eles.nos ensina-
ram a ser mars corajosos
e mais evangélicos. Eles
estão ajudando a lgreja a
retornar às suas origens,
a ser fiel à opção de
Jesus.

BOLETIM: Essa participacão da lgrela
trouxe alguma implicacão para ela?

É claro que tudo isso causa escân-
dalo àqueles que gostariam de ver a
lgreja nos banquetes da FIESP, ou
benzendo indústrias ou ocupanólo es-
paço nos palanques oficiais. Por isso
o general Figueiredo, numa falta de
respeito à sua própria condição de
presidente, acusa publicamente o car-
deal Arns de estar incitando a greve.
Diz que a "CNBB não é a lgreja".
Suponhamos que o presidente da
CNBB dissesse que o Estado Maior
das Forças Armadas não representa
os militares brasileiros... Aliás, diga-se
de passagem que a direção da CNBB
é eleita, a cada quatro anos, por voto
direto de cada um dos 340 bispos
brasileiros.

Rumo ao Estádio: Frei Betto (esquerd,
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dos trabalhadores do A
esfera política. Destac
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ETTO:
=nde 

da
o movimento

)om Cláudio Hummes e
ú Operária do ABC, o
,panhou a última campa-
:os de São Bernardo e
' o apoio da lgreja à luta
t da participação dela na
heróica resistência dos

E claro que não interessa ao Gover-
no e ao empresariado que a lgreja
esteja do lado dos trabalhadores. Por-
tanto, uma implicação que tende a se
agravar é a denúncia, feita por setores
dominantes, de que a lgreja "exorbi-
tou em sua missão", "náo deve me-
ter-se em política", etc. Vão, inclusi-
ve, tentar tirar proveito da visita do
Papa nesse sentido. Para mim esse é
um discurso velhaco. Ouem entende
de missão da lgreja é ela própria. Por
outro lado, é preciso acabar com essa
mania de Íazer da política um privilé-
gio das classes dominantes. Acusa-
ram a greve de ser política, o Lula de
querer fazer política, como se isso não
fosse um direito elementar do traba-
lhador, direito assegurado pela pró-
pria Constituição Brasileira. Ouanto a
participação da lgreja na esfera políti-
ca, as coisas já estão muito bem defi-
nidas no documento da CNBB "Exi-
gências Cristãs para uma Ordem Polí-
tica". A lgreja participa evangelica-
mente da política, e não politicamen-
te. Ela não quer o poder, quer prestar
um serviço libertador. O Papa Paulo
Vl dizia que "a política é a forma mais
perfeita de caridade".

BOLETIM: Você que acompanhou de
perto a campanha salarial e a greve,
acha que os trabalhadores venceram
ou Íoram derrotados?

Os trabalhadores resistiram durante
42 dias de greve. Suportaram a decre-
tação da ilegalidade da greve, inter-
venção no sindicato, a prisão de seus
líderes, a proibição de se fazer assem-
bléias no estádio da Vila Euclides e no
Paço Municipal, as viaturas policiais
espalhadas pela cidade, as tropas mili-
tares atirando bombas, os helicópte-
ros do Exército sobrevoando suas ca-
beÇas.

Através dos membros da
pastoral operária, pude
sentir que toda essa he-
róica resistência foi fruto
de um longo e consisten-
te trabalho de base.

A categoria trazia a experiência das
duas campanhas salariais anteriores,
nas quais deram um voto de confian-
ça na palavra do Governo e dos pa-
trões e, afinal. concluiram que o tra-
balhador só pode confiar no trabalha-
dor. O sindicato organizou muito bem
a Comissão de Salários, com 425
membros, representando todo o con-
junto de firmas da região de São Ber-
nardo e Diadema. Nos bairros, os me-
talúrgicos faziam suas reuniões. Essa
organizacão possibilitou a resistência.
A resistência representou um novo
m'arco no sindicalismo brasileiro. Ne-
la, os trabalhadores aprenderam mui-

sa de Lula (calça comprída) e D. Cláudio

tas licões. Aprenderam que sua luta
não pode se dar apenas ao nível rei-
vindicativo, mas deve se estender à
esfera política, onde são tomadas as
decisões que, efetivamente, modifi-
cam a conjuntura e atingem as esferas
do poder. Aprenderam que o Governo
não é neutro e nem o Ministério do
Tranalho existe para dirimir conflitos
entre empregados e patrões. O Gover-
no é o gerente dos interesses de uma
classe e, para isso, ele faz um Tribu-
nal do Trabalho reformar sua senten-
Ça em novo julgamento e aciona ór-
gãos repressivos clandestinos para
prender líderes sindicais. Aprenderam
que o sindicato precisa conquistar sua
liberdade e autonomia, ser órgão dos
interesses da classe, agindo de acordo
com as decisões da categoria. Apren-
deram que a . propalada "abertura"
não existe para eles, pois em nada
foram beneficiados. Aprenderam, en-
fim, que a liberdade e a justiça serão
fruto de suas próprias conquistas.

O fundo de greve contou
com grande solidarieda-
de nacional e pôde aten-
der cerca de duas mil
famílias por dia. O Comi-
tê de solidariedade, reu-
nido na Assembléia l-e-
gislativa de São Paulo,
foi quem mais apoiou o
fundo de greve.

BOLETIM: Os trabalhadores tiveram
prejuízos com os 42 dias de parali-
sação?

Eles se prepararam para o pior. Nos
últimos meses, economizaram. É pre-
ciso considerar ainda que o aumento
concedido pelo TRT, de 7o/o, está aci-
ma do nível proposto pelos patrões,
de 5o/o. Porém, é evidente que os
trabalhadores tiveram grandes perdas
econômicas. Perderam, no TRT, o pi-
so salarial. Perderam, com a paraliza-
çáo, 62 dias de salários, incluíndo fé-
rias. Perderam o 139 salário. E, agora,
muitos perderam o emprego, dispen-
sados por justa causa. Sem falar no
fato de os líderes sindicais terem per-
dido, inclusive, a própria liberdade.

Essas perdas, porém, não terão tan-
tas conseqüências quanto as perdas
do Governo e dos empresários. O tra-
balhador sabe o que é passar fome e
pouco tem a perder na vida. Ele sabe
que lutando por seus direitos, só tem
a ganhar. Entretanto, o Governo e os
empresários tiveram pesadas perdas.
Perderam politicamente, poís não há
rnais lugar no ABC para os candidatos
do Governo. Perderam militarmente,
na medida em que, no dia 19 de maio,
as tropas recuaram frente ao avanço
decidido da massa. Em nenhum mo-

rA COM

)cessidade de dar conti-
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CGT) que pudesse dar uma resposta
mais efetiva à repressão dos patrões e
do governo.

A unidade que dividiu

Ficou muito claro para os trabalha-
dores quem são seus amigos, quem são
os inimigos e, também, quem os apoia
até certo ponto. Neste último caso,
deve ser colocada a Unidade Sindical,
que teve um papel dúbio durante a
greve e, fez mais divisão que unidade.

Uma greve não se sustenta muito
por motivos políticos. A do ABC come-
çou por reivindicações econômicas, e

era isso que a mantinha por tanto
tempo.

Quando a conquista da estabilidade
no emprego começou a parecer impos-
sível para a maioria dos metalúrgicos
em greve, eles começatam a retornar
ao trabalho. O movimento, que jâ du-
rava um mês, no pequeno espaço de
uma semana, teve contra si fatores ad-
versos, que nem o elevado nível de
consciência e de luta dos grevistas con-
seguiu sobrepujar: a violenta repres-
são, a falta de perspectiva de urna so-
lução do impasse, a f.alta de dinheiro
(o Fundo de Greve não podia pagar
aluguéis, prestações, contas de âgua e
luz, etc.), a maciça propaganda nas
râdios e televisões advertindo os grevis-
tas sobre o "abandono de emprego" se

a greve durasse mais de 30 dias.
Apesar disso tudo, e com o fôlego

que a manifestação do 19 de maio deu
ao movimento, a greve perdurou ainda
até 11 de maio, quando a diretoria e o
Comando de Greve decidiram suspen-
der aparalizaçáo.

Não obstante a grande perda econô-
mica que os metalúrgicos tiveram, vol-
taram ao trabalho de cabeça erguida,
e conscientes da sua força e da neces-
sidade de se organizarem e se unirem
mais as outra categorias e com outras
cidades e Estados para as próximas
lutas que virão. Voltaram conscientes
de que, politicamente sairam vitorio-
sos, e que os patrões sairam derrota-
dos.

O evangelho dâ
força e coragem para

lutar atê o fim

Reflexão sobre a Carta de São Paulo
aos Romanos, Cap. 15, 25 a 29:

Nesta carta é apresentado um fato
acontecido na época do apóstolo, onde
o povo toma uma atitude diante da-
quele acontecimento.
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Nós cristãos, que trabalhamos ou
participamos nesta greve, que temos
compromisso com o Evangelho, sabe-
mos que nos planos de Deus, os bens
da terra existem para todos os ho-
mens. O ser humano, sô por ser gente,
tem direito a comida e morada sem se
escravizar. E nôs vemos que na reali-
dade não é assim. Foi o Evangelho que
nos deu for'ça e coragem para lutar até
o fim.

Nôs temos o compromisso de conti-
nuar a lutar juntos, para que as pes-
soas sejam tratadas como gente, e que
este mundo volte a ser justo, dentro do
plano que Deus quer para seu povo.

A Pastoral Operâria, a ACO, as Co-
munidades Eclesiais de Base, a JOC e
outras entidades, devem ir ao encontro
dos novos militantes, descobertos na
luta;

Incentivar as comissões que se criam
nas fábricas, nos bairros e parôquias
para a continuidade do trabalho;

Promover outros encontros das vâ-
rias cidades, a fim de manter a união
entre os diversos grupos atuantes nos
bairros e nas fâbricas.

A continuidade



NOTICIAS

TRABALHADORES RURAIS
DENUNCIAN/ PROALCOOL

De 'lB a 22 de junho,
realizou-se em Carnaíba
(Bahia) o 59 Encontro dos
Trabalhadores Rurais do Vale
do São Francisco, sob o
patrocínio da CONTAG
(coNFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS
TRABALHADORES NA
AGRICULfURA). Estiveram
presentes 85 participantes,
representando 31 sindicatos
rurais e as Federações dos
Estados de Minas Gerais,
Bahia, Pernambuco, Alagoas
e Sergipe. Esse Encontro
contou com a presença do
Secretariado Nacional e dos
regionais Nordeste 2 e3 da
CPT (Comissão Pastoral da
Terra).

Fez-se avaliação e análise da
problemática atual dos
trabalhadores do Vale do São
Francisco e, planejamento de
acões visando responder aos
interesses dos milhões de
trabalhadores da área.

Destacamos aqui uma das
denúncias feitas neste
encontro.

A implantação do
PROALCOOL está, também
na região, ocupando terras
fêrteis e cultivadas para a
produção de alimentos.

Um destes projetos tem
merecido especial atenÇão de
todos nós. a
A.G ROINDUSTRIAL
CAMARAGIBE S.4.,
empresa sediada no Rio de
Janeiro, pretende ocupar 30
mil Ha de terras em Riacho
Grande, no município de
Casa Nova (BAHIA). Na área
pretendida moram e cultivam
a terra, 56 famílias num total
de 351 pessoas, que não
querem deixar esta terra.

Foi feita uma assembléia na
qual estiveram presentes
mais de 1500 pessoas. Na
oportunidade apoiamos e
encorajamos os posseiros a
não abandonarem a sua
terra. Consideramos justa a

decisão dos posseiros, tanto

por terem líquido direito às
terras, quanto pelo fato de
não aceitarmos o
PROALCOOL na sua política
de promover grupos
econômicos sem a mínima
preocupação social. Não
consideramos progresso, a
produção de álcool para
"alimentar" os motores dos
automóveis em prejuízo da
produção de alimento para o
povo.

MORTE DO COMPANHEIRO
DA CPT,

Raimundo Ferreira Lima,
companheiro da COMISSÃO
PASTORAL DA TERRA dE
Vila Ytapava (Pará) foi
assassinado no dia 29 de
maio. Raimundo era líder da
Chapa de Oposição,
candidato às eleições para o
S indicato dos Trabalhadores
Rurais de Conceição do
Araguaia. Seu nome fazia
parte de uma lista de seis
pessoas "marcadas para
morrer" e, que tinha sido
denunciada pela CNBB.

PASTORAL DA FAMiLIA
NO MEIO POPULAR

O Setor Família-Linha 1 da
CNBB, vem realizando uma
sêrie de reuniões e encontros
em preparaÇão ao próximo
Sínodo de Roma, a
realizar-se em setembro de
1980, cujo tema será a

Família.

Nos dias 14 e 15 de junho
próximo passado, realizou-se
em Belo Horizonte, uma

reunião de pessoas
engajadas em experiências
de Pastoral da Família nas
bases operárias e populares.
Casais militantes da ACO e
da Pastoral Operária

,

participaram dessa reunião
dando sua contribuição.

Os participantes fizeram um
estudo da realidade operária
e popular, da atuação da
lgreja neste meio e, tiraram
algumas pistas de ação
Pastoral em Íavor da família
na sua base popular. Entre as
varias pistas de acão,
destacamos as seguintes:

- A Pastoral Familiar no
meio popular não deve criar
movimentos novos mas,
trabalhar através do que já
existe, sem criar Pastoral da
Família específica e
exclusiva, mas inserida no
conjunto da atuação da
lgreja.

- E levando a família a uma
participaÇão ativa na vida da
comunidade, e na sua
atuação em benefÍcio da
coletividade, que ela chegará
à abertura necessária para
identificar e enfrentar os seus
problemas de relacionamento
interno.

- Desenvolver a
solidariedade com base
f undamental nas Íamílias
populares, solidariedade que
comeÇa nas pequenas
atitudes de ajuda mútua e
partilha, e que vai até a
pa rticipaÇão responsável nas
suas organizações,
empenhadas na conquista de
seus direitos, com todos os
riscos e sacriÍícios que isto
exige.

ENTOES POR UM
SINDICATO LIVRE

Está marcado para primeira
quinzena de setembro
próximo, o Encontro
Nacional de Trabalhadores
em Oposicão a Estrutura
Sindical (ENTOES). A
proposta fundamental é de
reunir no mesmo movimento,
correntes combativas do

movimento..sindical da cidade
e do campo, representadas
pelas direçõeS autênticas' e
pelas oposições sindicais.
Neste sentido, estão sendo
realizados Encontros
preparatórios à nível estadual
e regional.

ENCONTRO DE
DIRIGENTES SINDICAIS E

N/OVIMENTOS POPULARES

Nos dias 4, 5 e 6 de julho, em
São Paulo, foi realizado o 29
Encontro de Dirigentes
Sindicais e Movimentos
Populares, em continuidade
ao Encontro de Monlevade
(MG), realrzado nos dias 9 e
10 de fevereiro último, onde
se tirou um documento
sobre: "Proposiçôes para o
fortalecimento da atuacão
sindical".

O tema central desse
Encontro foi a "Relação
entre Partido e Movimento
Popular". Também foram
discutidos: o
encaminhamento do
Documento de Monlevade
nas bases, e os rumos do
movimento sindical, hoje.

REUNIÃC DA COMISSÃO
NACIONAL DE PASTORAL
OPERARIA

Nos dias 14 e 15 de junho
próximo passado, em Nova
lguaçu/ RJ, ocorreu mais
uma reunião ordinária da
CPO Nacional. A Comissão
fortaleceu-se com a presenÇa
das Regiões, até então não
representadas.

Nesta reunião fez-se a
Avaliação da Presença da
Pastoral Operária no
Movimento Operário e a
programação dos trabalhos.

l^ ô^l rTtÃ, Àt^^r^rr
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ManiÍestação de mulheres em apoio ao movimento

SOLIDARIEDADE AOS
GREVISTAS MOBILIZA
ORGANIZAÇÕES SINDICAIS E
POPULARES:

O que deu fôlego aos trabalhado-
res do ABC para agüentarem 41 dias
de greve, foi em primeiro lugar, seu
nível de organização e, o movimento

de solidariedade e apoio desencadeado
no prôprio ABC, em São Paulo e ou-
tros 16 Estados do país. Esse movi-
mento de solidariedade teve como
principal base a ampla participação do
povo: trabalhadores do campo e da
cidade, posseiros, lavradores, favela-
dos, movimentos de Igreja como JOC,
Pastoral Operâria, ACO, Comunida-
des de Base; organizações populares
como: movimento contra a carestia,
movimento amigos de bairro; oposi-
ções sindicais e sindicatos combativos.

AGÊNCIA JB

Os comitês de apoio criados em vâ-
rias cidades do país organizaram-se
em Comissões para fazer a divulgação
dos acontecimentos (folhetos, panfle-
tos, assembléias); coleta para o Fundo
de Greve (venda de bônus, show...)
coleta de alimentos; plantão jurídico
às 24 horas do dia (SP) e equipe de
parlamentares para acompanhar pi-
quetes e intervir nos casos de prisão.

Na impossibilidade de colocar tudo
o que foi feito no país, trazemos aqui
apenas alguns exemplos: O comitê de
São Paulo, agrupou mais de 30 entida-
des, com o apoio da Assembléia Legis-
lativa e da Igreja.

PASTORAL OPERÃRIA FORMA
COMITE

João Pessoa (Paraíba) - A Pastoral
Operâria formou um Comitê de Apoio
aos grevistas, integrado por operários,
universitârios (DUF/PB), CEBs, Con-
selhos Comunitârios, DCE, AMPEP,
secundaristas, membros do PT e

PMDB.
Àtividades realizadas: 3 grandes as-

sembléias, I ato público no centro de
João Pessoa, coleta nas igrejas, venda
de bônus a Cr$ 5,00, 10,00 e 50,00,

SOLI DARI EDADE AOS GREVISTAS

Mobiliza organizações sindicais

e populares do país



pedágios, bancas com murais e faixas,
10 mil panfletos, comunicações para
jornais da cidade, forró para arrecada-
ção de fundo.

O povo reagiu bem e, mostrou real
solidariedade. Em relação ao Fundo
de Greve os que mais colaboraram fo-
ram; as Igrejas, as Pastorais do campo
e da cidade, o Comitê em Defesa dos
Direitos Humanos, o NAI e a ordem
dos jesuítas

Joinville (Santa Catarina) - Todas
as notícias referentes à greve e sua
evolução eram passadas para os gru-
pos de base; nos gnrpos, se fazia refle-
xão sobre os temas que a greve do
ABC ia suscitando; foram feitas coletas
especiais nas missas de uma paróquia
da cidade em apoio à greve; a Pastoral

ABC. A sede foi instalada na Ação
Católica Operâria (ACO) na rua Ger-
vásio Pires, 404 no Bairro da Boa Vis-
ta. Participaram deste comitêr.,35 enti-
dades: sindicatos rurais e urbanos,
oposições sindicais. associaçõe§ de pro-
fessores e de vigilantes, moüimento§..-.
jovens e da ação social. com§s§es de
moradores de bairros, diretóilÉ,. estu-
dantil, centros acadêmicos, etc*n*i'

Pastoral Operária nesse momeiito: -nas paróquias: nas igrejas de b
populares, um operârio explic
missa dominical o que estava r

cendo no ABC. Uma das pri
preocupações era dar uma i
correta dos acontecimentos e e

;". )ii

dõipolítico da greve, e arrecadar di-
nheiro. Toda a arrecadação nas Igre-
jas, bairros, pedágios, .leu mais de Cr$

i[il48&.000,00.
,, Algumas pessoas foram presas pela
*pçlícia e, interrogadas durante algu-
,'"In-à's horas.i dr,

O movimento de solidariedade e

aos grevistas, não promoveu
nas a solidariedade em termos de
heiro e alimento, ele significou so-
tudo um momento forte de educa-

[r
E.MOMENTO DE
AÇÃO POLÍTICA

Comissão de Greve distribui alimentos aos grevlstas

Operária participou da campanha de
solidariedade promovida na cidade; a
missa do 19 de maio, celebrada pelo
bispo da diocese Dom Gregôrio War-
meling teve como um dos temas princi-
pais, a greve do ABC; durante o Encon-
tro Regional da Pastoral Operária de
Santa Catarina, foi enviado um telegra-
ma de apoio a Dom Cláudio Hummes e

aos trabalhadores em greve; foram fei-
tos vârios telefonemas de apoio; foi for-
mado um conjunto de música popular,
que fazia apresentações pagas nas cida-
des vizinhas, sendo que o dinheiro arre-
cadado era enviado para o Funrlo de
Greve do ABC.

35 ENTIDADES UNEM.SE E
FORMAM COMITÊ

Recife (Pernambuco) - Logo na
primeira semana de greve, formou-se o
Comitê de Ânnio e^s Crêa''i<tâs Â^

o sentido político da greve para todo o
Movimento Operário do país. As cole-
tas nas missas foram destinadas ao
Fundo de Greve e tiveram boa aceita-
ção. Foram distribuídos panfletos nas
portas das igrejas junto com a "Carta
ao povo brasileiro" dos metalúrgicos
em greve. Em São Lourenço, o Movi-
mento "Encontro de Irmãos" em con-
junto com os jovens do meio popular,
rcalizaram uma vigília. A Coordena-
ção Pastoral fez circular um Documen-
to nas paróquias. Foram enviadas car-
tas e telegramas ao Cardeal de São
Paulo, a Dom Cláudio Hummes e às
esposas dos líderes sindicais presos.

Iniciativas do Comitê: panfletagem e

arrecadação de dinheiro nas portas das
fábricas na entrada e saída dos operá-
rios, pedágios com grandes faixas em
pontos estratégicos da cidade, saída
nos bairros populares com carro de
som (uma cobra de 20 metros, feita de
pano, simbolizando o Capital e, uma
boneca. simbolizando o Custo de Vi-
da) batucada, etc. O objetivo era in-
fnrmr" nnncnionfizar ^ h^rr^ Á^ "--+i

AGÊNCIA JB

ção política para os trabalhadores e o
povo em geral.

A soma de forças do movimento
operârio e popular, contribuiu para o
fortalecimento da luta da Classe Tra-
balhadora.

O movimento de solidariedade, de-
sencadeou, também, reações e gestos
concretos nos trabalhadores, nas orga-
nizações operárias e populares, e nas
Igrejas de outros países.

Através desse movimento de solida-
riedade, a classe operâria descobriu
quem e que grupos estão com ela ou
contra ela. Também, colocou em evi-
dência a dimensão nacional e interna-
cional do problema operário com a
conseqüente exigência de buscar novas
formas de luta, capazes de pressionar
o poder econômico e político.

A greve do ABC, pelo fato de mobi-
lizar o movimento operário e popular,
coloca em evidência a exigência de
buscar a nível nacional o fortalecimen-
to e articuiação das organizações ope-
rárias e populares para uma transfor-



,-:' If-2-8J.,-----..;,..------.;..-~-------....

COMISSÃO NACIONAL DÊ PASTORAL OPERÁRIA

I ANO III JAN-FEV/81 NQ 7 I
,

.D.ANGELICO:
SANTO~,UM ANO.

DEPOIS
DE SUA MORTE

pág. 11
AVIDA
DOSTRABALHADORES

pág. 5 e 6

pág: 12
FAZENDO
A HISTORIA
DA CPO """c'"'""",,,,''''''''''"'''','i,,::;'''



EXPEDIENTE

Boletim da Comis-
são de Pastoral
Operária

anexa à CNBB
seta r Leigos - Linha 1
Responsável:
01ívia Barreto Gomes
C.P. 466
27.180 Vo Ita Redonda -
RJ

Assinatura anual:
Cr$ 100,00
Assinatura de apoio:
Cr$ 200,00

IMPORTANTE:

Enviar Vaie-Postai,
cheque ou ordem
de pagamento, em
nome de:
01ívia Barreto Gomes
Banco Real-
Agência da Vila
Conta n<?5051016
Volta Redonda - RJ

Atenção
Devido ao elevado
preço de produção
do Boletim, a CPO
decidiu mudar o
tipo de impressão.

..,
APRESENTAÇAO

Vocês têm em mãos o Boletim nQ7 da Comissão Nacional de Pastoral Operária.
Nêle vocês encontrarão a experiência vivida por dois militantes operários cristãos
fortemente engajados nas lutas do movimento sindical e popular. Eles relatam as
vitórias alcançadasatravés destas lutas, asderrotas e asdificuldades enfrentadas.
Em seguidavocês encontrarão o pronunciamento de Dom Angêlico por ocasião do
1Qaniversário da morte de Santo Dias da Silva. Trata-se de um valioso subsídio
para reflexão de todos os cristãos engajados no processo de libertação da classe
operária. Esta mensagemnos mostra que Santo continua vivo, presente, através
daqueles que estão dando continuidade à luta pela justiça. Ela anima nossa
esperança,mostrando, os sinais reveladores de que "o povo brasileiro está saindo
da morte para a vida". Em "Notas e Not reias" vocês encontrarão entre outras, a
carta de Dom Valdir ao diretor do Jornal "Tribunal de Alagoas" onde deixa claro
seu pensamento, tão deturpado pela grande imprensa. Em "A vida dos
Trabalhadores" publicamos a denúncia de dois operários sobre o trabalho que
realizam em condições inhumanas e sem nenhuma proteção. Abrimos uma nova
secçãonesseBoletim: "Fazendo a História da CPO". Neste número publicamos
como nasceua Pastoral Operária de Curitiba. Leiam este boletim, anotem as
questões que lhesvierem à cabeça, confrontem com assuaspróprias experiências,
façam suascríticas e sugestõese nos enviem. Mandem-nos, para posterior
publicação, asexperiências de lutas que estão acontecendo no meio operário e
popular de sua cidade. Esperamosque este Boletim ajude a quebrar o isolamento
entre os militantes e os grupos espalhados por esseimenso Brasil, fazendo circular
asexperiências, que estão sendo realizadas; que ajude a aprofundar a qualidade de
nossaparticipação, como cristãos nas lutas operárias de nossaépoca.
Para terminar, desejamosque os planos de ação traçados pelos diferentes
movimentos e grupos operários, para 1981, tenham o êxito esperado.

A equipe

Boletim da CPO·Nacional
LEIA, DISCUT·A, DIVULGUE ...

BOLETIM CNPO Pág. 2



ISTO TEM
A experiência que segue foi colocada por Valdeci no
Seminário Teológico realizado em Cachoeira de Macacu -
RJ, (de 23 de Novembro à 5de Dezembro de 1980).
Valdeci é dirigente do sindicato dos trabalhadores da
.Construção Civil de Curitiba, membro da Comunidade
de base e da Pastoral Operária.

Nós, os trabalhadores da construção civil, sofremos
muito. O ganho é pouco e não da prá viver, as condições de
trabalho são as piores: trabalho pesado, perigoso, horas
extras e muitos acidentes. Um dia a gente decidiu dizer
basta! E nos lançamos numa greve, por nossa conta, sem
preparação e sem apoio do sindicato. Essa greve durou 9
dias. A pol ícia entrou e quebrou cabeça da gente. A
derrota da greve e os golpes da pol ícia fez a gente começar
a se organizar. Começamos por preparar a campanha elei
toral. A gente se reunia até 2 vezes por semanas, nas vilas
e num lugar central. Os companheiros não valorizam o
sindicato. Nas reuniões a gente discutia com eles, buscando
que os companheiros tomassem consciência da importância.
do sindicato. A luta foi grande! Depois de 10 horas de
serviço a gente saia para entregar folhetos nas obras,
arrecadar fundos para a campanha eleitoral e participar de
reuniões. Ficamos um mês sem ter vida de família Foi
preciso ajudar as mulheres da gente a entender o porquê
dessa luta, a quem ela procura beneficiar. As eleicões foi
feita em duas vezes, por que a primeira não deu corum. No
dia 11 de Agosto de 1980, terminaram as eleições e a
chapa da oposição foi vencedora: O General Adalberto
Massa da DRT, respondendo pedido da chapa da situação,
anulou as eleições e nomeou uma junta governativa. Quem
assumiu como interventor foi gente da chapa da situação.
A chapa vencedora impetrou mandato de segurança e
ganhou.

APOIO E SOLIDARIEDADE:

Fomos apoiados nessa luta por outras categorias de
trabalhadores, e pelo pessoal do PT e PMDB. A maioria dos
que estão no sindicato participam das Cebs, da Pastoral de
Favelas e da Pastoral Operária.

COMO A FE AJUDOU NA SUA LUTA?
COMO A LUTA AJUDOU SUA FÉ?

Minha luta vem de longe, minha fé também. Eu mo
rava lá na Roça no interior de Pernambuco. Era um ho
mem de fé, mas a minha fé se resumia em procurar minha
salvação pessoal. Chegando em Curltiba comecei a partici
par da comunidade de base. Aí eu comecei a enxergar, que
a vida da.qente, a luta pela sobrevivência e a fé está tudo
unido. Descobri porque estamos sofrendo, quem está nos
explorando e o que Deus pensa de tudo isso, qual é o pro
jeto que Deus tem. Então eu' pensei: ISTO TEM QUE
MUDAR. Nós temos que lutar para que isto não aconteça
mais. Começamos lutando para melhorar a situação do
bairro. Enfrentamos o problema da água, da saúde e ou
tros. Para cada necessidade comum, a todos, a gente criava

DAR
uma comissão. Teve ocasião de ter 10 comissões organiza
das, lutando. Descobrimos que a gente tem que lutar lá on
de a gente está, no bairro, no trabalho ou no sindicato e
que essa luta tem que continuar. Foi a í que a gente come-

çou a despertar os companheiros de trabalho e começou a
participar da luta sindical. A gente celebra juntos na comu
nidade nossas lutas, nossas vitórias e nossas derrotas. Cada
vez que a gente celebra juntos a nossa fé e a nossa esperan
ça cresce mais. E aí que a gente encontra cbragem e força
pra enfrentar as dificuldades e continuar lutando. Cada

A'>m~ci MfNro 1»_
JW\oviMEN1YJ ~fNt»CAL.

vila está organizada em comunidade. Cada comunidade
tem vários grupos. Temos uma Assernbléla que reúne os
representantes de todas as comunidades para discutir os
problemas comuns. E daí que levamos os problemas para
a Associação e a Associação de Moradores leva os proble
mas para a Prefeitura ou para outras autoridades respon
sáveis. Em cada comunidade o pessoal escolhe quem vai ser
o seu representante na Associação. Acho que as Cebs vão
despertar muitos trabalhadores para se engajar também na
luta sindical e nos partidos pol íticos.

BOLETIM CNPO Pãg.3



Essa experiência foi exposta por Zito no Seminário
Teológico realizado em Cachoeiro de Macacu - RJ, de
23 de Novembro à 5 de Dezembro de 1980.
Zito, motorista, coordenador da Associação de moradores
de Lindéia.

Moramos no bairro Lindéia, na cidade industrial
(grande 8elo Horizonte). Aí se encontram os mais diferen
tes tipos de trabalhadores: construção civil, metalúrgicos,
motoristas, comerciá rios, desempregados, aposentados,
pequenos funcionários, pequenos comerciantes. Aí estão
crianças, jovens, mulheres e velhos. Existem no bairro 22
grupos organizados que somam força pra melhorar as
condições de vida da comunidade:
- comissão pra construção de uma creche pra filhos de

mães que trabalham;
- coral;
- grupo ·demulheres;
- grupos de jovens;
- associação de moradores;
- grupos de Pastoral Operária;
- vicentinos.

ASSIM FOI CRESCENDO NOSSA ORGANIZAÇÃO

Várias lutas foram travadas por nós para conseguir:
água, iluminação pública, asfalto, posto médico, rede de es
goto, (ainda não conseguimos), melhorias no transporte,
escola, deixar de pagar uma multa, e outras. Na associação
de moradores a gente se reúne sem distinção de religião.
Nós cristãos estamos lá como todos os outros moradores
do bairro. A gente discute os problemas e busca juntos en
caminhar uma solução. A gente se organiza e faz aquilo
que depende de nós e leva as reivindicações às autoridades,
quando a solução do problema depende delas e não só de
nós. Frente ao problema do transporte, por exemplo, a
gente se reuniu, discutiu e decidiu convocar o dono da em
presa e o diretor da Metrobel, empresa que controla os
transportes na grande 8elo Horizonte, para participar de
uma reunião ampla com os moradores do bairro. Para con
vidar a população distribu imos um boletim e colocamos
cartazes, em várias localidades do bairro, além dos convites
feito de pessoa à pessoa. Veio o moço da Metrobel, a quem
o pessoal fez muitas perguntas:
- Por que em vez de mandar mais ônibus para atender a

população mandam cavalaria pra cima de nós?
- Por que não abrem mão, para que outras empresas pos

sam colocar ônibus nessa linha?

E assim algumas
SEIIlOnosdepois uma
caravana de
moradores vai
até 00 prefeito I
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Eie prometeu fazer uma pesquisa para conhecer me
lhor o problema e encaminhar uma solução. O pessoal en
tão deu um prazo de 15 dias para eles darem uma resposta
satisfatória à população de Lindéia.· A gente também se
uniu para reivindicar iluminação pública, pois a gente paga
va e não tinha luz nas ruas. Outra luta foi para não pagar
um imposto que cobraram de nós. O trabalho realizado pe
la Associação e por todos os grupos da comunidade está
contribuindo na organização do pessoal do bairro. O pes
soal começa a enxergar melhor a situação, a descobrir as
causas e a buscar solução para os problemas comuns a to
dos moradores. Assim vai crescendo a organização de
nossa comunidade.

ATUAÇÃO DA PASTORAL OPERÃRIA:

A Pastoral Operária bola um boletim e distribui cada
semana. Toma um fato acontecido no dia a dia do traba
lhador e reflete sobre ele e confronta com o Evangelho.
Coloca algumas perguntas para ajudar a refletir e motivar o
pessoal a agir. Há também um Conselho paroquial, integra
do por representantes de todos os grupos. E isto que facili
ta a comunicação entre os grupos e a soma de esforços para
resolver nossos problemas. Através dos grupos de reflexão
e das celebrações, a pastoral operária com o padre da paró
quia, nos ajudam a descobrir e a viver a fé dentro da vida e
da ação da gente.

esgoto,não tem tronporte,nõo tem
escalo e falto muito mais coisas
ainda! MOSpara poder exigir
estas coisas nós temos primeiro
obigar a Prefeitlra a reconhecer a



"NINGUÉM, JAMAIS, PODERÁ
CALAR A VOZ DA JUSTiÇA"
IRMÃOS,
A fé inabalável
na vida que vence a própria morte,
nos congrega, hoje, aqui,
um ano após ao assassinato
de nosso irmão e companheiro
SANTO DIAS DA SIL VA.
Irmão e companheiro

. porque homem simples, amigo,
comprometido com a sorte
de seu Povo. Militante cristão
das Comunidades Eclesiais de Base,
dos Movimentos Populares e das
grandes lutas do Movimento Operário,
forjado que foi nos princlpios de
justiça, solidariedade,
proclamados pela Pastoral Operária
de que fazia parte.
Um dia, no alto do Calvário,o soldado
a serviço da potência estrangeira
que domineve a terra de Jesus,
cortou-lhe o peito com a
lança (Jo. 19,34).
No dia 30 de outubro do ano passado,
mãos de soldado, a,
serviço dos donos do capital nacional
e, sobretudo, multinacional,
acionadas pela repressão
governamental, cortavam, à bala, o
peito de nosso companheiro SANTO!
Longe de se abater,
a classe trabalhadora ouviu,
na morte do companheiro,
a certeza das palavras de Jesus:
"Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá;
e quem vive e crê em mim nunca
morrerá" (Jo. 11,25).
Quando Jesus morreu,
depositaram-no no sepúlcro
e taparam a entrada com pedra.
Ainda, colocaram soldados montando
guarda ao túmulo,
pois os chefes dos sacerdotes e fariseus
se reuniram com Pilatos, e disseram:
"Governador, nós nos lembramos de
que, quando ainda estava vivo,
aquele mentiroso disse:
depois de três dias eu ressuscitarei"
(Mt. 27,62-63).
Hoje, o poder econômico,
contando com a proteção e conivência
do poder político,
atira ao túmulo da opressão a
classe trabalhadora.
Roubam-lhe as terras;
arroxam-lhe os salários;mercandejam
com o trabalho;

estabelecem sindicatos sem liberdade,
sem autonomia;
corrompem muitas diretories sindicais;
intervêm em Sindicatos,
depondo e prendendo Diretorias
autênticas e arrebentam, pela violência,
as reivindicações de base da
classe trabalhadora.
Taispoderes
colocam sempre em perigo a
existência de nosso Povo!
Esta situação precária existe,
como dizia o Papaaos operários,
no Morumbi,
"quando, no domínio da
distribuição dos bens,

se confia unicamente nas
leis econômicas
do crescimento e do maior lucro;
quando os resultados do proçresso
tocam apenas marginalmente,
ou não tocam em absoluto,
as vastas camadas da população;
ela existe também, enquanto
persistir um abismo profundo
entre uma minoria de ricos de um lado,
e a grande maioria dos que vivem
na necessidade e na miséria, de
outro ledo".
Pois bem, tal violência estrutural,
organizada,parte integrante do sistema
sócio-econômico-pol ítico reinante,
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NINGUÉM, JAMAIS, PODERÁ CALAR A VOZ DA JUSTiÇA
-----------------------------------continuação-

monta guarda à situação em'que está
atirada a classetrabalhadora,
valendo-se também, da força
repressivapolicial e atirando
mentiras, calúnicas, através dos muitos
meios de comunicação social.
Esforço inútil porém!
Assim, como Jesus,
a classetrabalhadora sairá viva e forte
do túmulo opressivo de agora!
Na persistência, na luta,
irá conseguindo aberturas
na rocha da opressão! A vergonha
da mortalidade infantil,
dos menores abandonados, cessará!
A terra, a fábrica, serão de
quem nelas trabalham.
O trabalho humano não mais será
aviltada mercadoria
e o lucro serádividido com
justiça e fraternidade,
"dando cada um segundo
suaspossibilidades
e recebendo segundo suas
necessidades(At. 4,35).
Os Sindicatos não mais sofrerão
vergonhosasintervenções,
nem seus líderes
democraticamente eleitos
serão cassadose colocados sob a
mira da Lei de SegurançaNacional,
Assembléias de trabalhadores não
mais serão triste farsa,
nem os trabalhadores impedidos ou
desestimulados de se organizarem.
Não mais teremos, por exemplo,
o lamentável espetáculo de uma
categoria de quase400 mil
trabalhadores, ser
representada em Assembléia
por apenasdois (2) mil,
aceitando aproposta do
Grupo 14 da FIESP
a respeito dos aumentos salariais,
como aconteceu dia 24 último,
no Sindicato a que Santo pertencia
e cujo comportamento alinhado ao
Governo e classepatronal
tanto combateu. Não mais
teremos expulsão de homens
cuja pátria é o mundo,
porque comprometidos com a justiça
e fraternidade,
como o é Padre Vito r Miracapillo.
Por outro lado, a Pátria não mais será
vendida ao capital estrangeiro!
Enfim, não mais existirão
opressorese oprimidos,
corruptos que vivem em mordomias,
diante da fome do Povo,
porque a terra, então livre,
seráhabitada por homens irmãos,
pois, como nos dizia João Paulo /I
no Morumbi, "a festa cristã da alegria

não é um luxo reservado aos ricos.
Todo o mundo está convidado
a tomar perte".

"Se me matarem, ressustarei
na luta do meu Povo"

Alguns mesesdepois da morte
de nosso companheiro SANTO,
era assassinadoem EL SAL VADOR,
o Arcebispo D. Oscar Romero,
vttime do mesmo sistema selvagem!
Dizia ele, pouco antes de suamorte:
"Podem matar-me,
mas que fique bem clero, que
a voz da justiça ninguém pode celer".
E mais: "Tenho sido
freqüentemente ameaçado de morte.
Devo dizer-lhe que,
como cristão, não creio na morte,
mas sim na ressurreição.
Se me matarem,
ressuscitarei na luta do meu Povo".
Penosamente, ,
o Povo brasileiro vai saindo da
morte para a vida!
São os grupos de base,
osmovimentos populares de
organização e reivindicações!
São as lutas por sindicatos
livres, autónomos,

. nascidos da base.
E o trabalho por coligar
os esforços e organizações
comprometidos com o Povo!
São Partidos Pol/ticos
possibilitendoopções fora da
camisa-de-força do bi-partidarismo.
É a luta pela terra, pela
anistia, pela queda do obscuro AI-5,
da Lei de SegurançaNacional,
pelos espaçosde liberdade!
Pelo direito à total participação.
Pelamudança do sistema
sócio-económico-pol/tico reinante
e opressor.
Tudo isto, o Povo vai conseguindo
através de sua união e organização
que nada mais são que
a atualização do mandamento
de Jesus:
"Amem-se uns aosoutros" (Jo. 13,34).
Quando Jesus foi julgado,
seusadversários ,
apresentaram asmais disparatadas
acusaçõescontra ele.
Não faltou a acusaçãode
subersão (Lc 23,2) nem esteveausente
a omissão criminosa de quem lavou
asmãos (Mt. 27,24).
Quando Ele vencea morte e ressuscita,
os líderes do Povo compram
os soldados
e ordenam que afirmem terem os

disc/pulos roubado o corpo de Jesus,
enquanto eles,guardas, dormiam
(Mt. 28,11-13).
Utilizam-se, desta forma,
para seusplanos, até do testemunho
de pessoas
que estavam dormindo!
Fatos altamente semelhantes
acontecem com a morte do SANTO
e processo contra os culpados.
Chovem mentiras.
A Justiça em incrtvet morosidade,
seomite.
Os verdadeiros responsáveis
pelo assassinatoque, há
um ano, denunciamos
como estando no "Ministério:
falsamente chamado do Trabalho
pois é do Capital, no
Ministério da Justiça,
na Secretaria de SegurançaPública
do EstaQode São Paulo,
no Comando da Pol/cia Militar",
ficarão impunes!
E não nos assustemosSe,
no final de tudo,
a vttime for acusadade culpadal
Toda farsa, toda mentira, porém,
cairão por terra.
O Povo
que hoje "semeia entre lágrimas,
voltará a cantar" (Ps. 125).
O chão de nossaAmérica Latina
e, particularmente, do Brasil,
marcado por tanto sangue,
por tanta dor,
será finalmente livre.
Ninguém deterá a vida em sua
marcha vitoriosa,
assim como ninguém -
poder político, religioso, económico,
soldados, mentiras,
túmulo com pedra lacrada à porta -
conseguiu impedir a ressurreição
de Cristo.
f por isso que hoje,
lutando e trabalhando,
atiramos nossos olhos
para o futuro
e, na fé, dizemos:
COMPANHEIRO SANTO,
voce CONTINUA VIVO,
POIS AQUELE QUE MORRE
PELO POVO,
NO POVO, EM DEUS, PARA
SEMPRE VIVERÁ,
POIS "NINGUEM, JAMAIS,
PODERA CALAR A
VOZ DA JUSTIÇA".

São 1'111/.10, 1(!/YI/198U
l), IIlIp;/ú'o Sândalo Bernardino.
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Por uma sociedade
mais justa
Em decorrência de uma entrevista à "Tribuna de Alagoas",
D. Waldir esteve nas manchetes dos jornais como
o Bispo que prega a luta armada.
O pessoal da Pastoral Operária quer saber como foi isso.
Publicamos a seguir, a carta de D. Waldir ao diretor
do jornal, onde deixa muito claro o seu pensamento,
totalmente coerente com os ensinamentos da Igreja, mas
que alguns querem deturpar.

ACARTA

Sr. Diretor
Li a reportagem feita comigo e publicada na TRIBU

NA DE ALAGOAS de ontem (01-01-81). Gostaria de ex
por por escrito o meu pensamento sobre a colocação de
alguns temas ventilados. A clareza da expressão, às vezes se
perde na ausência de uma ou outra palavra. Vejamos:

SOCIALISMO. O que se apresenta como alternativa
para o capitalismo é o socialismo. Realmente o capitalismo
fracassou como solução. E falido. Depois de tantos anos
não conseguiu vencer a fome, a miséria e à marginalização.
Seu objetivo centrado nolucro o condena à incapacidade
de resolver o problema social.

Do outro lado, os pretensos modelos socialistas, en
carnados nos vários sistemas comunistas existentes, tam
bém não conseguiram socializar o Ter, o Ser, o Saber e o
Poder. Concentram-se em uma minoria privilegiada, margi
nalizando a maioria que não participa em nada. O que con
seguiram foi transformar o capitalismo liberal em capitalis
mo estatal. E o que diz o ditado: dou um no outro e não
quero nada de volta.

Se o capitalismo foi incapaz de criar uma proposta
para uma sociedade mais justa, humana e fraterna, a espe
rança é que a alternativa, isto é, o socialismo, apresente
um modelo que socialize o Ser, o Saber, o Ter e o Poder. E
o desafio ao socialismo 'para que seja uma alternativa
verdadeira.

PARTIDO DOS TRABALHADORES. Sabemos que
muitos usam o nome dos trabalhadores para criar seus par
tidos. A custa de siglas de operários e trabalhadores, con
quistam as Câmaras e até a Presidência da República e lá
chegando só procuram defender seus interesses na manu
tenção da situação e nada fazem na defesa dos que lhes de
ram a sigla. Os trabalhadores são objeto de trampolim.
Creio que hoje os operários já não aceitam ser tratados co
mo menores e incapazes.

Daí a importância de que os próprios operários te
nham seu Partido pol ítico, criado e dirigido por eles. O que
não aceitamos é este diploma de menores tutelados que
querem dar aos operários, como se eles fossem incapazes
de participar diretamente da política, dentro de uma so
ciedade de classe, na defesa de sua classe.

Defendemos a criação do PT como lugar natural on
de o trabalhador deve defender seus interesses. Isto não ex
clui que outros que não são operários, mas que notoria
mente estão ao seu lado e de sua causa, sejam também do
Partido dos Trabalhadores.

Sou, portanto, a favor de que os trabalhadores te
nham o seu Partido.

O PROBLEMA DA VIOLENCIA. Paulo VI, na PO
PULORUM PROGRESSIO, diz claramente: "E grande a
tentação de repelir pela violência tais injustiças à dignida
de humana. Não obstante. sabe-se que a inssurreição revo
lucionária - salvo casos de tirania evidente e prolongada
que ofenda gravemente os direitos fundamentais da pessoa

humana e prejudique o bem comum do pa ís - gera novas
injustiças, introduz novos desequil íbrios, provoca novas
ru ínas".

Com base nesse princípio da encíclica foi que D. Ar
turo, sucessor de D. Romero, em EI Salvador, declarou re
centemente que a situação de tirania em seu país justifica
o uso da força para libertá-los. Não ignoramos, porém, que
geralmente o uso da força leva a se instaurar uma nova
tirania.

Recentemente vimos a Nicarágua que, para se libertar
da tirania prolongada dos Somoza, usou a força. Os cris
tãos também participaram nesta libertação. E verdade que
depois da tomada do Poder não usaram a violência do pa
redon, como em Cuba. O desafio diante do qual se encon
tram e como no sistema que querem consolidar, vai garan
tir a participação de todos no ser, ter, saber e no poder.
Nesta tarefa os cristãos não podem se omitir na busca de
uma solução própria que não seja cópia do sistema capi
talista e nem do sistema comunista.

São alguns pontos que gostaria de firmar mais clara
mente, na entrevista publicada, no sentido de evitar equ í
vocos de meu pensamento, o que nem sempre se pode fa
zer no tomar rápido de notas de um repórter."

,

29 Encontro Nacional de
Pastoral Operária

Nos dias 6 e 7 de Dezembro de 1980, no Cenáculo,
Rio de Janeiro, reuniram-se os membros do CPO com re
presentantes de 18 Dioceses, num total de 60 participantes
para o 29 Encontro Nacional de Pastoral Operária. Belo
Horizonte e Vitória não estiveram presentes. Estiveram
presentes neste encontro: 3 assessores da CNBB, dois Bis
pos, Dom José Maria Pires e Dom Valdyr Calheiros. João
Paulo Pires de Vasconcelos como assessor para a questão
sindical e Piragibe Castro Alves para questões ligadas a eco
nomia. O encontro tinha os seguintes objetivos:
a - Avaliar a caminhada da Pastoral Operária no Brasil, no

período de 79/80, situando-a desde seu nascimento.
b - Estudo de questões levantadas pelas experiências da

Pastoral Operária e pela atual situação do Movimento
Operário- Sindical e da conjuntura econômica e pol í
tica do País e da Igreja.

c - Organização e planejamento dos trabalhos da Pastoral
Operária para 1981.
Depois de uma avaliação feita a nível de cada Diocese

e a nível Nacional, fez-se colocações e aprofundamentos de
algumas questões sobre a situação atual do Movimento
Operário, do País e da Igreja de onde surgiram algumas
preocupações e exigências para o nosso trabalho futuro.
- Buscar responder às necessidades que sentem os militan

tes de ter orientação para o trabalho que realizam, e de
adquirir uma metodologia, como realizar a revisão da vi
da e da ação operária nos grupos;

- Superar o imediatismo, procurando ter claro os objeti
vos a longo prazo;

- Desenvolveratitude crítica permanente sobre a realidade;
- Provocar e desenvolver consciência de classe, fazer des-

cobrir a importância da participação no sindicato;
- Estar presente como Igreja na vida operária e na ação

operaria como o fermento está presente na massa; .
- Impedir a utilização indevida de nossos trabalhos por

grupos e partidos pol íticos;
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29 Encontro Nacional de Pastoral Operária
continuaçãô-

- Dar prioridade ao trabalho de base;
- Apoiar os militantes fortemente engajados sem descui-

dar a formação dos grupos novos;
- Pn?curar a união entre os diferentes grupos de oposição

existentes no movimento operário, levando-os a colocar
acima de tudo, os interesses dos trabalhadores'

- Favorecer a descoberta do vínculo profund~ existente
entre a fé e a vida operária para superar a religião tradi-
cional desligada da vida; .

- Continuar aprofu ndando a fé e a pol ítica;
- Desenvolver um trabalho junto à mulher operária'
- Oferecer subsídios para reflexão dos grupos de Pastoral

Operária procurando atender os diferentes níveis dando
especial atenção aos novos; ,

- Agilizar a informação dentro da Pastoral Operária'
- Procu rar assessorias para questões espec íficas,' como

questões de ordem jurídica, econômica, etc;
A partir destas exigências cada região fez seu planeja

mento para 81, procurando responder à sua realidade. A
n ível ~acional, a Comissão ficou de, levando em conta as
sugestoes, elaborar um programa e enviar às Dioceses. Este
encontro revelou mais uma vez que a Pastoral Operária
apesar de suas limitações, tem contribu ído para o Movi
mento Operário. Resta para a Pastoral Operária do Brasil o
grande desafio: Através da participação dos militantes nas
lutas do Movimento Operário, realizar seu trabalho de
evang~lização e contribuir para o avanço da organização
dos trabalhadores fortalecendo cada vez mais o movimento
operário.

•As autoridades e ao povo
de Pernambuco

DOCUMENTO DA ASSEMBLEIA POPULAR DOS
BAIR ROS DO SETOR SU!:- DE RECIFE

Nós moradores dos Bairros de Beira Rio, Imbiribeira
Brasilia-Totó, Vila Camponesa, Planeta dos Macacos ~
Mangueira (Município de Recife); Alto do Carneiro, Dois
Carneiros e Nova Divinéia (Cajueiro Seco); Córrego da Ba
talha, Rio das Velhas e Alto da União (Município de Ja
boatão); Pontezinha e Ponte dos Carvalhos (Município do
Cabo), desde muitos anos estávamos lutando sozinhos sem
conseguir resolver nossos problemas, mas agora resolvemos
todos juntos realizar esta Grande Assembléia e entregar às
autoridades e ao. povo de Pernambuco este Documento, .
onde relatamos quais são os nossos problemas e qual a so
lução que queremos para eles.

NÓ$moradores de Beira Rio, bairro do Recife, sendo
mais de 2.000 famílias estamos querendo a liberação do
"Projeto Coragem", o qual foi entregue na Secretaria de
Habitação no mês de novembro de 1979. Através de reu
niões, de peça teatral e de pesquisas, o povo levantou o
projeto, contando seus problemas de falta de emprego e da
necessidade de possuir uma casa. O terreno situado entre
a Imbiribeira e a Avenida Recife seria uma boa solução
para o povo ter acesso ao trabalho na cidade e em Boa
Viagem. A Secretaria de Habitação continua fazendo pes
quisas para fazer um loteamento e dizendo como o povo
. deverá fazer os pagamentos. Nós queremos sair da lama.
Queremos um local de melhor viver: com escolas, posto
médico, água, luz, esgoto e posto policial. Quanto ao paga
mento de casa e terreno, só aceitamos pagar conforme seja
a possibilidade de cada morador. Queremos que o Sr. Pre
feito de Recife nos dê uma ajuda com o aterro e a do-

cumentação. E enquanto as novas casas não forem cons
tru ídas, não tenha despejos em nossa área. Queremos que
nos dê um Documento assinado garantindo estas decisões.

2. Nós moradores de Imbiribeira, bairro do Recife,
que abrange as áreas de Angelim, Vila da Coragem e Linha
do Trem, sendo um total de 1.000 à 1.500 famílias esta
mos lutando há um ano e seis meses para conseguir t~rreno
e casa para morar. A Secretaria de Habitacão veio oferecer
ao povo um projeto na Vila da Coragem e na Linha do
Trem. Mas, no Angelim, há também necessidade de legali
zar os terrenos, pois neste ano já houve ameaca de expul
são para algumas famílias. O nosso problema' principal é
terra. Temos também outros problemas, como: falta de es
cola, principalmente no Angelim; falta de água na Linha do
Trem e na Vila da Coragem; e é preciso todo o tratamento
de limpeza e saneamento dessas áreas. A solução que
queremos para os nossos problemas é que as autoridades
resolvam logo nosso problema principal: a legalização dos
terrenos, e casa para os moradores que, no projeto, disse
ram que precisam, num preço que todo o povo possa pa
gar. Para os outros problemas, a solução que queremos é o
tratamento das áreas com água, luz, esgotos e escola.

3.Nós moradores de Brasília-Totó somos 1.500 famí
lias v!ven?o ef!l precárias condições e sofrendo ameaças de
pol Icia ha, mu I~OS anos. Os moradores ma is antigos já estão
no local ha mais de 25 anos e a maioria há mais de 10 anos.
Nossos grandes problemas são: saneamento básico lixo e
calçamento. Porém nosso problema principal é a posse da
terra. Atu~lmente.o BNH está com projeto de urbanização
(ou despejoj') e venda dos lotes. Este projeto não foi feito
c~m a particIpação dos principais interessados que somos
nos. A atuaçao do BNH vem gerando insatisfação entre os
moradores. Não queremos sair daqui. Queremos ficar. Que
remos ficar na terra que é nossa por direito. E queremos
ser também donos legalmente da terra.

4. Nós moradores da Vila Camponesa, área localizada
ao lado da BR 232, somos aproximadamente 1.300 fam í
lias. Começamos a nos fixarna área em novembro de 1978.
~ão tendo condições de pagar aluguel, nos sujeitamos a
morar embaixo de fios de alta tensão da CH ESF. Sendo a
CHESF e a CELPE donas do terreno, entraram com uma
ação de despejo na justiça. Esta situacão nos levou a nos
reunir em várias assembléias e a exigir uma solução das au
toridades. Foi então que a Secretaria de Habitacão se com
prometeu de nos fazer a entrega em 10 meses cÍe um terre
no no Ibura com terraplanagem, água, luz, fossa, banheiro
e lavandaria. Esta promessa foi feita há sete meses e até
hoje nada está pronto. Agora é que estão fazendo a terra
planagem. De modo que estamos, nesta oportunidade, exi
gindo da Secretaria de Habitação o cumprimento da pro
messa que nos foi feita, no prazo determinado, e a trans
ferência dos moradores para a nova área sem preju ízo para
ninguém.

5. Nós moradores do Planeta dos Macacos, bairro do
Recife, somos umas 1.000 famílias, mais de 4.600 crianças,
num total aproximadamente de seis mil habitantes. Há
mais de cinco anos a gente vem lutando. Nós temos muitos
problemas: falta de aterro nos caminhos, falta de limpeza'
urbana, falta de assistência dentária, falta de transporte,
falta de água em algumas ruas e situação de fome que mal
trata as fam ílias. Mas, o nosso maior problema é a ameaça
de expulsão constante. Queremos que o Governo resolva o
nosso problema de acordo com a possibilidade dos mora
dores do Planeta .

Queremos a posse da terra o mais urgente e um salário
justo e humano para os moradores.

6. Nós moradores da Rua do Poço e do Bevenuto,
bairro do Recife, somos mais de mil (1.000) iamílias nessas
duas áreas. Estamos com mais de 10 anos de luta. Nós da
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Às autoridades e ao povo de Pernambuco__________________ contmueçéo=s-:

Rua do Poço moramos há mais de 40 anos numa situação
de miséria. Temos muitos problemas, mas o principal agora
é a terra. A maioria de nós somos desempregados ou rece
bendo um salário de fome. Não temos condições de pagar
aluguel. Perto de nós tem vários terrenos desocupados
(ocupados só com capim e lixo). Outros de nós têm casa,
mas não têm O terreno próprio, por isso vivem na mesma
situação, sendo ameaçados de sair a qualquer momento.
Queremos que as autoridades passem o Título de Posse da
Terra para todos os moradores, inclusive para todos os que
vivem em quartos alugados. Queremos a terra de papel pas
sado e não de boca. E nós da área de' Bevenuto estamos
ameaçados de despejo (o caso já está na justiça). Queremos
uma decisão para os moradores ficarem na área ou então
úma solução justa e digna para todos nós.

7. Nós moradores do Alto do Carneiro, bairro de Ja
boatão, há 20 anos recebemos o direito de construir nossos
barracos desde que arranjássemos 3 eleitores para o então
deputado Newton Carneiro. Com muito esforço consegui
mos sobreviver na área, pois era um enorme matagal. Agora
com 800 fam ílias tudo continua como antes, só que
aumentou a erosão e o lixo. Teve um tempo em que o
deputado quis vender os lotes aos moradores, mas foi só
para enrolar o povo, pois houve cancelamento de contratos
por uma, duas e até três vezes, sem falar de outras irregula
ridades. Esta situação de ilegalidade gera muita insegurança
em nós, pois somos considerados "invasores" sem nenhum
documento a não ser a coleta. Na tentativa de resolvermos
o problema da terra, fomos ao Prefeito Geraldo Melo que
nos ofereceu o projeto FICAN. Mas, nós não temos terreno
que atenda as exigências desse projeto e nem temos condi- ,
ções econômicas para tanto. Logo, não podemos aceitar
este projeto, pois o que queremos é uma urbanização que
se adapte à nossa realidade, sem tirar ninguém da área, mas
nos arrumar no que temos. Enfim, queremos a desapropria
ção de toda a área para ser repassada com legalidade para
todos nós.

8. Nós moradores de Dois Carneiros, bairro de Jaboa
tão, somos mais oumenos 15.000 (15 mil) habitantes. Vi
vemos no esquecimento das autoridades. Estamos numa

COM UNIIlO ,..
E Oft~N\l.A~
MUDARE.MOS .... , ...,

.. _ Pt SITlJ~~O .

luta para conseguir terrenos para o pessoal desabrigado das
chuvas de 09 de julho deste ano. Queremos terrenos segu
ros e documentados para o pessoal atingido pelas chuvas e
para as famílias que moram em áreas perigosas; reforço nas
barreiras para escadaria e calçamento das ruas. Além disso,
precisamos do seguinte: água encanada, posto do INPS
com Maternidade e Ambulância, um Colégio de 19 e 29
grau, iluminação pública, uma farmácia, telefone público,
posto da Cobal e uma feira livre. Chamamos a atenção da
Prefeitura do Recife para que impeça com urgência a colo
cação de lixo na entrada de "Dois Carneiros".

9. Nós moradores de Nova Divinéia (Cajueiro Seco),
Município de Jaboatão, somos cerca de 800 famílias que
há seis anos viemos morar aqui. A gente vem lutando há
seis meses para conseguir melhorias para a área. Nosso prin
cipal problema é a terra, porque moramos uma área que
pertence à Prefeitura de Jaboatão e a outros proprietários.
Também temos outros problemas: a falta de água para a
maior parte das ruas, falta de coleta de lixo, falta de entra
da para o caminhão do gás e falta de uma escola. A solu
ção que queremos para resolver nossos problemas é a se
guinte: todo o povo de Nova Divinéia quer seus lotes por
preço fixo. O Prefeito Geraldo Melo disse que queria aju
dar o povo, então ele deve facilitar o pagamento dos lotes.
Não queremos entrar no plano do BNH e ficar pagando du
rante 25 anos. Até agora o Prefeito só mandou pesquisar
quanto os moradores podiam pagar por mês. Ele prometeu
dar a, solução do problema até dezembro deste ano. Até
agora não vimos chegar a solução. Queremos então uma
decisão clara e precisa sobre os "lotes de Nova Divinéia".

1O. Nós moradores do Monte Guararapes, que compor
ta uma grande área: Rio das Velhas, Córreqo da Batalha,
Alto da União, Estrada Velha do Jordão, Alto da Esperan
ça, Alto do Cemitério e Ladeira da Igreja, somos aproxima
damente dez mil famílias, muitas com mais de 50 anos no
local. Esse conjunto de áreas faz parte do Parque Histórico
Nacional dos Guararapes. Temos inúmeros problemas mas
o mais importante e crucial é a liberação da terra, ou seja,
o Título de Posse da Terra. Antes, esse Parque pertencia ao
Patrimônio de N.S. dos Prazeres. Pagava-se o foro das ter
ras habitadas. Com o Tombamento do Parque, IPHAN,
tentando preservar o passado, esqueceu-se do nosso povo e
implantou um projeto totalmente contrário aos interesses
do povo. Nós precisamos da Terra e de condições básicas
de saneamento. Queremos denunciar as injustiças do Co
mando da Polícia ali instalado, que tirou toda a liberdade
da gente: não podemos consertar as casas, só deixam entrar
material para aqueles que podem pagar "bola", não pode
mos entrar com lenha, o Comando pro íbe tirar coco, já
houve até prisão por este motivo. E os coqueiros foram
plantados pelo povo. Por isso, a nossa comunidade, cada
vez mais, se une a todas as áreas que estão sofrendo estas
injustiças e estas opressões.
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Às autoridades' e ao povo' de Pernambuco__________________ continuação_

11. Nós moradores de Ponte dos Carvalhos, Municí
pio do Cabo, somos aproximadamente 50 mil habitantes (a
maioria operários e trabalhadores rurais). Nossas casas, em
'sua grande maioria, são de taipa e de tábuas. Nossos princi
pais problemas são: terras que ainda pertencem ao Sr. Júlio
Carlos, falta de mercado público, um pátio de feira, sinal
de trânsito, falta de iluminação, falta de agência bancária e
de um posto de INPS. Ainda sofremos a poluição dos rios
Pirapama e Jaboatão. Estamos lutando há mais de 10 anos.
Queremos o atendimento destas reivindicações. Mas, sobre
tudo, queremos a desapropriação das terras do Sr. Júlio
Carlos que há 16 anos vende e toma uns 100 terrenos.

12. Nós moradores de Pontezinha, Município do
Cabo, somos uma média de dez mil habitantes. Estamos lu
tando há mais de seis anos. Nossos problemas principais
são: falta de saneamento básico, pois começaram o calça
mento numa área sem sistema de esgoto e deixaram o ser
viço pela metade, alegando que o restante do serviço fica
ria a cargo da Prefeitura de Jaboatão. Queremos que a Pre
feitura do Cabo atenda às seguintes reivindicações: Termi
nar o trabalho iniciado; em diversas ruas, telefone público,
aterro e calçamento das ruas, coleta de lixo, retirada dos
postes que impedem a entrada de veículos, melhor atendi
mento no Posto Médico, um Colégio de 19 e 29 grau e um

Nós temos que fazer
uma comissão e ir
até o prefeito !

E também ir muito gente
poro dor apoio

Jardim da lnfância. E nós de Pontezinha, Município de Ja
boatão, áreas de Gurugi, Gurupi, e Loteamento Progresso,
somos em média 3.000 habitantes, vivendo em completo
abandono. Nossos problemas: falta de instalação sanitária,
luz elétrica, água encanada. Esses três mil habitantes pare
ce que não estão no recenseamento do Estado de Pernam
buco. Os prefeitos de Jaboatão e Cabo só aparecem na épo
ca de eleição, prometendo tudo e nada fazem. Quando os
moradores pedem solução para os seus problemas, a Prefei
tura do Cabo joga para a de Jaboatão e a de Jaboatão joga
para a do Cabo. Nós queremos a solução desses problemas
que tanto nos afligem.

1t»Encontro
Estadual de favelas

As Favelas sempre viveram em completo abandono
por parte das autoridades: Falta água, luz, calçamento, es
gotos, escolas e assistência médica dentro ou próximo das
favelas, além disso o fantasma da remoção sempre presente.

Isso é injusto pois, nelas moram a maior parte dos tra
balhadores que constroem as riquezas do país (Na Indús
tria, Construção Civil, Comércio etc.). ALém disso, o único
imposto que os favelados ainda não pagam é o territorial.

Algumas vitórias tem sido conseguidas nos últimos
anos: A luz direta da light, a suspensão das remoções do
Vidigal, Lagartixa, Canta-Galo, Pedra Lisa, São João, Mor-'
ro da Baiana, Matriz, Barrinha, Bela Vista, Morro do Esta
do etc. Através da luta dos favelados.

A Faferj está convocando os moradores das favelas
para o 19 encontro estadual de favelas em 29/03/81.

RENOVE HOJE MESMO SUA ASSINATURA

PREENCHA E DESTAQUE ESTA FICHA

ENVIE-A PARA: OLIVIA BARRETO GOMES

C.P. 466 - VOLTA REDONDA - RJ

CEP 27180

Nome: _

Endereço: _

Cidade: Estado: _____ C,EP:-- _

Ordem de pagame~to ou cheque em nome de:

alivia Barreto Gomes - Conta n9 5051016

Banco Real -'Agência da Vila - Volta Red.nda - RJ
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MORRA, MAS
PRODUZA

No Rio de Janeiro, lá para as bandas de Colégio há
uma fábrica de tecidos que é uma verdadeira "maravilha"
em matéria de exploração.

A fábrica trabalha com amianto, um material muito
ofensivo à saúde, pois provoca graves Infaçções nos pul
mões e até a morte da vítima. Alguns casos fatais já acon
teceram na indústria em questão.

Pegar um resfriado, é tornar-se logo um forte candida
to à tuberculose. Isso é reconhecido pelos próprios médi
cos e a prova é que deram 13 dias de licença a Maria por
conta de uma gripe.

Pois bem: apesar dessa situação, os operários são obri-
gados a fazer 9 horas "normais" de trabalho. E ainda por
cima, só podem .comer, s6 têm o direito de fazer as suas
refeições, depois de cumprido todo o horário de trabalho.
A firma tem refeitório, mas só pra quando a tarefa diária
estiver terminada ...

Tudo para não atrasar a produção. Tudo só para
aumentar o lucro de quem já tem demais.

Pagar a taxa de insalubridade determinada por lei? Já
era ... E ai de quem levantar a questão ...

Como é mesmo, companheiros? Será que diante de
um fato deste, diante de uma realidade desta natureza a
gente pode ficar de braços cruzados? De bico calado?

Cadê o Sindicato?
Cadê o Ministério do Trabalho?
Cadê Nós?

Fonte: Construir - Jornal da ACO - Dezembro de 1980

95 clamores
da

caristia
A fome já tomou conta
Do norte sul e sertão
Cadadia o pobre fica
Apertando o cinturão
Vai dormir lhe falta o sono
Vai comer não tem feijão

Semorrer vai dar trabalho
Se viver vai passar fome
Senão trabalhar não tem nada
E se trabalhar não come
Porque a mercadoria
No estrangeiro sesome

Vamoscultivar lavouras
Pra ser mais estimulada
Dando o direito a todos
Que trabalham na enxada
Lhes dando terra e semente
E uma vida adequada

Minha p,ofisséio
prejudica a scaúcle

Meu nome é Sebastião. Trabalho na CEC, sou solda
dor, casado, pais de três filhos: Josiane, Daisy e 9aniele.
Moro em Caxias e pra trabalhar tomo duas conduções. Sol
to no pedágio e, beirando a ponte, ando qua~e d?is quilô
metros até chegar no trabalho. Trabalho em Niterói porque
o salário aqui é maior. Minha profissão é prejudicial. A sol
da provoca problemas no sistema nervoso. A doença come
ça com a vista e chega no pulmão. Principalmente se você
trabalha com RX.

Tem companheiro que vão parar seis meses no hospi-
tal. Essa semana, Oseas voltou do hospital e foi mandado
embora. Quando o indivíduo percebe os sintomas (dor nas
costas) aí já tá dando mancha no pulmão. Tudo isso é cau
sado pela fumaça e pelá copo de leite que, ultimamente, os
estaleiros não estão dando. Só porque pagam insalubrida
de, acham que a gente tem que comprar o leite. Todo sol
dador tem o corpo queimado por fagulha de eletrodo.
Além disso, a gente tem que fazer e fiscalizar o andaime se
não não tem segurança nem Cipa, que é da Companhia.

Minha esposa diz que todo homem deve ter três pro
fissões. Se uma não dá, muda pra outra melhor. Igual a um
vizinho nosso que abandonou a profissão de motorista e
virou garçom da lona sul, onde ganha dinheiro. Eu já acho
que o homem deve ter uma e ganhar o suficiente pra viver
dela. Aos 34 anos minha vida .é só trabalho. Tem muita
coisa que eu gosto e não posso praticar. De pol ítica eu gos
to, mas detesto a política que eu vivo: de operário que não
pode dizer o que sente, senão vai preso.

Enquanto eu não consigo viver bem com minha fam í
lia, .vejo gente que não faz metade do que faço ganhando
rnurto, E onde eu sou revoltado. Tenho dificuldade até de
comprar carne. Tenho comprado mesmo é galinha congela
da e ovo, que é o que tem mais em conta. Passei quatro
anos trabalhando como ordenança de um Brigadeiro. Fiz
curs,? de soldador e acreditei que pudesse trabalhar e con
seguir alg~m dinheiro. Mas não, fui rodar por aí: Montreal
Engenharia, Mac Lare~, E,stacas Frank, Caneco e Scawagi
ma, ?~de se? traba!hel tres meses. Eles exigem muito do
operano e dao o mínimo.

Nunca eu tive pretensão
De ofender a ninguém
Sou Expedito F. Silva
Que escrevee nada tem
Porque a minha barriga
De fome ronca também
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EXPEDIENTE
Boletim da Comissão
de Pastoral Operária

anexa à CNBB
setor Leigos - Linha 1
Responsável:
Ollvia Barreto Gomes
Caixa Postal 84366
27.180 Volta Redonda
RJ

Assinatura anual:
Cr$ 100,00
Assinatura de apoio:
Cr$ 200,00

Importante

Enviar VaIe-PostaI,
cheque ou ordem
de pagamento, em
nome de:
01ívia Barreto Gomes
Banco Real -
Agência da Vila
Conta n9 5051016
Volta Redonda - RJ

-ATENCAO
Devido ao elevado
preço de produção
do Boletim, a CPO
decidiu mudar o
tipo de impressão.

Cada dia que passa,a vida dos trabalhadores, está mais difícil! O
desemprego está trazendo fome, doença, Insegurança, revolta, mêdo
e até a morte.

A ClasseOperária não é culpada dessacrise que seestá alastran
do de ponta a ponta no país. Na época do "Milagre" os Patrões, as
Mu Itinacionais, o Governo ficaram com os lucros. Agora, estão des
carregando nas costas dos Trabalhadores o preço da crise.

Queremos dizer Basta à super exploração dos Trabalhadores. É
preciso acabar com as raízes de tantos males e de tanta miséria.

Apesar da dor e do sofrimento, a organização e as lutas dos Tra
balhadores, estão semultiplicando no campo e na cidade: Os lavrado
res de Ronda Alta no Rio Grande do Sul, os Trabalhadores da Fiat
Diesel de Xerem RJ, os Operários da Woks e da Ford de São Bernar
do do Campo SP e tantos outros espalhados de norte .asul do país
dao provas da união e da força dos Trabalhadores e mostram que é
possível construir uma sociedade justa que assegurevida digna, tra
balho, liberdade, poder de participação e decisão para todos.

Neste sentido a realização da CONCLAT serápara o Movimento
Operário-Sindical o acontecimento de maior importância desde 1964.
O estudo e análise dos temas da CONCLAT é de vital importância
para a continuidade das lutas e organização da ClasseOperária. En
tre elasmerece atenção especial a questão sindical.

Para contribuir na discussão dessaquestão, apresentamos neste
boletim uma reflexão feita para Rolando Fratti Por um sindicato au
tônorno .-: in~ndente e democrático.

A Pastoral Operária procura informar e formar osmilitantes para
que participem das organizações da classe e defendam as propostas
que melhor respondem aos interessesda ClasseTrabalhadora.

Para concluir afirmamos: a luta da ClasseTrabalhadora (do cam
po e da cidade) por direitos fundamentais como: trabalho para garan
tir uma vida digna e liberdade para organizar-se de maneira autôno
ma, é árdua e difícil. Porém, é uma luta justa e querida por Deus. É
por essa razão que participamos ativamente dessaslutas, procurando
ser dinâmicos e eficientes. É a fé no Cristo Libertador que anima nos
saesperança e nos dá força e coragem para conti nuar fi rmes até o fim.

A equipe

Boletim da CPO·Nacional

LEIA, DISCUTA, DIVULGUE ...
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CONCLAT: Trabalhadores
dão-se as mãos

A Conclat Conferência Nacional da Classe Traba-
lhadora, é sem dúvida o acontecimento histórico de maior
Importância para o movimento operário sindical desde
1964.

Expressivas lideranças do movimento sindical estão
se movimentando de ponta a ponta do País, empenhados
na preparação da Conclat. Eles vêm procurando mobilizar
as mais diversas categorias, promovendo encontros e de
bates sobre os problemas mais sentidos pelos trabalhado
res, elaborando Teses, convocando Assembléias para elei
ções de delegados, fazendo campanha financeira ...

Espera-se reunir na Conelat de 5 a 6 mil delegados
representativos das diversas categorias de trabalhadores
do país e suas entidades sindicais, associações profissio
nais pré-sindicais da cidade e do campo.

Também está prevista a participação neste evento,
de entidades sindicais internacionais.

Como está sendo preparado?

Encontros vem sendo realizados em toda as regiões
rlo país e Enclates nos diversos Estados:

Nos dias 19, 20 e 21 de Junho, foi realizado no Rio
Grande do Sul, um encontro com 603 participantes re
presentando 138 sindicatos, 18 associações, 16 federa
ções e 2 confederações. No final, exigiram o reassenta
mento das 500 famílias de Ronda Alta e fixaram algu
mas bandeiras de lutas:

• salário real unificado
• congelamento dos preços dos gêneros de primeira

necessidade
• concretização da reforma agrária
• proteção dos pequenos e médios produtores de ali

mentos.

Em Minas Gerais, 15 entidades sindicais se juntaram e
formaram uma Comissão para articular os trabalhos
preparatórios da Conclat.
A Enelat de Minas Gerais será realizada nos dias 01 e
02 de Agosto.

- No Rio de Janeiro a Enclat foi realizada nos dias 25 e
26 de Julho, com participação de 500 delegados.
O desemprego vem sendo discutido por estar no centro
das preocupações dos trabalhadores brasileiros.

Espera-se que na Conclat seja tomada uma posição fir
me e corajosa frente a este problema. Que se exija do
Governo por fim a sua política econômica que tem
como base a super-exploração dos trabalhadores e se
apresente propostas alternativas.

Enclat de SP começa dia 31.
Aproximadamente 1.500 trabalhadores, representan

do centenas de categorias profissionais, estarão reun Idos
nos próximos dias 31 de Julho e 1 e 2 de Agosto, na nova
sede do Sindicato dos Metalúrgicos, para participar do 19
Encontro Estadual da Classe Trablhadora de São Paulo

- Em Santa Catarina, foi realizado um Encontro Esta
dual para discutir as teses para a conelat. A Enelat está
prevista para o fim de Julho.

Denúncia: Algumas direcões sindicais estão se recusando a
convocar Assembléia para eleger delegados de base para a
Conclat.

Critérios de participação da Conclat:

Foram definidos na 19 reunião de organização da
Conclat no dia 21 de Março de 81:
a) Cada entidade sindical participará com 7 delegados. es

colhidos entre os da diretoria.
b) Os delegados de base, serão eleitos em assembléia na se-

guinte proporção:
Entidades sindicais representativas de:
.- até 2 mil trabalhadores poderão eleger 2 delegados
- até 10 mi I trabalhadores poderão eleger 5 delegados
- até 30 mi I trabalhadores poderão eleger 10 delegados
- até 100 mi I trabalhadores poderão eleger 15 delegados

até 200 mil trabalhadores poderão eleger 20 delegados
- Mais de 200 mil trabalhadores poderão eleger 25 dele

gados

Prazo para inscrições
Os questionários de inscrição devem ser enviados

com a máxima urgência para a Secretaria Geral.
Rua Machado de Assis, 150 - 04106 _. São Paulo - SP

O prazo para inscrição termina dia 14 de agosto de
1981.
Desafio

Não basta reunir-se 5 ou 6 mil delegados para discu
tir as preocupações centrais dos trabalhadores brasileiros.
!: importante, fazer o máximo de esforço, para que, estes
delegados sejam eleitos de forma democrática em assem
bléia. Que estes sejam de fato, companheiros combativos,
que defendam os interesses da classe trabalhadora. Que
sejam capazes de tomar posições firmes e corajosas frente
aos problemas que estamos vivendo hoje e de apresentar
saídas concretas.

Que levem para a Çonclat questões fundamentais pa
ra o movimento sindical e para a nação e apresentem um
projeto de mudança das estruturas que aí estão.

Que no encaminhamento das propostas, tenham em
conta, as possibilidades reais da classe trabalhadora, seu
nível de organização e de luta e suas limitações.
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Que saibam unir os assalariados da cidade e do cam
po, colocando os interesses dos trabalhadores acima das
tendências políticas e ideológicas existentes no meio do
movimento operário sindical.

Só assim, teremos força moral para lutar pela auto
nomia do movimento sindical em relação aos partidos
pol íticos e sua independência em relação ao Estado, e por
um sindicato combativo e democrático.
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"POR UM SINDICATO, AUTÔNOMO,
- -- ----

INDEPENDENTE E DEMOCRÁTICO"
Na medida em que se aproxima a data fixada para

a realização da "Conferência Nacional da Classe Trabalha
dora (CONCLAT) mais se desenvolvem nos meios sindi
cais, as várias tendências, políticas e ideológicas, atuantes
no seio da classe operária. É natural e altamente benéfico
que isso aconteça. O nosso papel é o de estimular esse
processo. Pois tanto mais ele se alargue quanto mais se
aprofunda a luta das idéias, maior será a possibilidade do
movimento sindical, (MS) chegar a uma justa posição po
//tico-programática própria, baseada em suas reivindica
çoes fundamentais. Temos certeza de que por este cami
nho o Movimento Sindical se reencontrará com sua rica
tradição histórica:

tradição de luta pelas liberdades;
pela reconquista de direitos, conquistados a duras pe
nas, e anulados pelo atual regime;
por novos direitos, postos na "Ordem do Dia" pelo
atual desenvolvimento econômico;
pelo direito de greve e pela liberdade sindical.

O Movimento Sindical tem consciência, graças à
amarga experiência acumulada, que para alcançar este
nível-posição político programática deve ser absolutamen
te apartidário. E nesta questão é necessário ter presente,
que o "apartidarismo" não é uma posição contra os
j)olíticos, ou contra a política, ou ainda contra os parti
dos. O apartidarismo é uma política da classe operária,
necessária para: unir, acima das tendências políticas e
ideológicas, presentes em seu' seio, todos os que vivem de
salários, na luta por melhores condições de existência.

Insistimos portanto: o apartidarismo é uma política
que visa, dentro do mais amplo e democrático debate, nos
sindicatos, nas empresas, nos bairros, enfim, onde haja
operários, organizar o movimento sindical em torno de
seu próprio programa. A experiência histórica do movi-

mento operário internacional, ensina que só assim: livran
do-se das constantes mudanças de orientação dos parti
dos, mudanças decorrentes do jogo parlamentar, a que
estão sujeitos poderá a classe operária alcançar a unidade
que necessita para transformar-se em "classe para si", ou
seja: capaz de lutar pelos seus interesses vitais.

A realização da CONCLAT é por isso, para o Movi
mento Sindical o acontecimento mais positivo do após
64: lhe dá possibilidade de colocar suas reivindicações em
plano qualitativamente mais alto, servindo, inclusive de
exemplo a extratos sociais não operários da sociedade
mas igualmente prejudicados pela atual situação.

Se admitirmos que só através do apartidarismo o
Movimento Sindical poderá chegar a Unidade, temos que
admitir também, por uma questão de coerência, que a lu
ta pela Autonomia do Movimento Sindical com relação
aos partidos, assume uma importância decisiva, dado que
o apartidarismo, caminho da unidade, está condicionado
a autonomia. Se reconhecermos que assim é, temos que
concluir que sem a luta inconciliável em defesa destes
dois princípios: - apartidarismo e autonomia -- o Movi
mento Sindical não terá nem força e nem autoridade mo
rai, para impor sua independência com relação ao Estado,
complemento indispensável para um sindicato verdadeira
mente democrático a serviço dos seus associados,

Dentro destes princ ípios o relacionamento do Mo
vimento Sindical com os partidos, dar-se-à através do diá
logo da classe dos assalariados.

Rolando Fratti
Junho de 1981

N.B. Em um próximo artigo abordaremos alguns aspectos
da trajetória histórica do Movimento Operário Bra
sileiro e a nossa opinião sobre a estrutura de um sin
dicato autonômo, independente e democrático.

Boletim da CPO·Nacional
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1. Deus me dê inteligência
Nesta hora de verdade
Para escrever esta história
Com responsabilidade
Mostrando pra nossa gente
Que quem quer ir para a frente
Une-se em comunidade

2. Como prova bem concreta
Desta minha opinião
Vou mostrar nestes versos
A força da união
Um povo organizado
Lutando de braços dados
Resolve a situação

3. Lá na rua Santa Inez
Próximo da São Serafim
Início do Pi rambú
É um lugar tão ruim
As ruas to rta são
Que a gente tem a impressão
De uma rosca sem fim

4. É casascaindo pra frente
Outras caindo pra trás
Muitas delas esburacadas
Umas menos e outras mais
Lixo velho acumulado
Senão estou enganado
A fedentina é demais

5. Pobreza ali é demais
O povo desempregado
Casebresdentro de locas
Outros em barreiras trepados
Nas ruas há tantos rombos
Que de cacimba dos Pombos
Este lugar foi chamado

6. Ainda por cima no escuro
Imaginem que parada
Ruas tortas e estreitas
E ainda esburacadas
Todo dia um acidente
De queda só sevê gente
De perna e venta quebrada

7. Mas tem uma coisa boa
Que é um povo cristão
Gente simples muito pobre
Mas de um bom coração
Esquecidos e desprezados
Que só são lembrados
Em tempo de eleição

8. Tem um tal José Monteiro
Que é vereador sagaz
Na hora de pedir votos
Tudo que é bom diz que faz
Depois de tudo seesquece
Só outra vez aparece
Quando já quer pedir mais

9. Este povo tem um líder
Que é o senhor Josenias

. Homem forte mu ito ativo
Que enfrenta dia a dia
Problema de todo lado
Ainda zela com cuidado
A sua mercadoria

10. Masele tem do seu lado
Também a Geralda e a Luzia
A Zefinha e o 01ímpio
Chiquinha, Fátima e Maria
A Raimunda, o Bóia e o Dedé
Que faz desenho como quer
Uma profissão de valia

Onde está a
FORÇA dos pobres?

11. Tem também o seu Emídio
A Geruza e a Toinha
O Francisco e a Pequena
O Joza e a Mundinha
Fernandinho, Edilson e Duda
Manoel também que ajuda
João, Luiza e Terezinha

12. Toda esta turma já sabe
Que tem também seu direito
Junto com os outros vizinhos
Vem lutando e vento o efeito
Se não falta-me a memória
Vou mostrar uma vitória
Que tiveram e de que jeito

13. Na luta pra obter luz
Já cansadosde esperar
Por promessa de pol íticos
Que não cumpre e nem cumprirão
Resolveram se reunir
Depois de bem discutir
Decidiram-se a enfrentar

14. Já esperamosdemais
Por estespol íticos safados
Vamos enfrentar a barra
Fazer um abaixo-assinado
Da Coelce solicitar
Que traga luz para cá
Também somos abençoados

15. Foram então à Coelce
Que mandou logo um fiscal
Ir imediatamente verificar o local
Depois ficou em suspense
Passandoum ano em silêncio
Lesando assimo pessoal

16. Quando foi em setenta e oito
Na véspera da eleição
Lá vêm de novo os pol íticos
Pra todos estendendo a mão
Prometendo luz e dinheiro
Farinha, carne e tempero
Doce, queijo, leite e pão

17. Foi aí que o pessoal
Não quis mais acreditar
Em promessasmentirosas
Já cansadosde esperar
E falaram pro inrolão
No dia da eleição
Já sabemosem quem votar

18. Foram outra vez na Coelce
E tiveram a desilusão
De ouvir do funcionário
Pra vocês não tem luz não
Não tem projeto para ali
Só sevocês conseguirem
Comprar a postiação

19. Voltaram desanimados
Com este procedimento
Tornaram a se reunir
Pensarammais um momento
Partiram para a ação
Fizeram binqo e leilão
Venceram mais um tormento

Autor: Carlos Nobre

20. Foi um trabalho penoso
Porém bem organizado
Todos os sábadosum leilão
Ninguém ficava parado
Até. fazer o dinheiro
Que foi doze mil cruzeiros
Pra quem é pobre é um bom bocado

21. Compraram todos os postes
Graçasa grande união
Dos que acreditam uns nos outros
Foi bonita esta licão
Só a união tem valor
Pra quem nunca acreditou
Tá aí a iluminação

22. Quando o povo seorganiza
Resolvea situação
Vamos marchar sempre juntos
Com coragem e união
Homem, menino e mulher
Pronto pra o que der e vier
Em defesa do irmão

23. Porque o povo compra poste
Se quer iluminação?
Pois é dos poderes públicos
O dever desta missão
O povo pagao imposto
O governo recebe com gosto
E não cumpre a obrigação

24. Mas há novas necessidades
E a luta agora avança
Com muito mais experiência
E com uma nova esperança
De fazer uma nova história
Também a próxima vitória
Já está na ponta da lança

25. Desta vez vamos para as ruas
Fazer esgotos e aterrar
Toda aquela buraqueira
Paraa gente poder andar
Um conselho minha gente
Vão aos órgãos competentes
Osmateriais arranjar

26. A Sumov e a prefeitura
É quem tem obrigação
De fazer esgoto e calçamento
Cuidar de iluminação
Eu pergunto com asmãos no rosto
Osdinheiros dos impostos
Que se paga, para onde vão?

27. É bom a gente refletir
Porque será a razão I

Que o governo nunca ajuda
A quem tem precisão
O povo faz a riqueza
Vive sempre na pobreza
Pareceuma maldição

28. Precisamosnos unir
Pra desatar este nó
Eu tenho toda certeza
Que o mundo serámelhor
Mas isso só acontece
Quando o menor que padece
Acreditar no menor.



.:

...
A FORCA do povo está na UMIAO

.Nós não v lemos aquI
para fazer pol ítica
no mau sentido da palavra.
Masviemos aqui
para fazer a pol ítica do Evangelho,
a pol ítica do bem comum,
a pol ítica da descoberta
da dignidade do homem.

Viemos aqui para,
à luz do Evangelho
descobm onde o povo simples
é esmagado, desrespeitado e roubado
no seu direito à alimentação,
à saúde, à educacão,
à casae ao trabalho ...

Viemos aqu I para rezar,
para pedir luz a Deus,
para compreender as dificuldades

I e para entendermos
I que há só uma força capaz
de fazer com que possamosvencer
estasd ificu Idades todas.
O Cristo disse:
"Amai-vos uns aos outros como

eu vos amo,
não há maior amor
do que dar a vida pelo irmão".
E nós dizemos isto em palavras

bem simples,
como estasque estão naquela faixa:
A FORCA DO POVO ESTÃ NA

UNIAO

A união significa o amor,
a compreensão, a fraternidade,
estender a mão ao outro,
ajudar o outro,
defender o outro,
dar a vida pelos outros.

Naquela outra faixa:
lSl DE MAIO: LUTA POR UMA

VIDA MAIS DIGNA.
Isto é a Pol ítica verdadeira,
aquela que busca o bem do povo.
Lutar por uma vida mais digna
é exigência do Evangelho.
E tem gente que não quer
abrir o Evangelho.
MasJesusdiz bem claro:
"Nem todo aquele que diz Senhor,

Senhor,
entra no Reino dos Céus,
masaquele que pratica a justiça e

a paz.

A luta por uma vida mais digna
está neste trecho do Evangelho
onde Cristo diz que no ju ízo final,
Ele vai separar os bons dos maus.
Aos bons Ele dirá:
"Vinde benditos de meu Pai,
porque eu estavacom fome
e me destesde comer,
eu estavacom sede
e me destesde beber,
estavasem roupa

D. José Gomes - Chapecó - SC

e me vestistes,
eu não tinha saúdee me destes
remédios e assistênciamédica,
eu estava preso e viestes me libertar.
eu era andarilho
e me destesabrigo."
Àqueles que não fizeram isto E18

dirá:
"Ide malditos
para o fogo eterno, para o inferno"

A luta por uma vida mais digna
é uma luta sagrada,santa,
é uma luta que Deus quer.

O Papaquando falou
aos favelados disse:
"Não digam que a pobreza
é vontade de Deus."
Todos têm que lutar
para que suavida seja mais digna
Isto é mandamento divino,
porque seaqueles
que têm o poder na mão.
aqueles que têm
O comando das decisõesdo povo
e aqueles que têm o dinheiro,
não olham para os pequenos,
os pequenos não devem sedeixar

pisotear.
Têm que defender os seusdireitos
e lutar por uma vida melhor.

SITUACÃO DOS
TRABALHADORES NO BRASIL

... Olhando para nossaPátria
vemos que aqui se perseguem
os trabalhadores com metralhadoras,
tanques, hei icópteros,
enfim secoloca o Exército
para cercar os trabalhadores
que se reúnem
para discutir os seusproblemas.
Seos operários pensam
em melhorar o seu salário,
dizem que é operário perigoso,
e é despedido da fábrica
porque tem os olhos abertos.
E depois ainda searruma um jeito

(lista negra)
para esta pessoanão trabalhar em

outras fábricas. I

Depois, faz-se truques falsos
para dizer que o custo de vida
subiu "tanto" e o progresso foi

"tanto",
então o salário tem que ficar "tanto".
Massejogou com dados falsos.
Dados que fizeram com que
os trabalhadores não pudessem

acompanhar
com seu salário,
a inflação, o custo de vida.

conr. pág. 8
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Se jogou mu ita coisa contra o operário
para explorar e dizer:
"o pa ís está crescendo,
o país está se industrializando,
o pa ís está ficando grande".
Mas nós sentimos
e todos vêem
que a população brasileira
está ficando cada dia mais pobre.

E não se tem direito de falar,
de sedefender
e não sedeixa formar sindicatos
que realmente defendam
os interessesdos trabalhadores.

Tem-se dificuldade imensa de aceitar
que os mais fracos
se unam para defender seusdireitos.

Quando agricultores se reunem
para fazer sua defesa,
diz-se assim: COMUNISTA.
Coloca-seo demônio do comunismo
por cima das pessoas
para poder então prender,
tortu rar, matar,
fazer desaparecer.
Quando as pessoasiluminadas pela fé,
pedem umas migalhas a mais,
então em nome do fantasma
que aí está
se diz: comunista.

DEUS QUER HOMENS LIVRES

Devemos ter a liberdade
de lutar pelos nossosdireitos,
direitos fundamentais do homem.
Isto é a vontade de Deus.
Deus não é Deus de escravos.
Deus não é Deus dos exploradores,
Deus não é Deusdos desgraçados.
Deus chamou Moisés
para libertar o povo
que estava sendo explorado.
Deus disse a Moisés:
"Vai lá e tira este meu povo
e leva para uma terra de fartura,
uma terra onde corre leite e mel
e ali eu serei o Deus dele,
e ele será o meu povo.
(Êxodo 3).

Portanto, Deus não é
o Deusdos miseráveis
e dos desgraçados.Deus quer um povo

respeitado nos seusdireitos.
Nós precisamos
que se estabeleça também no nosso

país
a justiça
em favor dessesdireitos fundamentais:
à liberdade, à união sindical,
direito à casa,
trabalho, escola, saúde.
Nós sabemosque estessão
aspectos fundamentais da nossavida.
E se não se luta por isto
não há de forma nenhuma
dignidade humana
e onde não há dignidade humana,
não há religião.
A religião tem que ser
tão firme e tão forte
que desperte a união de todos
e o espírito de luta
para defender estesdireitos.

UNIÃO DE TODOS

Sem a união de todos
não se consegue nada.
Sempre foi assim, mas pode mudar.
Os grandes pensavam
que sãodonos de tudo.
E nós sabemos
que não são donos de tudo ...

Sabemosque o povo tem direitos
e então podemos lutar
porque somos donos
dos nossosdireitos ...

Precisamosestar
unidos para lutar,
para levantar a nOSSavoz,
para exigir justiça
e mais liberdade.

... Nós vivemos numa época
em que os sindicatos são controlados.
Se um I(der sindical procura
lutar pelos seussindicalizados
é logo apelidado
'de subversivo e perigoso.

... Então neste dia
nós queremos pedir a força I l
de podermos estar unidos,
porque Deus quer isto.
I Deus não é Deus de escravos,
mas de homens livres,
que podem, de cabeçaerguida

adorá-lo
e Ele pode ser o nosso Deus.
Deusquer esta união,
Deus quer a liberdade,
Deus quer filhos que possamamá-lo
e que possamseamar.
Então nós devemos
ver neste dia,
um dia que Deus olha para nós.
E nós unidos, porque Cristo quer

nossaIibertação,
vamos nos dar asmãos,
vamos lutar juntos,
para podermos ter
nossosdireitos básicos respeitados.

A UNIÃO FAZ A FORÇA,
A UNIÃO FAZ COM QUE
SE POSSA LUTAR COM

SERENIDADE,
LUTAR COM FE,
LUTAR POR UMA SOCIEDADE
JUSTA E FRATERNA

Notas tomadas do pronunciamento
de D. José Gomes na Missa do Dia do
Trabalho, em Chapecó - Se.
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41 dias de GREVE na
FIAT ·DIESE~falaDICO

A situação dos trabalhadores da Baixada Fluminense
(Camponesese Operários) não é diferente da situação dos
trabalhadores a nível nacional. Temos uma área rural com
aproximadamente 59 fazendas e mais de 30.000 trabalha
dores sem terra para trabalhar.

Os grilheiros usam todo tipo de violência e arbitra
riedades contra os que querem trabalhar. Nos últimos
dois anos a prática dos grilheiros, policiais e jagunços tem
sido de expulsar e matar os trabalhadores.

Em novembro 1979 o companheiro José Ferreira foi
assassinadopelo neto de um fazendeiro. Até hoje, o crime
não foi punido e o criminoso continua em liberdade. Em
contrapartida, 155 fam ílias foram presas por tropas da
P.M. e agentes do Dops numa verdadeira "Manobra de
Guerra" e tratados como se fossem criminosos.

88 fam ílias de Cachoeira de Macacu - RJ e 67 da
fazenda Estoril em Nova Iguaçu são acusados pelo crime
de estarem trabalhando terras há muitos anos abando
nadas.

Neste mesmo período os trabalhadores da Fiat Die
sel em Xerém organizam uma comissão interna na fábrica
e levam as reivindicações dos operários à campanha sala
rial de 1979, que terminou com a assinatura de um acor
do coletivo reconhecendo a comissão e lhe dando estabi
lidade.

Mesmo assim, a direção da Fiat dispensa Luis Paulo
Gianine. A força da organização dos operários dentro da
empresa faz com que Gianine seja readmitido. Tendo uma
comissão tornou-se mais fácil para os operários se organi
zarem nos diversos setores da fábrica. A comissão faz le
vantamento da situação interna da fábrica: produção,
controle das despesas,segurança, TRANSPORTE E ALI
MENTAÇÃO.

Também fizeram um levantamento da situacão fi
nanceira da empresa e desmascararam que não há preju í
zo e sim lucros.

(O Governo deu à Fiat 800 milhões de cruzeiros de
incentivos fiscais.)

DIRECAO DA FIAT PROCURA ENFRAQUECER A
ORGANIZAÇAO DOS TRABALHADORES

No dia 24 de dezembro de 1980, às 14 hs, na véspe
ra das férias coletivas, a FIAT dispensou o vice-presidente
da CIPA que tinha sido eleito pelos operários. Isso impos
sibilitou a comissão de tomar qualquer iniciativa. De volta
das férias coletivas, mais um membro da comissão interna
foi dispensado, sob alegaçãode baixa produtividade.

UNS PARAM PARA QUE OUTROS POSSAM
TRABALHAR!

Nos dias 28 e 29 de abril de 1981 250 operários fo
ram dispensados. O pessoal estava se preparando para a
comemoração do 19 de maio.

No dia 2 de maio, mais de 2.000 operários em As·
sembléia decidiram entrar em greve a partir do dia 4/5.
exigindo:

_ Readmissãodos 250 operários demitidos;

.. Readmissãodos companheiros Juvenal (da Cipa) e
~ João Leal (comissão interna) que tinham estabili-

dade de emprego garantida por lei;

_ Estabilidade no emprego durante um ano para to
dos os grevistas.

Os trabalhadores se mantiveram em Assembléia per
manente e o comando de greve tentou negociar com a
empresa, mas sem resultado satisfatório.

Dia 14/5 o Tribunal Regional do Trabalho decretou
a legalidade da greve.

A empresa faz pressão sobre o TRT que num segun
do momento julgou e declarou a greve ilegal.

Com isso, aumentou a pressão patronal e a pol ícia
começou a reprimir operários famintos e desarmados.

Fizeram os chamados "corredor polonês". Os ônibus
eram conduzidos até o portão principal. Ali os trabalha
dores tinham duas opções: entrar ou voltar. A maioria
voltava.

A greve durou 41 dias. A resposta da Fiat foi demitir
49 operários, sendo 11 da comissão interna.

ATITUDE DA PASTORAL OPERÁRIA

A Pastoral Operária participou junto com os operá
rios da Fiat desde o in ício, como organização de apoio,
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__ COMPANHEIRO! _ ----.._
Este Boletim é seu. Envie suas críticas, sugestões. fotografias.
desenhos, notícias, experiências, relatórios de encontros. ava
liações, boletins, enfim, tudo o que possa contribuir com o
trabalho da Pastoral Operária.

na venda de bónus, ligando o movimento grevista com os
conselhos diocesanos, as paróquias, as comunidades eele
~iais de base, os grupos de pastoral operária; Caritas, Igre
jas Evangélicas; enfim, todos os movimentos da diocese.

Visitando os grupos, provocando discussão perma
nente sobre porque os trabalhadores estão parados infor
mando a evolução dos acontecimentos, recolhend~ dona
tivos e realizando celebrações.

A participação de todos os movimentos existentes
na diocese se fez sentir das mais variadas formas.

A Comissão de Pastoral Operária junto com a Comis
são Justiça e Paz da diocese de Nova Iguaçu estiveram
sempre presentes nas Assembléias dos operários da Fiat
ou no sindicato, acompanhando a luta de "David contr~
Golias".

Pois de um lado estavam os operários reivindicando
o direito de trabalhar e do outro estava o Patrão, o gover
no com todos seus instrumentos: Delegacia do Trabalho
Justiça do Trabalho, P.M. e agentesdo Dops. '

Em nenhum momento a Pastoral operária pretendeu
dar orientação ao movimento grevista. Ela deu apenas
apoio financeiro e ajudou os trabalhadores e o povo em
geral a descobri r e celebrar o sentido cristão de sua luta.

O Culto Ecumênico, além de ser testemunho vivo
disso, levou cristãos e evangélicos a trabalharem juntos no
apoio aos desempregados.

A nota divulgada pelo bispo da diocese D. Adriano
Hipólito no dia 5 de julho de 1981 é outra eloquente ex
pressãode fidelidade da Igreja à causado Povo.

Na minha ausência de três semanas, nossa dio
cese deu apoio a esse movimento operário. E deu
apoio conscientemente, numa linha de coerência e
de fidelidade às causas do Povo que são justas e
evangélicas. Assim se situam as manifestacões de
solidariedad~ dadas por nossas instituições e por
nossos movimentos. Cúria, Cáritas, Pastoral Operá
ria, Comissão de Justiça e Paz. A causa é de todos.

Voltando hoje eo trabalho de cada dia, que é
todo dirigido para a construção da Paz e do Reino
de Deus, quero dizer-lhes que precisamos continuar
dando nosso apoio aos nossos imãos operários, até
conseguirem a vitória de sua grande causa. E mais:
a partir da grande verdade cristã que é a "comu
nhão dos santos", na qual nós cremos como reali
dade concreta, temos de assumir todas as causas
que por sua natureza, sua motivação, seus objeti
vos, suas conseqüências significam uma contribui
ção real para a integração do Povo no processo so
cial e para a construção da Paz.

Minha palavra de irmão bispo é portanto uma
p~/~vra de solidar~edade com os nossos irmãos ope
renos. com o epoto que nossa diocese tem prestado
a todos os movimentos justos de reivindicacão e de
integração social; é também uma palavra de apelo:
devemos continuar; devemos intensificar nossa soli
dariedade; devemos descobrir com a criatividade
inesgotável do amor de Jesus Cristo aquilo que é
mais necessário e mais urgente no dif/cil processo
de integração do Povo na vida nacional, como ele
mento responsável e consciente.

Apesar da pobreze de nossa diocese e de nosso
Povo, vamos fazer o poss/vel para crescer o fundo
de participação que possibilite a manutencão das
fam/lias envolvidas na greve, até que se ache a fór
mula justa, verdadeira, honesta, humana de resolver
o problema social de Duque de Caxias. O que nos
move, e por isto mesmo nos torna mais dinâmicos
e eficientes em nossa luta, é a fé viva em JesusCris
to. Sabemos do Evangelho (cfr. Mateus 25,37-46)
que Jesus Cristo se identifica com o irmão pequeno
e sofredor.

Perto da festa de Pentecostes, desejo para vo
cês todos e também para os homens responsáveis
de nosso pa/s as luzes do Espirita Santo.

Fraternalmente, seu irmão bispo.
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Inse9uran~ado trabalho na LIGHT
Nos grandes complexos industriais, o trabalhador

entra no organograma não como um ser vivo, sensível e
humano, mas como uma peça da máquina geradora de
lucros, de pouco valor e facilmente substitu (vel.

A situação de insegurança do trabalho na Light che
gou às raias do absurdo: em todos os setores encontram-se
equipamentos de trinta anos atrás, trabalhando no máxi
mo de sua capacidade, cuja manutenção é feita em "gati
lhos (peças originais não existem), expondo criminosa
mente nossasvidas ao perigo do choque elétrico.

Em 1980, 12 companheiros foram vítimas fatais de
acidentes de trabalho na empresa, mas dezenasde outros
que sobreviveram, mutilados física e emocionalmente
para o resto da vida, tendo muitas vezes interrompida sua
carreira profissional no augeda juventude, exigem de nos
sa consciência o desencadeamento da luta pela ESTABI
LIDADE AO ACIDENTADO.

Afastado por morte ou invalidez, o trabalhador aci
dentado é rapidamente esquecido pela empresa, que
recorre prontamente ao banco de reservaspara substitu í-

lo. A opinião pública não toma conhecimento. Mas, se
queima um disjuntor, barramento ou blindada, falta ener
gia e a coisa fica preta: a empresa deixa de faturar; horas e
horas de trabalho são gastos para substituir os equipamen
tos danificados; a população reclama, a imprensa marreta
- e o trabalhador, que foi o herói da batalha, continua
em total insegurança no cumprimento de suastarefas dis
tribuindo energia para a população e lucros para o patrão,
em perigo permanente.

Diante disto, só temos uma decisão a tomar: só exe
cutar o serviço com o máximo de segurança! E, quando
ocorrer um acidente na equipe, todos os sobreviventes
devem largar o serviço, porquê é demais continuar execu
tando trabalho de tamanha responsabilidade sob o risco
elétrico, após um choque emocional igualmente violento.
Precisamos do emprego sim, mas apenas se ainda estiver
mos vivos.

COMISSÃO PRÓ-SEGURANÇA NO TRABALHO
SINDICATO ELETRICITÁRIOS - RIO
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"80a- Cozinha" º-rovoca diarréia nos
trabalhadores da Semikron.

A comida chega conge7ada,em latões de alu
mfnio. É aquecida na fábrica. Freqüentemente os
operários acordam com cólicas e dierréie, Um cj@
chegamos a fazer fila para ir ao banheiro. Era tanta

fiente passando mal que as enfermeiras não davam
conta de atender e tiveram que ir com uma caixa
distribuindo remédios nos setores de trabalho.

Fizeram uma pesquisa para descobrir as cau
sas. A comida está levando ums grande dose de
Salitre para não estragar. É feita em quantidade e
armazenada no frigorffico. Os produtos qu ímicos
que estão sendo colocados na comida estão estra
gando a saúde dos operários.

A fábrica continua comprando comida na
cosinhe industrial: BOA CaSINHA. A maioria dos
operários passaram a trazer marmita de casa.Na fá
brica tem um aquecedor. Agora são tantas as mar
mitas que tivemos que nos repartir em horários
diferentes.

DESEMPREGO
I

A Viação Bandeirante estavaprecisando de 10
cobradores e botou um anúncio no jornal. No dia
seguinte fui bem cedinho e já peguei o nQ 50. Às
9 hs havia 150 na fila. Vieram, recolheram nossas'
carteiras profissionais, escolheram 10 e o restante
fomos embora.

Enquanto esperava na fila conversei com os
companheiros e descobri gente com capacitação
profissional, gente com estudo, tentando emprego
de cobrador.

No portão da Pirelli, tem todos os dias mais
ou menos 500 pessoasprocurando vaga. Enquanto
isso, os que estão trabalhando nos contam como

TRANSPORTE
Trabalho na. Villares de Interlagos. Somos mais ou

menos 7.000 trabalhadores. Para chegar ao trabalho, a
maioria dos operários tem que tomar dois ônibus. Pra
chegar no trabalho às7 hs temos de sair de casaàs 5,30 hs.
Viajamos no maior aperto.

Comecei a conversar sobre o problema com os com
panheiros e descobri que a Villares tem um departamento
de assistência e promoção social que é responsável pelo
transporte e que a firma fornece ônibus para os operários
de alguns bairros e desconta mensalmente na folha de pa
gamento.

Então comecei a discutir a questão com alguns com
panheiros, no ponto do ônibus, na hora do almoço, na
sala de lazer onde o pessoal seencontra depois do almoço.

Nós juntamos uns 6 companheiros e fomos ao depar
tamento de assistência e promoção social, discutir o pro
blema. Eles nos disseram que a firma não está interessada
em ampliar o serviço de transporte. Nós insistimos, argu
mentamos que não estamos pedindo ônibus grátis, vamos
pagar.

Então eles nos aconselharam fazer um levantamento,
para ver se há nesta área pessoal 'suficiente para lotar um
ônibus. Voltamos, fizemos o levantamento e apresenta
mos um abaixo assinado com 40 assinaturas exigindo da
empresa transporte.

Disseram que a gente voltasse, depois nos dariam a
resposta. Voltamos lá, o' cara tinha até perdido o abaixo
assinado. Fizemos novo abaixo assinado e voltamos a
argumentar que não estamos pedindo favor, vamos pagar
o transporte e a empresa é a mais beneficiada porque coe
gamos na hora e menos cansados.

está a barra lá dentro. Tem firma despedindo uns e
exigindo dos que ficam aumentar a produção. Tem
operários que passaram de auxiliar para oficial e
continuam ganhando como auxiliar. E isso aí, o
fantasma do desemprego está levando os que traba
lham a aceitar as imposições das firmas de cabeça
baixa, sem reagir, para segurar o emprego.

Enquanto isso, nós os desempregados conti
nuamos nossa peregrinação, andando a pé porque
não temos dinheiro para o transporte e passando
fome. Muitos chegam ao desespero. Há casosaté de
suicídio. Até quando vamos agüentar?

-- -~~--
A VIDA DOS TRABALHADORES

Então exigiram que a gente fizesse o levantamentc
dos endereços dos operários da área e apresentasseo inti
nerário do ônibus.

Arrarijarrlos- um carro emprestado, fizemos o itine
rário.

A partir do dia 1 de julho de 1981 teremos ônibus.
A ação começou em março. Com as dificuldades

vários companheiros desistiram. Não era a primeira vez
que se tinha tentado resolver esse problema, por isso,
alguns já não tinham esperançade conseguir

Essa pequena conquista animou os operários de
outras áreasa tampém exigir transporte da firma.
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Metalúrgicos do Recife
Duas chapas participaram daseleições para re

novação da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos
nos dias 6, 7 e 8 de Julho do corrente ano.

A chapa 2 "Zé Ferrugem" foi a vencedora e
tomará posseno próximo dia 10 de Agosto.

Parabéns! Arregacem as mangas e comecem a
trabalharl

-ELEICOES
SINDICAIS

Metalúrgicos de São Paulo
Aproximadamente 45 mil metalúrgicos de São

Paulo participaram das eleições sindicais, nos dias
13,14, 15e 16 de Julho.

Nenhuma das três chapas que concorreram às
eleições conquistaram os 50% mais um, requeridos
para ser eleita. Um segundo escrutinio foi marcado
para os dias 27,28,29 e 30 de Julho. As chapas2 e
3 decidiram unirem-se.

i: a primeira vez na história do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo que seus associados são
chamados de novo para escolher uma nova direto-
ria.

Com a união das duas chapas de oposição, a
chapa 2 liderada por Valdemar Rossi tem ampla
possibilidade de ganhar aseleições.

Encontro' de Vitória
e CONCLAT

Nos dias 5, 6 e 7 de junho, realizou-se em Vi
tória-ES, o 3Q Encontro dos Movimentos Popula
res, em continuidade aos encontros de Monlevade e
São Bernardo.

Os temas principais tratados nesse encontro
foram: A Conjuntura - Desemprego, a Greve
Geral, a CONClAT, a CUT e nossaarticulação.

Das discussões foram elaboradas e aprovadas
proposições expressasno "Documento de vttorte".

Apresentamos aqui as proposições aprovadas
referentes à CONCLA T por tratar-se de interesse
imediato de todos os trabalhadores brasileiros. Confet ência Nacional daClasse 'Trabalhadora

21~23."'" 81 sAo PAULO

CONCLAT

A Conferência Nacional da Classe Trabalhadora,
proposta encaminhada por um conjunto de entidades sin
dicais, tem como principais objetivos:

a) Discussão ampla e democrática das condições de
vida e emprego dos trabalhadores da cidade e do campo;

b) Formas e encaminhamentos da organização dos
trabalhadores.

A CONCLAT, para ser realmente representativa e
para que encontre os verdadeiros caminhos de luta deseja
dos pelo conjunto dos trabalhadores, deverá ser preparada:

a) Através de amplas discussões nas bases,onde se
mobilizem todas as categorias em reuniões, encontros,
assembléias, para que todos os trabalhadores tenham co
nhecimento e plena c.onsciênciade sua realização e impor
tância;

b) Através de encontros regionais onde se aprofun
dem os temas e seelaborem textos a serem discutidos em
âmbito nacional. '

Para discussão e encaminhamento, propomos os se
guintes pontos centrais para essaCONCLAT:

1 - Luta pela estabilidade no ernpreqo e- encami
nhamento de medidas efetivas contra o desemprego e o
sub-emprego;

.. ,. :2 - Preparação e encaminhamento de Uma greve
geral de todos os trabalhadores do País;

3 - Luta pela posse e uso da terra - reforma agrária
sob o controle dos trabalhadores;

4 - Luta pelo fim da atual estrutura sindical;
,5- Pelo fim da Lei de Segurança Nacional e do

Aparelho repressivo;
6 - Luta contra o aumento do custo de vida e pelo

fim do intermediário na comercialização da produção;
7.....;.Luta pela redução da jornada de trabalho sem

redução do salário; 1 r

8 - Luta por um salário m ínimo real e unificado;
9 -_ Luta pela formação, a partir das bases,de uma

Central Unica dos Trabalhadores, representativa;
10- Luta pela melhoria geral da previdência Social

e sua equiparação aos trabalhadores rurais e urbanos.
Para conseguir encaminhar estasaspiraçõesde modo

global e concreto, propomos que na CONCLAT tenha
como prioridade os seguintes temas:

a) A pol ítica econômica do regime e a luta dos tra
balhadores;

,b) A situação dos trabalhadores do campo;
c) A organização sindical.
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Igreja e Classes
Trabalhadoras

Os trabalhadores precisam estar bem informados e
conscientes, principalmente sobre o que se relaciona com
a sua classe. Somente assim não "cairá" facilmente na
"conversa" do Governo e dos Patrões.

Quem, além de ser trabalhador, também é cristão
precisa aprofundar também o sentido de sua fé, para que
esta o ajude na luta pela libertação.

Foi pensando em colaborar para que o trabalhador
reconheça melhor o conteúdo de sua fé, que a Pastoral
Operária de São Bernardo do Campo organizou um Ciclo
de Palestras intitulado:

"IGREJA E CLASSES TRABALHADORAS"

O ciclo acontecerá no Salão da Igreja Matriz de São
Bernardo do Campo nos dias 27/7 a 31 de julho, com o
seguinte programa:

, 27-7 CARLOS MESTERS
.. Os Trabalhadores no Tempo de Jesus
.,28-7 LULA - ANA DIAS e FREI BETTO
.. Igreja, Sindicato e Movimento Popular
., 29-7 JOSÉ DE SOUZA MARTINS
.. Igreja e Luta pela Terra
.,30-7 LEONARDO BOFF
.. Igreja e Sistema Capitalista
., 31-7 D. CLÃUDIO HUMMES

Projeto de Deus para Uma Sociedade Nova

COLONOS EXIGEM TERRA NO
RIO GRANDE \DO SUL

CARTA DOS COLONOS ACAMPADOS
EM RONDA ALTA

"Nós somos mais de 500 famílias de agriculto
res que vivíamos nesta região (Alto Uruguai), como
pequenos arrendatários, posseiros da área Indígena,
peões, diaristas, meeiros, agregados, parceiros, etc ...
Desse jeito já não consegu íamos mais viver, pois
trás muita insegurança e muitas vezes não se tem o
que comer. Na cidade não queremos ir, porque não
sabemos trabalhar lá. Nos criamos no trabalho da
lavoura e é isto que sabemos fazer.

Muitos de nós já se inscreveram três, quatro
ou cinco vezes na sede da Fazenda Sarandi para
consegu ir um pedaço de terra. No ano passado re
corremos aos pai íticos e ao Secretário da Agricul
tura e nada conseguimos. Fomos aos sindicatos e
estes pouco puderam fazer. Como não ternos a
quem recorrer, resolvemos acampar na beira da
estrada para ver se em conjunto conseguimos uma
solucão .

. Estamos muito mal alojados, muitos até pas
sam fome e frio, mas estamos dispostos a ficar aqui
até conseguirmos terra que precisamos para traba
lhar como colonos.

Sabemos que tem terra no Estado para todos
nós e para muitos mais que como nós também pre
cisam, só que estas terras estão na mão dos ricos

que não precisam delas para viver. Muitos deles até
moram nas cidades, como é o caso de vários que se
apossaram de grande parte da Fazenda Sarandi que
foi desapropriada para os colonos, mas acabou seno
do entregue pelo governo para amigos dele que não
precisam. Só estas terras dá para todos nós e mu ito
mais gente.

Como agricultores achamos que temos o direi
to a ter um pedacinho de terra para plantar alimen
tos para nossas fam ilias e para os da cidade. Não
queremos a terra dada, queremos pagá-Ia com o
nosso trabalho.

Muita gente do governo veio aqui para fazer
nós desistirmos oferecendo emprego, pelo salário
mínimo, e terras no norte, de onde estão voltando
nossos companheiros que foram levados para lá.
Também muita gente veio nos dar apoio, muitas en
tidades e até sindicatos nossos e várias igrejas, etc ...

Solicitamos seu apoio, do jeito que der, para
esta nossa luta. Ficamos muito contentes e agrade
cidos com esse seu apoio, pois queremos fitar aqui
acampados até conseguirmos nossa terra para traba
lhar. "

"PREÇO DA PAZ, É TERRA E JUSTIÇA PARA
TODOS"

"TERRA PARA QUEM TRABALHA NELA"
CARTA DECIDIDA EM ASSEMBLÉIA EM

15 DE MAIO DE 1981.
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Solidarleclacle
_os a9ricultores sem TERRA

A luta dos agricultores, acampados já há mais de 3
meses, em Ronda Alta - RS, continua firme. Esses colo
nos exigem TERRA PARA TRABALHAR.

As autoridades não estão atendendo as justas reivin
dicações desses trabalhadores. Ao contrário, apresentaram
propostas enganosas que não foram aceitas pelos colonos.

A situação das 500 fam fi ias acampadas e, sobretudo,
o não atendimento das reivindicações do movimento dos
agricultores sem terra, por parte do Governo, continua a
repercutir em todo país. A grande imprensa também tem
noticiado o fato.

O Movimento continua recebendo solidariedade de
todo país. Os agricultores, cada vez mais conscientes e
organizados em torno de seus direitos, estão dispostos a
lutar até a conquista de seus objetivos.

O Boletim Informativo da Campanha de Solidarieda
de aos Agricultores SEM TERRA, de 19 de junho/81,
informa:

Apesar do frio, o ânimo do acampamento é bom. As
assembléias de todo povo são realizadas às 17 horas para
fazer um balanço do que ocorreu no dia, leitura das notas
de solidariedade, comentários sobre as notícias dos jor
nais. Depois são tomadas decisões para o dia seguinte. No
final da assembléia há um culto com uma reza de união e
agradecimento a Deus.

Graças à massiva solidariedade não há maiores pro
blemas com relação à alimentação, sob a responsabilidade
da comissão de distribuição. O que falta é agasalho, prin
cipalmente para as crianças, o recibido está conseguindo,
resolver o problema, em parte.

O frio na região atinge temperaturas abaixo de zero
durante à noite e tem provocado enfermidades, principal
mente bronco-pulmonares.

Há 21 colonos internados no hospital de Ronda
Alta, na sua maioria crianças. Quanto ao atendimento
médico-hospitalar é possível constatar que melhorou bas
tante com as pressões feitas.

O estudo do Estatuto da Terra, nos grupos de fam t.
lias, passou para a quarta lição. Está aumentando o inte
resse do pessoal pelo estudo e pelo conhecimento mais
profundo, das leis da nação.

COMO COLABORAR NA CAMPANHA DE SOLI
DARIEDADE DOS AGRICULTORES SEM TERRA
ACAMPADOSEM RONDA ALTA-RS:

As manifestações de apoio e solidariedade, bem
como, as contribuições deverão ser remetidas diretamente
ao MOVIMENTO DOS AGRICUL TORES SEM TERRA,
Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Ronda Alta, RS.
- CEP 99679.

Os objetivos que se pretende alcançar está na
troca e avaliação das experiências, mesmo que estas
ainda sejam pequenas.

Partindo daquilo que cada um está tentando
fazer, será mais fácil articular estes esforços numa
ação mais conjunta e conseqüente.

E: isso aí, arregacem as mangas e trabalhem ..

ENCONTRO SALVADOR
O esforço conjunto de operários e Agentes

Pastorais, interessados em dinamizar a atuação da
Igreja para que colabore com o avanço e a organiza
ção da Classe Trabalhadora, está desembocando
num primeiro Encontro Regional de Pastoral Ope
rária, no qual participarão várias dioceses, e se reali
zará entre os dias 21 e 23 de agosto próximo em
Salvador na Bahia.

Este Boletim é seu. Envie suas críticas, sugestões, fotografias,
desenhos, notícias, experiências, relatórios de encontros, ava
liações, boletins, enfim, tudo o que possa contribuir com o
trabalho da Pastoral Operária.
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mestre. O salário real dos trabalhadores vai continuar bai
xando. O custo de vida disparou. Só o transporte subiu
137% nos últimos 12 meses, sem falar no preço dos alu
guéis, gaz, eletricidade e alimentação.

DESEMPREGO E CONCLAT...
SAO DISCUTIDOS NA

REUNIÃO DA CPO NACIONAL
Nos dias 13 e 14 de junho de 1981, reuniram-se no

Rio de Janeiro, 26 membros da Comissão de Pastoral
Operária. Estiveram presentes os seguintes Estados: Ceará,
Para íba, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná. S_Catarina e Rio Grande do Sul.

Desemprego: Centro das Preocupações
dos Participantes.

Cada região colocou como o desemprego está atin
gindo os trabalhadores, suas famílias e qual a repercussão
que isso está tendo sobre o Movimento Operário.

Para ampliar a visão do problema, foi dada uma
informação sobre a política econômica do Governo, prin
cipal responsável pelo desemprego. Ficou claro, que as
medidas adotadas pelo Governo, descarrega nas costas dos
trabalhadores o peso do combate à inflação e do combate
ao desequil íbrio das contas externas do país. (o Brasil
deve no exterior 60 bilhões de dólares).

Também foi levado em consideração pelos partici
pantes, o resultado de uma sondagem feita pela Fundação
Getúlio Vargas com 2.452 empresas de todos os ramos e
portes. (pequena, média e grande empresa)

Essa pesquisa revela que o desemprego não está loca
lizado em alguns setores da indústria, ele está se generali
zando.

Por fim, tomou-se conhecimento do relatório inter
no da Confederação Nacional das Indústrias. No seu con
ju nto, essa confederação está de acordo com as metas da
pol ítica econômica do Governo, sem se preocupar, com
as conseqüências que ela está trazendo para a pequena e
média empresa, e, muito menos, pela violenta exploração
que os trabalhadores estão sofrendo.

Refletindo tudo isso, chegõu-se à conclusão de que o
desemprego vai se agravar ainda mais nesse segundo se-

o que Fazer Diante Dessa Situação?

Foi a questão levada para discussão em 3 grupos de
trabalho. Embora sabendo que não existe solução para o
problema do desemprego dentro do sistema capitalista,
fizeram as seguintes propostas: (como saídas imediatas)

- Dar apoio aos sindicalistas combativos no sentido
de desenvolver uma campanha nacional para o pagamento
imediato do salário-desemprego, como dispõe o decreto
lei nQ 58.155 de 05 de abril de 1966. (até hoje sem apli
cação);

- levar à CONClAT a discussão sobre quanto deve
ser o salário-desemprego (como existe nos países capitalis
tas industrializados);

- lutar pela redução do horário de trabalho sem re
dução de salário;

- lutar pela estabilidade e garantia de emprego, di
reito fundamental de todos os trabalhadores, sem o qual
não é possível nem sobreviver;

- Publicar no final de agosto um número especial do
Boletim da CPO sobre Desemprego;

- Publicar neste boletim a lei 58.155 sobre salário
desemprego;

- Preparar uma série de fichas, situando o problema
do desemprego e suas causas. Introduzir a dimensão teo
lógica desse problema e colocar no final algumas questões
para facilitar a discussão em grupos, pelos trabalhadores;

- Motivar organizações populares, associações, bis
pos e agentes pastorais a tomar consciência do problema
do desemprego e aproveitar reuniões, dias de estudos se-
minários para discutir o problema e buscar saídas. .
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Na proxirna Reuniao Nacional de setembro, depois
de avaliar todas essas iniciativas, se decidirá um Dia Na
cional de protesto contra o desemprego e de solidariedade
aos desempregados.

Como a Pastoral Operária
se Situa Frente à CONCLAT

De início fez-se uma exposição sobre: como surgiu a
idéia da CONCLAT - as entidades que fizeram a convo
cacão - a Comissão Executiva Nacional - o Temário - as
Enclats regionais - e o que se espera da CONCLAT.

Publicar no finar-de julho um Boletim da CpO,
com ampla informação sobre a CONCLAT;

- Discutir nas bases as teses fundamentais que serão
levadas à CONCLAT pelas entidades sindicais;

- Pressionar as direções sindicais para que convo
quem assembléias com o fim de eleger os delegados à
CONCLAT;

- Fazer o máximo de esforço para que sejam eleitos
os companheiros mais combativos;

- Participar dos esforços feitos pelos sindicalistas
combativos para que na CONCLAT seja apresentado um
documento que: '

Logo em seguida cada participante informou como
está sendo preparada a CONCLAT nas diferentes regiões
do país.

Por fim, se trabalhou em grupos de onde surgiram as
seguintes decisões:

- Refazer mais 1.000 exemplares da folha informa
tiva sobre CONCLAT, publicada no Boletim nQ 9, e
enviá-Ia aos responsáveis das Pastorais Operárias. (para
maior divulgação);

• Defina o momento pol ítico;
• Faça crítica à atual estrutura sindical;
• Trate das questões: Desemprego, Salário, Reforma
Agrária, Lei de Segurança Nacional e Capital
Estrangeiro;

• Fixe posição - fazendo proposta de mudança da
atual estrutu ra.

- Informar aos bispos sobre a CONCLAT;
- Fazer um comunicado para o boletim informativo

da CNBB;
- Pedir ao D. Cláudio para informar à Comissão

Episcopal Pastoral;
- Divulgar o que traz o documento de Vitória sobre

a CONCLAT.
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EXPEDIENTE
Boletim da Comissão
de Pastoral Operária

anexa à CNBB
setor Leigos - Linha 1
Responsável:
Ouvia Barreto Gomes
Caixa Postal 84366
27.180 Volta Redonda
RJ

Assinatura anual:
Cr$ 100,00
Assinatura de apoio:
Cr$ 200,00

Importante

Enviar Vaie-Postai,
cheque ou ordem
de pagamento, em
nome de:
a I ívia Barreto Gomes
Banco Real -
Agência da Vila
Conta no 5051016
Volta 'Redonda - RJ

-ATENÇAO
(

Devido ao elevado
preço de produção
do Boletim, a cpa
decidiu mudar o
tipo de impressão.

,

Está em suasmãos o Boletim nO 9 da Comissão de Pastoral
Operária. A partir deste número o Boletim pretende dar informações
sobre o trabalho de preparação da CONCLAT - Conferência
.\Jacionalda ClasseTrabalhadora Na seção "A vida dos trablhadores"
desta vez apresentamos o depoi mento de um operário da construção
civil do Rio de .laneiro. outro da Phillips de São Paulo e o relato da
situação e das lutas dos moradores dasvilas da periferia da grande
Porto Alegre.

Em "Notas e Notícias" destacamos a solidariedade aos
trabalhadores em greve na Fiat do Rio e aos posseiros de nova
Iguaçu. Quanto as notas sindicais, o Boletim informa sobre as
campanhas eleitorais dos metalúrgicos de Recife e de São Paulo.
Publicamos um pequeno artigo dos camponeses de Santarém - Pará
sobre educação sindical

Sobre asatividades da Pastoral Operária trazemos para debate a
avaliação e a proposta de acão da pastoral operária- Leste 1. São
Paulo Segue, informações sobre o processo do Padre Reginaldo
Veloso, de Recife, e a campanha em defesa de EI Salvador Na seção
"Fazendo a História da CPO", desta tem a palavra a CPO de
Fortaleza.

Na última página um comentário sobre o 40 Encontro
inter-eclesial das CEBs, intitulado "Comunidades de basee Política"
Aguardamos suascríticas e sugestões.também esperamos o envio de
notícias e experiências.

A equipe.

Boletim da CPO·Nacional
LEIA, DISCUTA, DIVULGUE ...
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~::::::::::::::~CONCLAT _
Conferência Nacional da Classe

Trabalhadora
21,22,23 de agosto S.P.

CONCLAT - o QUE É?

No dia 21 de marco em São Paulo-SP, dirigentes de
191 sindicatos escolhe':a~ a Coordenação Executiva Na
cional- CEN da HI CONCLA T. Mas o que é a CONCLA T?
Como diz o nome a CONCLA T é a reunião dos represen
tantes da classe trabalhadora de todo o Brasil.

o QUE SE PRETENDE COM A CONCLAT?

Os grandes problemas econômicos, sociais e pol íti
cos sempre enfrentados pelos trabalhadores da cidade e
do campo exigem uma resposta articulada do conjunto da
classe trabalhadora, ainda mais quando o governo preten
de, sem a participação autêntica dos trabalhadores, refor
mular as questões Salarial e Estrutura Sindical, visando
criar também o Pacto Social, como se fosse possível con
ciliar os interesses que são inconsiliáveis (trabalhador x
patrão).

Por isso é necessário que haja um amplo debate na
cional sobre questões fundamentais, como: desemprego!
salário, custo de vida, liberdade e autonomia sindical
(nossa organização sindical está amarrada ao Ministério
do Trabalho), participação pol ítica dos trabalhadores, en
tre outros.

A j a CONCLA T pretende ser o campo deste debate.
A luta pela democracia é uma questão fundamental

para os trabalhadores da cidade e do campo. Esta luta
passa pela DEMOCRACIA SINDICAL, sendo, portanto,
necessário que no debate haja a participação do maior
número de trabalhadores. Para que isso aconteça é impor
tante o compromisso de todos: dirigentes sindicais, oposi
ções, grupos de apoio etc, e que em cada sindicato e em
cada grupo, se discuta o que os trabalhadores pensam so
bre sua situação e sua organização, a fim de os participan
tes da 1f3 CONCLA T debatam de fato aquilo que os traba
Ihadores querem.

NOSSA POSiÇÃO?

Na CONCLA T estarão presentes companheiros (as)
que pensam e agem de formas diferentes. Todos temos
nossa opinião sobre o que responde mais aos nossos inte
resses como trabalhadores. O importante é trocarmos
idéias e unirmo-nos nas coisas que consideramos mais im
portante, para que o resultado da CONCLA T seja o me
lhor para a classe trabalhadora.

Nestes últimos anos tivemos oportunidade de ver a
prática de dirigentes sindicais autênticos e combativos,
como também de- muitas oposições sindicais. Ao redor
destas forças, que deram nova vida ao movimento sindi
cai, devemos nos unir, se pretendemos dar um passo à
frente em nossa organ-ização e luta.

Com o objetivo de nos ajudar numa participação or
ganizada e na preparação da CONCLA T nas categorias,
foi criada uma secretaria, funcionando no Rio, e que ser
virá como ponto de contato para informações. Caberá a
ela providenciar a elaboração e envio de material de estu
do, a ser utilizado na preparação de teses.

O material produzido por esta secretaria traz os no
mes MONLEVADE-SÃO BERNARDO, para identificar
nossa corrente, que se consolidou a partir dos encontros
realizados em João Monlevade e São Bernardo do Campo,
conforme documentos existentes, os quais expressam a vi
são sindical por nós considerada autêntica.

O material enviado deve servir para debate em gru
pos de trabalhadores, e para ser divulgado e discutifo com
dirigentes e sindicalistas de base, para que nossa corrente
seja aumentada.

CUT - CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

Além das teses como desemprego, pol ítica salarial,
estabilidade no emprego, liberdade e autonomia sindical,
reforma agrária e estatuto da terra, etc, uma das questões
fundamentais que será debatida se refere à CUT - Central
Única dos Trabalhadores.

Esta questão é mu ito importante porque se trata da
estrutura sindical e da união dos trabalhadores das várias
categorias. Porém não devemos ser envolvidos por uma
falsa unidade. É necessário que o critério de unidade seja
a ação e a prática sindical. Será preciso também ver como
e quando será mais conveniente encaminhar a criação da
CUT, para que seja democrática e nasça das bases.

Como as demais questões, para esta também deverá
ser garantido um amplo debate junto aos trabalhadores de
todas as categorias e, para isso, enviaremos material.

Critérios de partcipação na CONCLAT:

a) cada entidade (sindicato ou associa-ção) enviará
até 7 (sete) delegados entre todos os da diretoria;

b) e, os delegados de base da categoria, eleitos atra
vés de ASSEMBLEIA, CONGRESSO ou CONFEREN
CIA, na seguinte proporção:

até 2.000 da categoria = 2 delegados
até 10.000 da categoria = 3 delegados
até 30.000 da categoria = 6 delegados
até 100.000 da categoria = 15 delegados
até 200.000 da categoria = 20 delegados
+de 200.000 da categoria = 25 delegados

Neste sentido é importante pressionar aquelasdiretó
rias que até agora não divulgaram a CONCLA T e nem
estão preocupadas em convocar assembléias para que o
façam. Devemos batalhar para que sejam eleitos delegados
de base.

O Boletim da epo pretende continuar dando
ampla informação sobre a CONCLA T, a fim de
contribuir na preparação dos dirigentes e ativistas
sindicais espalhados por esse imenso Brasil, espe
rando que seus resultados sejam os melhores para a
Classe Trabalhadora.

,\lo próximo número haverá outras informa-
ções.

BOLETIM ceo Pág.3



•
,---------- A VIDA DOS TRABALHADORES

Depoimento de um trabalhador.

Tenho 27 anos de idade e 15 de trabalho na Cons
trucão Civil. Gosto do serviço que faço masseria bom po
der' aperfeiçoá-lo.

Nesses 15 anos já corri de 20 a 30 companh ias. a
gente trabalha 2, 3 mesesnuma firma, pois há grande ins
tabilidade de emprego. Na minha carteira só tem 3 assina
tura; uma por 3 meses, noutro lugar 9 mesese agora 8
meses.Atualmente trabalho numa grande companhia aqui
no Rio de Janeiro e vou dar alguns exemplos concretos
do que se passa aí: Hoje na hora da comida, recebemos
uma nota "gratificante": a refeição tinha aumentado A
marmita passou a Cr$ 75,00. Naturalmente, todo mundo
esperava que fosse melhorar a qualidade mas, na realida
de, a comida veio de uma forma quase intragável. Eu, por
exemplo, abandonei a marmita e procurei um botequim,
tendo que pagar Cr$ 120,00 pela refeição Levando em
conta que ganho Cr$ 350,00 por dia, já foi quaseum ter
co do dinheiro. Senti muito mais porque dentro da obra
há mu itos companheiros que vieram de outras regiões e
por isso dormem lá, dependem desse lugar para morar e
trabalhar São obrigados a aceitar a comida para não criar
caso com o chefe que faz a distribuição e que pode dis
pensá-los. Nessecaso ficariam sem nada, por issosão obri
gados a aceitarem tudo calados. A situação dessescornpa
nheiros é horrível.

QUER SABER MAIS?

Entre numa obra em construção, desça até os po
rões, procure os subsolos. Lá você verá, sobretudo os ser
ventes sendo tratados como escravos, trabalhando em
condições desumanas, ganhando salários que nem dá pra
comer e muito menos para mandar pra família que ficou
longe.

Muitos desses companheiros dormem em madeira
pura, em tábuas de compensado, sem colchão. Essas"ca
mas" são colocadas no pior lugar que existe; no por-ãodo
prédio m construção, junto com ratos e baratas, correndo
o risco de pegar alguma doença contagiosa. Há um serven
te que trabalha perto de mim, que está com o corpo cheio
de manchas brancas. Ele tem mêdo de tomar tempo indo
procurar um médico porque o chefe diz que tem pressa
do servico. Mesmo assim arrumou um jeito, mas como o
pessoa ficou de cara feia, ele não teve coragem de ir.

."

o Dia·Ca·DICa·
na

const,u~io
civil do' R-~I.

Outro, numa brincadeira, destroncou o pé que ficou in
chado, mas o chefe disse que não dá a guia para o seguro
porque não foi acidente de trabalho. Isso foi há 2 sema
nas e o pé desinchou sozinho.

Qualquer reivindicação que o Operário faz é
mandado embora:

A gente sente que o pessoal vive completamente re
legado, mal informado porque existe uma falta de comu
nicação mu ito grande, devido ao excesso de serviço, não
dá para parar, discutir juntos.

Outro dia, na hora de assinar a guia, queriam que um
rapaz assinasse como se estivesse pedindo as contas. O
operário disse que não assinava, então o chefe declarou:
"você está despedido por justa causa". Esse rapaz não
tendo o conhecimento jurídico necessário, que faz? -
Procura um advogado que lhe pede 30%. Então, se ele
tem Cr$ 20.000,00 de indenização pra receber, já vai
perder, praticamente, Cr$ 6.000. A firma por sua vez,
bota 3 ou 4 advogados para defender os interessesdela.

Com essas atitudes a firma procura dar uma lição
para os outros operários ai í presentes. Com isso ela vai
cortando o pouco censozinho de organização que existe
no pessoalde lutar pelos seusdireitos.

Salários injustos e desigual:

No salário, há uma desigualdade muito grande; há
obrasem que pagam Cr$ 25,00 e outras Cr$ 45,00, outras
Cr$ 37,00. O pessoal, então, é obrigado a sair e fazer
aquele rodízio de firmas, procurando onde se pagamais.
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! "Aqui sou mandado. Tenho que trabalhar".

o operário vem de outras terras pensando em melho
rar de vida e depois constata o contrário, chegando a se
resignar, dizendo: "aqui sou mandado, tenho de traba
lhar".

E assim trabalha de 7 horas da manhã às 10 da noite,
não vendo compensação nisso, pois ganha um pouco mais,
e no entanto o gasto é muito maior. Tudo é pago, até um
café. Quando alguém adoece, é obrigado a enfrentar a fila
do INPS e ainda perderas horas extras que é o aumento
de salário com que pode contar. Atualmente um servente
tira Cr$ 1.400,00 por semana. Com as horas extras ele
consegue de Cr$ 2.000,00 a Cr$ 2.200,00. Sem hora ex
tra o dinheiro mal dá para a comida.

Higiene, Saúde e Proteção Contra Acidentes.

Na obra em que trabalho, há um rapaz que quebrou
a perna no jogo de bola, a firma não deu a guia e ele,
inocentemente, não procurou o INPS. Simplesmente fi
cou parado para se cuidar. Continuou na obra, mas a fir
ma não pagou um centavo a ele. Os colegasé que o ajuda
ram até que voltasse ao trabalho. Não há sentido nisso,
pois o trabalhador tem direito ao INPS não apenasquan
do é acidentado no trabalho, mas fora dele também.

Vê-se mil irregularidades e nenhum fiscal aparece
por lá. Estamos trabalhando há um ano, nunca nos deram
bota nem capacete. Agora que está para terminar a obra,
compraram tudo. No começo. éramos 100 operários e
agora somos 20. Na fase final não há mais o perigo do
in ício. Havia também um banheiro na obra e se fosse
visto alguém fazendo suas necessidadesem outro lugar,..
era mandado embora imediatamente. Então, era uma fila
tremenda para ir ao banheiro? E na hora do banho, tendo·

um banheiro só? Já pensou-que sufoco? E o medo de
falar com o Engenheiro? Muitas vezesele chegou a juntar
10, 15 e mandar embora por causa da reclamação da co
mida.

Atuação das Imobiliárias, Emprenteiras e
Sub-empreitei ras

Onde eu trabalho é um obra imensa, prédio de 10
andares! O dinheiro é financiado pela Caderneta de Pou
pança, BNH, Bancos. Para garantir a mãod-de-obra usam
de um sistema: constroem o grosso e o acabamento jogam
para as sub-empreiteiras. Com isso eles tiram de si a res
ponsabilidade de empregar os encargos sociais. As sub-em
preiteiras, não assinam as carteiras, exploram a mão-de
obra. Há muita gente desempregada e eles se aproveitam
disso. Fazem concorrência e quem cobrar menos pega o
serviço. As Construtoras arrocham as sub-empreiteiras,
não se importando que vá à falência e quando vai, jogam
anúncios nos jornais e de manhã chove gente. As vezes
para um anúncio de 10 pintores, aparecem uns 200, fican
do aquela disputa que fazem cair os preços até 50%. Se
vai para outro anúncio é a mesma coisa. Tudo é montado
por essesistema.

Quando as empreiteiras nos colocam no serviço, co
meçam a pedir o trabalho noturno dizendo que vamos ga
nhar mu ito dinheiro. E o pessoal passando necessidade,
em casa faltando tudo, vira a noite trabalhando. No final,
eles dizem que o dinheiro está faltando, que a firma não
pagou. Há casos em que o serviço não ficou perfeito, por
que trabalhamos à noite. Então a Construtora diz à em
preiteira que "só vai pagar quando o serviço estiver bem
feito". Eu que já trabalhei 5, 6, 7 dias, não posso perder
o dinheiro, sou obrigado a trabalhar mais uma semana
para deixar tudo perfeito, - não tenho outra saída, faço
pelo mesmo preço.

_. - - -
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-- N-ü-Rio-deJaneiro, atualmente, lÍü-serviçõdepintü-=
ra. poucas Construtoras colocam pintores, quase tudo é
feito por empreiteiras e sub-empreiteiras que, às vezes, já
entraram em falência 2, 3 vezes. Então sempre arrajam
nomes diferentes, outras pessoas assinam para que elas
continuem funcionando.

Na obra do Metrô, por exemplo, há mais fiscalização,
têm calçados e capacetes, mas os salários são baixos, as
horas ex tras são menos, as dem issões são grandes porque
há uma série de empreiteiras que vão à falência e esse pes
s_o-ªIper:_getodº..?_os direitos-,--º-~t!a_co~a é qUE:)a firma
manda embora e não paga tudo a que se tem direito.
V1anda assinar uma folha como se estivesse pagando tudo
legalmente, e não está. Uma solução seria recorrer ao Mi
nistério do Trabalho, mas às vezes, ele leva 9 meses para
resolver uma questão. Quem tem uma família para susten
tar não pode esperar e assina a folha para pegar logo o di
nheiro. No Ministério, quando se vai a julgamento o juiz
logo propõe que se recebe os 30% e liquide a questão. Se
colocar-nos advogado, é o que vimos no começo: tem que
dar 30% para ele.

Relacionamento entre Operários.

Há casosde trabalhador explorando outro trabalha
dor. Existe vários encarregados: de pedreiros, carpinteiros"
pintor etc. Se a gente fatura, por exemplo, 10 mil cruzei
ros no mês e não coloca nada na mão do encarregado, na
próxima semana, quando for começar o trabalho ele vai
dar o pior serviço pra gente. Essa exploração é causada
pelos baixos salários, é claro, porque quando eles colocam
uma pessoa tomando conta, não dão a ele um salário à al
tura mas já estão prevendo que issovai levá-lo pra corrup
ção, para a exploração do próprio companheiro.

Também há engenheiros que não aceitam que o pe
dreiro vá lá conversar diretamente com eles. Primeiro fala
se com o encarregado, pra depois falar com o engenheiro.
Isto o deixa endeusado, dificulta e provoca medo.

f

Há uma saída para esta situação.

Há muita discussão em torno disso. O pessoalé mui
to iludido e não tem tempo. Toma o trem às4,30 da ma
nhã para entrar às 7 horas. À tarde é a mesma coisa: 2 ho
ras de viagem pra voltar para casa.Aos Domingos sempre
há o que ·fazer em casa ou, então, trabalham direto. Mas
há os que' tentam se organizar. O que poderia ajudar, seria
um Sindicato autêntico onde os trabalhadores unidos lu
tassem pela classe:pra defender os interessesdos trabal ha
dores. Tenho um companheiro, que é sindicalizado, mas
não acredita no Sindicato só recebe convite para votar
quando há eleição, ou para festas. Eu também nunca senti
o Sindicato. Noutro dia li nos jornais que o Sindicato ha
via. interditado uma obra na Tijuca, mas os companheiros
de lá disseram que não pararam e que foi apena uma ques
tão de propaganda. Não adianta, então, procurar o Sindi
cato para uma reclamação, porque ele deixa tudo no
mesmo.

O que fazer para Mudar o Sindicato?

Nós trabalhadores da Construcão Civil somos nume
rosos, poderemos chegar a ser uma força. Para isto será
necessário um trabalho de base que leve a cada um, a
consciência do que ele é, do que ele faz, o valor do seu
serviço, o valor da união. Partindo daí, talvez no futuro a
gente possa formar uma oposição a esse Sindicato que
não faz nada, não serve para nada e colocar lá dentro um'
grupo de trabalhadores que sofrem, que sentem realmente.
o que é lutar o dia todo pra ganhar uma miséria. Então a
coisa vai ser diferente. No momento, o cara que está lá
não tem interesse pela categoria. Será diferente, quando
tivermos um sindicato onde todos juntos, unidos, possa
mos discutir nossosproblemas, criar meios, para melhorar
ascondições de vida dos operários.
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r--------------------------A VIDA DOS TRABALHADORES

As 5 horas saio de casa parachegar na--iíora,
no serviço. iv1eu serviço é transportar televisões
semi-acabadas para outro andar onde elas são aca
badas. Com o carrinho, posso pegar 8 televisões.
Tenho que fazer isso o mais rápido possível porque
no andar para onde vou levar as televisões até o
final do dia, um certo número de televisores. Devo
cuidar de sempre estar na hora com o carrinho, de
modo que a produção de meus colegas não seja
interrompida.

Sempre fico nervoso quando preciso ir ao ba
nheiro, pra começar, eu preciso adiantar o serviço
de meia hora para conseguir uma reserva de televi
sores. Depois preciso passar pelo homem da segu
rança, e aí as coisas apertam mais...

QUE VIDA DURA !

I

Povo cJ-e-Lomba cio Pinheiro
- I--

conta SUGS LUTAS&VITORIAS

~f?1ti~f~"t~

Sou um dos 380.000 operários PHILlPS no
mundo. Um dos homens que na vida dependem de
decisões da outra parte do mundo. Neste caso, da
Holanda. Esta Multinacional tem fábricas em 80
países do mundo. Paga um salário que não dá para
o operário viver dignamente.

Sou um dos milhões que migraram do Nordes
te. Em São Paulo, onde vivo, há 14 milhões de ha
bitantes. A grande maioria em barracos na periferia
da cidade. Moro numa casa verdadeira que tem
uma sala de 3 x 3, um quarto, onde está a cama de
casal mais a cama do meu filho de sete anos e o
berço do menor de 8 meses, uma cozinha e um ba
nheiro. Na sala, uma TV PHILlPS e na cozinha
uma geladeira PHILIPS, compradas à prestação na
loja dos funcionários.

Trabalho 5 dias por semana, 9 horas e meia
por dia.

--
Condições de vida nas Vilas.

A gente caminhava quase 2Km para pegar o ônibus.
Pagava muito caro a passagem. Andava que nem macaco
sobre uma ponte de madeira.

Passamos muitos anos esperando o caminhão pipa
para apanhar água, sem esperança de um dia conseguir
resolver esses problemas.

Que fizemos diante dessa situação?

- Convocamos Assemlbéia Geral onde todos juntos, na
sede da Associação Comunitária, discutimos esses proble
mas;
- Incentivamos os outros moradores a se organizarem
para juntos buscarmos uma solução;
- Motivamos as associações e comissões de outras Vilas,
a lutar junto conosco, para defender os interesses de
todos em qualquer situação que se apresente.

Conquistas.

Foi assim que nós conseguimos:
- Ruas patroladas (aplainadas)
- Õnibus passando pelo Beco da Taquara, por den-
tro das Vilas; .
- Passagem a Cr$ 10,00;
- Construção da ponte na Rua São Pedro;
- Instalação da rede de ~g!Ja;
- Local para reuniões e uma máquina de escrever.

(Boletim nq 9 - seção:A vida dos trabalhadores)

Meios que favoreceram nossas Vitórias.

- Assembléias Gerais com grande participação da popu
lação, onde eram tomadas todas as decisões;
- Reuniões de Avaliação e planejamento da Ação, todas
as Segundas-feiras;
- Convites e Boletins levados de casa em casa, pelos
representantes de ruas; .
- Apoio de todos os grupos das comunidades;
- Criação de Comissões que enfrentaram sem mêdo o
Prefeito e os órgãos públicos;
- Denúncia na Imprensa do que estava acontecendo em
nossas Vilas.

Nossa União e Organização foi decisiva nessas con-
quistas.

Muitos outros problemas ficam ainda por resolver:
falta luz, falta esgoto, etc.

A luta continua!

(Fonte: Boletim da AssociaçãoComunitária de Vila de SãoPedro -
ViamãolRS)

FechOaqui este conrono
veráOdeiro e cheio de emoção i

Nem tudo ti só de gló..,o
e. nem rooo foi d6cepçõo!
E um pedoçc 00 noS5IJ IistOrio
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Solidariedade à GREVE
aos·~Óperáriosda~ IAT

Muitos companheiros nossos, em todo o Brasil
e particularmente na nossa Baixada Fluminense,
estão vivendo o drama do desemprego. Desemprego
que causa insegurança eintranqüilidade a milhares
de pais de família.

Assim temos que a SENDAS demitiu 2000
operários nos últimos 60 dias. O Estaleiro Caneco,
segundo um companheiro nosso, ex-dirigente sindi
cai, demitiu 765 operários nos últimos 90 dias. O
Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro regis
tra, entre janeiro e abril deste ano, 9.000 demissões
de companheiros com mais de um ano de serviço
nas empresas. A EBE, construtora e conservadora,
demitiu mais de 300 operários em i\lova Iguaçu.

A Fiat de Xerém demitiu nos últimos três
anos 3.382 companheiros sem prejudicar a sua
linha de produção. No mês de abril, antes do
aumento salarial, a Fiat voltou a demitir 250 com
panheiros nossos. E na mesma ocasião foram cha
mados para testes 300 operários com salário reduzi
do, para ocupar a vaga destes companheiros.

E contra esta situação que os companheiros
da Fiat, solidários aos companheiros desemprega
dos, resolveram decretar a greve exigindo:
- a readmissão dos 250 companheiros despedidos
no mês de abril;
- -a- readmissãodos companheiros Leal e Juvenal,
que tinham estabilidade de emprego, garantida por
lei. -

A greve dos companheiros da Fiat é uma luta
contra os patrões e patrões estrangeiros. E uma luta
contra as multinacionais, que tem a cobertura do
governo federal que só no ano passado deu à Fiat
800 milhões de cruzeiros através de incentivos

- - -- -_._----------
fiscais. Quantia que equivale à toda a folha de paga-
mento de todos os funcionários em 1980.

Por isso, os companheiros da Fiat precisam de
todo o nosso apoio e solidariedade. Pois a luta dos
companheiros é a luta de todos nós: luta contra o
desemprego, luta pela estabilidade no emprego e
portanto, luta pela segurança de nossas famílias.
Como dizem muito bem os companheiros da Fiat:
"E melhor ser um grevista dentro da fábrica do que
ser um marginal na rua.

Este apoio deverá ser dado através da compra
de bônus e através de doações em dinheiro, em ali
mentos, o arroz, feijão, açúcar, etc. E isto poderá
ser entregue nos seguintes locais:

- CARITAS DIOCESANA, Rua Aimoré, nq 8
. - Moquetá - Nova Iguaçu.

- PAROQUIA SÃO SIMÃO, Rua Pe. Egídio,
78, Lote XV - Nova Iguaçu.

Dando nosso apoio e solidariedade a nossos
companheiros em greve, estaremos reconhecendo,
como diz Puebla, as feições sofredoras e sofridas do
Cristo, o Senhor, que nos questiona e interpela,
através do rosto "de operários, com freqüência mal
remunerados, que tem dificuldade de se organizar e
defender os próprios direitos"; através do rosto "de
subempregados e desempregados, despedidos pelas
duras exigências das crises econômicas e, muitas
vezes, de modelos desenvolvimentistas que subme
tem os trabalhadores e suas famílias a frios cálculos
econômicos". (PUEBLA, na. 36-37)

NOVA IGUAÇU, 12 demaio de 1981.
A COMISSÃO DIOCESANA DE PASTORAL OPERÁRIA.
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~o<'~ metalur9ica de S.P.
escolhe chapa

Em Convenção realizada no salão Paroquial Cristo
Rei, no bairro Tatuapé, aproximadamente 500 metalúr
gicos escolheram democraticamente, pelo voto livre e
direto, a chapa de oposição sindical metalúrgica de São
Paulo, que concorrerá às eleições em junho próximo.

O processo de escolha da chapa teve início há seis
meses, quando várias forças de oposição criaram a Frente
prochapa única de oposição sindical metalúrgica de São
Paulo. Foi, então, feito um acordo: não se lançaria nomes
individuais para a chapa, mas se indicaria representantes
de base escolhidos pela própria base. Para grande surpresa
da Frente, logo após a reunião que firmou este acordo,
apareceram nas imediações de várias fábricas, pichações
com o nome de Aurélio Peres (metalúrgico deputado do
PMDB, um dos integrantes da Frente) para a presidência
do Sindicato. Apesar do rompimento do acordo, a Frente
fez uma tentativa de unificação de forças: foi convocada
uma Assembléia para a escolha das Comissões de trabalho
(Finanças, Organização, Jurídica, Contatos e Imprensa).
Aurélio Peres e elementos ligados ao jornal "Tribuna da
Luta Operária" foram comunicados e, apesar das promes
sas, não compareceram. Ainda assim, foi permitida sua
participação nas comissões, o que foi aceito; porém, eles
não compareceram às reuniões.

Durante reuniões destas Comissões, ficou determina
do que a Convenção para escolha da chapa, marcada para
22 de março, seria soberana, todos acatariam as decisões
aprovadas.

A Frente prochapa única realizou inúmeras tentati
vas de unidade, através de reuniões com Aurélio Peres e
elementos do "Tribuna Operária". A última tentativa
deu-se na noite anterior à Convenção, em discussão termi
nada às 3 da madrugada. Três pontos fundamentais mar
cavam a intransigência desses metalúrgicos antes compo
nentes da Frente:

- independentemente do resultado da Convenção,
Aurélio Peres seria obrigatoriamente o presidente da
chapa (ainda que não obtivesse maioria dos votos);

- seis nomes de metalúrgicos ligados ao jornal "Tri
buna Operária" deveriam ser aceitos na chapa;

- alguns nomes propostos pelo conjunto das comis
sões deveriam ser vetados, como por exemplo, Fernando
do O e Hélio Bombardi, operários combativos, com a
alegação de que haveria "discordâncias ideológicas".

O clima da Assembléia era, de fato, bastante demo
crático. Logo de in ício foi feita uma retrospectiva do pro
cesso de formação da Frente próchapa única de oposição,
incluindo o relato das atitudes divergentes dos elementos
ligados ao "Tribuna Operária" e da posição definida na
reunião feita de madrugada, quanto aos três pontos por
eles apresentados, como definitivos, e portanto, inaceitá
veis. Cabe lembrar que Aurélio Peres não compareceu à
Convencão.

O processo de eleição teve dois momentos: a escolha
do cabeça da chapa e dos blocos (executivos efetivos, su
plentes da diretoria, conselho fiscal efetivo, conselho fis
cal suplente, conselho de federação efetivo e cons. de fe
deração suplente). Em toda a Convenção, foi garantida a
democracia: qualquer metalúrgico poderia propor nomes
para as chapas. E isso realmente aconteceu: os nomes fo
ram submetidos à apreciação .da Assembléia, que se mani
festou contra ou a favor democraticamente.

Para garantir a representatividade dos nomes apre
sentados, só foram escolhidos aqueles que contassem com
50% dos votos mais um do total de operários presentes.

os efetivos da diretoria escolhida são: Waldemar
Rossi (presidente da chapa, único cargo da diretoria defi
nido pela Convenção), Ferndo do 0, Hélio Bombardi,
Anísio de Oliveira, Pedro Pereira (Pereirinhal, José Prado
. de Andrade (Zico) e Salvino Carlos Sacramento.

Antes da Convenção, várias fábricas realizaram
Assembléias para indicação de nomes.

A Convenção aprovou também que todas as decisões
(Programa mínimo, etc.) serão tomadas em Assembléias
amplas, a serem realizadas a cada 3 semanas.

Já constitu ída a chapa, um elemento ligado a Auré
lio Peres e ao jornal "Tribuna Operária" tomou a palavra,
renovando a proposta intransigente de quebra da unidade,
numa atitude de desrespeito à opção clara da grande
maioria a dos metalúrgicos presentes, que, democratica
mente, havia escolhido, pouco antes, a chapa de Oposi
ção. A Assembléia, em unanimidade, repudiou essa posi
ção.

Também o nome da chapa foi escolhido pela Con
venção: chapa de Oposição Sindical Metalúrgica "Santo
Dias da Silva".

Fonte: O SãoPaulo
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Dezenove metalúrgicos escolhidos pelos companhei

ros das fábricas onde trabalham integram a Chapa 2, que
concorrerá às eleições para o Sindicato dos Metalúrgicos
do Recife no próximo mês de Junho.

Depois de uma ampla consulta, feita através de pes
quisas para descobrir o que a categoria espera do Sindi
cato, "Zé Ferrugem" elaborou as grandes linhas do seu
Programa de Ação:

'_ ------------------ --_.----~
MANTER OS SERViÇOS ATUAIS DO SINDICATO

CLI-NICAS - Formar uma comissão de sócios e fun
cionários para estudar como melhorar e ampliar.
ADVOGADOS - Dinamizar o Departamento Jurí
dico.
SUB-SEDES - Utilizar ao máximo conforme suges
tões dos sócios.

"Zé Ferrugem"~conta como
surgiu e dá as grandes
linhas de seu programa

AuxfLlOS E AJUDAS - Estudar a atualização.
BOLSAS DE ESTUDO·- Isso é obrigação.

ABRIR A ADMINISTRAÇAO DO SINDICATO

REUNiÕES DA DIRETORIA~- Abertas a todos os
sócios.
EXPEDIENTE - No horário melhor para os sócios.
SINDICATO NA PORTA DAS FÁBRICAS- Mem
bros da Diretoria irão regularmente conversas nas
fábricas com os companheiros.
FISCALlZAÇAO - A Diretoria acompanhará o
respeito ou não dos Acordos-Dissídios e decisões
judiciais, sobretudo em caso de demissões.

VAMOS CRIAR E FAZER FUNCIONAR

COMISSÕES - Em assembléias serão designadas
todas as Comissões dos Sócios necessárias para
estudar e resolver todos os problemas da categoria.
APOSENTADORIA - Comissão Especial Perma
nente.
FUNCIONÁRIOS - Funcionará no Sindicato uma
Comissão de Representantes dos interessados.
BOLETIM - Haverá um boletim reguiar.
DELEGADOS - Eleições livres dentro das fábricas.

ASSEMBLEIAS

Abertas a todos os metalúrgicos.
Convocadas todas as assembléias necessárias

ou a pedido dos sócios.
Dentro de 60 dias no máximo após a posse

haverá uma assembléia, para, entre outras coisas,
decidir sobre OS SALÁRIOS DA DIRETORIA e a
íVlENSALlDADE DOS SOCIOS.

-
Até aí a chapa pode comprometer-se. _. ~
O restante vai depender do nível de organização e

decisão de toda a categoria e das lutas do conju nto dos
Trabalhadores do Brasil.

__ COMPANHEIRO! --_.-----._.-
Este Boletim é seu. Envie suas críticas. sugestões. fotografias.
desenhos. notícias. experiências. relatórios de encontros. ava
liações. boletins. enfim. tudo o que possa contribuir com o
trabalho da Pastoral Operária.
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, EQUCACÃO SINDICAl
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de San

tarém compreende o papel da Educação Sindical
junto aos lavradores. Atualmente, dedicam-se à esta
importante tarefa, vários companheiros e compa
nheiras que formam as 5 Equipes de Educação Sin
dicai, exercendo suas atividades nas Delegacias Sin
dicais de base.

Em todo o interior do nosso município, é
muito grande o interesse, por parte dos trabalhado
res, para entender o que é e para que serve o Sindi
cato. As Equipes de Educação Sindical foram cria
das para atender à este anseio dos associados.

Numa primeira etapa, as regiões do Rio Tapa
jós-Margem Direita; Várzea-Arapixuna e Tapará;
Santarém Curua Una-Mujuí dos Campos; Transa
mazônica e Santarém Cuiabá, receberam a visita
das Equipes.

Em todas essas visitas, as comunidades têm
manifestado grande carinho para com os compa
nheiros que realizam o trabalho de levar os esclare
cimentos sobre a vida sindical.

Durante a sua estada na-s.áreas, os companhei
ros participam, juntamente com as famílias do lo
cai, nos trabalhos do roçado, nas pescarias, farinha
das e em diversas outras ocupações. A noite, os la
vradores se reúnem para conversar sobre a ativida
de sindical, oportunidade em que são transmitidos
os esclarecimentos desejados. Sem uma compreen
são clara do que é o verdadeiro Sindicato não é.
possível se conseguir uma participação efetiva e
consciente de seus associados. E exatamente esta a
preocupação que orienta o trabalho das Equipes
Educacionais.

Fonte: A Lamparina nC? 17 - Informativo Sindical -
Santarém- Pará

\ .
I'

Processo~do Padre
Reginaldo Veloso, continua

o Padre- José Rêginaldo Veloso voltou a com
parecer à Auditoria Militar, presentes o sr. Arcebis
po, Dom Hélder Camara, o Bispo auxiliar, Dom
José Lamartine, padres e leigos, em continuação ao
processo movido contra aquele sacerdote, enqua
drando-o na Lei de Segurança Nacional, por ter
composto um hino em homenagem ao Padre Vito
Miracapillo, considerado ofensivo ao Supremo Tri
bunal Federal. Foi ouvida, apenas, uma testemunha
de acusação, o sr. Everardo Serafim Bezerra, de Ri
beirão, que foi interrogado pela Juíza e pelo advo
gado de defesa, Dr. Pedro Eurico.

A Comissão de Justiça e Paz de Olinda e Reci
fe distribuiu uma nota, afirmando que no processo
que se move contra o Padre Reginaldo tem uma

conotação que não pode ser-escondida: levar à
suspeita e ao descrédito toda uma ação pastoral da
igreja comprometida com os oprimidos, na trans
formação a Sociedade, sob a inspiração dos docu
mentos de Medellin e Puebla. A mesma investida
atinge, na Igreja várias outras pessoas, recentemen
te, como também em outras áreas, enquadrando-as
na Lei de Segurança Nacion-ãl,q-ue tem condições
de uma força toda poderosa e a respeito da qual se
têm manifestado vários setores da Igreja. Afirma a
nota que "sua revogação será o primeiro passo para
um Estado de Direito e um indício da autêntica re
democratização ansiada por todos os brasileiros.

Boletim Arquidiocensano de Olinda e Recife - nC?661
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I~ aftJversãrio do martírio de ~d'<"1-o~,I;
Dom Oscar Romero C}"9~

CAMPANHAEM DEFESA DE EL SALVADOR

Uma semana após a visita de Adolfo Esquivei
ao Brasil, num ato público dedicado a ele, ao presi
dente da OAB - Seabra Fagundies e a D. Paulo
Evaristo Arns, foi lida uma carta aberta endereçada
ao Presidente Reagana à Junta Militar de EI Salva
dor.

Depois de vários contatos mantidos com enti
dades de S. Paulo e outros estados, evidenciou-se a
oportunidade do lançamento nacional da campa
nha em defesa de EI Salvador e dos povos da Amé
rica Central, todos ameçados.

No pré-lançamento em 24 de março deste
ano, foi feita a convocação de outras entidades
para a elaboração de um documento mais profundo
sobre a realidade que envolve a América Latina,
sob a tutela das mu Itinacionais.

A opinião pública deve ficar esctarecida e
saber porque não existem escolas suficientes, casas
populares, água, esgoto, hospitais e porque o
é tão baixo enquanto os lucros das multinacionais
crescem cada vez mais.

(Secretariado Nac. de Justiça e Não Violência)

Pastoral Operária da retlCio
Lestel-S.P. Avalia

a~aoe elabora proposta
Em Vila Alpina, no dia 08/03/81 reuniram-se 25

operários de diferentes categorias, vindos de Vila Pruden
te, Sapopemba e São Mateus. Todos com militantes em
fábricas, sindicatos e bairros. A maioria descobriu a nova
face da Igreja a partir da greve de 1978 no ABC. Muitos
vieram das Cebs e da Pastoral da Juventude.

De início colocaram suas lutas, sofrimentos e espe
ranças penetradas de fé no Deus libertador. As atividades
apresentadas pelos grupos foram pesquisas, coletas para
fundo de greve, compras comunitárias, celebrações com
texto especial a partir da vida dos trabalhadores; teatro,
filme, etc.

A luta conjunta com outras organizações populares
frente aos problemas de saúde, terrenos clandestinos,
água, asfalto, transporte, etc.

Partindo das lutas relatadas e do texto da música:
liA Pirâmide", fez-se uma análise do sistema em que vive
mos com um animado debate, chegando a seguinte con
clusão:

- Para nós Cristãos, que acreditamos na Revelação
do plano de Deus sobre a humanidade e na proposta de
Jesus Cristo para a Construção do Reino de Deus, de
forma alguma devemos deixar de contribuir com o pro
cesso de construção de uma Nova Sociedade, junto com
outros, para destruir a Pirâmide.

Condu ído o debate, fez-se um almoço comunitário,
cada um pôs em comum o que trouxe, prefigurando a
nova sociedade. Esse gesto deveria ser um normal na vida
de todos os homens.

À tarde dois respresentantes da Oposição Sindical
l'v1etalúrgicade São Paulo, relataram a proposta da chapa
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2 de recolocar o Sindicato nas mãos dos trabalhadores.
Mostraram a importância pol ítica desse sindicato, e as
dificuldades que estão enfrentando para reunir e cons
cientizar a categoria, espalhada em 14 mil indústrias.
Grande parte dos sindicalizados estão nas firmas menores.

Também fora discutidos a Campanha Salarial do
ABC, a atual situação do sindicato e a onda de desempre
go que gera insegurança nos trabalhadores.

Os motoristas de São Paulo falaram das éssimas con
dições de trabalho que as empresas oferecem, os baixos
salários e as dificuldades para reunir a categoria.

No final, foram tiradas as seguintes propostas:
- Apoiar a Campanha Salarial do ABC
- Apoiar a reconquista do Sindicato dos Metalúrgi-

cos de São Paulo
- Apoiar a Campanha Salarial dos motoristas
- Organizara Semana do Trabalhador, estar presente

no 1Q de Maio promovido pelo sindicalismo autêntico.
- Promover Outros encontros Regionais abordando:
• Questão Sindical - seu papel
• Campanhas Salariais, e Eleitorais
• Estudar como levar as questões operárias para as
comunidades.

- Foi escolhida também a equipe que articulará este
trabalho na Região.

- Integram também a equipe os agentes Pastorais
que trabalham na Pastoral Operária da Região.

- Promover encontros entre os padres da Região
para esclarecer sobre os objetivos da Pastoral Operária.

. Pastoral Operária - Região Belém, São PaulolSP.



,

A Pastoral
Operária
de Fortaleza
em 1980

Ao completar 3 anos de atividade na arquidiocese de
Fortaleza a equipe responsável pelo desenvolvimento da
Pastoral Operária sente-se feliz em poder informar os es
forços despendidos no sentido de bem concretizar uma
evangelização dentro das linhas propostas pelo Vaticano II.

O plano de pastoral deixa à primeira vista, a impres
são de que a Pastoral Operária seguirá numa reta, sem
obstáculos. Na verdade a experiência de 3 anos de cami
nhada demonstra o contrario.

Existe duas maneiras de avaliar um trabalho: -
tomar por base o quantitativo e o qualitativo.

A Pastoral Operária primou pela qualidade do traba
lho, pelo estudo das questões atinentes à realidade operá
ria e pela evangelização do meio popular.

Atividades realizadas:

A Comissão de Pastoral Operária realizou 12 reu
niões para preparação de atividades e 6 de avaliação. Na
preparação levou-se em conta:

- Desenvolver uma acão junto aos trabalhadores sin
dicalizados ou não, com a finalidade de despertá-los para
ingressar no seu Sindicato.

- Apoiar as lutas trabalhistas dentro e fora do esta-
do.

- Passamos a dar um acompanhamento aos trabalha
dores e fizemos3 reuniões com sindicalizados (Fortaleza).
conseguimos 2 operrlos para fazerem parte da Comissão.

- Houve 2 dias de estudos com trabalhadores do
campo e da cidade, com discussão dos problemas, nos
meses de fevereiro e abril.

- Juntamente com a CEDAC (Centro de Acão Co
munitária) promovemos 2 dias de estudos, no 'mês de
agosto, com 62 participantes. Focalizou-se a estrutura sin
dicai e foram tiradas linhas de acão. Houve aí a eleicão de
12 companheiros para participarem de um encontro de
trabalhadores a realizar-se em 13 e 14 de setembro, no
Rio de Janeiro, mas só conseguimos enviar 9 por dificul
dade financeira.

- Outro encontro foi realizado em 26.10.80 com 26
participantes do campo e da cidade, para avaliação das
atividades realizadas. Foi eleita uma comissão de 7 mem
bros para tratar da articulação dos trabalhadores e diri
gentes sindicais a nível de cidade e estado.

- A Pastoral Operária enviou 2 membros para parti
ciparem de um encontro de 4 dias, promovido por outra
outras entidades, com a finalidade de ajudar os trabalha
dores.

- A Pastoral Operária desenvolve uma ação a nível
de bairros da periferia, concentrando o trabalho em 2:

1o - Ãgua Fria - Há 2 anos acompanha o trabalho,
uma ou duas vezes por semana para ajudar a preparação
das reuniões com a liderança, para encaminhar as discus
sões e tirar conclusões.

Resultado: os moradores, sem nenhuma ajuda do
estado, para resolverrem o problema da água, fizeram
uma cacimba comunitária. Para o problema de saúde,
conseguiram 1 médico e 2 enfermeiras amigas que dão
assistência uma vez por semana. No campo da educação,
principalmente para os meninos fora da faixa etária,
arranjaram 6 moças do bairro que assumiram a tarefa das
aulas, ocupando a sala dos moradores, na falta de outro
local, sentados no chão, pois não havia carteiras. Diante
dessa dificuldade, lutaram por um terreno desocupado e
começaram a construir um Centro Comunitário que já
está coberto e quase terminado. Ele será usado para esco
la, atendimento médico, local de reunião e sede da Asso
ciação de Moradores que está sendo fundada.

29 - Serrinha - Aí, a Pastoral Operária se reúne
com pessoas do bairro, com a finalidade de criar uma As
sociação de Moradores para procurar resolver seus pro
blemas. Conseguimos com a Prefeitura um caminhão para
coleta de lixo e tentamos resolver a situação da água e
luz. Foi feita a Caminhada da Lata Vasia, com mais de
200 pessoas e a presença de repórter do jornal e TV. Fina
lidade: pressionar as autoridades no atendimento às rei
vindicacões dos moradores.

- 'A Pastoral Operária em conjunto com animadores
de bairros promoveu 6 reuniões (março a setembro) para
animadores e moradores de bairros diferentes com a fina
lidade de possiblitar um entrosamento entre eles e a cria
ção de um organismo que congregue os diversos bairros
de Fortaleza.

- E bom salientar que o objetivo da Pastoral Operá
ria não é só despertar o povo para os problemas dos bair
ros, mas ajudá-lo a criar uma consciência crítica desses
problemas, ingressar nas organizações de classe e desco
brir a presença de Delis em toda essa problemática.

- Em abril, a Pastoral Operária participou da cam
panha financeira para angariar fundos para os metalúrgi
cos do ABC e em outubro outra, em favor dos trabalha
dores da cana-de-acúcar de Pernambuco.
- - De 7 a 12 'de junho, Juni()cõm outras entidades,

foi promovido um seminário de debates com a finalidade
de criar subsídios para o Congresso Eucarístico Nacional.

- Nos meses de junho e julho foi exibido 15 vezes
o filme "máquinas paradas e braços cruzados" para tra
balhadores, universitários e seminaristas.

Analisando o presente relato, vimos que a Pastoral
Operária já conseguiu dar vários passos decisivos, mas
muita coisa há para ser feita.

------- -- -- -
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Nota· conjunta sobre a ·e~pulSao
de agricultores em Nova Iguaçu
Quarta-feira, dia i9 de abril, realizou-se uma verda

deira operação militar na região de Parque Estoril, em
nova Iguaçu. Surpreendentemente esta operação de guer
ra teve a finalidade de despejar mais de 300 famílias de
indefesos posseiros que trabal havam a terra, a fi m de
dela arrancar o sustento de seusfilhos.

As terras da presente disputa pertencem ao Ministé
rio da Agri cuItu ra desde a década de 60 eseencontravam
improdutivas há 17 anos, apesar de tratar-se de uma Fa
zenda Modelo deste mesmo Ministério.

O atual confl ito de terras não é um caso isolado e
nem desconhecido de nossasAutoridades. A FETAG (Fe
deração dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do
Rio de Janeiro) fez um levantamento e chegou à seguinte
conclusão: 25 mil pessoas,distribu ídas em 15 municípios
do Estado do Rio de Janeiro estão vivendo sob constante
ameaçade expulsão da terra.

Queremos citar aqui alguns dos casosmais recentes e
graves:além do caso presente de Parque Estoril, denuncia
mos situações idênticas em Capivari, Morro Grande, São
Lourenço, no município de Duque de Caxias; Campos
Novos em Cabo Frio, São José da Boa Morte, em Ca-
choeiras de Macacu. '.

Acontece mais uma vez o que sempre aconteceu, na
história do Brasil: o pequeno e o pobre não têm vez,
impede-se seu direito de organizar-se e lutar por condi
ções dignas de vida para sua família.

Para a atual ação de despejo, não existia mandato ju
diciai nem se sabe de onde partiu a ordem de prisão dos
agricultores, sendo tais prisões manifestamente ilegais.
O presente casode agricultores impedidos de trabalharem
para da terra tirarem a subsistência de suas famílias vem
mostrar, mais uma vez, que questão de terra não é caso
de polícia.

Sabe-se que a denúncia que ocasionou as presentes
prisões partiu do Sr. Lehar Rodrigues da Silva, presidente
da Associação Rural de Nova Iguaçu. Restasaberos verda
deiros propósitos e interesses escondidos para uma atitu
de tão desumana.

Estas famílias fizeram uma opção: em vez de fome,
desemprego ou criminalidade, elas escolheram trabalhar a
terra e dela ti rar o seu sustento.

As entidades abaixo-assinadas repudiam este ato
arbitrário de violência contra famílias que querem traba
lhar e produzir: e vêm exigir do Governo o assentamento
definitivo, bem como a titulação legal de cada lote, em
nome das famílias expulsas.

Chega de violência! Pela reforma agária! A terra para
quem nela trabalha!

Nova Iguaçu, 30 de abril de 1981.

FETAG (Federação dos Trabalhadores na Agricul-
tura do E. do Rio de Janeiro
SINDICATO DOS TRABALHODORES RURAIS
DE NOVA IGUAÇU
COMISSÃO DE PASTORAL DA TERRA DE
NOVAIGUAÇU
COMISSÃO DE PASTORAL OPERARIA DE NO-
VAIGUAÇU
MOVIMENTO DE AMIGOS DE BAIRRO DE NO-
VAIGUAÇU
COMISSÃO DIOCESANA DE JUSTiÇA E PAZ
DE NOVA IGUAÇU

Comunidades eclesiais
ele BASE&POLíTICA

49 Encontro
Inter-Eclesial das
CEBs

Em Itaici estiveram presentes 280 pessoasde 71 Dio
cesesde 19 Estados do BrasiI dos quais 17 Bispos, 2 Car
deais, 56 agentes pastorais, 84 mulheres e 184 trabalha
dores delegados das Comunidades: índios, camponeses,
seringueiros, bóias frias, pescadores, operários de diversas
categorias, todos engajados na luta pela sobrevivência,
contra os despejos, pela' posse da terra nas cidades e no
campo; pela estabilidade no emprego, por melhores salá
rios e condições de trabalho, por um sindicato livre, autó
nomo e democrático, dirigido totalmente pelos trabalha
dores; pela água, luz, esgoto, asfalto, transporte, escola,
saúde, etc.

Nesses4 dias (21 a 24/04/81) colocamos em comum
nossas lutas penetradas da mesma fé em Deus, esseDeus
que nos ama e nos convoca a realizar seu Projeto Iguali-
tário.

Os depoimentos, as celebrações, a eucaristia, asdra-
matizações nos fizeram ver que a Igreja nasceu, está viva
e atuante no meio do povo sofredor, que se organiza e
caminha para a libertação.

Antes do encontro, houve uma campanha orquestra
da por certos meios de comunicação social, semeando
suspeitasde v ínculos das CEBs com partidos pai íticos.

Uma coisa é certa: Nas lutas pela terra, por melhores
salários e condições de trabalho, assim como na luta por
água, luz, esgoto, ruas, transportes, ou nas celebrações

iitúrgicas, as comunidades vem realizando uma verdadeira
prática democrática de organização, participação, e deci
são. Fazer isto é. fazer Pol ítica. As comunidades que
viveram essaexperiência, nunca mais sedeixarão manipu
lar. A conseqüência lógica disso é que os "currais eleito
rais" estão fechados nessascomunidades. Será isto que
está assustando os exploradores e politiqueiros profis
sionais?

Não acreditamos mais em palavreado bonito nem em
promessas de vésperas de eleições. Só entendemos de ges
tos e ações concretas. É na hora que nos expu Isamda ter
ra ou nos despejam dos barracos onde moramos que des
cobrimos quem são nossos amigos e quem são os nossos
inimigos, e para quem as Leis foram feitas.

Embora a gente saiba que os partidos políticos têm
um papel importante na transformação da sociedade, es
tamos convencidos da necessidadede manter a autonomia
das organizações populares e sindicais em relação aos par
tidos pol íticos. Sabemos distinguir qual é a função de um
partido político, qual a função das organizações popula
res e qual o papel das CEBs. Não confundimos uma coisa
com a outra. A CEB é o lugar onde refletimos nossospro
blemas à luz do evangelho, despertamos para o engaja
mento, animamos nossa esperança e celebramos a nossa
fé. Essafé que ao mesmo tempo motiva e questiona nossa
acão. impedindo-nos de sermos instrumentalizados.
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I--__ EXPEDIENTE __ ~

Boletim da Comis-
são de Pastoral
Operária

anexa à CNBB
setor Leigos - Linha 1
Responsável:
01ívia Barreto Gomes
Caixa Postal 84366
27.180 Volta Redonda
RJ

Assinatura anual:
Cr$ 100,00
Assinatu ra de apoio:
Cr$ 200,00

IMPORTANTE: --i

Enviar Vaie-Postai,
cheque ou ordem
de pagamento, em
nome de:
01ívia Barreto Gomes
Banco Real -
Agência da Vila
Conta n9 5051016
Volta Redonda - RJ

Atenção
Devido ao elevado
preço de produção
do Boletim, a CPO
decidiu mudar o
tipo de impressão.

...
"

APRESENTAC:ÃO

Neste número do Boletim da Comissão Nacional de Pastoral Operária, os
companheiros encontrarão o relato do metalúrgico W. Rossi, sobre a luta dos
metalúrgicos de São Paulo pela formação da chapa única para disputa das
próximas eleições, e pela implantação de um sindicato livre e combativo.
Entretanto, no decorrer do processo, surgiram 2 chapas de oposição, devido a
intransigência da chapa encabeçada pelo deputado Aurélio Perez. Funcionárias
de super-mercados falam sobre a exploração neste setor de atividades. O
depoimento de uma trabalhadora sobre como concilia seu engajamento com a
vida em família. No momento em que a saúde é tema da Campanha da
Fraternidade-81 ("Saúde para Todos")apresentamos um depoimento sobre
condições de trabalho. As oposições sindicais dos comerciá rios de Santarém e da
construção civil de São Luis relatam suas lutas por um sindicato combativo. Na
seção "Fazendo a História da CPO", desta vez a CPO de Vitória-ES nos conta
sua história. Continuamos com as seções "Notas e Notícias" e" A vida dos
Trabalhadores": Na primeira destacamos o Encontro das mulheres em Mauá-SP,
e a história do 8 de março, dia internacional da mulher. Na segunda, a
denú ncia sobre a situação dos operários em uma indústria de Manaus.
Esperamos que nos enviem suas experiências e suas lutas e que o Boletim CPO
esteja sendo um instrumento de participação na luta pela justiça.

A Equipe

Boletim da CPO·Nacional
LEIA, DISCUTA, DIVULGUE ...
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NDICATO: TRABALHADORORGANI

Valdemar Rossi - Oposição Sindical Metalúrgica de
S. Paulo ~ membro da CPO e da Comissão Justiça e Paz

E PRECISO,TIRAR A DIREÇÁO DOS PELEGOS

A categoria metalúrgica de São Paulo é a mais nume
rosa e tem um grande peso dentro do Movimento Sindical
brasileiro. São 420 mil metalúrgicos. Está reunido aí o
maior centro industrial da América Latina. Daí a impor
tância de uma eleição num sindicato que é majoritário en
quanto cateeoria. A direção que assume esse sindicato
tem um peso muito grande no Movimento operário. Nós
sabemos que essa direção sindical está na mão de pelegos
desde 1964 'Quando houve a intervenção. Os que estão
hoje nos pd'hçjpais cargos, naquela época, foram interven
tores no sindícato da grande São Paulo. Têm conseguido
fazer exatarnente o que na prática interessa ao governo:

, manobram de maneira a impedir o Movimento Operário,
, permitindo a aplicação da pai ítica salarial e sindical do
governo para a classe operária. . ..

Eles têm entravado a luta. A entrada de uma direção
combativa facilitará o avanço do movimento sindical não
só em 5, Paulo, mas no Brasil todo, porque a referência
será outra. Uma categoria com 420 mil tem condições de
atrair em torno de si outras categorias, se ela estiver numa
posição de vanguarda. Isso nos tem sido colocado po~
gente de todos os setores sociais, digamos assim: o pessoal
de Igreja, alguns bispos e padres, militantes operários e de
comunidades, OS sindicalistas do Brasil inteiro - pessoal
do sindicato rural e urbano, portanto sindicalistas operá
rios. Também o pessoal da área política, ou seja, o pessoal
engajado no movimento pol Itico partidário e ainda às lns
tituicões civiscorno a OAB, ABI, enfim, todo o pessoal
que 'encontra com a gente, cob~~_Lf!lE~rtân~_<!a con
frontracão e a tentativa de tirar o pelego do sindicato. Pa
ra isso ~Ies pe~em .que se faça todo o possível para não di
vidir as forças de oposição e mantê-Ias unificadas fazendo
uma caminhada conjunta. Esse é o propósito que a gente
vem assumindo aqui em 5. Paulo: o esforço contínuo de
realmente conseguir que as forças de oposição que atuam
em São Paulo ~ desde aquele que tem maior número de
trabalho até a 'menos numerosa - sejam unificadas. Dessa
unificacão surgiu a caminhada do movimento que fará a

A
LUTA
POR UMA
C PA
ÚNICA

chapa única de oposição sindical. Nós propusemos de .int: •
cio a estabelecer quais seriam os critérios que dever~am
nortear a nossa campanha, a nossa caminhada e para ISSO
fizemos diversas reuniões de consulta. Depois fizemos
uma assembléia onde reunimos 120 companheiros de di
versas forças e estabelecemos, então, alguns critérios. lni
cialmente foram estes:

UNIFICAR AS OPOSiÇÕES NUMA SÓ CHAPA

- Não se discute nome inicialmente. Discutir a carni
nhada que consiste em levar a discussão da importância
da eleicão e da chapa única de oposição, ao nível de fábri
ca o mais amplamente possível. Dentro de nossas forças
ampliar ao máximo as possibilidades de levar essa discussão,
estabelecendo um debate onde a preocupação dos cornpa
nheiros seja colocada também, que eles comecem a deci- •
dir e a opinar os nomes que devem compor a chapa e,
objetivamente, mais alguns critérios. ,

- Para compor a chapa naturalmente os cornpanhei
ros deverão ter um mínimo de indicação de representati
vidade quanto aos trabalhos de fábrica. O mesmo acon~e
ce em termos de categoria, sobretudo, para os cargos pnn
cipais. Aí, a referência de categoria deverá ser bem grande,
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- Um terceiro critério é que se comprometa a real
mente pôr em prática aquilo que um programa mínimo
comum e o programa da chapa, estabelecerem. Esta cha
pa será referendada numa ampla reunião convocada por
todas as forças de oposição, convocando, o rnais ampla
mente possível, os companheiros que queiram participar
do processo.

Depois de dezembro nós saímos com o compromisso
de desenvolver duas tarefas importantes: a primeira delas
seria a de entrar em contato com outras forças que não
estiveram presentes naquele dia, por exemplo, o pessoal
que tem um trabalho ligado ao jornal Tribuna Operária e,
em conseqüência, um contato também com o deputado
Aurélio Peres que já tinha participado no começo da arti
cu tacão dessas forças e depois não esteve presente no dia
14. A segunda etapa seria discutir com os companheiros
nas bases, um projeto de programa mínimo comum. Não
um programa de chapa, mas um programa dessas forças
onde eles .se comprometeriam a desenvolver o trabalho
dentro dessa linha evitando, assim, que cada um saísse fa
zendo uma coisa diferente conforme sua cabeça. Deixar
claro quais os pontos consensuais que nos uniam e em ci
ma dos quais deveríamos trabalhar. Então, no mês de ja
neiro, trabalhamos em cima disso.

No dia 25 nos encontramos e elaboramos um progra
ma mínimo comum mas dentro do seguinte critério: saí
rem apenas os pontos consensuais que foram jogados, que
não houve tempo de discutir por uma parte ou por outra,
são pontos que não foram descartados, apenas foram jo
gados para uma posterior discussão. De maneira que den
tro do programa mínimo, estão os pontos que são consen
suais, que todos concordaram com eles. Os pontos que es
tão em discordância ou que não estão suficientemente
claros, ou outros que foram apresentados no dia 25 mas
que não foram discutidos por todos, foram jogados para
uma segunda discussão, essa que começa a ser feita nesse
momento. Nesse dia estavam presentes também outras
forcas e a comissão inicial que tinha sido formada no dia
14 'de dezembro por 31 companheiros, foi ampliada para
35 entrando, portanto, mais 4 companheiros de outras
forças, que se incumbem de levar a campanha para a fren-

te, subdividida em diversas comissões. Então essa foi a ca
minhada: tivemos um contato com essas forças e com Au
rélio de modo particular, e todos estiveram presentes no
dia 25. E os pontos que saíram e estão aí, realmente fo
ram tirados do consenso. Agora a tarefa é levar isso nas
fábricas pra discussão, arregimentar o maior número pos
sível de metalúrgicos que queiram participar do processo
da luta e a í, então, a gente chegar até a época da convoca
ção, que está próxima, a reunir todo o pessoal numa as
sembléia e definir o programa e a composição da chapa. O
programa já está indo para as fábricas, os folhetos já estão
sendo levados, não numa distribuição ampla, massiva, mas
sendo entregues àqueles companheiros que têm mais con
tato, mais participação na vida sindical, para que eles o
utilizem como instrumento de discussão.

A aceitação está sendo muito boa. Não deu para fa
zer um levantamento completo ainda (só fizemos um pri
meiro levantamento) mas mostrou que há aceitação. Va
mos ter que fazer um levantamento melhor disso a í e é o
que estamos levando pra frente.

PELEGUISMO - GOVERNO - REFORMISTAS

Esperamos apoio, principalmente da categoria, para
essa luta que é o elemento básico. Mas para chegar até a
categoria vai precisar um esforço mu ito grande. Assim co
mo o pe/eguismo conta, como contou no Rio e em outros
lugares, com o apoio do Governo e de setores reformistas,
além dos Empresários, nós temos que contar com as nos
sas forças, mas também com outras que queiram fortale
cer o nosso trabalho. Estamos entrando, então, com todas
as forças políticas e sociais, levando o conhecimento da
nossa caminhada, do nosso programa e, naturalmente,
aguardando uma resposta. Esperamos apoio de todos os
setores. Não queremos, assim, apoio expl ícito de institui
ções. nem que os partidos se comprometam como tal
mas os seus elementos conhecendo nosso projeto de luta
e o que significa para um processo, realmente de demo
cracia, no país, que eles estejam dispostos a apoiar
politicamente, com infra-estrutura, enfim com tudo
aquilo que tivermos necessidade.
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CQSQmOS
e continuamos na luta
Num depoimento que surpreende por sua simplicidade e
clareza, Maria nos conta seu casamento, o nascimento
e a educacão de seusfilhos. Para ela e p/João, seumarido,
a participação na luta dos trabalhadores não colocou
problemas p/sua vida familiar. Tampouco a vida familiar
limitou suas lutas. E da harmonia c/que conseguiram
integrar asduas coisas que Maria nos fala.

A GRANDE FAMfLlA DOS TRABALHADORES

Em vinte e três de dezembro de 1967, eu e João nos
casávamoscom este objetivo: de formar uma fam ília, não
só no sentido de ser pai e mãe, fam ília fechada, mas sim,
uma família voltada para a grande família dos trabalha
dores.

Como a gente ia conseguir viver essafamília?
Eu era da JOC e a gente conhecia testemunhos de

militantes, que depois que casaram, deixaram tudo de la
do. Mas a gente queria achar um companheiro que fosse
pelo menos sindicalizado.

Até que custei a achar o João, e o pouco que a gente
conseguia era visar essetipo de fam ília e continuar nossos
engajamentos; a gente já tinha participado da JOC e o
João era sindicalizado.

De outubro de 1967 a 1970, João assumiu a direção
sindical. Foi quando o sindicato saiu daquelas repressões.
Ele era secretário do sindicato.

Quando voltamos do casamento, que foi lá em casa,
ele assumiu o sindicato. A lua de mel foi assim:

Ele trabalhava na fábrica, e eu saí da fábrica, aliás,
fui despedida. Mas, para não perder o cantata, eu levava
o almoço para ele, via o pessoal e conversava. Ele não
ficou liberado para o sindicato, porque não quis ficar
requisitado. Trabalhava de mecânico na fábrica, e às7,8
ou 9 horas, ia para o sindicato.

Eu achava gozado, porque paulista e mineiro são
diferentes: ele era muito calmo e quando ele chegava,
logo eu ia esquentar a comida. Mas, eu não sabia que o
banho dele era de 20 minutos. Custamos a entrosar.

Essa foi a primeira etapa. Casamos e continuamos
nesse batido. A gente saía bastante. Nós continuamos
nossos trabalhos. No sindicato, naquela época, não tinha
tanta coisa para fazer, mas a gente ia "fofocando" e fize
mos alguns encontros. Eu continuei meus trabalhos de
bairro com as domésticas. Continuei tentando fazer
alguma coisa no bairro e cuidando da sogra esclerosada.

Pensamos em como organizar a família. A primeira
coisa, foram as finanças: demos prioridade à alimentação;
reservamos parte para a participação nas coisas (ônibus,
caixinhas, cotização, bairro); nunca deixamos de ir a um
bairro por falta de dinheiro; levamos muito a sério a cul
tura (gastar um dinheirinho em livro, mesmo sacrificando
um pouco a alimentação - em vez de comprar carne,
comprava bucho ... ) Porque pobre não tem mais de onde
tirar. Vai tirar de onde? Tira da alimentação.

Depois veio a criançada: nossosfilhos.
O pessoalachava engraçado, nós estávamos em tudo:

nas greves e em tudo que pintava nós íamos, mas sem
uma organização.

Nessetempo não estávamos na ACO. Acho que não
tinha em 8elo Horizonte. A ACO era voltada mais para os
presos pai íticos.

O 1Q FILHO: "COMO CONTINUAR NOSSO
ENGAJAMENTO

Em 68 nasceu nosso primeiro menino, e também
veio a preocupação, e nós perguntávamos: seráque ainda
estamos voltados para a grande fam ília?

Pensamos: como vamos educar nossosfilhos? Pensa
mos em ter 6 filhos. Muitas pessoas achavam que não
podiamos ter filhos para poder continuar nossos engaja
mentos. Nisso tudo, o que não falta é quem dê palpite.
Mas, nós não arredamos pé, queríamos ter 6 filhos.

A grande fam ília tem que participar do processo,
sem perder os valores humanos que ela tem, por exemplo:
ter quantos filhos a gente quer, assumir um parente em
casa, cuidar da sogra. A gente não vai deixar de fazer uma
coisa porque tem que fazer outras.

Pensamos em criar os filhos de maneira que fossem
crianças que se adaptassem a diferentes situações. Até
completar um ano, onde a gente ia levavao filho. Se está
frio, põe paletó; se não está, deixa sem. Onze mesesde
pois veio o segundo filho. Aí, já tinha um para ele e um
para mim. O primeiro não andava ainda, quando veio o
segundo. Por sinal, todos, pesados,e mesmo assim a gente
ia longe, reun íamos nos matos para os outros não ficarem
de olho. A gente não podia reunir-se na igreja porque a
igreja era cismada (foi quando os padres de Belo Horizon
te estiveram presos). Eu e João juntávamos todos e lá
íamos. Nós já tinhamos levado muita "bomba" também
com a vida bem agitadinha, sempre a preocupação de
como entrosar com a classetrabalhadora.

A gente até escandalizava os outros. Teve gente que
falava: "pára Maria! E se você for presa?" "Se for presa,
não é possível que a solidariedade não vai funcionar. Ao
menos isso, acredito que os companheiros vão cuidar das
crianças." .

Nessa época, em 69, João participou da oposição,
quando organizaram a oposição inter-sindical, criando
atrito com o sindicato dos tecelões que não era favorável.
A gente morria de medo, quando chegavaa meia noite e o
homem nada! ... A gente pensava: - Será que foi hoje?!. ..

E os meninos iam crescendo e sempre fortes. Não
adoeciam. Era uma beleza!

Em seis anos nós tivemos 5 filhos.' Nós mesmos
decidimos deixar por menos. Não foi ninguém de fora
que decidiu. O sexto filho não tivemos coragem de ter,
porque cada parto que eu tinha, ficava mais difícil. Não
sei porquê.

Hoje o mais velho tem 11 anos os outros 10, 9, 7 e 5
anos.
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o 5C?FILHO: "PLANEJAR A VIDA DA CASA E
EXPLICAR AOS MENINOS NOSSAS ATIVIDADES".

Como a gente conseguia superar as dificuldades da
família, de casa, etc? A gente tem por hábito planejar.
Não é que a gente assente para planejar, é tudo de manei
ra natural. A gente estava picando a verdurinha e ia con
versando: o que nós temos para fazer nesta semana? Te
nho isto, aquilo ... de maneira natural. Enquanto isso, a
criançada estava brincando e a gente ia planejando de tal
maneira, que a gente organizava nossa programação. Eu
sei onde ele está hoje, ele sabe onde eu estou. Estas coisas
acontecem lá em casa.

Um detalhe: a gente procura fazer as coisas, de mo
do que os meninos também participem desde pequenos.
O pai demorava e o menino perguntava por ele. A gente
respondia: ele foi para o Sindicato, foi para isso ou para
aquilo. Não temos segredos em casa.

Uma vez, quando o filho mais velho estava com 3
anos, perguntou: Oh, mãe, de onde que apareceu tanta
gente aqui, foi do sindicato? o que o sindicato faz? O

\::João, com toda a paciência de mineiro, desenhou uma
porção de homenzinhos, uma fábrica e uma sede de sindi
cato, e contou a história toda, bem adaptada à compreen
são das crianças.

A educação dos meninos nós estamos fazendo assim:
as crianças perguntam e a gente fala. Estamos tentando
dar aos nossos filhos a consciência operária. Esta é uma
palavra pesada para os meninos, mas a gente fala de modo
natural. Nós ensinamos para eles que, para nós, a princi
pal coisa é estar do lado do companheiro e dividir as coi
sas. O pouco que a gente tem divide. Por exemplo, não
comer nada sem lembrar de quem está ausente.

SOLIDARIEDADE E PARTICIPAÇÃO
NA LUTA E NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS

Acho que o fundamental nos trabalhadores é a soli
dariedade. Não podemos deixar perder isso da nossa
classe, embora a propaganda fale: cada um se defenda -
propaganda contrária, propaganda de outra classe.

Em nossa classe nós ternos que ir-parafrente; mas-jUn
to com o outro. Parece que esta marca, nossos filhos estão
recebendo. Eles não são complicados. Quando a gente sai
de casa, eles ficam com qualquer vizinho que assume meus
meninos, e se precisam ficar em casa, eles ficam. Em ques
tão de comportamento eles são muito sem educação.

A gente incentiva a participação. Menino gosta mui
to de brincar, e uma vez, de; uma bola. Uma bola, chutan
do todo mundo, ela acabou em muito pouco tempo. E o
menino colocou o problema e eu falei para eles fazerem
uma "vaquinha" para comprar outra bola. Eles mesmos
fizeram a lista para comprar outra bola. Isto vai incenti
vando a participação. ,

Eles fizeram teatrinho no bairro com os outros me
ninos.

Outra coisa que a gente ensina também, é a se auto
criticarem. Não mandamos os meninos para o catecismo.
Um motivo é porque é muito longe e outro, o que é que
eles vão aprender lá? As três pessoas da Santíssima Trin
dade? Isso vocês vão depois criticar. A gente está dando
o ensinamento de Jesus Cristo em casa.

-----
A gente se reúne uma ou duas vezes por semane bate

um papo com eles de noite. Oh, filho, o que nós fizemos
hoje? Vamos rezar pelos nossos amigos. E aí vem aquela
lista e a gente vai notando que a lista cada vez aumenta
mais. Cada um tem um listão de amigos. O que vocês fize
ram d~ bom hoje? Eles contam se brincaram, se aconte
ceu alguma novidade no bairro. Cada dia a gente levanta
uma questão. E o que foi de ruim? E eles contam o que,
no entender deles, foi ruim. Quando nós preparamos este
depoimento, eu e meu marido descobrimos que a gente
pode dar mais um passo, porque a gente faz isso com eles,
mas, bom seria se a gente se colocar, nós como pais diante,
dos filhos. Não sei se isto seria pesado, colocar o que a
gente fez ou deixou de fazer. Isto é um ponto que ainda
vamos fazer em nossa experiência.

A gente sempre tem feito assim e quando acontece
alguma coisa errada eles mesmo falam. Um dia cheguei e
encontrei um buracão na porta. A menina pequena veio e
contou: o mãe, fui eu. E como foi isto? Ela respondeu
que estava brincando com uma pedra amarrada na ponta
do barbante e ela caiu no vidro. Perguntei: machucou,
filha? Ela falou que não. - Então não foi nada, só que
de outra vez, você roda esse barbante mais longe.

Ela mesma falou. Ninguém dedurou. A gente fala
com os meninos para não dedurarem. Se tiver feito coisa
errada, cada um chega e fala. Não é para um entregar o
outro não. Se bem que menino adora entregar o outro!

APRENDER A QUERER

Dificuldades que a gente encontra é a força da pro
paganda, que orienta em outra linha de valores. Nós ainda
não temos a televisão em casa, a gente não pós por causa
disto: eu e João não temos tempo para ver a televisão e,
se tiver em casa, os meninos vão ver sozinhos. E a gente
não vai ter o que conversar com eles sobre isso. A gente
está pensando e não sabe até' quando vai aguentar. Eles já
me perguntaram: mãe, nós somos muito pobres? No con
ceito deles, quem não tem televisão é pobre demais. Os
outros têm e a gente fica grilada. A gente não dá explica
ção, mas não sei até quando vamos continuar assim.

A professora dos meninos uma vez me chamou e
falou, dentre outras coisas:

- "Seus filhos são tão esquisitos ... "
- Esquisitos como?
- A gente fala um negócio e eles não se contentam e

ficam: para que isso? Para que aquilo? Não foi assim, não,
professora ...

- Não, dona, a senhora não se preocupe não. Isso é
porque lá em casa a gente conversa tudo com eles e assim
eles aprendem a querer saber sobre as coisas."

Nós ingressamos na ACO através da Andréia em 69.
Foi um encontro casual e formamos nosso grupo: eu,
João e Andreia. ramos longe para juntarmos as três pes
soas. A gente acreditava: "Onde dois ou três se reunem
em meu nome, Eu estarei no meio deles." Acho que por
causa dessa união das três pessoas, eu e João não deixa
mos a luta, enfrentamos batalhas difíceis e não nos abur
quezarnost Se fôssemos sozinhos, talvez tivéssemos esmo
recido. Graças à companheira que a gente encontrou, não
deixamos.de cutucar os outros onde a gente ia. Não dei
xávamos o jo de maio passar de liso, passávamos uns
boletins, etc. Um empurrava o outro.

Se vocês quiserem saber mais, temos 12 anos de
casados e que Deus permita que nós vamos até as bodas.
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Funcionárias -de Supermercados: além de
super-exploradas tem 'que sorrir
para os fregu_e_$es

Trabalho em um supermercado no caixa, junto com
outras companheiras.

São 150 funcionários, sendo que 90% são jovens. As
meninas que trabalham no caixa como eu, enfrentamos
problemas muitos sérios como o quebra-de-caixa. isto é,
quando sobra ou falta dinheiro temos que pagar. Em dia
de pagamento, não se pode dar nem \Jma saidinha pra
descansar, imagine como fica a cabeça da gente. Não
podemos raciocinar direito pra fazer o troco do freguês
que tem sempre razão. Temos que ser gentis e sorrir
sempre.

As meninas que empacotam e os meninos que traba
lham com carrinho, faça solou chuva, levando mercado
rias para os freguêses ganham salário m (nimo.

Meu objetivo quando comecei a trabalhar lá a dois
anos atrás era: despertar o pessoal para o problema que
estão sentindo discutindo suas causas.

Como 1o passo para resolver essa situaçãd utilizei
alguns meios como: conversar no local de trabalho fazen
do antes amizade; aproveitar épocas de pagamento e dias
de movimento porque é ai que o pessoal reclama e a gente
consegue as coisas. Agora ternos também o boletim Ju
ventude Trabalhadora que ajuda muito a gente principal
mente nos momentos que sentamos juntos e discutimos.

A firma está crescendo. estão começando a fazer o
controle do pessoal através do psicólogo e assistente
social; para 15 minutos de lanche temos que bater o cartão
de ponto, se pegarem a gente comendo assina-se um vale
com o valor triplicado ou se é despedido por justa causa
sob a alegação de roubo.

A gente estava conversando sobre os descontos que
fazem sem nos dar recibo, e sobre o salário de algumas
meninas que ganham menos que o mínimo.

Daí conversamos também sobre a próxima assem
bléia do sindicato. A gente se reuniu pra organizarmos a
nossa participação.

As dificuldades são muitas, mais somente discutindo
nossos problemas e nos organizando para enfrentá-los é
que mudaremos a situação de nossa categoria.

Fonte: Boletim Juventude Trabalhadora Jan-Fev 1981

Saúde! VAMOS COMPRAR
ESSA BRIGA 1
Os acidentes de trabalho no Brasil atingem números
impressionantes: Em 1976 houveram 1.743.825 acidentes
com 3.900 mortes (13 mortes por dia); em 1979
houveram 1.476.056 acidentes com 4.673 mortes (15 por
dia), sendo que estes números só se referem às cidades.

Além de receber um "salário de fome" corroído pela
inflação, o trabalhador é obrigado, muitas vezes, a
trabalhar em condições que causam doenças e até mesmo
morte.

SAlJDE
NAOSETROCA
POR DINHEIRO

so INTERESsA AUMENTAR O LUCRÚ

o patrão, através do encarregado, faz pressão para
aumentar a produção. Não dá tempo para fazer o serviço
com segurança. Se a máquina apresenta defeito, não pode
parar porque tem de dar produção. ~ preciso fazer hora
extra para aumentar um pouco o baixo salário e também
porque muitas vezes, o patrão exige. Muda-se de turno
quase toda semana.e com isso, não dá para dormir direito.

A Campanha da Fraternidade de 1981 - Saúde Para
Todos' - convida-nos a refletir e a tomar posição frente a
este direito que é negado à maioria do povo brasileiro.

~ por tudo isso que acontecem acidentes e não por
falta de cuidado do trabalhador. Afinal, o interesse na
prevenção de acidentes é mais do trabalhador do que do
patrão. Ao sofrer um acidente é o trabalhador o mais pre
judicado, é o trabalhador que fica aleijado, é o trabalha
dor que às vezes perde a vidá, deixando· SlJafam (lia. de
samparada.
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Além dos acidentes, as más condições de trabalho
podem causar anemina, leucemia, impotência sexual,
câncer, cegueira, ataques, fraqueza, nervosismo, doenças
da pele, abortos, frigidez, alergias, doenças do pulmão e
mu itas outras doenças.

A CAUSA

o ma ior cu Ipado pelos acidentes e doenças profissio
nais é o sistema de produção desumano e desumanizante
que existe no Pa ís. Onde o que vale é a busca do lucro e o
trabalhador não é mais considerado como ser humano, e
sim como peça de uma engrenagem, como um parafuso
que pode ser substitu ído se quebrar.

AS LEIS

Frente a esse estado de coisas, a proteção que a lei
dá para o trabalhador é rid ícula. Ouando um trabalho
pode causar doenças ele é chamado de insalubre. E as
empresas têm que pagar um adicional de insalubridade,
que é no máximo 40% de um salário mínimo.

.Essa quantia é tão pequena que os patrões preferem
pagar esse pouco (quando pagam) ao invés de gastar di
nheiro para acabar com as causas das doenças. As Comis
sões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA) são do
minadas pelos patrões e por isso não mexem nas grandes
causas de doença e acidentes, só se preocupando com as
coisas pequenas que não alteram o lucro.

o QUE É SAÚDE

A saúde não é uma realidade isolada no meio das
outras realidades da nossa vida. Nossa vida toda é uma

coisa só: não podemos separar ã saúde do salário, a saúde
da moradia, a saúde do trabalho, da alimentação, do
saneamento.

Nossa vida se manifesta pela saúde. A falta de saúde
total é a morte. Saúde é o grande sinal da vida. Se a saúde
vai bem é porque a vida também vai bem. Por isso:

Saúde é mu ito ma is do
que ter ou não ter doença.
Saúde é ter uma vida digna
com condições de poder
sobreviver sem se humilhar.
Saúde é viver em um
ambiente de paz.

A Organização Mundial de Saúde (OMS)
diz que "Saúde é um estado de completo
bem-estar físico, psíquico e social".

CRISTO E A SAÚDE

Assim como hoje, o Povo do tempo de Jesus tam
bém vivia doente, com fome e oprimido. E Jesus compro
meteu-se para salvar e libertar seu Povo de todas as doen
ças e males, quer individuais ou sociais. Manifestou isso
de muitas maneiras e de formas bem concretas (Mt 20,34;
Mt 9,28-30; Mc 5, 25-34; Mc 23-27) e pediu que seus.

. seguidores fizessem o mesmo.
Jesus deu sua vida. Foi morto para vencer a morte, o

pecado e todo tipo de escravidão. Sua Ressurreição nos
garante uma vida plena da qual a saúde é o sinal, sinal db
seu Reino, já aqui e agora.

"Eu vim para que tenham vida e vida em abundân
cia (Jo 10, Lo).

A luta do povo, de hoje, pela saúde é a continuidade
da missão que Cristo nos deixou a fim de que tenhamos
vida em abundância como sinal da presença do seu Reino.

NOT AS E NOTICIAS NOTAS E NOTICIAS

Comerciálios
reor9anizam sua luta em Santarém

No dia 13 de dezembro, foi reorganizado o Sindica
to dos Empregados no Comércio de Santarém. Esse Sindi
cato estava parado porque teve o seu registro proibido em
1968, devido à problemas com sua Diretoria.

Desde mu ito tempo, a categoria dos comerciá rios
santarenos vivia totalmente desamparada. Patrões come
tiam os piores abusos contra os direitos mais elementares
desses trabalhadores.

Em agosto de 1979, com a fundação da Associação
dos Comerciários, a situação começa a mudar. Ao longo
desses 15 meses de mu ita luta, a Associação vem cumprin
do, com firmeza, sua finalidade de representar e defender
os legítimos interesses e direitos de toda a categoria.

Na caminhada, houve muitos sacrifícios. Uma reação
violenta de alguns patrões, i~lcomodados com as denún
cias de seu desrespeito à Lei, atingiu muitos comerciá rios
que foram demitidos porque tiveram a coragem de en
frentar uma verdadeira batalha contra as injustiças.

Mas os sacrifícios não foram em vão. Algumas vitó
rias já foram alcançadas. Na grande maioria das lojas, caro

teiras já são assinadas, horas extras são pagas corretamen
te e o salário mínimo é respeitado. Muitas lojas já contra
tam pessoas específicas para fazer a faxina e, no mês
passado, a Associação recebeu seu registro oficial da Dele
gacia Regional do Trabalho. Finalmente, com toda certe
za, deve-se à força como a Associação vem atuando, essa
movimentação recente de um grupo de comerciá rios, que
conseguiu retomar a validade do antigo Sindicato que
estava morto.

Informativo: A Lamparina nC?17

BOLETIM CNPO Pág.8



_,. :! ' . " , -.~:c;_ •

NOTAS E NOTICIAS NOTAS E NOTICIAS

..

Trabalhadores da Construção Civil de Belém (Pará) e
de S. Luis (Maranhão) organizaram-se em chapa de oposi-.
cão para a conquista dos seus Sindicatos que já há muitos
anos estão nas mãos de pelegos, corruptos, a serviços dos
patrões e do Governo.

Também em Belé~
e S. Luis chapas
ele oposi~ao~a
constru~aocivil

Companheiros de S. Luis e de Belém, a luta de vocês
por um sindicato de base, combativo, feito pelos próprios
trabalhadores, autônomo e independente soma-se à luta
de muitos e muitos outros companheiros de todo Brasil.

Alô Sindicatos de Trabalhadores da Construção Civil
de Vitória e de Curitiba, que tal uma comunicação com
os companheiros de S. Luis e de Belém. A experiência de
vocês pode ajudar.

E aos companheiros de S. Luis e de Belém, escrevam
e enviem-nos suas experiências, as dificuldades, os avan
ços alcançados. Isto irá ajudar a outros companheiros que
estão na mesma caminhada.

~~~~~PQstoral oper'riQ~===~
ele MaftQus reQliza mQis um encontro

A Pastoral Operária de Manaus, em continuidade a seu
programa de formação, realizou mais um encontro na
ocasião do carnaval. O Encontro durou 4 dias e contou
com a participação de 65 pessoas, na sua maioria
jovens operários.

Os participantes aprofundaram entre outros os
seguintes pontos:

- realidade dos trabalhadores de Manaus,
- situação atual do pa ís - ideologia e Lei da Segu-

rança Nacional,
- avaliação do que a Pastoral Operária está fazendo,
- Jesus Cristo e seu contesto histórico,
- opção pelos pobres,

- associação, sindicato .e. Comunidade Ecleslal.deBase, . . '.
- o que vamos fazer e como vamos fazer,
- Celebração.

Mais conscientes e animados os participantes parti
ram seguros para seus engajamentos em associações, gru
pos, comunidades ... nas fábricas, nos sindicatos, nos par
tidos.

Esperamos que estas experiências sejam articuladas e
conhecidas pelos demais trabalhadores do Brasil como
contribuição na caminhada de libertação da Classe Operá
ria.

__ COMPANHEIRO! __..
Este Boletim é seu. Envie suas críticas, sugestões, fotografias;
desenhos, notícias, experiências, relatórios de encontros, ava
liações, boletins, enfim, tudo o que possa contribuir com o
trabalho da Pastoral Operária.
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A HISTÓRIA DO 8 -DE "iARÇO~-

DIA
INTERNACIO-NAL:--
DA NiULHER
o DIA 8 DE MARÇO TEM UMA HISTÓRIA

Em 1857, as operárias da fábrica de tecidos Cotton,
de Nova Iorque, Estados Unidos, fizeram a primeira
greve, conduzida unicamente por mulheres.

Protestavam contra as péssimas condições de traba
lho a que eram submetidas: trabalhavam de 14 a 16 horas
por dia, recebiam salários miseráveis, chegavam a dar à luz
no interior da fábrica, morriam vítimas de tuberculose,
sofriam todo o tipo de humilhação.

Não agüentando mais tanta miséria e exploração
resolveram reivindicar, principalmente duas coisas: redu
ção da jornada de trabalho e equiparação salarial.

Mas os patrões não quiseram ouvir. Não estavam
interessados em atender essas justas reivindicações.

Perante a negativa dos patrões, as tecelãs resolveram
ocupar a fábrica. Como represália.. os donos fecharam
todas as portas da firma, jogaram gasolina no telhado e
puseram fogo no edifício.

Cento e vinte nove mulheres morreram queimadas.
Em homenagem a essas trabalhadoras, Clara Zetkin *,

durante o 19 Congresso Internacional de Mulheres, reali
zado em Copenhague, em 1910, propôs que o 8 de março
fosse institu ído como o Dia Internacional da Mulher.

* Clara Eisner Zetkin, nascidaem Wiederau,Saxônia, era
jornalista e foi uma brilhante oradora. Trabalhou na
organização do Movimento Feminista Internacional Pro
letário, participou da Comuna de Paris (1871), e do Con
gressode Gotha, em 1896, quando debateu a questão fe
minina incitando o proletariado à luta.

BOLETIM CNPO
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ENCONTRO
EM-MAUÁ.SP

Tendo PartiClp-ãdo deurliã reun'lo de preoaracãe
para o Congresso das Mulheres em São Bernardo, um
grupo de mulheres de Mauá 58 animou a organizar um
encontro lá mesmo, já que Mauá é um município bem
grande e com uma certa tradição de luta. Em preparação
ao encontro, as mulheres começaram a se reunir para ver
quais os problemas de Mauá. Fez-se uma pesquisa nos
bairros e no dia 7 de janeiro houve a primeira reunião
com a presença de 12 bairros.

Em vista da importância da luta específica das mulheres,
reatizamos esta entrevista para conhecermos melhor
suas formas de organização:

Pergunta: Como foi feita a pesquisa?
Resposta: A pesquiza foi sobre os problemas dos bairros,
problemas esses que as mulheres tem enfrentado. Em
cima da pesquiza uma equipe se reunia todos os sábados e
a coordenação às 2a.sfeiras.. . -

:_ düãis os--principais-probiemasapontados pela pes
quisa e como vão ser encarados?

Educaç-ão-dos filhos, saneamento básico, condições
de vida, etc ...

Leva-ndoem conta que-é muito importante a partici
pação da mulher nessas lutas, que a mulher tem proble
mas específicos que devem ser tratados e, ainda, que
tínhamos o conhecimento de trabalhos de vários bairros e
lideranças femininas sem muita experiência, partimos
para organizar o encontro, onde se tratasse dos problemas
da mulher no município.

A surpresa foi a grande participação, a aceitação por
parte das mulheres dos bairros.

- Como vãoenfrentar o problema da mulher traba
lhadora que é bem mais explorada que o homem?
--- Será levantado-no encontro ô-problema da mulher,
a dupla exploração, a dupla jornada de trabalho da mulher
que trabalha fora e dentro de casa, enfrentando sérios
prõblemas: ela-tem Tílhos: Agerlte -vê na televisão, quase
toda semana, casos de mães que deixam os filhos em casa
sozinhos. Nesta semana deu o de uma mulher que acor
rentava o filho no pé da mesa. A TV apresentava a mulher
como desumana, um animal qualquer. Olhando de outra
forma, pode-se perceber que isso é o desespero de uma
mãe que precisa trabalhar pra dar comida ao filho. E
largar o filho na rua sem saber que destino vai ter? - é o
desespero que leva a isso.



•
Vai-se levantar no nosso encontro o problema da

mulher enquanto mulher, nos trabalhos e também em
relação à política. A gente viu pela pesquisa que a maioria
não entende de pol ítica.

O que poderá sair de concreto dar, talvez seja uma
reivindicação por creche, salário igualpara trabalho igual,
e a questão de cursos profissionalizantes. Aliás, esses
assuntos já foram levantados em muitos encontros de
mulheres mas, na prática, o que se conquistou foi rnuito
pouco. Ar vai depender da disposição de luta das mulhe
res, depois do encontro, para conquistar essas reivindica
ções.

- Qual a importância do trabalho de base?
!: fundamental. Não tem sentido você ficar se reu

nindo numa cúpula e sem estrutura nenhuma. Partimos,
então, para a organização. Resta saber se vai ficar alguma
coisa. Eu acredito que sim, porque tenho experiência de
coisas que já fizemos em Mauá e que valeu a pena.

- E os partidos pol íticos?
Há pessoas ligadas aos partidos pol íticos mas, desde

o infeio, a gente vem colocando a importância da luta
popular, do trabalho bem amplo porque, se começamos
com problemas de partidos políticos, já se inicia com um
racha.

Nas reuniões há pessoas ligadas a partidos pol Iticos,
mas não se tem aceito. Para conciliar um pouco as coisas
combinamos que nossas reuniões seriam fora de interesse
partidário, o interesse do povo estaria em primeiro lugar.
A medida que aparecer interesse partidário, vamos cortar
e até brigar para que isso não aconteça.

A informação que temos sobre o racha em São Paulo
é que um grupo quer defender mais a questão política no
Congresso e outro, a questão da mulher, isoladamente do
problema político. Aqui se tem encaminhado de forma a
tratar da questão específica da mulher, mas ligando tam
bém com a pol ítica vigente no pa is, pois é uma conse
qüência dela.

e SAtA"RJ'O MWitfC Pa./,
E uNi FfCA~ (M" 101)0 oPlttl's)

.. - Hâ alguma ligação do trabalho de vocês com a luta
da classe operária?

Está claro, também, que o trabalho com a mulher
está bem ligado à luta dos trabalhadores. No encontro
será discutido, por exemplo, o assunto da mulher frente
às greves. Como a mulher entende a greve dos trabalhado
res, se é instrumento de luta ou não. Vamos questionar
qual a forma de participação na campanha salarial. Esta-

I
" :

I
I

-~-I I
I
I~~~j

mos redigindo, ainda, uma moção de apoio aos trabalha
dores de Santo André que vão ter assembléia, dizendo
que a luta e as reivindicações deles também são as nossas
e mais algumas que não estão sendo muito defendidas
este ano: a creche nos locais de trabalho, salário igual para
trabalho igual, cursos profissionalizantes. A gente acha
que deve tirar uma proposta de atuação frente a essa mo
vimentação de campanha salarial, pois a mulher precisa
participar.

- Há alguma experiência concreta da participação
das mu Iheres junto às classes trabalhadoras?

- Participação no fundo de greve, panfletaqern e
também piquetes. Houve fábricas que não paravam de
jeito nenhum e quem conseguiu, foram as mulheres. A
pol íeia chegava e os homens se apavoravam e saiam
correndo. As mulheres, então, começaram a gritar: "aqui
não tem ladrão, é a luta por melhores condições de vida,
vamos ficar aqui."

No fim do piquete, foi todo mundo pro sindicato.
Lá, fizeram um discurso, agradeceram e disseram que
estavam envergonhados de dependerem das mulheres. Na
concepção deles, as mulheres devem ficar em casa cuidan
do dos filhos. Ficaram assombrados de ver que elas têm
capacidade, e sentiram o machismo que está dentro de
cada um.

- Será criada uma coordenação para esse Movi
mento?

Pensamos propor o seguinte: no próprio Congresso,
• cada bairro eleje as suas representantes. Logo depois do
.encontro, a gente vai reunir as representantes que passa
irão a ser, praticamente, a coordenação desse encontro e
do Movimento das Mulheres que vai surgir. Dai a gente
vai tirar as propostas de luta do encontro e encaminhar na
prática. Por outro lado, vai depender da organização, da
coordenação e da disposição de luta.

., As muIheres que participam são trabalhadoras ou
tem mulheres da classe média?

Não, o que a gente está percebendo é que são todas
da periferia e, no geral, não são mulheres que trabalham
fora, são donas de casa.

Todas foram convidadas, mas só apareceram as da
periferia.
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VIDA DOS TRABALHADORES •

MANAUS:
Fiscalizacio
no WCl!

Numa fábrica de aparelhos elétricos instalada na
Zona Franca de Manaus 9s operários não teriam mais o
seu local privado para sat~fazer suas necessidades fisioló
gicas, caso a sugestão de ' um dos chefões japoneses (um
dos supervisores) fosse ace,ita pelos outros dirigentes.

Ora, vejam só, que gracinha a dele, fazer janelinhas
de vidro para ver se o operário realmente está ...

Que coisa mais sem cabimento, senhor supervisor! Já
não basta a exploração da mão-de-obra barata e ainda
mais essa!

"O Parafuso" jornal da P.O. de Manaus.

TRANSPORTEI

I
I .
I
I

Proble",a Crucial dos Trabalhadores
- "Os trens são horríveis ... todos quebrados ... sem

pre atrasados ... os passageiros são empurrados, pisados ...
desastres não se contam ... os ônibus não passam ... não
param ... estão sempre superlotados, viajamos como sardi
nha enlatada.

- "No ponto demora ... as pessoas, que trabalham
tem problemas. Sai de casa às 4:30 para chegar no ponto
às 5 :15, em S. João - Lá é uma confusão tremenda: fila,
tumulto, não há condução que chegue ...

Entre 5h e 7h da manhã, não há condução que dê
vazão.

"A volta é intranqüila também, principalmente para
quem pega o ônibus no meio do caminho. Essa Viação
Aliança Cascadura - Vila Norma" vem com o pessoal de
pendurado, vem como se fôsse virar. Uma vez viemos e os
homens estavam gritando: "Tenho 3 filhos prá criar!" -
quando os homens gritam é porque a coisa está preta mes
mo" (moradores de Vila Tiradentes).

- "Você contou os empurrões que tem dentro do
trem? Se a gente não segura, cai fora! - Todas as vezes
que apanho vai cheio, cheio mesmo, fora da hora, depen
durado pela porta - Atrasa 1 hora, 2 horas! ... Não tem
horário.

"Nós aqui, do bairro J. Palmares, dependemos do
. ônibus de N. S. da Glória - olha, génte, este ônibus prá
gente apanhar ele, é uma coisa horrível. Por ex., meu
marido trabalha lá no Rio, ele sai de casa às 4 horas e
consegue apanhar o ônibus a í na Rosa dos Ventos, depois
de 10 minutos que ele sai de casa.

Então quando ele vai apanhar o ônibus, já está lota
do. E quando chegam ai í, em Nova Iguaçu, os trabalhado
res correm, desesperados, para apanhar o trem - senão,
não vai dar para pegar no trabalho às 7 horas. Do meu
marido, muitas vezes, tem sido descontadas as horas que
perdeu porque não deu para chegar no serviço às 7 horas.
As vezes perde o dia todo porque fica chateado e volta ...
Fonte: Os Transportes na Baixada (ACO de Nova Iguaçu)

8
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FAZENDO A HISTÚRIA DA CPO

A CPO de VitóriQ contQ ,como nQsceu
Nos últimos anos, a região de Vitória se tornou aos

poucos uma região industrial.
Em 1974, a Igreja de Vitória se deu conta que, dian

te do projeto de implantação de uma siderúrgica em
Tubarão, chegava a hora de enxergar a situação com mais
realismo. Nesse ano, foram convidados vários órgãos do
governo do Esp írito Santoe estudado os planos do futuro
no que diz respeito aos problemas industriais, siderúrgicos
e qu ímicos, novos portos, turismo e urbanismo.

Paralelamente houve nesse ano de 1974, vários
encontros para estudar os desafios que esse futuro trazia à
Igreja. Em julho de 1974, particularmente foi feito um
encontro sobre o assunto. Nessa ocasião, foram convida
dos vários agentes de pastoral, padres e operários que
tiveram de se defrontar, através do Brasil, com os proble
mas da industrialização. Vieram pessoas que já tinham
uma experiência de trabalho em cidades industriais para
uma troca de experiências. Contamos com a ajuda de
pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife,
Belo Horizonte, Juiz de Fora.

Nessa reunião foi decidido:
- reforçar a pastoral urbana e também a pastoral de

periferia.
- ter uma pastorial específica para o mundo operá-

rio.
Nesse encontro um padre da arquidiocese aceitou de

estudar como iniciar esta Pastoral operária. Também foi
tlecidido que 3 (três) operários de Vitória que participa
ram da reunião fossem também ao congresso da ACO
[Acão Católica Operária) em setembro de 1974, em São
Paulo, para um primeiro entrosamento. Assim as coisas
começaram ...

A partir daí, a preocupação pela Classe operária na
Arquidiocese foi crescendo.

Os operários que participaram do Congresso em São
Paulo e o padre, com mais dois colegas, foram aos poucos
[untando alguns operários e promovendo reflexões especí
ficas com eles. A base da reflexão era a seguinte:

- a situação operária, o Movimento Operário;
- as ações e as lutas nos locais de trabalho, nos can-

teiros de obra;
- a aná lise das ra ízes destas situações;
- o questionamento da FE que esta realidade está

fazendo ao operário cristão;
- normalmente, em cada reunião, o operário assu

mia uma tarefa a ser cumprida, (e cobrada na vez seguin
te) no local de trabalho;

- começou-se também a falar do sindicato.
Aos poucos, cada grupo que estava se formando teve

seu responsável.
Daí se. organizou já há mais de 4 anos uma reunião

mensal, com data fixa para todos os responsáveis de
grl,.lpos.

. ''Nesta REUNIÃO DE RESPONSÁ VEIS se avalia o
trabalho que está sendo feito nos grupos de base, as difi
cultades, a fidelidade aos objetivos definidos.

Na mesma época também se organizou DIAS DE
ESTUDO FIXO (1<? domingo do mês). Hoje em dia,
butros órgãos prestam este serviço.

Também, em dezembro de 1977, se fez um JOR
NAL INFORMA TI VO mensal, simples, para veicular as
informações aos trabalhadores sobretudo naquela época
difícil. Era mais prático do que recorrer a outros informa
tivos de outros lugares. Este informativo está continuan
do até hoje. Agora dois operários participam da equipe de
redação deste jornal que se chama "Ferramenta".

Aí se viu a necessidade de fazer uma coordenação da
Pastoral Operária, com operários e uns "assessores-assis
tentes". Esta equipe de coordenação se reúne também há
mais ou menos 4 anos e procura ver cada vez mais a situa
ção global da grande Vitória (e cidades vizinhas) em ter
mos de realidade e evangelização específica do mundo
operário. Procura-se ver as áreas a serem atingidas em
prioridades, fazer a ligação com o bispo e a diocese, os
assessores e a JOC. Faz-se o levantamento das dificulda
des, das conquistas. Se pensa no futuro da caminhada da
Pastoral Operária na Grande Vitória.

Repercussões pol íticas:
A Pastoral Operária ajudou os operários a se organi

zar, lutar, descobrir que eles precisavam cada vez mais de
organização e de se animar para a luta contra o desrespei
to dos direitos fundamentais dos trabalhadores.

Fortaleceu a consciência de classe dos operários até
então pouco organizados.

Ajudou os operários a se engajar mais no sindicato.
Foi o despertador dos trabalhadores, cuidando sem

pre de respeitar a autonomia do Movimento Operário.
Ajudou a tirar os pelegos dos sindicatos e, particular'

mente, o da Construção civil, depois de uma luta acirrada.
Repercussões evangélicas:
Os operários são profundamente marcados pela fé. A

fé é um ponto de apoio do engajamento do operário nas
lutas operárias.

Com o Pastoral Operária os operários engajados no
movimento operário tem um lugar a mais, e privilegiado

. para expressar a transformação que sofre sua' fé, nestas
lutas todas.

Os operários cristãos têm um lugar para celebrar sua
fé e suas opções específicas.

Na arquidiocese, a atuação e a presença da Pastoral
Operária ajudaram sem dúvida a Igreja e particularmente
as Cebs a se questionar diante da realidade do mundo
operário. A Pastoral Operária nestes últimos anos, teve
um papel importante na Pastoral popular.
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O"'"--.s problemas gerados pelo capitalismo que invade o campo, a
.concentração da terra nas mãos de poucos, vem aumentar a
marginalidade na cidade, pois a mão de obra expulsa do campo não

é absorvida totalmente na cidade.
A propaganda de vida fácil na cidade traz muita gente do campo para

a cidade. O desemprego que atinge a cidade faz com que muitos trabalhadores
voltem ao campo.

A luta dos trabalhadores do campo e da cidade é uma só e por isso
devem se apoiar. Já há alguma expressão dessa organização de apoio por
exemplo nas feiras comunitárias, nos movimentos de solidariedade mútuos,
na CONClAT, nas trocas de experiências campo e cidade, idem na CPT e
CPO.

Neste número apresentamos uma "foto" da situação dos assalariados
rurais do Brasil, a organização das lavadeiras no Acre, o problema do
desemprego agravado para o Negro que sempre foi um marginalizado na
sociedade brasileira, o arrocho que passa o pessoal da Construção Civil de
Belo Horizonte - MG.

O direito à organização é legítimo para os trabalhadores como
afirma o Papa na sua carta laborens Exercens, onde mais uma vez demonstra
seu apoio e o da Igreja à causa dos trabalhadores.

Com ele permanecemos unidos nesta luta querida por Deus para a
nossa libertação.

Apresentação

A EQUIPE

Boletim da CPO·Nacional

LEIA, DISCUTA, DIVULGUE...
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A Pastoral Operária
nos 4 estados do sul
p-ara os que não sabem ébom ter presente que os bis

pos do Estado de S. Paulo, reunidos em Itaicr, em
1974 decidiram assumir como prioridade pastoral

"0 mundo do trabalho" Pois bem, este comportamento
teve conseqüências benéficas. Uderes operários cristãos,
como um Valdemar Rossi, Elias De Stein, Maria José e
outros não perderam tempo em responder às aspirações
do episcopado paulista. Passo a passo foram dialogando,
articulando e programando com D. Evaristo, D. Angéli·
co O Celso e outros, e mais tarde com O Cláudio, bis
po de Sto. André, um programa de ação pastoral que
respondesse à realidade do trabalhador da produção, da
construção civil, etc, do subempregado, do desemprega
do. do homem da periferia, do trabalhador morando em
favelas, do boia fria e assim por diante.

Trabalhadores cristãos, ansiosos por um mundo
melhor e mais justo não perderam tempo e propuseram
um programa que viesse 8 preparar homens engajados f!
cristimente- preparados para anunciar a sociedade frater
na sem dominações, e denunciar corajosamente os obstá
culos da expJoração, do desrespeito e da repressão.

Hoje, 8 anos depois, podemos informar que em mais
de ..5 importantes cidades do Estado de S. Paulo, através
de Dioceses, onde os senhores bispos apoiam, criam es
paças e estimulam, existe esta pastoral que toma como
referência o h(Jmem assalariado, oprimido e marginaliza
do para que )lnto com eles, descubram o sentido do
trabalho, O ~ polftico do sindicato e a grandeza de
quem ~.,opina, propõe e briga por um Brasil justo
e fratemo.

A Pastqral Operária do grande Estado de S. Paulo
apoia e participa nas oposições sindicais, faz parte das
lidet1lr1Çél$operárias e introduz na vida dos militantes o
P~eto d' 'Deus, que exclui tudo e todos aqueles que
reststem ê construção de seu Reino, que é essencialmente
de justiça e fraternidade. Neste mesmo sentido as mais
diversas experiências pastorais são colocadas em comum
em r!{vel lOCai,diocesano, estadual, interestadual e na
cional para que a consciência das lutas operárias popula
res se tomem presentes na vida nacional e da classe toda.

Neste mesmo sentido, alguns anos mais tarde, nasce
no Estado de Sta. Catarina, tendo como berço a cidade
de JoinviUe, sendo bispo Dom Gregório, a mesma pasto
raI. Não podemos deixar de referir o militante operário
e cristão que com o bispo se empenham no nascimento
deste seNiço de Igreja, que hoje atinge grande parte do
Estado. Pela'mesma época, pela militância de Irmã Araú
jo, hoje falecida, outros militantes e D. Pedro Fedalto
bispo de Curitiba, surge esta pastoral em Cutitiba que
vai tomando corpo e ajudando a outras cidades a encon
trar resposta. à problemática do mundo do trabalho, seja
no mundo urbano como, através da Comissão Pastoral
da Terra, no mundo rural.

Muito mais recente, no Rio Grande do Sul, estimu
lados por D. Moretto, bispo de Caxias do Sul D. Siné
sio Bo~n, bispo de Novo Hamburgo, alguns ~ilitantes
operários cristãos, uns poucos sacerdotes e religiosas fa
zem nascer naquele Estado esta pastoral que busca
~ntar _paI'!! os trabalhadores o valor das lutas, do Evan
gelho, da organizãÇãO e participação para um mundo
onde o pequeno e o pobre sejam considerados no seu
todo.

Muito rapidamente apresentamos a vocês esta foto
grafia da nova pastoral que surge. Apresentamos S9fT'I
triunfalismo, simplesmente, para dizer que as coisas nes
cem assim, cheias de limitações, dificuldades. defeitos e
erros, mas com frutos e esperanças, como foi o primeiro
Encontro Interestadual, realizado em Curitíba

HISTÓRICO DO ENCONTRO _. ,,_..
Em abril de f980 realizou-se em Nova Iguaçu·RJ

o 19 encontro dos Sub-Secretários da CNBB e a Pastoral
Operária.

No mrcto deste ano, em Italct os Sub-Secretános
manifestaram o desejo de que no novo encontro fosse
maior a presença das bases. Decidiu-se por 3 reuniões
inter-regionais, em Fortaleza, em Belo Horizonte e em
Curitiba, que foi nos dias 3 e 4 de outubro com a pra
sença de militantes da Pastoral Operária de S Paulo
Paraná, Sta. Catarina e Rio Grande do Sul

Foram objetivos do encontro:
- Integração Pastoral Operária e CNBB
- Articulação cidade e campo
- Articulação da Pastoral Operária
Temas do Encontro
1 - O avanço do capital ismo no campo e suas eon

seqüências sociais.
2 - O processo de industrialização no pats. pl"incI

palmente no sul.
3 - A Conclat e seu desenvolvimento
4 - A Pastoral Operária em geral.

PENETRAÇÃO DO CAPITALISMO NO CAMPO
A questâõ fundiiria e a siiLi8ç80do homem no cam,

po, diante da pe~ de capitalismo

INTROOUÇAO: Em "964 as classes dominantes
industriais e latifundiários aliados aos militares, evoce
ram as greves, o desmando pol (tico. as reivindicações
por melhores condições de vida, as lutas pelas reformas
de base, como agrária, bancária, educacional, urbana,
tributária etc. e a crescente politização das classes traba·
Ihadoras para justificar o golpe de estado.

Os governos militares que se seguiram compromete
ram o estado com os interesses do capital monopolista
estrangeiro e, cada vez mais, atrelaram a economia na
cional ao capital externo, deixando-a totalmente depen
dente.

Esta polftica foi consegUida com a repressão e agres
são a toda a sociedade brasileira, de modo particutar em
cima dos trabalhadores, quer urbanos ou rurais. expro
priando-os ao máximo.

Inaugura-se um perfodo favorável ao desenvolVI'
mento cada vez mais desenfreado do capitalismo tanto
na indústria como na agricultura, explorando-se ao má·
ximo os trabalhadores. E o perrodo que se acentua a
penetração do capitalismo no campo,

Todas as medidas e mudanças institucionais (decre
tos, leis, atas institucionais, etc) vieram aperfeiçoar as
instituições econômicas e pai fticas e agilizar as estruturas

CPO NACIONAL 3
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CONCENTRAÇÃODA TERRA NO BRASIL _

__ COMPAN H EI RO! --==--:.;:__=:- --=---__ -.....

brasileiras com o fim de 'favorecer a concentração do
capital sob a influência das empresas estrangeiras e mul
tinacionais.

A dívida externa, a partir dessa época, começa a
crescer de forma alarmante e, por isso, mereceu um cui
dado especial na pol Itica econômica dos governos pós
64. Todo o esforço se centrou no pagamento da dívida
externa, aumenando a produção de produtos de expor
tação, tanto na área industrial como na agrícola e explo
rando-se sempre mais os trabalhadores.

As exportações de mais produtos industrializados
foi possível a partir destes elementos:

• concentração e centralização do capital ,
• absorção das pequenas e médias indústrias por

empresas nacionais estrangeiras
• o favorecimento da penetração do capital estran

geiro no setor agropecuário.
Com o milagre brasileiro (1968-1973) houve um

crescimento bastante grande na produção primária, per
mitindo o aumento das exportações. A inclusão da agri
cultura na pol ítica de exportação levou o poder estatal
a favorecer sob todos os aspectos os negócios das empre
sas que se criavam ou estavam operando no setor. Cria
ram-se estímulos, favores fiscais e creditícios para a for
mação, aperfeiçoamento ou modernização de empresas
agrícolas, pecuárias, estrativistas ou agro-indústrias.

A partir destes dados a agricultura passou a se su
bordinar ao capital principalmente do setor industrial e
dele depender.

Concentração da Propriedade da Terra
I. AMAZONIA LEGAL: A região é entregue ao ca

pital estrangeiro, com a desculpa de se desenvolver a re
gião e o aumento da exportação para se pagar a dívida
externa.

• Em 1966 é criada a SUDAM e toda a política de
incentivos fiscais - empresas beneficiadas com dinheiro
público para a aquisição de terras.

• Banco da Amazônia: para financiar projetos com
juros subsidiados.

• impla-n-t-a-çã,.,-o-----:cd-e-=P-ro-=j-:et-o-s-:(:-=P-o"-lo-a-mazÔ-nia, Proagro
etc ... ) e eixos rodoviários: Transamazônica, Perimetral
Norte.

• Projetos de colonização, oferecendo mão-de
obra abundante e barata.

Conseqüências: Expulsão dos índios, posseiros,
através de grileiros latifundiários, fazendeiros, empresá
rios, com o apoio econômico e pol ítico do poder estatal.

O Estado, para desenvolver a Amazônia, protegeu
o capital monopolista e para isso acobertou a grilagem
corno maneira de expandir o latifúndio e as empresas
agropecuárias.

De 1967 a 1978 diminuiram as propriedades e cres
ceram as grandes. Veja o quadro:

EVOLUÇÃO DAS PROPRIEDADESCOM 10 MIL HA
EMAIS NO BRASIL: 1972/78 _

Extrato da área Área apropriada
total - mil ha 1976 1972 1978 milhõesde ha

1976 1972 1978

10 mil a menos
de 100 mil 1.934 2.391 3.071 44,5 54,0 71,3

100 mil ha e mais 62 83 141 12,5 16,5 30,6

Sub-total 1.966 2.474 3.212 56,8 70,5 101,9

• No período de 1972/78 a taxa de crescimento
da área total apropriada pelas propriedades de 100 mil
e mais ha foi de quase 11% ao ano.

• No período de 1967/78 a expansão da área total
cadastrada foi de 47,7 milhões de ha.

'" neste período, a fatia apropriada pelas proprie
dades com mais de 100 mil ha aumentou de 45,1 mi
lhões de ha.

. .. isto significa que se as novas propriedades gigan
tescas tivessem se formado apenas das "novas" terras ca
dastradas a partir de 1967, elas teriam se apropriado de
95% da área de expansão da fronteira agrícola brasileira
nos anos de 1967/78.

• As propriedades com 10 mil tia ou mais apro
priam-se de quase 102 milhões de ha de terras no Brasil
(conforme os dados do recadastramento de 1978). Estes
102 milhões de ha foram apropriados por apenas 3.200
propriedades. Para se ter uma idéia do que representa is
so, basta se dizer que equivalem aproximadamente:

. .. três vezes a área apropriada pelos 2 milhões de
minifúndios existentes.

... quase um terço (30%) da área controlada pelos
latifúndios no pa ís.

... um quarto (25%) da área cadastrada no pa ís.
• Em 1967 as propriedades de menos de 10 ha re

presentavam mais de 36% dos imóveis e ocupavam 2%
da área total cadastrada.

• Em 1978 as propriedades de menos de 10 ha
passou a representar 28% do número total de imóveis no
Brasil, e sua área foi reduzida a 1%.

• Em 1967, as propriedades com 10 mil ha ou
mais representavam apenas 0,1% do total das proprieda
des do pa ís e se apropriavam de 16% da área cadastrada.

• Em 1978 passaram a controlar 25% das terras ca
dastradas.

Este Boletim é seu. Envie suas críticas. sugestões, fotografias.
desenhos. notícias, experiências. relatórios de encontros. ava
liações. boletins, enfim, tudo o que possa contribuir com o
trabalho da Pastoral Operária.
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• Em 1978 os latifúndios representavam quase
30% das propriedades do país e controlavam mais de
85% da área cadastrada, porcentagem superior as do re
cadastratamento de 1973.

---

• Em 1972 o número de imóveis com 10 mil ha ou
mais era:

... Norte

... Nordeste

... Sudoeste

... Sul
·.. Centro-Oeste

483
301
168
62

1.460
• Em 1978 o número de imóveis com10 mil ha ou

mais era:
... Norte 960
·.. Nordeste 458
... Sudoeste 171
... Sul 40
... Centro-Oeste 1.583
• No período de 1967/78 as propriedades com 10

mil ha ou mais aumentaram a sua participação nas ter
ras cadastradas, da seguinte maneira:

... Norte 26,3 milhões de ha
'" Nordeste 8,2 milhões de ha
.. ,Sudoeste 1,8 milhão de ha
... Sul decréscimo de 0,5 milhão de ha
... Centro-Oeste 9,3 milhões de ha
A concentração da propriedade da terra na região

norte está associada à pol ítica governamental de ocupa
ção da região. Nas demais regiões do país associada à
pol ítica agrícola do governo.

Outros dados:
... 52,3 dos estabelecimentos rurais do país têm

menos de 10 ha e ocupam apenas 2,8% de toda a terra
utilizada.

·.. 0,8 dos estabelecimentos têm mais de 1.000 ha e
ocupam 42,6% da área total.

... mais da metade dos estabelecimentos agropecuá
rios ocupam menos de 3% da terra.

... menos de 1% dos estabelecimentos ocupam qua
se a metade da terra.

·.. Em 1950 apenas 19,2% dos lavradores não eram
proprietários dos seus estabelecimentos rurais; em 1975,
esta porcentagem tinha subido para 38,1%.

'" Em 1950 para cada não proprietário havia 4,2
que eram proprietários; em 1975, para cada lavrador
proprietário, havia 1,6 proprietários.

Estes dados não incluem aqueles que são trabalha
dores rurais propriamente ditos e, portanto, sem terra
(assalariados, permanentes e temporários, posseiros, ar
rendatários, mas somente os responsáveis pelos estabele
cimentos.

III. A ENTREGADASTERRAS BRASILEIRAS A
MULTINACIONAIS _

A partir de 1968 é que se acentua a entrega de ter
ras a multinacionais ou a seus representantes.

Numa pesquisa provisória se levantou 169 empre
sas multinacionais ou pessoas físicas estrangeiras possui
doras de terras no Brasil.

Destas, só conhecemos a área de 139 que detêm
26.392.482 hectares.

Nos Estados do SuI:
• RS 1.005 ha
• SC 26.833 ha

, \

• PR
• SP
• MS

1.430 ha
129.333 ha
151.537 ha

IV. CONFLITOSDE TERRA NO BRASIL _

Existem 916 áreas de conflitos de terra no país,
atingindo 261.791 famílias, ou seja 1.972.989 pessoas e
uma área total de 37.216.967 ha.

• Por causa da grilagem há 59.630 famílias sofren
do conflitos.

• Por desapropriação (para construção de barra
gens) 74.384 fam Illas, Maranhão (207 conflitos), o Pará
(151) e Bahia (94) são os Estados onde há maior núme
ro de área de conflito .

Chega já a 47 o número de lavradores, líderes sindi
cais e advogados mortos por lutarem em defesa dos sem
terra.

V. OSVARIOS GRUPOSDE TRABALHADORESRURAIS _

ESTIMATIVA DA FORÇA DE TRABALHO
OCUPADANA AGRICULTURA BRASILEIRA EM
1975/76 _

Milhões de pessoas

GruPos que têm na agricultura Participação
sua atividade relativa
permanente

Proprietários
Minifundistas 4,0 0,26

Pequenos posseiros 2,4 0,16

Pequenos parceiros 4,0 0,26

Empregados assalariados
Permanentes 1,6 0,10
Ternporários 3,3 0,22

Totais 15,3 1,00

Fonte: dos dados básicos:censo agropecuáriode 1970 e 1975 e
recadastramento de Imóveis Rurais de 1972 e sua atuação para
1976.

EXPROPRIAÇÃOE EXPLORAÇÃO -----

a) Expulsando: osposseiros (1 milhão de famílias),
arrendatários, parceiros, através da grilagem, da mecani
zação e da pecuária, da compra de terra para reserva de
valor etc.

O expulso vai:
'. ou para a cidade: onde vai engrossar a massa

marginalizada ou para o sertão, onde vão começar novas
frentes ... até novas expulsões.

b) Expulsão indireta pela excessiva valorização das
terras: são os pequenos proprietários que são obrigados
a emigrar. Por exemplo:
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MIGRAÇÕES PARA ROI)IDO-NIA
ESTADO DE PROCEDÊNCIA DOS CHEFES DE
FAMfLlA - 1976

Estado Número %

Paraná 1.723 57,3

Mato Grosso ~ 904 30,1

Espírito Santo 249 8,3 -
Minas Gerais 76 2,5

Outros 53 1,8

c) Através da integração do pequeno agricultor nas
agroindústrias: frigoríficos" indústria de fumo, de sucos,
uva, leite, etc. .

d) Expropriação pelo Estado: através sobretudo da
construção de barragens.

EXEMPLOS DE DESAPROPRIAÇÕES PELO
ESTADO

Empresa Famílias Pessoas Ha ~stado

ITAIPU 6.263 31.315 1.400.00Jl PR
ELETROSUL 645 3.270 66.500 PR
CEEE 300 1.500 RS
VÁRIAS 650 3.000 11.000 SC •
NUCLEBRÁS 300 1.500 23.600 SP
CHESF - 120.000 - BA

r

TERRA DE NEGÓCIO E TERRA DE TRABALHO:
A TERRA COMO BEM ,COMUM

No Brasil há uma clara oposição entre os diferentes
regimes dé'propriedade:

a) Regime de propriedade capitalista: a propriedade
capitalista é um regime direto de propriedades. Baseia
se no princfpio de exploração que o capital. exerce sobre'
o trabalhador que já não 'po~sui os instrument?s de tr-á
balho, possuidos, agora peki-eapitatista. Nesse caso, a
propriedade capitalista é uma variante da propriedade
privada, que del~ se distingue porque é propriedade que
tem por função assegurar ao capital o direito de ~xplo- .
rar o trabalho. E fundamentalmente instrumento de ex
ploração. 'E a que cria e leva os conflitos aos trabalhado
res rurais e lavradores.

b) Regime de propriedade familiar (sul), proprieda- •
de comunitária (índios), propriedade de posse (Ama
zônia).

Não são propriedades que exploram o trabalho de
outrém, é propriedade direta de instrumentos de traba
lho por parte de quem trabalha. E propriedade do traba- .
Ihador. Seus resultados sociais são completamente dis
tintos, porque a produção e reprodução das condições,
de vida dos trabalhadores não é regulada pela necessida
de do lucro do capital. O trabalhador rural e o lavrador
não recebem lucro. Os seus ganhos são g~nhos do seu'
trabalho e do trí'lbalho de sua fam ília. Apenas quando o
capital subordina o pequeno lavrador, controlando os
mecanismos de ,financiamento e comercialização (pro
cesso muito claro no sul e sudeste) é que as condições de
existência do lavrador e de sua família, suas necessidades

<' ~ -: I ;'.. •• _ • .Ó» Á ,
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e possibilidades econôrnicas -e sociãis começam a ser re
guladas e controladas 'pela capital, como se o lavrador
não fosse o proprietário de terra, como. se fosse um assa-
lariado do capitalista. .

Quando o capital se apropria da terra, esta se trans
forma ern terra de neqócio.. em .terra-de. exploração de
trabalho alheio. Quando o capitalista sé apropria da
terra ele o faz com o intuito do lucro, direto ou indire
to. Ou a terra serve para explorar O trabalho de quem
não tem terra ou serve para ser vendida por alto preço
para quem dela precisa para trabalhar e não a tem.

Da í surge a renda de terra. A renda é cobrada quan
do a terra é alugada e quando é vendida. Alugar ou ven
der é cobrar uma renda para quea terra possa ser utili
zada.

A terra é completamente diferente dos outros
meios de produção. Ela não é produto do trabalho, por
isso não pode ser produto do capital. A terra é um bem
natural. Por isso, os caboclos da Amazônia a chamam de
"dádiva de Deus, dom de Deus", por isso a terra é de to
dos. E por isso que os posseiros se acham com o direito
de tomar as terras desocupadas para produzirem. A terra
é um patrimônio comum. E o trabalho que legitima a
sua posse, é nele que reside o direito à propriedade.

TERRA DE TRABALHO: quando o trabalhador se
apossa da terra, ela torna em terra de trabalho.

Conseqüências sociais da penetração do capitalismo
no campo: (Lafaietel

- Remeteu ao Caderno "Justiça ePaz" do Paraná;
o que ocorreu no Oeste do P'R ocorre no Paraguai e na
Amazônia: conflitos, expulsões, mortes.

- Remeteu ainda para "Estudos da CNBB" n? 30,
sobre uso e propriedade do solo urbano (tema da próxi
ma Assembléia da CNBB).

- Referiu-se ao conflito capital x trabalho; o Papa
João Paulo II recqnhece o conflito naencfcllca "Labo
rem Exerces". Ele 'existe. Pode ser.direto ou disfarçado.

- No Brasil a forma de penetração do capitalismo
é autoritária: aliança com os grandes (burguesia, milita
res ... ) para afastar os obstáculos, evitando a criação de
organismos capazes de obstar a essa penetração.

- A penetração do capitali~mp no campo, que há
nos -pa íses desenvolvidos, difere da rnesma penetração
acontecida nos países subdesenvolvidos; l1~queles a mão
de-obra expulsa da terra pela penetração capitalista é ab
sorvida pela indústria na cidade, ao passo que nestes a
absorção é apenas parcial e é gerada em conseqüência,
grande parcela da marginalidade (favel~s etc.).

Ligação entre os problemas do ..capitalismo na cida-
de e no campo .
Caracter izações:

- O capitalismo é autoritário porque sua origem
está na oligarquia rural. No início, no Brasil, havia só ati
vidade rural ou agropecuária. A partir daí surge a indús
triá tradicional, ligada ao campo (máquina de arroz,
óleo, algodão etc.).

Mais tarde surge a indústria moderna.
- A partir de 1930: o poder passa para a burguesia

(cidade) que é a mesma classe dominante, de várias ca
ras, mas com a mesma caracterização. Continua a domi
nar o campo e a evitar a reforma agrária. A burguesia na
cional tem ra ízes no campo.

Para isso o capitalismo se serve-de 2 mecanismos:
1. transferência de valor: que alimenta a grande in

dústria onde os pequenos agricultores estão perfeita
mente integrados na grande indústria-esta precisa deles.



)... , ' \
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E o setor mais atrasado alimentando o mais adiantado
(frigorífico, soja).

2. Expropriação com duplo interesse:
a) a oligarquia quer manter o monopólio da terra.
A revolução de 1930 o manteve para asoligarquias,

que por suavez sempre protegeram G. Vargas.
b) a mão-de-obra: o capitalismo precisa expropriar

para manter a mão-de-obra, que continua no ca"'!po
mesmo e é expulsa para a cidade, para reservado capita-
lismo. '

Formas de exploração do capital sobre os trabalha
dores do campo e da cidade
- Homem do campo: transferência de valor (o agri-

cultor não faz o preço). .
- Arrocho salarial - multinacional - capitalista

nacional.
- CLT convive com o sistema capitalista, gerando

a dependência do trabalhador.
- MC social (novelas, futebol).
- Propaganda (vida fácil na cidade).
- Pressãodos latifundiários.
- Exploração dos produtos (atravessadores).
- Controle da natalidade.
- Competição entre os agricultores.
- Não educação (domestiçação).
- Empréstimos (que geram dependência).
- Individualismo.
- Inconsciência do trabalhador.
- Avanço da tecnologia.
- Pol ítica econômica do regime.
- Leis engavetadas (Est. da Terra)
- Monocultura.
- Exploração imobiliária.
- Êxodo rural - assalariado na terra do outro.
- Igreja (parte) aliada aos opressores.
- Concentração dos bens de produção nasmãos de

poucos.

Reações
Cidade: • invasõesorganizadas de terra

• movimento sindical autêntico - con-
quista de sindicatos pelegos

• grevesorganizadas (Ford - Fiat)
• Associação de bairros
• Cebse PO (pastorais)
• quebra-quebra x tarifas
• CONCLAT
• avaliações da Igreja
• feiras comunitárias
• movimentos contra a carestia
• Partido pol ítico
• medo, repressão
• cartilha pol ítica

Articulações
- Solidariedade campo/cidade - cartas de apoio.
- Comissões de fábrica para denunciar mordomias

e privilégios.
- Unir em cima dos fatos.
- Ampliar as pastorais.
- Ocupar espaços e meios possíveis: reuniões, gre-

ves, panfletos.
- Feiras comunitárias - não sejam meros curati-

vos, mas articulação de solidariedade.
- Troca de experiências Campo e Cidade.
- Idem, CPT e CPO.
- Apoio na continuidade da ENCLAT.

O processo de industrialização no país
Concentração do capital nos 4 estados do SuI: RS

- SC - PR - SP.

1976

56,4
4,2
3,2
7,1

S. Paulo
Paraná
S. Catarina
R. G. do Sul

Operários
V.P.1.

(valor da produção
industrial)

50,3% (do Brasil)
4,5%
4,7%
9,3%

• O quadro significa o esvaziamento (de capital)
do resto do território nacional.

• Qual a base que permite essetipo de expansão?
1. A expansão do café: a partir desta, S. Paulo

começa a monopolizar a economia do país.
Daí vem as

2. Migrações internas: principalmente para S.
Paulo, com esvaziamento do Nordeste.

3. Investimentos estrangeiros: o capital estrangei
ro estevealiado ao capital nacional, e não ape
nas desde 1964.

4. Importação e exportação: a pol ítica do gover
no sempre favoreceu a importação para acele
rar a exportação.

5. Estado: todos os investimentos são para favo
recer a concentração de capital e nãos para fa
vorecer o trabalhador.

6. Política salarial: sempre foi no sentido de con
centrar a renda.

7. Organização sindical: a estrutura sindical é
vertical, controlada pelo Ministério do Ttraba
lho; a organização sindical foi montada para
manter o sistema.

8. Os diversos "fundos": FGTS - PIS - INPS.
Só para essestrês o trabalhador entrega men
salmente 25% do salário.
Os beneficiados são as grandes empresas.

• Os sindicatos pleiteiam a gestão dos fundos pelos
próprios trabalhadores. No momento isso é impossível
devido às diretorias "pelegas".
I ,

A IGREJA - A PASTORAL OPERÃRIA _

A Igreja, a partir do Concílio Vaticano II, voltou a
ser uma esperança dentro da realidade, deixando de ser
a Igreja fixista e elitista da Idade Média. A partir do Va
ticano II a Igreja do Brasil começou a planificar a sua
ação:

1. Ver a realidade; 2. Onde queremos chegar (me
tas); 3,. Precisamos de gente para chegar lá. E as CEBs
nasceramdeste processo.de planificação.

Em 1968 aconteceu Medellin: 1~ tentativa de colo
car o Vaticano II em termos de América Latina: conti
nente na faixa do 3.0 mundo, dominado pelo 1? mundo.

Nesseperíodo opa íscomeça a entrar na fase da ar
bitrariedade total (Ato n? 5). A massa do episcopado
continuava fixista. Uma minoria de bispos tinha cons
ciência dos reais problemas do país: terras, torturas: em
1971 D. Pedro Casaldaliga lança Carta Pastoral denun
ciando problemas de terra.

Outros: D. Fragoso, D. Waldyr, D. Paulo Evaristo.
Lançam-se a uma tarefa de mentalização dentro do epis
copado e são lançados documentos importantes, arroja
dos: "Ouvi o clamor do meu povo" etc.
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Sobretudo a Igreja se torna mais popular, porque
caminha cada vez mais resolutamente ao lado do seu
povo

Perspectivas. difíceis, nada fáceis. Desde que haja
união a luta poderá prosseguir. Para o esquema represo
sivo não haveria nada melhor que a desunião.

E a C.P.O. diante disso e dentro disso? Sempre é e
deverá ser um Serviço, marcado pela nossa fé. Deve ser
instrumento de esperança, de um sonho dentro da nossa
realidade. Deve ser a mística da mudança.

A Igreja passou a agir de modo conjunto, sem ser
uniforme.

VAU:IR E O SINDICATO

L á trabalham mulheres e crianças das sete da manhã até dez da noite.
E ninguém tem carteira assinada.
A produção dessas fábricas é grande. Daí o palmito um dia acaba.

Então o dono diz simplesmente que a fábrica foi à falência, e manda
empregados embora sem pagar os direitos da lei Trabalhista.

Aí num treinamento com os assalariados rurais, soubemos disso.
Foi assim: Estávamos falando dos direitos do assalariado rural: da carteira do
trabalho, do direito de urna jornada de oito horas. Então elas, as mulheres,
disseram que foram demitidas sem direito algum. O que fizemos? Mostramos
como elas deviam abrir um processo na justiça. Oito delas foram então falar
com o Juiz, nâo uma vez, mas cinco vezes e nós da diretoria sempre junto com
elas. O Juiz chamou o dono e o dono disse que não tinha dinheiro, que foi à
falência. Então o Juiz disse: "O senhor vende as suas máquinas". Aí o dinheiro
dpareceu, sem o dono vender as máquinas. Mas levou ainda 8 meses para elas
ganharem esse dinheiro.

Outro dia; numa reunião com os delegados sindicais, perguntamos por
que os lavradores do interior não compareceram na reunião dos assalariados
com o Juiz. Ouasetodos sabiam que ia ter essa reunião. Bem. Alguns disseram
que assalariado rural não é lavrador; que eles, os assalariados rurais,
abandonaram a terra para ter dinheiro fácil e que eles reclamam do preço da
farinha, do arroz. Outros companheiros não concordaram. Disseram que
assalariado rural é lavrador que ficou sem terra e que foi um erro ter ido à
reunião deles com o Juiz.

Bom. Algumas semanas depois apareceu na região um Senhor que dizia
que o Banco Mercantil era dono de todas estas terras na beira do rio; que o
Banco Mercantil tinha comprado todas essas terras. Ele mostrou todos os
documentos e disse: "Nós compramos essas terras do prefeito da cidade, dos
políticos e dos comerciantes".

Aí nos lembramos do que aconteceu em 73 e 74: que os lavradores
tinham vendido as escrituras antigas das terras, quando o pessoal da SUDAM e
da RADAMestavam aqui.

E o pessoal do Banco Mercantil começou a abrir um pico nas matas;
depois entraram nas roças e no povoado de Franco. Nem o cemitério foi
respeitado, fazendo pico. E o povo se apavorou; não estava organizado; não
tinha delegacia sindical: já tinha lavrador querendo ir embora.

Aí, quando o Banco chegou no povoado de Brasiliazinha, o povo reagiu.
Se uniu e nos chamou, nós do sindicato. Fomos lá e juntos debatemos o que
fazer. Decidimos procurar as autoridades para elas reconhecerem os direitos
do lavrador. E também decidimos ficar firmes em cima da nossa terra e não
sair dela. Muito bem. Foi feita urna comissão que pegou o barco para Belém.
E nós do sindicatofirmes ao lado dos companheiros. Foi uma viagem de doze
horas de barco para chegar na capital. Outro transporte não tem. Só o barco.
Maso grandes, aqueles que se dizem dono das terras dos lavradores, eles têm
avião. levam 40 minutos para chegar na capital para falar com as autoridades.

A situação dos assalariados rurais----!

(Boletim da CPTNorte I)
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Lendo a càrta encícâca dé _
João-P~iu-Io'1-1 -------
1------_" LABOREM EXERCENS_"
1Ainda há quem não entenda, não aceite e condene

a "Igreja de fazer pol ítica" ao se colocar ao lado
dos trabalhadores e pobres afirmando que "o Papa
falou que a missão da Igreja é somente religiosa" Acredi
tamos mesmo que tenham ouvido dizer que o Papa falou
e que alguns jornais rádios e TV falaram.

E bom ler e escutar o que João Paulo II escreve:
- A Igreja acha-se vivemente empenhada nesta cau

sa porque considera como sua Missãot")
e mais:
- A Igreja considera que é sua tarefa fazer com que

estejam sempre presente a dignidade e os direi- .
tos dos homens do trabalho.,

mais ainda: é missão profética
- E sua ,arefa estigmatizar (denunciar) as situações

em que são violados.

2Diz a _razão porque é missão da Igreja: E a fé que
nos anima:
A Igreja está convencida de que o trabalho constitue
uma dimensão fundamental da existência do homem
sobre a terra. E ela vai aliment_.::Iresta sua convicção,
sobretudo, na fonte Palavra de Deus revelada .. , Es
convicção se transforma numa convicção de fé(4 )

3A luta dos operários do ABC para garantirem a esta
bilidade de emprego contou com o apoio da Igreja.

Isso é solidariedade que a Encíclica acentua e não "seto
res de Igreja", "políticos", "socialistas":

Para se realizar a justiça social... é preciso que haja':
sempre novos movimentos de solidariedade dos ho-'
mens de trabalho e com os homens do trabalhol"]
A Igreja acha-se vivamente empenhada nesta causa
porque a considera seu serviço e como prova de sua
fidelidade a Cristo. S6 assim ela será mesmo "a Igre
ja dos pobres". (8 )

4 Geralmente se ouve dizer que os pobres são "malan- .
dros" "vagabundos", "preguiçosos". Não se vêem

as causas. Pior ainda quando se atribui a Deus a situação:
uns pobres, e outros ricos.

João Paulo II desce à raiz das causas:
E os pobres aparecem de modos muito varidos: em
diversos lugares e em diferentes momentos ... E ve
jam que isso acontece não s6 porque as possibilida
des de emprego são limitadas mas sobretudo por
que o trabalho humano não é valorizado, por isso
não se paga um salário justo nem se dá segurança à
pessoa do trabalhador e de sua família(8).

5Geralmente quando se fala em pastoral famifiar ,e
família nos fixamos em um modelo e classe, a me

dia. Chamamos de "células da sociedade". Nem sempre
nos referimos às famílias dos trabalhadores e dos pobres.
Sabemos da condição de vida de milhares de trabalhado
res que, como "peões", "bóias-frias" andam migrando
constantemente atrás de trabalho. Não podem se fixar
por muito tempo em um lugar. As empreiteiras "os tan
gem como bois" em busca de "outros pastos", se quise
rem sobreviver. Eles deixam suas famílias em alguma
parte do Brasil. Se quiserem ficar com as famílias não
têm trabalho.

Ainda há quem os condena como "perigosos" e de
"prostitutas" as companheiras que se entregam à aventu
ra de viverem temporariamente com alguém já que não
encontram quem possa assumir o compromisso de uma
família, que "é um direito e vocação.

O trabalho constitui o fundamento sobre o qual se
edifica a vida farnitiar que é um direito fundamental do
homem.

6Sente-se o conflito entre operários e patrões. E mais
sensível e intenso em tempo de reajuste salarial. São

os patrões acusando o aumento do salário de causador
da inflação, enquanto se sabe que é a tentativa de reajus
tar o poder aquisitivo à inflação consentida.

Este conflito permanente é analisado por João Pau
lo II apontando a causa:

O grupo restrito, mas muito influente dos pa
trões e empresários, proprietários ou detentores
dos meios de produção, e amultidão do povo que
se acha privada de tais meios e que participa no
processo de produção, exclusivamente mediante o
seu trabalho.

Tal conflito foi originado pelo fato de que os
operários põem as suas forças à disposição do gru
po dos patrões e de que estes para terem mais lu
cro na produção, procuram manter o salário o mais
baixo possível.

A isto se juntam ainda outros elementos de
exploração ligados com a falta de segurança no tra
balho, à ausência de garantias quanto às condições
de saúde e de vida dos operários e de suas famílias.

Deste modo o conflito real entre o mundo do
trabalho (operário) e o mundo do capital (patrões)
transformou-se numa luta de classe programada(11 ).

Os trabalhadores rurais

Há 13 posseiros e 2 padres presos respondendo pro
cesso por causa da propriedade da terra. São terras dos
posseiros que nelas trabalham.
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Quando o Documento dos Bispos do Brasil dizia
que a terra é de 'quem nela trabalha foi acusado de "co
munismo mexicano".

Diz o Papa:
A propriedade adquire-se primeiro que tudo traba

lho e para servir ao trabalho(14 )
as latifúndios (enorme quantidade de terra) impro

dutivos não são admitidos. Meios de produção sem pro
duzir; Continua:

Estes não podem ser possuídos contra o trabalho,
não podem ser possuidor para possuir, porque o
único título legítimo para sua posse é que eles sir
vam ao trabalho.(14)

Terras cultiváveis são deixadas ao abandono pelos
proprietários. Títulos legais para a possede um pe
queno pedaço de terra, cultivado por conta própria
há anos, são preteridos ou ficam sem defesa diante
da fome da terra de indivíduos ou de grupos mais
potentes( 2 1 ).

São passagensde uma leitura corrida. Lendo a En
cíclica e estudando-a toda ficamos conhecendo a injus
tiça da sociedade e o "porque" acontecem as coisas.

D. Waldyr Calheiros
- Bispo de Volta Redonda -

Salário e Justiça \Social _
A última Encíc!ica do Papa, "Laborem Exercens",

no n~ 19, diz que o problema chave da moral
social é o da justa remuneração do trabalho que

é executado.
Na situação atual, a maneira mais importante de

realizar a justiça nas relações entre empregado e empre
gador se realiza concretamente na remuneração do tra
balho.

~ importante salientar que a justiça de um sistema
sócio-econômico é avaliada pela maneira como é remu
nerado o trabalho nessesistema. A verificação concreta
da justiça de cada sistema sócio-econômico está no justo
salário. Este não é o único meio de verificação mas é
mu ito importante e, em certo sentido, é a verificação
chave.

Em todo e qualquer sistema, o salário, isto é, a re
muneração de trabalho, é o meio concreto pelo qual a
maioria dos homens pode ter acessoaos bens que estão
destinados ao uso comum.

Uma justa remuneração do trabalho das pessoas
adultas, é aquela que é suficiente para construir um lar
e manter dignamente a família, assegurando o seu fu
turo.

SALÃRIO MINIMO

_ Salário mínimo é a menor remuneração paga aos
trabalhadores legalmente registrados numa determinada
região.

Sua fixação pelo governo tem como objetivo prin
cipal impedir que os patrões, aproveitando-se da fraque
za dos assalariados, paguem salários abaixo do que é ne
cessário para sobreviver.

a salário mínimo, portanto, está ligado ao conceito
de "mínimo necessário" para a sobrevivência do traba
lhador e sua família.

Sabemos que, no Brasil, o salário mínimo não é ca
paz de cumprir a função prevista na Constituição Fe
derai que seria a de " ... satisfazer, conforme as condi
ções de cada região, às necessidadesdo trabalhador e de
sua família" (art. 158, inciso I). Ao contrário, vai contra
seu principal objetivo: "o de impedir a exploração dos
assalariados". Chega a dar a impressão de "oficializar"
esta exploração ... Ainda por cima, a legislação brasileira

não prevê qualquer penalidade para o caso de não curn
primento do artigo acima citado.

Sempre que os trabalhadores se queixam do baixo
valor do salário mínimo, uma das desculpas do governo
é que a situação financeira do país não está boa, que
"ainda não somos um país desenvolvido".

o SALARIO MfNIMO NO BRASIL

a salário mínimo foi institu ído no Brasil pela Lei
n~ 185, de 14.01.36 e regulamentadq pelo Decreto-Lei
n~ 399 de 30.04.38, mas somente em 1~ de maio de
1940, através do Decreto-Lei n~ 2.162 é que foram fixa
dos os valores do primeiro salário mínimo, que se torna
ria obrigatório 60 dias após.

Em São Paulo o salário mínimo era de Cr$ 0,22
(220 mil reis). Falar em 220 mil reis hoje é até engraça
do, mas se a pol ítica do salário mínimo brasileiro tives
se mantido o equivalente a 220 mil reis daquela época, o
Brasil hoje não estaria com um dos menores salários
mínimos da América Latina.

a salário mínimo de 1940 era superior ao que é pa
go hoje por vários países latino-americanos. Se fosse
atualizado pelo custo de vida que subiu 5.275.445%de
ju lho de 1940até hoje, de quantos por cento não seria o
aumento que ir íamos receber a partir deste mês de no
vembro?

PESQUISA DA DIEESE

Uma pesquisa da DIEESE, de março de 81, de
monstra que países de menor poder econômico que o
Brasil, pagam melhor seustrabalhadores.

Verificou que o trabalhador brasileiro recebe o me
nor salário mínimo da América Latina (com exceção do
Peru). Tem que trabalhar maior número de horas para
obter esse salário, e que o custo de vida é muito alto
no que se refere a alimentos essenciaiscomo o pão, o lei
te e a carne.

Essa pesquisa serviu também para mostrar que o
Brasil e o Peru, exatamente os países que têm os meno
ressalários mínimos, são os que apresentam maior índice
de mortalidade infantil. Constata-se que onde o salário
mínimo é menor, morrem mais crianças.

,10CPONACIONAL
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QUAL DEVERIA SER O SALARIO MfNIMO HOJE

Há diversas leis e decretos que permitem o cálculo
do "verdadeiro" salário mínimo.

A Constituição Federal diz que o salário mínimo
deve satisfazer às necessidadesdo trabalhador e de sua
família. (O mesmo que é destacado por João Paulo II na
sua última Encíclica). O decreto 399, por sua vez, esta
belece que os gastos mínimos de um trabalhador com
sua alimentação são determinados por uma ração míni
ma, composta de 13 alimentos essenciais.Mas asdespe
sas mensais de uma família não se restringem àalirnen
tação. Há gastos indispensáveis com aluguel, transporte,
vestuário, higiene etc. A crescente alta nos custos, com a
maxidesvalorização semanal do cruzeiro, e outros indica
dores que fazem diminuir cada vez mais o poder aquisiti
vo da população, exige que o atual salário mínimo fosse,

pelo merios,:'quªtro vezesmalorpara ass~~rar a simples
sobrevivência do trabalhador e de sua farn Ilia .

I

Os fatos são esses.A realidade de gritante injustiça
nos cerca por todos os lados. Que conclusões tirar?

Os tatós são esses.
E uma grande pergunta fica sem resposta:
Por queo salário mínimo, institu ído pelo governo,

com o objetivo de:
• proteger o trabalhador da exploração dos pa-

trões, .
• assegurar o "m ínimo necessário" para a sobrevi

vência do trabalhador e sua família,
deixou 'de ter essasfinalidades passando a ser uma

lei que oficializa a exploração do trabalhador?

(Fontes de ,consul,ta:Caderno do CEAS nP 74 "Laborem Exer-
tens") ,r,: '..;-'

<,

Bispos do Paraná
atentos ao desemprego

Nós, bispos do PARANA, reunidos em AS
SEMBLeiA REGIONAL, não podemos deixar de
dizer uma palavra sobre o grave problema que
atinge o Estado e o País: trata-se do DESEMPR.E
GO, tão sentido em nossascidades e na Zona Rural.

Comprovamos, pois, como o mais devastador
e humilhante flagelo a situação de POBREZA DE
SUMANA em que vivem milhões de latino-ameri
canos e que se exprime, por exemplo, em FALTA
DE MORADIA ADEQUADA, DESEMPREGO E
SUBEMPREGO (Puebla, 29).

Percebemos diariamente "feições de SUBEM
PREGADOS E DESEMPREGADOS despedidos pe
las duras exigências das crises econômicas e, muitas
vezes, de modelos desenvolvimentistas, que subme
tem ostrabalhadores e suasfamílias a FRIOS CAL- ,
CULOS ECONÕMICOS. (Puebla, 37).

. Por isso, "queremos aqui sensibilizar aOpinião
. Pública para o quadro extremamente grave das

DEMISSÕES EM MASSA DE TRABALHADORES,

que devem pagar com salários perdidos os CUSTOS
DA CRISE NA QUAL NÃO SÃO CULPADOS.
(Bispos do Brasil, no Documento " Reflexão Cristã
sobre a Conjuntura Pol ítica, n~ 22)

A Igreja, como afirma o Papa, por força de
autêntico compromisso Evangélico, deve fazer ouvir
a sua voz, denunciando e condenando essassitua
ções, sobretudo quando os governos ou responsá
veis seconfessam cristãos.

O DESEMPREGO, que é sempre um mal,
quando chega a atingir determinadas dimensões,
pode tornar-se uma verdadeira CALAMI DADE SO
CIAL (João Paulo II, na Encíclica sobre o Trabalho
Humano):

.~

".:I.

"Queremos reafirmar àsCLASSESSOFRIDAS
de nosso povo que desejamos ESTAR AO SEU
LADO E APOIA-LAS, no seu esforço de assumir
os problemas e encaminhar soluções justas. AO
MESMO TEMPO, SENTIMOS QUANTO e IMPOR
TANTE, NESTA SITUAÇÃO DI FrCIL, A SOLI
DARIEDADE E A PARTILHA ORGANIZADAS.

Para efetivar esta orientação, pedimos, que
TODAS AS eARÕQUIAS E COMUNIDADES RE
FLITAM SOaRE A REALIDADE 06 DE'SEM
~REGO e façam um gesto concreto de solidarieda
de aos atingidos.

"Nenh~ma reforma resolverá o problema, se
não tomar em consideração a necessidade de abrir
espaços para" que os TRABALHADORES, OS
SEM-TRABALHO, OS POSSEIROS EXPULSOS
DA TERRA eJ ACUSADOS DE SUBVERSÃO, OS
fNDIOS, OS SUB-ALlMENTADOS, AS MASSA
SEM INSTRUÇÃO, SEM Auxruo DE SAÚDE,
SEM MORADIA DECENTE, SEM EMPREGO
ESTAV.EL, SEM SALARIO SU_HCJENT~ che
guem por fim a SEREM RECONHECIDOS-COMo
CIDADÃOS COM PLENOS DIREITOS".

Qualquer orientação 'política nova que seja
urna contribuição eficaz para que os marginalizados

. se libertem de sua condição, será BENVINDA.
Oualquer orientação e reforma que adie de

novo as MUDANÇAS URGENTES reclamadas a
tantos anos, será inútil, deixará apenas desilusões,
conduzirá a crises semelhantes às do passado, e ten
derá a soluções autoritárias, de direita e de esquer
da, que não vão resolver os problemas do nosso
povo".

(Transcrevemosaqui a nota emitida pelos bispos do Paraná
em setembro passado).
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DESEMPREGO
7'

"Em S. Vicente, no dia 15 de outubro passado, a
Pastoral Operária e a ACO realizaram um debate aberto
sobre o desemprego, dentro da festa da capela do bairro
da Vila Margarida.

Para assessorar o debate convidamos um militante
de Santo André da ACO.

Foi um ótimo encontro, onde estiveram presentes
trabalhadores e desempregados. Na ocasião discutiu-se
porque razão existe tanto desemprego e quais as conse
qüências para nós trabalhadores.

O desemprego não é apenas uma questão local mas
sim uma imposição dos patrões, dos grandes banqueiros
que decidem em que país investir e exigências para o po
vo. Não somos responsáveis por esta situação, pelo con
trário, queremos trabalhar.

O desemprego é uma forma de reduzir os custos
dentro da fábrica (admitindo funcionários novos com sa
lários mais baixos). Uma das causas do desemprego tarn-

Venho por meio desta pedir a sua colaboração,
no sentido de ceder a coleta da Missa deste domin
go para ajudar a Juventude Operária Católica que
terá o seu ENCONTRO INTERNACIONAL DE
JOVENS TRABALHADORES DO 3<:>MUNDO.
Este Encontro se realizará no próximo mês de no
vembro, em Bogotá, Colômbia.

bém é a substituição de trabalhadores por máquinas como
está acontecendo no Porto de Santos.

Com o desemprego os patrões procuram pressionar
a classe operária, desarticulando suas lutas e campanhas
salariais e mesmo qualquer ação dentro da fábrica.

Por isso vimos a importância de todos os trabalha
dores compreenderem esta situação através de debates,
folhetos. Estarmos organizados financeiramente como já
existem em várias cidades.

E os sindicatos são os órgãos dos trabalhadores que
têm a principal tarefa para enfrentar esta situação. Por
isso não podemos admitir que diretorias pelegas de mui
tos sindicatos continuem a nos amarrar de pés e mãos
aos patrões por causa de seus interesses próprios.

Os trabalhadores sim, organizados e participando
na fábrica, sindicatos e bairros é que decidirão seu des
tino" .

Pastoral Operária - São vrcente- SP

O mesmo será aberto a todos os Movimentos
Nacionais.

Conto com a sua compreensão e apoio a este
Movimento que há tantos anos se dedica fielmente
aos trabalhadores do mundo inteiro.

Desde já agradeço sua ajuda generosa.
Frater na Imente

Encontro Internacional de Jovens
Trabalhadoresdo 3º Mundo.
JOC do 3<:>mundo realizará em Bogotá, Co

lômbia, o seu Encontro Internacional. Aproveita
mos esta publicação para informar a vocês o teste
munho de apoio que dá o Cardeal Arcebispo de
Fortaleza a este Movimento já consagrado pela sua
longa caminhada.

Segue a carta:

"Prezado Vigário Assinado: D. Aloisio t.orscheider"

Obs.. Se alguém qui ser dar uma ajuda enviar ao seguinte
endereço: JOC Rua Condessa São Joaquim. 215 -
Bairro Liberdade 01 320 SAO PAULO· SP

Congressodas Lavadeiras----
p or Quatro dias seguidos, entre os dias 15 e 18

de setembro passado, as Associações de Lavadei
ras do Rio Branco, Xapuri, Brasiléia, Sena Madureira e

Boca do Acre se reuniram num congresso.
Foram quatro quatro dias de estudo, houve debates,

aprovações, dramatizações, baseadas nas realidades de
ontem e de hoje. Foram confeccionados mu itos cartazes.

No dia 15 foi feito um balanço das atividades das
associações. Foram vistos os pontos negativos, as falhas,
como também os pontos positivos da caminhada. No se
gundo dia estudaram sindicalismo, onde tiveram depoi
mentos e a presença de 2 sindicalistas locais. No terceiro

dia estudaram a situação geral do pa ís, 'sobretudo a si
tuação e a pol ítica do governo para os trabalhadores.

Estudaram ainda os partidos pol íticos, seus progra
mas e as elêições de 1982. No final do trabalho procu
raram fazer um plano de ação para 82, que deve ser exe
cutado em todos os municípios.

Estes são os principais pontos do plano: 1) Fortale
cer as diretorias; 2) Conscientizar quem está fora do tra
balho delas; 3) Visitar os bairros, fazendo reunião com
as lavadrias; 4) Lutar para que todo mundo aceite as ta
belas de preços e 5) Lutar pela libertação da lavadeira.

12 CPO NACIONAL
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A questão do desemprego vem sendo discuti
da por toda a classe trabalhadora nos últi
mos tempos. Issoé muito importante, por

que os trabalhadores começam a entender melhor
o tipo de economia do Brasil, o porquê da dívida .
externa, o porquê da recessãoe o comportamento
dos empresários. E quem paga é a classeoperária e
trabalhadores... e em primeiro lugar, nós, OS
NEGROS.

Desde 1888, quando os escravos passaram a
representar preju ízos para os fazendeiros do café e
os senhores do engenho, o prejudicado em massa
é o Negro. Mais de 6 milhões de trabalhadores, cha
mados "escravos", homens e muIheres, foram des
pedidos na rua, sem casa, sem trabalho, sem terra
para cultivar. Os tempos passarame os Negros con
tinuam à margem da sociedade: entre os emprega
dos, o Negro está no SUBemprego, e quando tem

o negro e
o desempreso
"O desemprego não é novidade na família
afro-brasileira. "

que demitir, é sempre o Negro o primeiro a ser
mandado embora!

Precisa que toda a sociedade tenha consciên
cia deste desajuste social e econômico para que to
da a problemática do Negro venha a ser discutida.

O desemprego não é uma novidade na famí
lia afro-brasileira!

!: necessário lutar em comum, lutar pelo direi-
to de viver e de participar!

NO DIA 20 DE NOVEMBRO
DIA DA CONSCI!:NCIA NEGRA
Grupo de União e Consciência Negra

Anexo a linha II da CNB, setor missionário

(Boletim da Pastoral Opeáriade Nova Iguaçu - RJ)

A grev~ na clínica _
Schroeder Joinville -SC-----
F uncionários da CIínica N. Sra. da Saúde, especia

lizada em tratamento psiquiátrico entraram em
greve no dia 29 de outubro.

Reinvidicações: 60% de reajuste salarial, demissão
do diretor-administrativo, anotação na carteira da real
função, entre outras.

Entre os vários motivos da revolta dos funcionários
da CI ínica está a falta de pessoal. Eles dizem que no se
tor de ernerqência, por exemplo, uma servente cuida de
26 leitos. Uma atendente de enfermagem, de 43 pessoas.

Disse o presidente do sindicato dos enfermeiros:
"Os empregados não tiveram outra opção senão a greve
que é indeterminada até que se cheçuea um acordo.
Vamos ficar aqui até que a direção da CI ínica nos convi-

de para conversar. Nós o convidamos para discutir o as
sunto na asssembléia. Agora ele é que deve tomar a ini
ciativa. Ficaremos aqui noite adentro se for preciso",
dizia o presidente do sindicato às 16 horas.

Acordo assinado depois de 1 dia de greve

1. As ordens serão dadas através da chefia e não
mais pelo administrador.

2. Garantia de emprego de 60 dias.
3. Assinatura de acordo de adicional de insalubrida

de no prazo de 30 dias.
4. Refeições gratu itas garantidas.
5. Pagamento de supervisão de plantão como hora

extra.
6. Afastamento remunerado de dirigente sindical

até 64 h por mês.
7. Quadro de aviso dentro da Clínica, utilizado pe

lo sindicato com autorização do Diretor Geral ou por
um dos médicos e não mais pelo administrador.

8. Não há desconto pelo dia da greve.

Este Boletim é seu. Envie suas críticas, sugestões, fotografias.
desenhos, notícias, experiências, relatórios de encontros ava
liações, boletins, enfim, tudo o que possa contribuir com o
trabalho da Pas raiO rária.
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Construcao civil de _
Belo Horizonte----:o:_

~~~

Boletim da CPO· Nacional
LEIA, DISCUTA, DIVULGUE ...

N ós, trabalhadores da construção civil de Belo Ho
rizonte, Contagem e regiões vizinhas continua
mos escravizados pela classe patronal, através da

rotatividade e do salário baixo! Os patrões, além da rota-
tividade que sempre aplicaram sobre o trabalhador da
nossa categoria, aproveitam da pol ítica do governo para
garantir a mão-de-obra mais barata.

Várias empresas propõem dispensa e acordo aos
trabalhadores com a promessa de fichar novamente.
Mas, mesmo que o trabalhador seja fichado novamente
pela mesma empresa, ainda leva desvantagem com o re
baixamento de seu salário.

O índice que vigorou a partir de 1? de setembro foi ;
de 41,41 %. Mas bem poucos participaram desse reajuste.
A maioria estava fichada depois do mês de março. Quem
está ganhando mais? Claro, os patrões! Porque enquanto
tiver trabalhador procurando emprego, eles podem segu
rar o salário.

Há uma construtora que obriga os pedreiros a le
vantar 2 apartamentos na semana de 5 dias, sendo o
apartamento de 2 quartos, uma sala, cozinha com copa e
banheiro. Depois de 1 mês de serviço esta construtora
deu Cr$ 154,00 de prêmio de produção para os pedrei
ros: Uma vergonha!

A mesma construtora praticamente trabalha só
com empreiteiros "gatos" que finta, deixa de pagar os
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operários, dando o maior tombo no operário e no INPS,
pois todos esses empreiteiros não ficham. A empreiteira
desta mesma construtora, terminou uma obra, pagando
Cr$ 800,00 para alguns profissionais por 15 dias de ser
viço, a Cr$ 50,00 o metro de alvenaria e deu no pé. Os
serventes não receberam nada, pois o empreiteiro fugiu.
Por estes dias um outro empreiteiro estava dando calote
e foi atacado pelos companheiros na presença de 3 guar
das do carro pagador. Estes guardar acudiram não dei
xando que os companheiros o linchassem.

(Boletim da P. Operáriade B. Horizonte)
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Boletim da CPO·Nacional
LEIA, DISCUTA, DIVULGUE ...

EXPEDIENTE

Boletim da Comissão
de Pastoral
Operária

anexa à CNBB
setor leigos - Linha 1
Responsável:
01ívia Barreto Gomes
CP. 84.366
27.180 Volta Redonda -
RJ

Assinatura anual:
Cr$ 100,00
Assinatu ra de apoio:
Cr$ 200,00

IMPORTANTE:

Enviar Vaie-Postai,
cheque ou ordem
de pagamento, em
nome de:
01ívia Barreto Gomes
Banco Real -
Agência da Vila
Conta nC?5051016
Volta Redonda - RJ

Apresentação

Dois temas centrais ocupam 80% deste boletim
desemprego e Conclat

O desemprego continua se alastrando no país, desafiando a resistência
dos trabalhadores, sua capacidade de luta e de organização

Com tudo isso, a maioria dos trabalhadores do campo e da cidade deram
mostra de que estão buscando uma forma de se articular para defender

orqanizadarnente seus direitos e enfrentar seus problemas. FOI ISSO o que
demonstrou a realização dó CONClAT, maior acontecimento do

movimento sindical brasileiro. Nela os trabalhadores deram ao país uma
lição de prática democrática. Aconteceu nl!m período em que o país

atravessa grave crise econômica, para cuja superação os trabalhadores, estão
sendo levados a uma situação de miséria e desemprego
Entre as principais reivindicações da CONClA T, estão

salário-desemprego, estabilidade no emprego, jornada de 40 horas
semanais, sem redução do salário; Reforma Agrária, sob o controle dos

trabalhadores; salário mínimo real unificado
liberdade e autonomia sindical

No dia 19 de outubro, os trabalhadores se mobilizarão unificadamente
num dia nacional de luta contra o desemprego. As formas serão

escolhidas localmente. Esse boletim dá apenas algumas sugestões
Agora, nos cabe não deixar que pare essa luta que é de todos nós
Apesar das dificuldades, permaneçamos firmes na ação. na luta e
na certeza de que Deus está ao lado dos que lutam pela justiça e

que Seu Filho o Cristo Libertador caminha conosco para a libertação

A Equipe

BOLETIM CNPO I pAG. 2



Bis~oso~inam sobre desemp-rego~_~__
edãosuge~s~t~õ~e~s __

a clamor do povo humilde sobe de todas aspartes e
áreas de São Paulo e do Brasil e por ora não há quem o
acolha E o clima da anti-esperança, alimentado pelo de
semprego, o subemprego e ameaça de novas dispensas.

A Igreja não pode, nem quer, situar-se na posição cô
moda de quem não foi chamado a buscar soluções, que
seriam técnicas e profissionais. Pelo contrário, as angús
tias e esperançasdo povo todo devem ser assumidas por
quem está a serviço dos irmãos.

1. OS FATOS

Não há quem os conheça. Também não existe quem
não se veja atingido por eles.

A Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São
Paulo solicitou pesquisa especial sobre a questão do de
semprego. a trabalho foi entregue em julho último e ana
i isasobretudo os dados do primeiro semestre.

Por duas vezes, o Arcebispo de São Paulo reuniu
também os dirigentes cristãos de empresas, para lhes soli
citar contribuição específica nesta hora.

Nos últimos domingos, os padres e agentes de pasto
rai de diversas periferias consuItaram o povo a respeito da
situacão.

Os dados confirmam o que o noticiário nos transmite
todos os dias, de forma alarmante.

Conclui o trabalho científico encomendado pela
Comissão Justica e Paz:

"A partir 'de 1980, especialmente do segundo semes
tre, o governo brasileiro optou claramente por uma políti
ca recessiva, como forma de combater a inflação. Como
consequência, a desaceleração no crescimento industrial
manifestou-se com maior nitidez. Em vários ramos, já se
observam no primeiro semestre de 19B1 quedas absolutas
no valor da produção industrial. Esses fenômenos são
também claramente visíveis em outros setores como o
comércio e alguns serviços". '

Anal istas e produtores chegaram a verificar que a
produ~ão atingi.u pontos negativos absolutos, o que não
se verificou mais em todo o tempo do nosso desenvolvi
mento industrial após-guerra. Chegamos à situação cala
mitosa de 1929, afirmam alguns.

"A situação ganhou contornos de dramaticidade no
finai de 1980 e começo de 1981". No momento em que
escrevemos, chega a causar pânico, sobretudo na periferia
da cidade e nas fam ílias de renda mais baixa.

2. ELEMENTOS PARA A POLl ....ICA DE EMPREGO

Quando o emprego, no núcleo do sistema, cai, em
termos absolutos, a situação certamente atinge níveis dra
máticos, pois a oferta de trabalhadores é um processo
contínuo e rápido, tanto pelos imigrantes que nos chega
ram quanto pela juventude, que busca, pela primeira vez,
possibilidades de emprego.

Dizia-nos o PapaJoão Paulo II, no Morumbi:
"A primeira e fundamental aspiração de vocês é por

tanto trabalhar. Quantos sofrimentos, quantas angústias e

misérias não causao desemprego".
Depois, acrescenta ele, como Mestre e Pastor em

nome de Cristo:
"Por isso, a primeira e fundamentalpreocupação de

todos e cada um, dos homens de qoverno. pai rtlcos. din
gentes de sindicatos e donos de empresa, deve ser esta
dar trabalho a todos". .

Em seguida adverte àqueles que acham sero proble
ma crucial do emprego apenas um resultado mais ou me
nos automático de uma ordem e de um desenvolvimento
econômico.

a Papa João Paulo II, que experimentou em sua cal
ne asangústias do operário, termina insistindo'

"Teoria e prática econômicas devem ter a coragem
de considerar o emprego e suas modernas possibilidades
como um elemento central em seusobjetivos" IDiscursú
aos Trabalhadores em São Paulo, n9 5). .

A Declaração Universal dos Direitos do Homem ra
estabeleceu como consenso dos povos, em seu Artigo 23

3. APELOS DA IGREJA

Fazemosapelo a todos os nossosagentes de pastoral
leigos e padres, para incentivarem, nassuascomunidades
a criatividade indispensável nas horas de crise. a união de
todos para a solução dos problemas, a fim de detecta. os
sinais de esperançaem favor do povo.

as entendidos apelam para soluções seletrvas nas
quais os gastos públicos e os setores particulares compar
tilhem as responsabilidades. Nada no entanto se consequ:
rá, sem a ação determinada dos governos 'e de todas as
forças pol íticas, bem como sem a atitude patnónca e nu
manitária dos que mantém outras' parcelas de poder

Nesta hora, as nossascomunidades de base e outras
organizações populares assumem de imediato o' peso da
crise. Que elas saibam amparar todos os membros. para
que não falte sobretudo o alimento para as crianças. as
gestantes e para os mais pobres dentre os pobres A pen
feria de São Paulo tem sido, nos últimos anos, .0 cenárro
da solidariedade cristã. Os pobres deram provas de que é
possível repartir. Que o exemplo deles passeaanimar a
sociedade inteira, para a participação e comunhão indis
pensáveis.

A vida mais austera se une à felicidade daqueles que
salvam as vidas de pessoasque Deus colocou junto a eles
nos momentos decisivos da História, .

Meus Amigos:
As crises podem desesperar e costumam ·trázer con

seqüências irreparáveis. As mesmascrises no entanto tarn-
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oern conseguem provocar mudanças para melhor. Alterna
tiva é quase sinônimo de crise.

Que Deus conforte os que mais sofre e a todos nos
inspi~e ~ verdadeira, ~ridade social. Pela justiça e pela mi
sericórdia se constrói o mundo novo. !: este o caminho da
Esperança. . J

D. Paulo Evaristo Arns.

Frente, à situação de desemprego que toma conta do
País tenho procurado chamar a atenção de todos para a
verdadeira calamidade que se abate sobre o Povo: o de
semprego, o subemprego. Nem todos têm ainda consciên
cia à respeito da situação que estamos vivendo. Há sempre
o perigo de nos acostumarmos com a injustiça e de convi
vermos indolentemente com ela.

Vou apontando para soluções imediatas, de solida
riedade, entre o Povo. Que famílias dêem, de sua indigên
cia, aos que têm ainda menos. Na ajuda fraterna, a gene
rosidade do pobre é constante em nossa gente.

Acho urgente sustenta r-o ânimo de lutai U desem
prego e outras injustiças que pesam sobre o Povo não são
fatalidades e, sim, fruto da falta de vergonha do sistema
capitalista sem alma e opressor que aí está.

A grande palavra de ordem é união e organização
pressionadora para que:
a) o Governo crie imediatamente o Salário Desemprego.
Isto é possível, colocando-se paradeiro à corrupção, mor
domias, gastos em projetos faraónicos como, por exem
plo, usinas atômicas, corrida armamentista, renegociando
nossa dívida externa e outras sugestões que bons técnicos
estão fatigados de apresentar.
b) estabilidade e garantia de emprego
c) redução do horário de trabalho para 40 horas por se
mana, sem diminuição do salário.

Por fim, apelo para a fé e confiança em Deus Pai que
decididamente está ao lado dos empobrecidos e, em seu
Filho Jesus Cristo, caminha com seu Povo para a libertação.

(D. Angélico Sândalo Bernardino
Bispo Aux. de SP)

Como~g~ue~r~e_r_o __
salário·desemp-reg~o _

COMPANHEIRO: se você está desempregado, pro
cure Junto ao seu Sindicato melhores informações sobre a
AJUDA-DESEMPREGO, fixada pela Lei 4.923 de
28.12.65 que no artigo 59 autoriza ao Ministério do
Trabalho uma assistência aos trabalhadores que tenham
trabalhado em UMA mesma empresa durante 120 dias
diretos no valor de 80% sobre o salário mínimo regional
vigente. Apenas os desempregados por JUSTA CAUSA
não têm direito a essa ajuda.

A duração desta AJUDA-DESEMPREGO tem o
prazo de 6 meses, a partir da data do requerimento.

Essa ajuda se estende para treinamento e aperfeiçoa
mento da mão-de-obra, colocação de trabalhadores,
cadastramento e orientação profissional e cursos finan-
ciados). .

Em S. Bernardo e Diadema, os metalúrgicos, por
meio de seu sindicato, já solicitaram mais de mil pedidos
desta Ajuda estabelecida em Lei.

Diversos funcionários da Rede Associados de Rádio
e Televisão (TUPY) foram beneficiados por essa Lei que
se enquadra na solicitação que devem fazer todos os
trabalhadores que estiverem ligados a empresas falidas ou
em fase de falência-parcial.

Essa Ajuda é parte de contribuição sindical, corres
pondente a um dia de trabalho de todos os trabalhadores,
anualmente.

O SALARIO-DESEMPREGO EMOUTROS PAISES

FRANÇA - O desempregado de menos de 50 anos
tem direito a um mínimo de 70% do salário, durante 26
meses. Com mais de 50 anos o prazo é de 30 meses. Os
prazos são prorrogáveis: para pessoas de menos de 50
anos, o máximo de 3 anos, com mais de 50 anos, o
máximo de 5 anos.

Bt:LGICA - O desempregado recebe 60% do salário
médio, durante o primeiro ano, depois a ajuda a 40%, sem
prazo determinado pela lei.

NORUEGA - o desempregado tem direito a uma
ajuda não inferior a 75% do seu salário básico, durante o
prazo de 40 semanas. Para cada dependente menor de
idade, recebe uma ajuda adicional. Desempregados com
64 anos em diante têm o aireito de 1 ano de ajuda.

SUt:CIA - o desempregado recebe durante 300 dias
úteis uma indenização diária até 91,7% do último salário.
Pessoas com mais de 55 anos têm direito a 450 dias de
ajuda.

ALEMANHA OCIDENTAL - o desempregado rec
be 68% do seu último salário, durante o 19 ano. Depois
tem direito a 58%, sem prazo limitado.

ESPANHA - Com a "abertura", que se seguiu após
a morte de Franco o desempregado recebe 75% do seu sa
lário nos primeiros 6 meses. O prazo é prorrogável até um
máximo de 1 ano e meio.

Em todos esses países, o desempregado ainda recebe
outras formas de ajuda e facilidades. Em primeiro lugar,
ao ser despedido "sem justa causa", recebe uma inden iza
cão da firma que varia de 15 dias a um mês por ano de
trabalho, independente da ajuda de trabalho. Em segundo
lugar, existem Agências de Empregos governamentais, que
se encarregam de procurar trabalho para ele. E quando o
emprego for em outra cidade, o governo paga os custos de
mudança para ele e sua família. E, finalmente, o desem
pregado tem direito a um curso de formação profissional
gratuito, quando não tiver especialização ou para mudar
de profissão, quando houver pouca procura na sua espe
cialidade.

OUTROS DADOS - o SALARIO-DESEMPREGO FAZ
PARTE DAS REIVINDICAÇOES DA ÜLTIMA CAMPA
NHA SALARIAL DOS SINDICATOS DO ABC.
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CONClAT · p-Iano de
lutas e reinvidicaç_õe_s__

participação majoritária de trabalhadores do cam
po e trabalhadores urbanos (produção, comércio,
etc), e uma pequena participação de trabalhadores

profissionais liberais é um dos aspectos mais importantes
da CONCLAT.

TOTAL DE DELEGADOS : 5.247
ENTIDADES SINDICAIS : 1.126
TRABALHADORES RURAIS: 1.200
Isso mostra como a grande 'maioria dos trabalhado

res do campo e da cidade, estão buscando uma articula
ção nacional para responder organizadamente aos proble
mas enfrentados.

Outro aspecto importante é que boa parte dos dele
gados trouxeram propostas iniciais concretas sobre como
avançar para essa organização

- em relacão às lutas imediatas
. plano de lutas
• 1Ç> de outubro
a partir da í: greve geral
- passos concretos para a central dos trabalhadores:

PLANO DE LUTAS
A CONCLAT, fruto das lutas dos trabalhadores nes

tes últimos anos, e concretização da necessidade da classe
trabalhadora de se organizar e se unificar para melhor en
frentar o patronato e o governo, ocorre num momento de
suma importância. Período em que o país atravessa uma
grave crise econômica gerada pelos patrões e seu governo,
que lançam uma grande ofensiva contra os trabalhadores,
traduzida em miséria e desemprego.

Contra isso os trabalhadores têm respondido com
greves e mobilizações. Porém a divisão o enfrentamento
isolado nos debilita. Está na hora de dar um passo à fren
te, através de um PLANO DE LUTAS com reivindicações
e calendários unitários que prepare a GREVE GERAL.

Para isso a CONCLAT aprova:
I - REIVINDICAÇOES CENTRAIS
a) CONTRA O DESEMPREGO
1 - Estabilidade no Emprego desde o 19 dia de trabalho.
2 - Salário Desemprego, pago pelo governo.
3 - Pela Redução da Jornada de Trabalho sem redução

de salários (jornada máxima de 40 hs semanais e es
cala móvel de horas de trabalho que assegure a ma
nutenção e ampliação do quadro de funcionários).

4 - Pela aplicação de um plano ~ obras _públicas que
atenda às necessidades da população e absorva a
mão-de-obra desempregada.

b) CONTRA A CARESTIA
:- Congelamento dos preços dos gêneros de primeira

necessidade.

2 - Escala móvel de salários com reajustes salariais au
tomáticos trimestrais, de acordo com o DIEES~.

3 - Reforma Agrária, sob o controle dos trabalhaaores:
terra para quem nela trabalha; crédito aos pequenos
produtores agrícolas; garantia de _preço~ rnirurnos:
distribuição pelo Estado da produçao aqr ícola com o
fim dos intermediários e atravessadores.

4 - Nenhum aumento no desconto de 8% do INPS, me
lhoria no atendimento médico e hospitallar sem
qualquer taxa paga pelos trabalhadores além dos 8%,
reajustes das aposentadori.as e pens~e~, ~e acordo
com os reajustes da categona do beneficiário. .

5 - Salário Mínimo Real Unificado que garanta a subsis
tência do trabalhador e de sua família.

c) LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL
1 - Pelo fim das intervenções em todos os sindicatos de

trabalhadores
2 - Pela absolvição dos dirigentes sindicais condenados

pela Lei de Segurança Nacional.

II - CALENDAF110
1 - Entrega das reivindicações no dia 19 ~~ ou!ubro: .

Neste dia os trabalhadores se mobilizarão unifica
damente num DIA NACIONAL DE LUTA, cujas
formas serão determinadas localmente (por exem
plo: atos públicos, marchas, assembléias e greve onde
for possível).

2 - Prazo até 15 de novembro para que o governo res
ponda às reivindicações.
Concentração em Brasília neste dia com caravanas
organizadas pelos estados, para receber a resposta do
governo às reivindicações.
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I -FORMAS E MEIOS DE MOBILlZAÇAO
1 - Que até a data da entrega das reivindicações, os sin

dicatos realizem assembléias para discutir com as
bases o plano de ·Iutas e a necessidade da preparação
da GREVE GE RAL caso as reivindicações não sejam
atendidas. Que nessas assembléias se prepare o DIA
NACIONAL DE LUTA em cada cidade.

2 - Que seja elaborado um cartaz unificado com as rei
vindicações centrais e os calendários aprovados.
O ENCAMINHAMENTO DO PLANO DE LUTAS E
AS NEGOCIAÇOES FICARAO SOB A RESPON
SABILIDADE DA COMISSAO NACIONAL
PRÚ-CUT.
ATENÇAO - A CONCLAT está sendo o aconteci

mento mais importante do movimento sindical brasileiro.
Seus participantes deram ao país a maior lição de prática
democrática. Cabe a nós, agora, não deixarmos que fique
apenas no papel dos relatórios e da imprensa, o que foi
pensado e decidido pelos nossos companheiros de luta.

Vamos unidos na ação. em cada localidade onde nos
encontrarmos, divulgar e praticar suas grandes decisões.
Contamos com você, companheiro!



19 Conclat - con_ferência Nacional da Classe Tra
balhadora realizada na _Praia Grande Santos-Si",
nos dias 21, 22 e 23 de Agosto, reuniu 1.126 enti

dades sindicais de todo o Brasil, através de 5.247 delega
dos (da cidade e do campo). Esses delegados se dividiram
em 6 comissões para discutir:
• Direito do Trabalho;
• Pol ítica Salarial e Econômica;
! Previdência Social;
• Pol ítica Agrária;
• Sindicalismo;
• Problemas Nacionais, e encaminhar ao plenário propos

tas sobre cada um desses temas e um plano de lutas.

Na abertura solene, entidades sindicais de outros
pa íses (Itália, França, Uruguai, Portugal e Angola) sauda
ram a Conelat.

Naquele momento já se podia dizer que a Conclat
era uma vitória, pelo fato de reunir tão grande número de
delegados e entidades sindicais do campo e da cidade,
assumindo solidariamente propostas combativas e por ter
dado aos trabalhadores brasileiros a possibilidade concre
ta de retomada das relações internacionais.

No início dos trabalhos, quando as 6 comissões co
meçaram a escolher suas mesas diretoras, já se podia sen
tir o quanto a Conclat iria marcar o movimento sindical.
Nenhum sindicalista tido como pelêgo, manobrista ou cu
pulista teve sua indicação aceita para presidir, secretariar
ou relatar os trabalhos que contaram com a participação
ativa de todos os delegados.

'1!> de Outubro
DIA NACIONAL
DE LUTA

Foi essa a tendência marcante que nos plenários de
cidil,! soº-r:_ea pauta, o ançarninhamento das lutas e a orga
nização da classe trabalhadora brasileira daqui pra frente.

O plenário manifestando-se através de aplausos, vo
tações e palavras de ordem, garantiu o encaminhamento
democrático das decisões ali tomadas. Um fato significa
tivo foi a aprovação de sindicalistas de base na Comissão
pró-cut.

A unidade sindical se faz através da ação:
A quase totalidade dos delegados manifestou-se a

favor de que a unidade sindical deve ser constru ída atra
vés da ação e da luta condenando aquelas visões e práticas
que fazem da unidade sindical monopólio de tendência
pol ítico-partidária.

Desafio:
Todos os trabalhadores brasileiros estão chamados a

encaminhar o plano de lutas, a preparar a formação da
Cut pela base e fazer do 19 de Outubro o in ício de uma
nova etapa no sindicalismo brasileiro.

Encaminhamento:
- Divulgar amplamente as resoluções e o significado da

Conclat, nos locais de trabalho, nas Assembléias sindi
cais, nas Associações de moradores, nas reuniões da
Pastoral Operária etc;

_ Motivar todos os trabalhadores a participar do 19 de
Outubro;

_ Utilizar todos os meios possíveis para discutir com os
companheiros, como participar do 19 de Outubro,
desde a conversa ao pé de ouvido, (nos intervalos de
trabalho, no transporte, em todos os lugares onde seja
possível), até cartazes, murais, panfletos, reuniões,
assembléias, etc;

- Se o sindicato da nossa categoria é combativo, contri
buir das mais variadas formas para favorecer uma am
pia participação da nossa categoria nas atividades desse
dia.

- Nos sindicatos onde existem movimentos de oposição,
pressionar as diretorias para que real izem assembléias
e assumam a mobilização do 19 de Outubro;

- Nos sindicatos onde não temos influência e onde não
existe oposição sindical, o 19 de Outubro poderá ser
uma oportunidade para começar motivar e articular os
companheiros para assumir a convocação, organização
e mobilização para este dia;

- Buscar formas de ação e manifestações que una todas
as categorias de trabalhadores na luta contra o desem
prego;

- Divulgar as resoluções e fazer apelo a Bispos, padres,
agentes e leigos para incentivarem suas comunidades a
participar desse Dia;

- Promover celebrações que ajudem os trabalhadores a
descobrir o sentido cristão desse Dia Nacional de Luta
pelo Direito ao Trabalho.
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Desemprego
e Subemprego

A GRAVIDADE DO CANCER

Nenhum câncer se desenvolve com tanta ra
pidez como o desemprego no Brasil...

Os dados estatísticos estão, diariamente, nos
jornais e ninguém pode contestar os enormes ma
lefícios dessa doença incurável, na situação atual.

Considerando os últimos dados estatísticos
do IBGE vemos como exceção de Belo Horizonte
que a taxa de desemprego aumentou em todas as
outras grandes capitais.

JUNHO/81

8,91
7,15
8,98
5,96
9,66
8,51

JULHO/81
%

9,12
7,49
8,82
6,06
9,90
9,19

RIO DE JANEIRO
S. PAULO
BELO HORIZONTE
PORTO ALEGRE
SALVADOR
RECIFE

Em julho de 81 há mais de 189 mil trabalha
dores desempregados do que em julho de 80. Como
se vê o desemprego está crescendo assustadoramen
te em torno de nós. Ele é uma das armas, usadas
pelos patrões, para tentar impedir e desestimular as
lutas dos trabalhadores por melhores salários e boas
condições de trabalho. O desemprego é o início de
uma vida miserável, da marginalidade e da prosti
tuição. Prostituição da própria profissão levando
grande força de trabalho brasileiro d situação de
subemprego - primeiro "fruto" do desemprego.

Em dois meses - março/81 a maio/81 - o nú
mero de subempregados nas grandes capitais: S.
Paulo, Rio de Janeiro, B. Horizonte, Porto Alegre,
Recife e Salvador, passou de 939.911 para 1.617.346.
De 8,36 passou para 14,41% (lBGE).

As multinacionais, apoiadas por políticos go
vernamentais, impuseram o FGTS, que é a princi
pal arma "legal" para criar a rotatividade de mão
de-obra e o imenso "exército de famintos", de de
sempregados. Muitos de nossos companheiros
quando desempregados aceitam toda forma de hu
milhação patronal.

Naseconomias atrasadas, entre elas a do Brasil,
não existem mecanismos para garantir a sobrevivên
cia dos desempregados. Passado algum tempo de
desemprego - no qual o trabalhador consome o
seu Fundo de Garantia - a única possibilidade de
garantir o sustento para a família, de um grande
número de desempregados, é procurar algum tipo
de ocupação transitória ("bicos"), aumentando a
grande faixa de subempregados.
-- -
OBSERVAÇOES FINAIS (IBASE - agosto/81)

Os dados sobre desemprego e subemprego no
Brasil, associados aos de salários, rotatividade e
horas trabalhadas indicam o verdadeiro caráter do
desenvolvimento capitalista no Brasil:

a) De um lado as grandes empresas transnacio
nais e nacionais privadas, subsidiadas e apoiadas
pelo Estado realizam grandes investimentos, acu
mulam lucros e desenvolvem atividades de tal mag
nitude que colocam o Brasil como décima potência
mundial.

b) De outro lado a massa de assalariados ape
nas sobrevive, em condições de miséria, pobreza,
desemprego, migrações forçadas e privações de to
da ordem, que mesmo os dados oficiais não conse
guem esconder.

Como integrante do capitalismo transnacio
nalizado, o Brasil gera riquezas mas não as distri
bue, moderniza seus aparatos produtivos sem preo
cupar-se em criar o máximo possível de empregos,
dado que a força de trabalho entra no cálculo de
lucro e não do bem estar social.

Sem mecanismos político-institucionais efica
zes para expressar suas reivindicações, a população
se vê entregue a um processo de dominação que a
desorganiza, a divide, a empurra para os grandes
centros urbanos e a submete ao desafio permanente
de lutar (ãs vezes) pela simples sobrevivência.

. -

__ COMPAN H EI RO! _ __;"_~ ----....
Este Boletim é seu. Envie suas críticas. sugestões. fotografias.
desenhos. notícias. experiências. relatórios de encontros. ava
liações. boletins. enfim. tudo o que possa contribuir com o
trabalho da Pastoral Operária.
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m Nova .Iguaçu foi formado um Comité contra o desemprego tendo como objetivo organizar e esti
mular a solidariedade entre trabalhadores desempregados e empregados de todo o Brasil.
!: u~!!_Org_é!!1izaçãoindependentemente !lue cO!"!éI.I;_!)_IT1a Eélrtici~9ão da Pastoral Operária, ACAM,

Casa do Trabalhador, CEMOP, COJp, Movimento Negro da Baixada, etc.
Faz sua a luta:
• contra o desemprego
• contra as demissões
• pela estabilidade no emprego
• pela liberdade sindical

Ouern tem burro não compra cavalo
Manaus:
Aproveitando a epidemia do desemprego, os

patrões da Springer e de outras firmas do Distrito,
estão despedindo as pessoas que recebem salário
maior. É o caso das calibradoras que recebem quase
o dobro das montadoras. Pondo na rua as calibra
doras naturalmente que o trabalho delas deve ser
feito pelas montadoras. Como as calibradoras ga
nhavam quase o. dobro das montadoras, o resultado
é bem promissor para os patrões.

Como as montadoras não possuem carteira as
sinada (e só esse fato já merece um grito de abalar
as montanhas) é mais fácil levá-Ias pelo cabresto.
Tem aquelas que já acumulam três ofícios: montam,
calibram e fazem faxina. Bonito, né!? Bem diz o di
tado: "Quem encontra um burro não compra cava-

10". Uma funcionária trabalhou 17 horas na Sprin
ger e recebeu Cr$ 80,00. Foi reclamar, mas ficou
por isso mesmo!

E mais outra: agora as coisas ficaram mais di
fícil na Springer! Para uma montadora chegar a ter
carteira assinada. ela deve passar por três estágios:
A, B e C. O período mínimo para uma pessoa con
seguir passar pelos 3 estágios é de 3 a 4 anos.

Outra coisa que se notou nas despedidas aqu i
e em todo o país: é que se procurou jogar no olho
da rua aquelas pessoas que já tinham os olhos mais
abertos que os demais e pensavam em possível or
ganização dos trabalhadores para a reconquista dos
direitos solapados pelos patrões e pelo governo
"patronal".

(Do Boletim O PARA FUSO/Manaus)
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~P [E]meia noite. Estou cansado, com fome e com sono. Você não está companheiro? POxa, eu não
~ aguento mais essa estória de trabalhar até meia noite. Como fazer para sair dessa?5 E difícil porque na firma que eu trabalho aconteceu o seguinte: - tentamos fazer um.a comissão de
I:! fábrica mas não deu certo, porque os diretores chamaram um por um na sala do chefe e disseram que se
a:l não trabalhássemos até a meia noite eles nos obrigariam a trabalhar até às 22 horas do sábado porque,
W d...... segundo eles, ao entrarmos na firma assumimosum compromisso sendo que não assinamos na a.t E bom explicar-lhes companheiros, que trabalhamos das 5 h da manhã até és 11 h e voltamos das 18
8 até às 24 h e no dia seguinte pegamos és 11 da manhã e saímos és 18 h, inclusive com menores e mulheres

trabalhando após as 22 horas.g E tem mais companheiros, nem sempre as horas extras os remunerados e o adicional noturno são pa-
p; gos corretamente e se reclamamos, ameaçam mandar-nos embora por justa causa. Você acha certo isso
f:c. companheiro?

LI ~---------------------------(B-o-'-et-im--B-A--R-R-I-G-A-v._~__Z_IA~-_A__m_e_n_c_an_a_-__S_p_) ~

HORAS EXTRAS

Pescadores dize--m -basta aos abusos
na Colônia Z 20

o Pará a Comissão Pastoral dos Pescadores
enviou carta à federação se solidarizando
com os pescadores de Santarém nas justas

reivindicações por eleição na sua colônia Z-20 e na
denúncia das arbitrariedades cometidas pelo atual
interventor da Federação das colônias de pescado
res do Pará, não só naquela colônia como em todo
o Estado.

Também chamou a atenção da Marinha e da
SUDEP para a responsabilidade que têm em casos
como este.

Na carta; a CPP conta que a queixa dos pesca
dores do Estado do Pará já vem de longa data con
tra o interventor daquele Estado que nunca defen
deu os interesses dos pescadores mas está a serviço
de interesses de grandes firmas exportadoras de
peixe que estão invadindo a região.
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Luta p-ela terra
Posseirosdas~jados emTa~ará da Serra

No dia 15 de julho, um grupo de 80 posseiros do munic(pio de
Tangará da Serra - MTa 300 Km da Capital, chegaram em

Cuiabá e acamparam em frente él Assembléia Legislativa para
denunciar às autoridades e â opinião pública O clima de terror

que foi instalado em suas terras e exigir que seus direitos
sejam respeitados.

No dia 14 de julho um pelotão da PMdespejou cerca de 300
posseiros que ocupam uma área de terra devoluta.

Policiais e jagunços deram pancadas, cortaram redes, jogaram
alimentos fora, queimaram barracos, destruiram mercadorias.

Recolheram os posseiros na delegacia fizeram assinar uma
lista e s6 depois disseram que aquelas assinaturas eram uma

declaração que estavam de acordo em desocupar a área.
A grande maioria são trabalhadores que tinham seus contratos
de arrendamento vencidos em outras fazendas, gente que não

tem terra para trabalhar.

CPT deRondonôpolis

Pastoral Op-erária de S. Leop-_o_ld_o__ _______,
e Colatina

No mês de maio houve em Caxias do Sul um encon
tro de aproximadamente 70 pessoas de 8 dioceses do RS,
mais alguns participantes de se, Paraná e Rio de Janeiro.

Também estiveram presentes os bispos D. Sinésio
Bohn de Novo Hamburgo, D. Paulo Moretto de Caxias e
D. Cláudio Hummes de S. André, SP.

O pessoal trocou experiências, sentiu que os traba
lhos de pastoral operária que existem no RS são isolados,
sem uma estrutura de apoio e sem uma articulação mais
sólida a nrvel de dioceses.

No final do encontro foi escolhido um membro de
cada uma das dioceses presentes que ficaram responsáveis
pela coordenação nas respectivas dioceses. Também fo
ram nomeadas três pessoas para a articulação estadual.

No mês de junho um grupo de pessoas se reuniu em
S. Leopoldo para debater a possibilidade de se fazer um
trabalho de Pastoral Operária em S. Leopoldo, numa ten
tativa de se levarem adiante as propostas tiradas no En
contro de Pastoral Operária em Caxias do Sul.

COLATINA - ES
Colatina é uma cidade que está localizada pratica

mente no centro do Estado do Espfrito Santo. Apesar de
não ser muito grande possui várias fábricas, que como em
todos os lugares desfruta dos trabalhadores. Neste contex-

to é que a Pastoral Operária começou com pequenos gru
pos a partir das necessidades que os próprios operários
levantavam. Foram organizados curso de formação sobre
Leis, possibilitando assim uma compreensão dos seus di
reitos.

Atualmente existem 8 grupos, em sua maioria com
postos por trabalhadores de diversas caregorias, funcio
nando em bairros da periferia. Uma equipe de animadores
que se reunem mensalmente dinamizam as reuniões que
junto com outra equipe, formada. por representantes de
todos os grupos, tentam articular todo o trabalho para
que pulverize. Com esta mesma preocupação é que tam
bém foram promovidos alguns conta tos com sindicatos
autênticos.

A atuação dos membros da Pastoral Operária vem se
desenvolvendo através de pequenas lutas nos locais de tra
balho, como também de forma mais ampla através da rea
lização de 2 Assembléias. Acontecem, ainda, encontros
periódicos de formação e troca de experiências buscando
sempre a elaboração de pequenos projetos de ação em
conjunto.

Esta caminhada significa a busca de transformação
desta sociedade, para que tenha fim a opressão do homem
sobre o homem, e possamos chegar a um relacionamento
de justiça. Ainda mais porque esta foi a luta de Jesus Cris
to pela implantação do Reino, anunciado e assumido hoje
pela Igreja na América Latina.
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EXPEDIENTE

Boletim da
Comissão de
Pastoral
Operária

Apresentação
O ano de 1982 se apresenta para nós trabalhadores brasileiros, como um

ano de importância decisiva.

Junto com a luta pela sobrevivência que temos que levar adiante no
dia-a-dia, (os problemas de desemprego, o salário baixo, o desenfreado
aumento do custo de vida, as expulsões de terra no campo e na cidade), temos
que enfrentar dois grandes desafios que são: as eleições de novembro e o
CONClAT (Congresso Nacional da Classe Trabalhadora), que está previsto
para o mês de agosto.

Para responder a estes desafios, a Pastoral Operária fez seu
planejamento que, em grandes linhas está publicado neste Boletim.

A Pastoral Operária do Nordestão se reuniu e discutiu amplamente
os problemas mais sentidos, e as formas de orqanizaçâo dos trabalhadores da
região.

Para ajudar a situar as constatações feitas neste encontro, damos
alguns dados globais da região.

Sob o títitulo CElEBRAÇAO DA LIBERDADE, estamos
publicando a homilia feita por D. José Maria Pires, na missa dos Quilombos,
dia 22/11/81, cujo conteúdo expressa a luta dos negros para ocuparem seu
lugar na Igreja e na sociedade.

Por fim, uma experiência de luta num bairro, motivada e conduzida
por um grupo de donas de casa, de São João de Meriti, RJ, mostra a grande
contribuição que podem dar as mulheres para o avanço do movimento
popular.

Anexa a CNBB
Setor leigos linha 1
Secretariado
CP 84 366
27 180 - Volta Redonda RJ

ASSINATURA ANUAL:
Cr$ 100,00

ASSINATURA DE APOIO:
Cr$ 200,00

IMPORTANTE:
Envrar vale postal em nome de
Edna Turazzi
C.P, 84.366
27 180 - Volta Redonda, RJ

Todas estas ações, revelam que estamos contribuindo com a
construção do Reino de Deus. Portanto companheiros, desejamos a vocês
muita disposição, decisão e coragem para enfrentarem este novo ano.

A Equipe

Boletim da CPO·Nacional
LEIA, DISCUTA, DIVULGUE ...
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Dados gerais--------
sobre a região

A região é formada por 9 Estados da Federação com
1.375 municípios. Tem uma superHcie total de
1.548.672 Km2, dos quais 936.993 Km2 estão

no denominado Polrguo das Secas.

A região Nordeste segundo o Censo tem uma po
pulaçãode35.419.156 habitantes, dos quais 17.959.640,
ou seja 50,7% moram nas áreas urbanas e 17.459.516, is
to é, 49,3% vivem nas áreas rurais.

Os Municípios mais populosos da região em 1980:

1.506.602
1.308.919
1.204.738

Salvador
Fortaleza
Recife

A população nordestina é muito jovem,
19.101.205 habitantes, tem menos de 20 anos, o que
corresponde a 56,3% da população total da região. A
mortalidade infantil é muito elevada. Dos 649.997 nas
cidos vivos na região em 1978, 238215 já faleceram, ten
do falecido antes de 1 ano de vida 81.829 crianças.

O número de nascidos mortos também é muito
elevado, tendo atingido no ano de 1978, um total de
15.422, geralmente por causa de carência alimentar, ou
doenças sociais.

POPULAÇAO ATIVA

A população trabalhadora da regiã'o é formada
por 12.125.000 habitantes, dos quais 7.070.400 são la
vradores e 3.453.300 são assalariados urbanos. Dentre os
assalariados urbanos se destacam os trabalhadores na in-

dústria, com 1.809.109 pessoas.

Nas regiões metropolitanas do Recife, Salvador e
Fortaleza se concentram a maioria dos 3 milhões e meio
de assalariados urbanos.

SALARIOS

Na área rural, 5.503.631 agricultores ganham até
um salário mínimo, o que corresponde a 77 .8%dos tra
balhadores agrícolas da região. Outros 10,0% ganham de
1 a 2 salários mínimos, o que dá 87,8 dos trabalhadores
agrícolas numa faixa de rendimentos que vai de O a 2
salários mínimos, pois uma parte da mão de obra fami
liar, não recebe salário de espécie alguma, além da ali
mentação e objeto de uso pessoal.

Entre os trabalhadores da indústria, 975.828, ou
seja, 53,9% recebem até 1 salário mínimo enquanto ou-

Nordeste-----,----
tros 545.104, o equivalente a 30,2% dos trabalhadores
industriais ganham entre 1 a 2 salários mínimos. Estão,
pois, na escala mais baixa de rendimentos 84,1% dos tra
balhadores em estabelecimentos industriais da região.

No conjunto dos trabalhadores da região,
8.586.146, ou seja 70,4% ganham até 1 salário m Inimo
regional, enquanto outros 2.183.316, isto é, 18,0% con
seguem ganhar entre 1 e 2 salários m Inirnos.

CONCENTRAÇÕES DAS TERRAS

O Nordeste é uma região onde as atividades pre
dominantes são rurais, mas a concentração das terras é
mais forte também.

Na região encontramos 2.351.416 dos estabeleci
mentos agrícolas registrados pelo Censo agrícola de
1975, o que corresponde a 47,1 % dos estabelecimentos
agrícolas do país. Em compensação a área desses esta
belecimentos era de 78.690.488 hectares, 24,3% ape
nas da área registrada para o pa is, pelo Censo agrope
cuário.

A atividade agr Icola predominante no Nordeste
tem sido secularmente o cultivo de cana de açúcar, ba
seada em grandes extensões de terra. Há também a pe
cuária extensiva, com muito baixo rendimento e no Sul
da Bahia, em áreas fora do Pollgono das Secas, a lavou
ra cacaueira.

Como resultado da lenta evotução desse tipo de
agricultura, a maioria dos agricultores sem terra está no
Nordeste.

Além dos assalariados agrícolas, encontramos na
região 480.578 dos 855.780 parceiros que existem no
pa is e 534.845 dos 916.573 posseiros registrados pelo
Censo de 1975.

SITUAÇÃO DE SAÚDE

A assistência hospitalar na região é muito precária
ainda. Enquanto o Estado de S. Paulo tem 129.765 lei
tos hospitalares e o Estado do Rio de Janeiro 70.560
desses leitos, em toda a região Nordeste havia em 1978:

1.446 Hospitais ou seja 4 por 100.000 habitantes
2.667 Postos Saúde ou seja 8 por 100.000 habi

tantes
78.763 leitos hospitalares, ou seja 2 por 100.000

habitantes.

Fontes Consultadas
1 - SINOPSE Preliminar do Censo Demográfico de

1980.
2 - Censo Agropecuário de 1975.
3 - Anuário Estatístico do Brasil 1980.
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Desafios para 1982
Nos dias 5 e 6 de dezembro de 1981, reuniu-se a Comissão Ampliada da Pas

torai Operária do Brasil, no Colégio Assunção, no Rio de Janeiro, para fazer uma
avaliação dos trabalhos em 1981 e traçar algumas pistas de atuação para 1982,
dentro dos seguintes temas:

1. Avaliação da marcha da classe operária no que se
refere às áreas:

• SINDICAL
• POLiTICA
• ECONÔMICA
• ECLESIAL

2 Avaliação da caminhada da Pastoral Operária em
1981.

3. Planejamento da ação organizada da Pastoral
Operária para 1982.

Um texto base, preparado pelas Pastorais dos Es
tados, serviu para fundamentar a discussão. Durante os
debates foram levantadas as seguintes questões:

a) Para que a CUT não seja mais uma estrutura monta
da de cima para baixo, as questões sindicais deixam
ser levadas para discussão nas bases.

b) Necessidade de aprofundar as duas correntes que
atuam no interior do movimento sindical, para ter um
posicionamento correto.

c) Importância de participar dos acontecimentos sindi
cais com propostas discutidas e articuladas anterior
mente.

d) Passar de. uma atitude de lamentação para uma
avaliação e autocrítica permanente, que nos leve a
agir de maneira organizada.

e) A divisão das Oposições fortifica o peleguismo.
Que fazer diante disto?

f) Ajudar os trabalhadores a descobrirem a dimensão
pol ítica da sua participação nos sindicatos.

g) A classe operária terá participação política impor
tante na medida em que tiver movimento popular e
sindicatos fortes.

h) Não esquecer a dimensão internacional da classe
operária e a importância da solidariedade em nível in
ternacional.

4. Avaliação da caminhada da Pastoral operária em
1981.

Três perguntas foram levantadas para serem discuti
das nos grupos, segundo áreas de interesse.

- O que fez a Pastoral Operária?
- Em que medida acertou?
- Onde falhou?

Conclusões dos grupos:

AREA SINDICAL

Em todos os estados houve participação dos mili
tantes cristãos nas eleições sindicais, com vitórias e
derrotas. Nos ENClATES, na CONClAT, nas celebra
ções de 1? de Maio, no 1? de Outubro (Dia nacional de
luta contra o desemprego), nas Campanhas Salariais.

• Encontros sobre leis Trabalhistas e Sindicato.

Acertos:

• Participação nos acontecimentos que atingem os
trabalhadores, e nos trabalhos de base.

• Integração campo e cidade.
• Participação na luta sindical.

Erros:

• Papel tarefeiro da Pastoral Operária nas eleições
sindicais.

• A falta da discussão anterior leva à intervenção
deficiente e desorganizada.

• Formas diversas da Pastoral Operária se organi
zar e atuar nas diversas áreas.

AREA POLITICA:

• Os cursos de educação pol ítica e os serrunanos
Fé e Pol ítica, ajudaram a ter critérios de participação
e definição partidária. A questão pol ítica é mais ampla
que o Partido Político.

Falhas:

• Igreja Tradicional impede maior avanço da Pas
torai Operária em algumas regiões.

• Enfraquecimento de Grupos de Base.
• Fraca formação pol ítica.

AREA ECONÔMICA-:

A Pastoral Operária desencandeou campanha con
tra o desemprego. Todos os estados realizaram ações
concretas - comitês de solidariedade, fundo de desem
prego, pesqu isa, etc.

Erros:

• A Pastoral Operária a nível nacional não marcou
uma posição frente ao desemprego.

• Não desencadeou um trabalho de massa frente a
esse problema.

• Ações assistencialistas que não põem em ques
tão o sistema que gera o desemprego.
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AREA ECLESIAL:

o que foi feito?
• Criação de núcleos de conscientização.
• Pastoral Operária favoreceu a criação de Associa

ções de moradores.
• Promoção de semanas de reflexão sobre Igreja e

Problemas sociais-
• Peça de teatro para conscientização nas peri

ferias.

• Opção da Igreja em assumir a caminhada da
classe trabalhadora.

• Reuniões, encontros de aprofundamento.
• Comunicação aberta através de folhetos, bole

tins, roteiros de reflexão, sempre que havia um fato
maior.

• Formação de novos núcleos.
• Participação na organização do 1~ de Maio.

AVALIAÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL
• Preparação da atuação dentro da CONClAT,

ARTICULAÇÃO (Boletim trouxe sempre reflexão so
bre a CONClAT e houve lugares em que foi o único ma
terial de discussão do assunto).

• Informação sobre processo de eleição sindical
nos vários lugares, através do Boletim, visitas de compa
nheiros, etc.

• Apoio às chapas, às campanhas eleitorais. Apoio
financeiro.

• Apoio ao projeto do Dia Nacional de Luta con
tra o desemprego. Incentivo à formação de Comitês
contra o desemprego.

• Apoio, desde o in ício. ao Movimento da Arti
culação sindical.

Falhas:

• Na contribuição para a Articulação - Presença
mais física do que posicionamento pol ítico.

• Falta de organização interna da Comissão. Cada
membro trabalha mais por si mesmo do que como Co
missão. Temos dificuldade de nos articular com os Cen
tros de Formação.

• Legitimidade dos representantes na Comissão
Nacional.

• A Comissão começou como provisória e até hoje
continua.

• Até que ponto as Pastorais Operárias locais estão
em conexão com a CPO nacional?

"CPO lN FORMA'" E BOLETIM
Tem tido grande aceitação do "CPO INFORMA".

O Boletim deve firmar-se mais em temas mais importan
tes para aprofundamento. Divulgar a Carta do Papa em
determinados pontos:

• O trabalho
• O economismo
• O materialismo
• A propriedade socializada
• O sindicato
• O desemprego
Procurar também publicar a carta do Papa em lin

guagem popular.

PlANEJAMENTO DA PASTORAL OPERARIA
PARA 1981

AREA SINDICAL:
Ter uma Plataforma de princ ípios.
• Posicionar-se contra a atual estrutura sindical e

defender o novo sindical ismo democrático, de base, in
dependente e autônomo.

• Conscientizar os trabalhadores sobre a pol ítica
sindical do governo e sobre o que seria um sindicalismo
autônomo e independente.

• Conscientizar os seus militantes no sentido de
que eles organizem grupos de fábrica com atuação junto
ao Movimento Operário.

• Conscientizar para filiação e participação nos
sindicatos tendo em vista a luta autônoma da elasse em
combate ao puro assistencialismo.

• Participar das Oposições Sindicais. Reforçar o
sindicalismo autêntico que se define contra a atual estru
tura sindical.

• Participar das campanhas salariais. Dar assessora
mento.

• Dar prioridade à formação da consciência cr ítica
do trabalhador. Aprofundamento da ação no seu proces
so de formação.

• Ter também uma atuação no bairro.
• Levar as propostas tiradas na 1~ Conelat para

aprofundamento visando a preparação da 2~ Conelat e
formação da CUT.

• Articulação ANAMPOS (João Monlevade) deve
ser melhor discutida e deve ter uma participação efetiva
da Pastoral Operária.

Abrir discussão nas cidades sobre:
• Nossa participação na Conclat.
• Unidade dos trabalhadores, vendo a questão do

pluralismo sindical e Central Única.

AREA POLITICA:

• A CPO fornecer subsídios para formação pol íti
ca, usando a linguagem dos trabalhadores (Pacote eleito
ral, propostas e práticas dos partidos).

• Elaborar uma cartilha de formação pol ítica.
• Promover cursinhos e debates nas Comunidades

de base, nas Associações comunitárias, nos grupos de
reflexão, nos grupos pastorais.

• Lançar a nível nacional, com divulgação ampla
nas bases, uma proposta unificada sobre os movimentos
populares, sobre a questão sindical e pol ítico-partidária.

• A Pastoral Operária deve discutir e enfrentar
também questões específicas que são problemas presen
tes de modo imediato nas lutas locais como desemprego,
etc. A ação deve começar a partir da realidade especí
fica.

AREA EGONÔMICA:
• Elaborar um subsídio em linguagem popular so

bre a pol ítica econômica do Governo para 82 e divulgá
lo junto aos trabalhadores.

• Fazer levantamento sobre os índices de desem
prego relacionando o problema com o projeto econômi
co capitalista e sua crise.

• Desenvolver uma campanha para fazer o paga
mento do salário desemprego, jogando deste modo o
. problema sobre o sistema.
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AREA ECLESIAL:
• As linhas de orientação devem ser as da CNBB

mas procurando responder à realidade operária com sua~
exigências e desafios.

• Procurar desenvolver uma "Teologia Operária"
que seja parte integrante e não um simples apêndice da
militância na realidade operária. Que o Cristianismo seja
algo que penetra e dá sentido e força à nossa luta. Ter
propostas para todos os níveis.

• Propiciar espaço para os militantes da Pastoral
Operária quando a manifestação de sua fé não é a mes
ma do conjunto da Paróquia.

• Apoio aos militantes da Pastoral Operária que es
tão em diretorias de sindicato no sentido de aprofunda
mento e troca de experiências.

• Em todos os estados formar comissões estaduais
de Pastoral Operária e eleger os representantes para a
Comissão nacional até dezembro de 82.

• Desenvolver maior entrosamento com a CPT e o
CIMI.

COMISSÃO NACIONAL:
• Em 82, ativar mais os encontros regionais - nor

te, nordeste, centro e sul. Sugestão: nos 4 primeiros me
ses fazer os encontros a n ívél estadual e regional. O na
cional será em junho, nos dias 19 e 20, no Rio. Será res
saltado o aspecto sindical, em vistas à Conclat,

• Assegurar a organização interna da Pastoral Ope
rária a n ívellocal e regional. Encaminhar as eleições para
representantes na Comissão Nacional para o fim do ano
de 82 .

• Encaminhar a formação de 3 subcomissões, den
tro da Comissão Nacional para se dedicar especificamen
te aos aspectos: sindical, pol ítico-econômico e eclesial,
encaminhar continuamente o questionamento sobre os 3
aspectos.

• Promover e acompanhar debates, encontros, etc.

Nordestão _
se reune _

C om a colaboração dos subsecretários regionais da
CNBB, realizou-se em Fortaleza nos dias 30-31 de
outubro e 1~ de novembro de 1981 o 1~ Encon

tro Norte-Nordeste de Pastoral Operária. Dele participa
ram 49 pessoas (trabalhadores - agentes pastorais -
sacerdotes e Bispos) vindos do Amazonas, Piauí, Ceará,
Pernambuco e Bahia. Estiveram presentes neste encon
tro o Cardeal D. Aloisio Lorscheider, D. Claudio Hum
mes, bispo de Sto. André, Pe. Agostinho Pretto, Pe. Vir
gílio Uchoa da CNBB e Castro Alves como assessoria.

No primeiro momento os participantes coloca
ram em comum os problemas mais sentidos pelos tra
balhadores da reqião, os acontecimentos marcantes e as
formas de organização dos trabalhadores, chegando às
segu intes constatações:

- Trabalhadores enfrentam juntos os problemas
de desemprego, o subemprego, o baixo salário e a cares
tia da vida; o transporte caro e deficiente; as más condi
ções de trabalho, a falta de segurança e os acidentes de
trabalho; o sindicato pelêgo; casas sem água, sem esgoto;
as doenças e o mal atendimento médico; o analfabetis
mo; o despejo no-campo e na cidade, e muitos outros.

- ACONTECIMENTOS MARCANTES QUE
ATINGIRAM A VIDA DOS TRABALHADORES:

- dissídios coletivos (como os trabalhadores da
Cana em Pernambuco);

- Enclat-Conclat - W de outubro (Dia da Luta
Contra o Desemprego);

- Projetos governamentais que estão sendo realiza
dos para o Povo e não com o Povo, na área urba
na e rural. É o caso do "Projeto Viver" na Zona
da Cana, do "Projeto Asa Branca e Emergência"
no Sertão. "Um por todos" e "Prornorar" na
área urbana;

- A reorganização partidária;
- Políticos criando associações de bairro paralelas;

- Centros Comunitários que oferecem jogos e di
versões ao povo, ocupando o tempo livre das
pessoas e debilitando a força de organização,
além de controlar a população;

- Assistentes sociais com papel fiscalizador e re
pressivo junto ao povo;

- Federação de conjuntos habitacionais da COHAB
controlada por policiais;

- Pacotão da Previdência;
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- Derrota da Sub-Legenda e a mudança do pacote
da Previdência;

- A nova lei do Usocapião que está provocando
mais expulsão no campo;

- A seca no Sertão e no Agreste;
- As invasões de terra e despejos.

FORMAS DE ORGANIZAÇAOo s depoimentos dos participantes mostraram que
apesar das limitações, os trabalhadores vêm reali

, zando sob diferentes formas, experiências de or
ganização" participação e decisão. Eis algumas delas:

- As lutas dos trabalhadores da Cana em Pernam
buco, por ocasião dos dissídios coletivos de 79-80 e
81. Em 1979, os trabalhadores de dois municípios pa
ralisaram o trabalho. Em 1980 todos os municípios
pararam uma greve geral. Em 1981, 100 mil trabalha
dores das usinas e engenhos de Pernambuco já tinham
tomado a decisão de paralisar os trabalhos (nas Assem
bléias realizadas em 23 e 27 de setembro), caso suas rei
vindicações não fossem atendidas, porém o TRT (Tri
bunal Regional do Trabalho) com o fim de evitar a gre
ve, julgou em apenas 4 horas as negociações do dissídio
coletivo para o exercício 81/82 e decidiu um salário uni
ficado para toda a categoria de Cr$ 12.852,60 conside
rando 4% no aumento de produtividade. O salário pre
tendido era Cr$ 13.940,30 e a produtividade em torno
de 12,8%.

- A campanha eleitoral e nova prática sindical
do sindicato dos metalúrgicos do Recife;

- As passeatas contra a seca;
- Os Encontros e Congressos sindicais;
- A criação de Associações profissionais; Domésti-

cas, construção civil, professoras e outros;
- Associação de bairro, formação de Conselhos

Comunitários e articulação em conjuntos habitacionais
da COHAB;

- Movimento contra a carestia;
- Apoio e solidariedade entre as lutas realizadas

a nível de bairro e sindical.
Tendo em vista as questões levantadas e visando

um maior aprofundamento do VE R, foram dadas algu
mas informações complementares que se resumem as
sim:

1. DESEMPREGO E A ROTATIVIDADE DA
MAO-DE-OBRA

S egundo o Ministério do Trabalho, 8% da mão-de
obra do país está desempregada e 20% subempre
gada. Em 1979, a população ativa do país era de

43 milhões e 800 mil. Em 1980 era de 40 milhões so
mente. Em 81, o desemprego se agravou e 1982 se anun
cia como um ano de grande desemprego.

ROTATIVIDADE

N o Brasil, a taxa anual de rotatividade é de 37,4.
Nas diversas regiões metropol itanas do pa (s, a ro
tatividade é bastante alta. Segundo dados da Se-

cretaria de Emprego e Salário do Ministério do Traba
lho, em Brasília é de 65,6, Belém 65,2, S. Paulo 41,5,
Belo Horizonte 44,6, Salvador 61,7, Recife 50,1, Forta
leza 59,6. Isto significa que em menos de dois anos as
empresas substituem quase todos os seus trabalhadores.
Em certos setores a rotatividade é mais grave. Na indús
tria de transformação, por exemplo, ela é pior. Para cada
100 pessoas há 40 em desemprego. Na construção civil a
taxa de desemprego é a ma is elevada, chega a 61%.

A rotatividade serve para nivelar os salários da cate
goria, pelo mínimo.

A MODERNIZAÇAO DAS INDÚSTRIAS PROVOCA
DESEMPREGO

A tualmente no Brasil, está havendo renovação da
indústria petroquímica e de automóveis. Surgem
novos modelos de carro. Quando essas indústrias

despedem os operários, visam se desembaraçar de mão
de-obra, porque os novos equipamentos exigem um me
nor número de empregados.

Durante muito tempo, o governo deu subsídios pa
ra essas empresas. Em Minas Gerais, o governo ajudou
essas indústrias cedendo incentivos fiscais, subsídios e
juros preferenciais. As indústrias não tinham, portanto,
nenhum interesse em se modernizarem. O governo agora
disse que vai cortar os subsídios. Daí a necessidade de
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modernização dessas indústrias. Os modelos de automó
vel serão produzidos em escala mundial. Há uma marca
de Chevette que é modelo mundial e que exige toda uma
técnica de produção semelhante.

Os industriais aproveitam-se da crise para fazer a
modernização. No entanto, convém não confundir:
quem causa a crise é o sistema, e os capitalistas dela se
aproveita, para saírem mais fortalecidos.

O problema da crise é de superprodução. Como ha
via muito auxílio do governo, as empresas produziram
além do que o mercado podia absorver, porque uma alta
percentagem da população está fora da faixa de con
sumo.

Diante disso, qual a resposta dos trabalhadores
combativos?

As autoridades do Ministério da Fazenda estão
acuadas. Os trabalhadores estão fazendo as mobiliza
ções, o que chamam de "dias de luta". Há implantação
de comissões de trabalhadores nas empresas. Na medida
em que o pessoal se mobiliza, cria bases nos locais de
trabalho. O caso da FIA T, por exemplo, foi resultado de
uma mobilização. A FIAT foi montada em 1952 (é a
mais antiga) pela Alfa Romeo. Criou a FNM, que era as
sociada ao governo. E uma empresa que agora só dá lu
cros porque já foi paga. Queriam fechar a fábrica visan
do receber indenização do governo. Começaram a fazer
cortes nos setores mais combativos. O pessoal se mobili
zou e não se deixou envolver na jogada.

Os pelêgos forneceram a Iista dos trabalhadores
combativos, mas não conseguiram impedir a luta. Essas
mobilizações permitem o crescimento da organizaçâ'o
operária.

2. POLfTICA SALARIAL DO GOVERNO
pol ítica salarial do governo foi inaugurad~ em

A 1936 com a lei do salário mínimo. A partir de
1965 o governo impôs aos trabalhadores a pol íti

ca do arrocho, através de rígida regulamentação salarial.
Desde então, os sindicatos combativos vem lutando pela
livre negociação coletiva. As greves de 78-79 possibilita
ram negociação direta. Em 30 de novembro de 79 entra

em vigência a nova Lei Salarial, estabelecendo reajustes
semestrais com base no INPC (índice Nacional de Preços
ao Consumidor) e segundo taxa de produtividade a ser
negociada entre trabalhadores e patrões. Na prática, o
salário dos trabalhadores é corro ído pelo constante au
mento do custo de vida e os patrões continuam rebai
xando os salários usando para isto a rotatividade da
mão-de-obra.

3. PROBLEMA HABITACIONAL

H á um fundo, que é alimentado pelo f-GTS (8% do
salário), com este fundo o BNH deveria comprar
as terras para construir residências populares. A

idéia era fazer tudo através de cooperativas para ficar
barato (INOCOOP). Mas criaram as APEs, que cons
troem privilegiando a classe alta e não a classe trabalha
dora.

A proposta do sindicato combativo é que o BNH
seja um banco-cooperativa dos trabalhadores.

4. POLfTICA SINDICAL

H á duas propostas de organização sindical. A unida
de sindical propõe uma CUT vertical. Em cima,
o Ministério do Trabalho. Ligado a ele estaria a

CUT. Embaixo, as Federações e mais embaixo, o sindi-
cato (ver gráfico).

O setor combativo propõe: CUT pela BASE.
Em agosto de 1982, as duas propostas vão se de

frontar.
A proposta do setor combativo surgiu com o traba

lho de base: Grupos de Ação no Trabalho (GAT) foram
formados inicialmente por militantes de JOC e de ACO.
A proposta global de comissões de fábrica foi definida
por volta de 1967 pelas Oposições Sindicais. Depois com
o encontro da articulação sindical de Monlevade, foi-se
aperfeiçoando. Essa proposta é difícil de ser levada se
não houver trabalho na base.
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PROPOSTA DO SETOR COMBATIVO

PROPOSTA DA UNIDADE
SINDICAL

MINISTÉRIO
DO

TRABALHO

CUT

PAINEL SOBRE SINDICALISMO

A s colocações feitas foram mu ito ricas, em cima de
experiências concretas. Por questão de espaço pu
blicamos apenas um dos depoimentos.

"Atualmente, existe no interior do movimento sin
dicai duas grandes correntes, com posições e projetos
diferentes. A questão que se coloca é se esses dois proje
tos surgiram na Conelat, ou antes da Conelat. Quem
montou esses projetes?

A partir da minha experiência pessoal vou contar,
basicamente, como surgiu a segunda proposta, chamada
de articulação sindical. A proposta do sindicato pelas
bases, não surgiu de um grupinho, em um lugar determi
nado. Ela tem uma história. Vou colocar alguns elemen
tos, dessa história, a partir de 68,69, lá em S. Paulo, que
foi o lugar onde se criou o primeiro núeleo de oposição
sindical. Ou seja, foi o primeiro movimento que surgiu
de oposição, dentro do sindicalismo brasileiro, depois
de 64.

Antes de 67, houve experiências de tentativas de
reconquistar os sindicatos que estavam nas mãos dos in
terventores ou dos pelêgos. Foram tentativas que não

obtiveram sucesso, no caso concreto de Osasco (peri
feria de S. Paulo), e Contagem (periferia de Belo Hori
zonte), onde, em 68, aconteceram as greves e a interven
ção do governo. Em S. Paulo, também em 67, houve
eleição e foi quando pela primeira vez a oposição sindi
cai tentou conquistar o sindicato, depois da intervenção
de 64. Essa oposição era encabeçada pelo Valdemar, mas
não era ainda resultado de um amplo trabalho de base,
por isso não teve nenhum resultado positivo. Mas, de
qualquer maneira, começou a marcar a presença de um
grupo de trabalhadores que tinha uma proposta diferen
te de sindicalismo. Esse pequeno grupo foi se fortalecen
do principalmente na cidade de S. Paulo, no sindicato
dos metalúrgicos, depois de 69, 70. Naquela época,
quem estava acompanhando a História do Brasil, sabe
que a repressão era mu ito, forte. Esse grupo foi se espa
lhando e realizava um trabalho dentro do sindicato.
Eram trabalhadores que levavam para as assembléias as
propostas desse sindicalismo diferente. Um sindicalismo
mais democrático, um sindicalismo que valoriza a orga
nização dentro das fábricas. Até 73, 74, esse grupo foi
fortalecendo o seu trabalho na oposição metalúrgica de
S. Paulo. Em 74, houve uma repressão muito grande. A
série de prisões ocorridas no meio do pessoal da Pastoral
Operária que estava nascendo naquela época e, principal
mente, no meio da oposição metalúrgica, afastou, pelo
menos durante uns dois anos, todo o pessoal mais repre
sentativo desse grupo de atuação sindical. A tal ponto
que, em 75 houve de novo eleição no sindicato dos me
talúrgicos e não teve chapa de oposição. Joaquim con
correu sozinho com chapa única, justamente porque o
pessoal estava desarticulado. Mesmo assim, a formação
de uma chapa foi discutida em vários setores da região
Sul. Mas na hora de juntar os elementos viu-se que não
havia condições. O fato de não haver uma chapa de opo
sição não significava que o trabalho não estivesse avan
çado nas bases. Só que não havia elementos representa
tivos e conhecidos na categoria com condições de en
frentar Joaquim.
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o trabalho foi crescendo justamente a partir desses
grupos. Em 78, quando se criou a chapa 3 de oposição
(na época Valdemar Rossi estava fora de S. Paulo),
quem encabeçou a chapa foi An ísio .. O companheiro
Santo era candidato a vice-presidente e outros compa
nheiros da Pastoral Operária, também entraram nessa
chapa. Na preparação da campanha de 78, se ampliou a
discussão dentro da oposição metalúrgica sobre o que é
essa nova linha sindical, o que significa para c sindicato
ter a sua força dentro das fábricas, dentro dos grupos de
base.

A eleição de 78 projetou a oposição metalúrgica de
S. Paulo a nível nacional, como representativa de uma
nova linha de sindicalismo, de uma nova visão de sindi
cato. Quer dizer, o apoio que veio de outros Estados à
chapa 3, naquela época, e, digamos, ao mesmo tempo, a
discussão que o trabalho da chapa 3 provocou dentro e
fora do Estado de S. Paulo, foi muito importante para a
caminhada dessa nova linha sindical. O fato de ter sur
gido uma proposta de unidade sindical ajudou a clarear
melhor certas posições dentro da chamada articulação
intersindical. Tudo isso foi, realmente, o resultado de
uma caminhada longa que o sindicalismo brasileiro (pelo
menos uma parcela importante do sindicalismo brasilei
ro) vem fazendo nesses últimos 10, 12 anos. Quando fa
lo da oposição sindical de S. Paulo é porque me parece
que foi uma das referências principais.

De tal maneira que, quando se diz: quem fez esse
projeto de articulação sindical? De onde surgiu? - Não
foi ninguém que elaborou isso, mas foi o resultado de
todo um trabalho de discussão, de luta, de tentar ganhar
o sindicato, de organizar greves, piquetes e organizar co
missões dentro das fábricas."

HISTÓRICO DA PASTORAL OPERÃRIA NO BRASIL

C arlos Mesters ~iz,: ':<?-,uan~oalgu~m 'perde a memó
ria, perde a História . A trnportancia de relembrar
a caminhada feita nesses últimos anos, prende-se à

necessidade de reencontrar o rumo. A igreja viveu mo-
mentos muito sérios nesses últimos anos. Havia, então,
uma Acão Católica em conflito. Tentava-se encontrar
saídas. Com o golpe de 64 veio o silêncio. Apesar disso,
o povo não deixou de resistir. A igreja não desesperou.
A JOC quase se extinguiu. O pessoal foi, depois de al
gum tempo, se reunindo e retomou a caminhada.

Em 1970, os Bispos são informados sobre a tortura
e ficam chocados. Por volta de 1973-74 saiu o documen
to "Ouvi os clamores de meu povo" dos Bispos do Nor
deste e a ACO publicou a "História da Classe Operária".

Em 1974, cinco Bispos convocaram umas 30 pes
soas para uma reunião, em Salvador. O grande desafio,
na época, era quebrar o isolamento do pessoal que esta-

va engajado em experiências de base e animar a esperan
ça deles. Os Bispos acharam que esse trabalho devia ficar
na mão dos leigos. Saiu dali a decisão de fazer um ma
peamento das experiências para facilitar o trabalho futu
ro de articulação. Dez pessoas decidiram andar pelo
pa is, para descobri r o pessoal engajado nessas experiên
cias e convocá-lo para uma reunião nacional.

Esse grupo ia a CNBB de vez em quando e informa
va. Dez meses depois, os membros dessa equipe realiza
ram um 1? Encontro, em Belo Horizonte, como resul
tado desse trabalho de articulação, as coisas foram evo
lu indo e, em 1975, nasce a CPT.

Em 76, o pessoal da CPT julga importante dedicar
atenção também ao problema dos trabalhadores da cida
de. Finalmente, volta-se a falar do sindicato. Em fins de
1977, houve uma reunião, de âmbito nacional com mili
tantes operários cristãos, com o objetivo de trocar expe
riências. Alguns Bispos e Padres participaram dessa
reunião.

Em 1977, pretendeu-se oficializar a Pastoral Operá
ria, mas não se concretizou.

A Pastoral Opeária não nasceu para substituir ACO
ou JOC.

A Comissão de Pastoral Operária se caracteriza co
mo Serviço, destinado a: facilitar a articulação dos tra
balhadores, apoiar suas lutas, ajudar a descobrir o senti
do evangélico dessas lutas, formar cristãos firmes na fé
em estreita ligação com seu engajamento nas organiza
ções operárias.

A seguir, os participantes, discutiram em grupos,
segundo o interesse de cada um sobre:

- Pastoral Operária e desemprego
- Pastoral Operária e movimento sindical
- Pastoral Operária e movimento de bairros
- Pastoral Operária e Partidos Políticos, chegando

às seguintes conclusões:
- A Pastoral Operária deve voltar-se mais para os

bairros e incentivar as reivindicações. Ajudar a superar o
medo (na medida em que as pessoas se unem para agir,
perdem o medo). E importante divulgar as pequenas
Vitórias para animar a esperança.

- Onde ainda não há organização, despertar o pes
soal para agir de maneira organizada.

- Apoiar as iniciativas da classe operária e motivar
a sindicalização dos trabalhadores.

- Abrir debate sobre os fundamentos do direito do
Trabalho.

- Aproveitar a campanha da Fraternidade de
1982, desenvolver a sol idariedade.

- A partir do plano de emergência, procurar refle
tir sobre a injustiça do desemprego e do salário baixo.

- Apoiar as lutas da classe operária frente ao de-
semprego.

- A Igreja não deve se pronunciar sobre a escolha
dos partidos pol íticos, mas favorecer a educação pol iti
ca dos cristãos, dar critérios de participação pol ítica. E
importante a formação de grupos que sustente a ação da
daqueles militantes cristãos, que optaram pela militân
cia em partidos pol íticos.

- Dar continuidade ao trabalho nos bairros e as
pequenas ações nas empresas.
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- Continuar a pesquisa já iniciada sobre desem
prego.

- Informar os Regionais da CNBB sobre os acon
tecimentos da Pastoral Operária.

- Elaborar roteiro para discussão sobre pol ítica a
partir das Cartilhas existentes.

- Estar presente, dando apoio nas eleições sindi-
cais.

melhores ----
condições

Luta por
de vida

1 - A UNIÃO NASCE DOS PROBLEMAS COMUNS
E DA MESMA LUTA
Nosso movimento nasceu de reuniões de donas de

casa, pois atualmente com os salários baixos demais e
com ameaças de desempregos, os chefes de farnflia são
obrigados a fazer horas extras, a trabalhar domingos e
feriados para não perder o emprego e poder sustentar
os filhos, e cabe à dona de casa ajudar na luta por me
lhores condições de vida.

O nosso grupo "Amor e Esperança", vem se reu
nindo há algum tempo, às segundas-feiras, cada dia na
casa de uma companheira. Não estamos preocupados
apenas com os problemas do Parque Alian, a dragagem
do Sarapu í beneficiará todos os moradores da área.
Queremos deixar bem claro a todos os moradores que
não temos compromisso com nenhum pol Itico, não so
mos curral eleitoral de ninguém, essa luta nasceu das
nossas necessidades e deve ser levada por nós.

2 - EXIGIMOS LIMPEZA DO CANAL
Nós moradores do Parque Alian, estamos levando

em frente a nossa luta por melhores condições de vida.
Depois de nos mobil izarmos para que a CEDAE

regularizasse o fornecimento díágua, agora dirigimos
nossos esforços para a limpeza do canal e rnanilharnen
to dos esgotos, para que as ruas não fiquem conforme
concluimos em reuniões nos dias 27/9 e 11/10/81.

Já conseguimos água;
agora temos que lutar
pela limpeza do canal
e manilhamento dos

esgotos.

3 - COMISSÃO VAI A PREFEITURA
Com esse objetivo, uma comissão de 20 moradores

se dirigiu à Prefeitura no dia 29/10/81 e conseguiu uma
audiência com o Secretário de Obras, que se comprome
teu em visitar a área em 4/11/81.

Neste dia o Secretário veio ao nosso bairro e cons
tatou as péssimas condições em que vivemos: lixo acu
mulado na rua, valas entupidas e cheias de mosquitos,
o valão que recolhe os esgotos e a água da chuva do Par
que Alian, Praça da Bandeira, Matadouro, toda a região
até as Três Pontas, está quase que entupido de lixo e ma
to, pondo em perigo a vida dos moradores, pois quando
há temporal toda a área fica alagada, correndo o risco
de haver uma contaminação de tifo, difecteria, vermino
ses, doenças de pele entre outras, pois com as valas entu
pidas não há escoamento das águas dos esgotos, que se
juntam às águas das chuvas invadindo as casas além de
contaminar os poços.

Depois de ter constatado tudo isso o Secretário de
Obras se dispôs a se comunicar com a FEEMA (Funda
ção Estadual de Engenharia do Meio Ambiente) para
que este órgão mandasse um avião (FUMACE) detetizar
os bairros à margem do Sarapu í. Entretanto foi alertado
por nós, moradores do Parque .Alian, que nada adianta
ria a detetização se não retirasse o lixo das ruas. Ele ven
do que os moradores tinham razão, se comprometeu a
retirar o lixo até o dia 15/12/81. Quanto à limpeza do
canal, falou que não era competência da Prefeitura, e
sim da SE RLA (Superintendência Estadual de Rios e
Lagoas).

4 - MORADORES ORGANIZADOS PROCURAM
ÚRGÃO DO ESTADO (SERLA)
Uma comissão de 15 representantes de moradores

do Parque Atian, e Praça da Bandeira se dirigiu à SE RLA
no dia 11 de novembro para exigirem daquele órgão a
dragagem do canal que corre ao lado do Rio Sarapuí, e
que recolhe a água dos esgotos e das chuvas. Esse valão
ameaça de inundação todas as fam (lias que moram na re-

CPO NACIONAL 11



gião, além das doenças que causa um esgoto a céu aber
to, onde junta ratos, mosquitos e outros insetos prejudi
ciais à saúde.

5 - NOSSA REIVINDICAÇAo

A comissão entregou ao superintendente daquele
órgão a seguinte carta:

"Pela presente os moradores de vários bairros e vi
las situados ao longo do rio Sarapuí, no município de
S. João de Meriti-RJ, vêm solicitar da SERLA os servi
ços de limpeza e dragagem do Canal paralelo ao Rio Sa
rapu í. Essecanal (valão) de escoamento e esgoto, encon
tra-se praticamente obstru ído pela vegetação, aterragem,
lixo, etc., ameaçando assim as inundações, milhares de
fam fi ias de várias comu nidades."

6 - O POVO ACOMPANHOU O ENGENHEIRO DA
SERLA

Este se comprometeu a vir em nosso bairro no dia
20/11, inspecionar as condições do valão. No dia marca
do o superintendente chegou com uma comitiva ao local
de encontro. Praça de Coelho da Rocha, daí se dirigiu

com os representantes dos moradores àsmargens do Sa
rapu í, onde se encontravam cerca de 100 moradores pa
ra cobrarem a dragagem do canal, e seguirem a pé com o
supervisor até o Matadouro, examinando os valões e
mostrando o perigo que representam para a população.
O superintendente prometeu fazer a dragagem a partir
do dia 15 de dezembro.

7 - MORADORES DO "DIQUE": ESTAMOS COM
VOCt:S
Mas é preciso que mais moradores participem do

movimento, para nos fortalecermos, pois com um movi
mento popular forte poderemos cobrar as promessasfei
tas pelo supervisor da SERLA e pelo Secretário de Obras
da Prefeitura. Por isso convidamos a todos os moradores
de cima do "DIQUE" a lutarmos juntos. Achamos que
todos temos direito de termos um pedaço de chão para
construirmos nossas casas; temos direito à iluminação
pública, água, esgoto... Temos direitos porque somos
Trabalhadores e pagamos impostos. Além disso é dever
das autoridades atender as necessidadesdo povo. Não é
favor, é obrigação! Tudo o que é feito é pago com di
nheiro do povo.

São João de Meriti - RJ

N .a noite de 22 de novembro, foi celebrada no
Recife a Missa dos Ouilornbos, na Praça do
Carmo, mesmo local em que, no ano de

1695, o bandeirante Domingos Jorge Velho expôs
a cabeça de Zumbi - um dos personagensmais im-
portantes da nossa história, da causa negra e do
movimento popular por Liberdade e Justiça. A ce
lebração, sendo ao mesmo tempo um sinal de de
núncia da opressão da raça negra através de toda a
história brasileira até os nossos dias, e uma home
nagem à memória de Zumbi, expressou também o
pedido de perdão da Igreja Católica aos negros do
Brasil, desdeos tempos da escravidão.

O celebrante foi D. Pelé (O. José Maria Pires),
Arcebispo de João Pessoa,acompanhado por Dom
Helder Câmara, Dom Marcelo Carvalheira, Dom
Lu ís Fernandes. Estavam presentes, também, os au
tores do magnífico texto da missa e o cantor Mil
ton Nascimento, que musicou as letras. O espetá
culo foi gravado ao vivo.

A multidão - cerca de 10 mil pessoas - se
entusiasmou e se comoveu com a beleza do texto,
da música, das encenações dos grupos de dança ne
gra, e sobretudo com o sentido profundamente hu
mano e religioso dado a manifestação. As palavras
de Dom José Maria Pires sobre a marginalização
dos negros, os direitos humanos e o valor da luta
dos negros no conjunto das lutas do povo brasilei-
ro, ajudaram a compreensão do sentido específico
da missa. (Jornal Construir - nP 16 - Dez81)

Missa dos Quilombos

12 CPO NACIONAL I



000
o r>:-

~'~~.~-_....,...__

O pescador e
rrn II II II II I[ ]

ll]I]

00
a fábrica _p'or Seyerjno Francisco de Melo

Um amigo pescador 10 Preciso de um gerente 19 Doutor, isso eu não sei
Tava um dia aperriado De elevada formação Pois só aprendi pescar
Foi pescar, quando voltou Tenha excelente curriculum Botar covo, lançar rede
Estava desesperado Em administração Também tarradiar
Porque o rio só tinha Fale línguas estrangeiras Virar motor, guiar leme
Peixe podre e estragado Com perfeita correção. Botar gelo e embarcar

2 Vendo os filhos com fome 11 Dou-lhe total assistência 20 Conheço o vento e as nuvens
Trapilhos, de pé no chão, Carro, casa pra morar De chuva e de ventania
A sua mulher doente Cursos, casa pra família, Tempo bom e tempestade
Sem poder dar solução Ótimo salário a tratar O terror, a maresia
Os rios mortos, acabados Secretária competente Sei a rota pelo céu
De tanta poluição. Comissão pra faturar E a corren te d 'água fria.

3 Desesperado clamava 12 - Doutor, também sei mandar 21 Boto vela, amarro cabo
O seu triste padecer Em casa e na profissão Navego bem e sei nadar
An tigamen te tirava O trabalhador comigo Sei fazer rede e tarrafa
No rio de que viver Tem que me dar produção Covo, jereré, puçá.
Agora a desolação Dou duro de palmo em palmo Caceia, jangada e remo
Veio nele se abater. Tenho determinação Fazer remendo entraiar.

4 Quando em frente à sua casa 13 Zé, ainda tenho vaga -22 Nada conheço de fábrica
Um rico carrão parou Pra contínuo estudado Mas tenho uma profissão
Era um doutor conhecido Para serviços internos A Marinha reconhece
Que há muito tempo comprou E para fazer mandado Das costas sou guardião
Peixes bonitos fresquinhos Se der vaga no escritório Também sou um patriota
O produto procurou. Ele é aproveitado A serviço da nação.

5 - Zé pescador o que tens, 14 - Doutor pra qualquer trabalho 23 Não tenho letra e diploma
que estás aperriado? Eu tenho disposição De elevada formação
Eu quero peixes dos bons Sei ler e escrever pouco Mas dou valor ao que sei
Você já sabe o que agrado. Mas na minha profissão Se me der a condição
Já faz tempo que lhe compro Não tenho inveja de homem Vivo com dignidade
Você já tem separado? Que sabe ganhar o pão Cumprindo a lei da Nação.

6 - Separado o quê, Doutor"! 15 Zé, por aqui não tem jeito 24 Pela sua atenção
Me separei da jangada Mas tem na fabricação Muito obrigado, doutor
O rio está polu ído Operadores de máquinas Sou produ tor de alimen tos
Com a água envenenada. Mecânicos em manutenção Sirvo ao consumidor.
Quem en trar na água sai Soldadores e serralheiros Fíque com a sua fábrica
Com a pele toda inchada Se tiver comprovação. Deixe o rio pro pescador

7 Eu e minha famflia 16 Falo com qualquer pessoa
Estamos na privação Rico, pobre e vagabundo
Nunca mais pude pescar Velho, mulher e criança
Nem pra nossa refeição. De qualquer parte do mundo.
Estou parado, sem ter Se o "cabra" for safado
Dinheiro de comprar pão. Mando embora num segundo.

8 O Doutor falou pra ele 17 Zé, também tenho uma vaga
- Zé, eu posso levar Pra chefe de pessoal
Você lá na minha fábrica Apto em leis trabalhistas
Se o problema é trabalhar Homem de bom ideal
Emprego tenho demais Curso de relações humanas
Vamos ver o que lhe dar. E rotinas, em especial

9 O Doutor chegou na fábrica 18 Doutor, eu já trabalhei
A Zé começou mostrando Com mais de dez pescadores
O pessoal que é da fábrica Botei pra dentro e pra fora ,
Tava sempre precisando Quem não foi trabalhador

~~Num papo muito amistoso Paguei bem todo direito
Ao pescador explicando Não devo nenhum favor
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Celebração da liberdade
E stamos recolhendo hoje e aqui os frutos do sangue

de Zumb i, s ímbol o da resistência de nossos ante
passados. Eles foram trazidos à força da África

para essas terras, arrancados de sua Pátria, separados de
seu povo e de sua família, misturados com pretos de ou
tras Iínguas e de outros costumes. Violentaram-lhes a
consciência, impuseram-lhes uma religião que não esco
lheram. Até o nome lhes roubaram e os chamaram por
nomes destitu ídos de significação para eles.

Estamos presenciando hoje e aqui os sinais de uma (
nova aurora que vem despertar a Igreja de Jesus Cristo.
No passado, ela não se mostrou suficientemente solidá
ria com a causa dos escravos. Não condenou a escravidão
do negro, não denunciou a tortu ra de escravos, não
amaldiçoou o pelourinho, não abençoou os quilombos,
não excomungou os exércitos que se organizaram para
combatê-los e destrui-los. A Igreja não estava com os ne
gros e hoje parece que começa a estar. Começa a nos
querer bem. A respeitar nossa cultura e não a tratá-Ia
mais como grosseira superstição. A Igreja começa a ficar
de nosso lado, a nos ajudar a ressuscitar nossa memória
histórica, a incentivar nossa organização.

Pretos, meus irrnãosl Como nossos antepassados,
viemos de vários lugares. Diferentes deles e menos puros
do que eles, trazemos na pele colorações variadas. Na al
ma, crenças diferentes. Mas neles e em nós estão presen
tes e são indeléveis as marcas de negritude. Somos ne
gros e não nos envergonhamos, não queremos mais nos
envergonhar de sê-lo.

Brancos, nossos arniqos] Conosco vos reunis. Des
cendentes embora dos que humilharam e torturaram
nossa raça, viestes hoje nos aplaudir. Não sendo negros,
vos mostrais solidários com nossa causa e não quereis ver
prolongadas em nós as conseqüências nefastas da escravi
dão que oprimiu nossos avós.

Nesse encontro histórico, faltam muitos irmãos ne
gros que, levando ainda vida de escravos, não puderam
compartilhar dessa celebração da liberdade. E faltam
descendentes daqueles que reduziram nossa gente ao ca
tiveiro. Eles não acreditam que os negros, enquanto tais,
são os mais marginalizados do Brasil. Vêem nosso encon-

tro como uma espécie de provocação ou uma demons
tração de racismo que, segundo eles, não existe nem de
ve ser despertado entre nós, um gesto de conteúdo mais
ideológico e pol ítico de que evangél ico e rei iqioso. So
mos gratos aos que, sem serem negros, se mostram par
tidários de nossa causa, lamentamos que alguns não ve
jam em nossa movimentação um sinal de que "a Boa
Nova está sendo anunciada aos pobres" (Luc 4,18), mas
asseguramos que não iremos retroceder em nossa cami
nhada pelo fato de alguns interpretarem mal.

Mais longa do que a servidão do Egito, mais dura
do que o cativeiro da Babilônia foi a escravidão do negro
no Brasil.

Podemos entender - aceitar não - a escravidão co
mo conseqüência de uma guerra ou em pagamento de
uma dívida. Só mesmo um total desrespeito à pessoa hu
mana associado à torpe ambição do lucro pode levar ho-.
mens a transformar outros homens em propriedade sua a
fim de explorá-los igualando-os a animais de carga. No
Egito como na Babilônia, os hebreus foram submetidos
a dura servidão. Puderam, entretanto, conservar sua
consciência de povo e a dignidade de pessoa. O africano
ao invés, foi desenraizado de seu meio e separado pro
positalmente de sua gente e de sua fam ri ia. Foi reduzido
à condição de um objeto que se pode vender, se pode
dar, trocar ou destruir. Do escravo se exigia o máximo
de produção com o mínimo de despesa. Não havia preo
cupações com sua saúde ou alimentação. A média de vi
da dos cativos era baix íssima. Castigos os mais humi
lhantes e severos eram infligidos por qualquer ato de de
sobediência ou gesto de rebeldia. Submissão absoluta,
aniquilamento de si, renúncia total à própria vontade
tornaram-se para os escravos condição de sobrevivência.
Leis houve e não poucas, destinadas a coibir os excessos
nos maus tratos aos cativos. Ficaram, porém, letra mor
ta pois era o próprio sistema que legitimava a escravidão.
A Igreja, por sua vez, a aceitou sem maior relutância e
procurou justificá-Ia com a teoria do mal que vem para
bem; se os negros perdiam a liberdade do corpo, em
compensação, ganhavam a alma e se incorporavam à civi
lização cristã abandonando o paganismo. Bela Teologia!
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• Hoje não falta quem condene a Teologia da Liber-
'tacão também chamada do Cativeiro, que justifica e in
ce;,ti~a, à luz da Palavra de Deus, os esforços dos opri
midos para se livrarem da marginalização a que foram re
duzidos. Essa empreitada a que metem ombros tantos
dos nossos melhores teólogos é certamente simpática,
humana e conforme com a mente de Deus, característi
cas que não podem ser invocadas em favor da pretensão
de legitimar com a Bíblia qualquer tipo de escravidão.
Houvesse a Igreja da época marcado presença mais na
senzala do que na casa grande, mais nos qui lombos do
que nas cortes, outros teriam sido os rumos da História
do Brasil, desde os seus primórdios, outra teria sido a
contribuição do negro ao desenvolvimento porque, mes
mo desenraizado de seu novo e de sua terra, mesmo redu
zido ao cativeiro e sujeito às jornadas de até 18 horas de
trabalho, conservou em si forças de aglutinação e de pre
servação de seus valores originais. Estas forças foram
principalmente a religião e a combatividade.

Obrigado a trocar suas divindades e a trocar de no
me no "Batismo", o negro soube fazer a síntese do anti
go com o novo: aceitou a religião de seus opressores
transformando-a por vezes em símbolo da crença de seus
antepassados. As imagens de santos tornaram-se as mate
rializações de seus orixás. Nossa Senhora da Conceição é
lemanjá, São Jorge é Ogum, Santa Bárbara, lansã ... Por
mais alienadas e alienantes que pudessem parecer essas
formas populares de devoção, foram elas que proporcio
naram a mu itos escravos africanos o meio de comunica
ção que lhes permitiu conservar valores que, de outro
modo, teriam sido tragados na voragem do cruel cativei
ro. Nas Irmandades de Nossa Senhora do Rosário para
os Homens Pretos, no candomblé ou no xangô, a religião
ofereceu aos escravos um espaço de liberdade onde, pelo
menos enquanto durava o ato religioso, eles podiam sen
tir-se eles mesmos e recuperar a dimensão de pessoa hu
mana.

A combatividade de nossos antepassados pareceu
ter se apagado no coração da maioria. O escravo mostra
va-se conformado e submisso. Chegou a colaborar com
seu opressor. A afeiçoar-se a ele. Essas atitudes, porém,
podiam ser interpretadas como um expediente da natu
reza humana em busca da sobrevivência. No fundo, mes
mo adormecido, permanecia vivo o sentimento de alti
vez que se rebelava contra a escravidão e buscava for
mas de expressar a revolta. Não foram poucos os casos
em que escravos mataram feitores ou eliminaram senho
res cruéis. A rebelião teve também sua manifestação co
letiva, mais organizada e, por isso mesmo, mais eficaz.
Foram os quilombos. A estas verdadeiras comunidades
de escravos fugidos se uniam freqüentemente índios que
viviam situação parecida e até alguns brancos, vítimas,
eles também, da exploração.

Pela sua extensão territorial, pela sua organização
social e pol ítica e pela sua longa duração, o Ouilornbo
dos Palmares foi o mais importante de quantos existi-

ram entre nós. Os quilombos jamais constituiram um pe
rigo para as cidades, as povoações, os engenhos ou fazen
das. Os negros fugidos procuravam terras até então ina
bitadas e desconhecidas, aí se instalavam, organizavam a
produção de modo a se tornarem o mais possível auto
suficientes e acolhiam outros negros que buscavam refú
gio e liberdade no quilombo. Não se tem notícia de ata
ques feitos por quilombos contra as povoações. Não há
vestígio de organização militar entre eles a não ser em
Palmares quando tiveram necessidade de se defenderem.
No entanto, os quilombos foram severamente persegui
dos. Temia-se que esta organização rudimentar de negros
se tornasse cada vez mais poderosa e inflingisse um golpe
de morte na escravidão o que viria prejudicar os interes
ses econômicos da classe dominante. E, como sempre, a
pol ícia foi acionada contra humildes escravos. As forças
militares receberam a incumbência de destruir os qui
lombos, apoderar-se das lavouras feitas pelos quilombos,
prendê-los e reconduzi-los ao cativeiro ou exterminá-los.

Tudo em vão ou terá havido algum proveito?
Chegou o tempo de tanto sangue ser semente, de

tanta semente germinar. Está sendo longa a espera, meus
irmãos. Da morte de Zumbi até nós, são decorridos já
quase três séculos. Mas a terra conservou o sangue dos
nossos mártires. Este sangue fala, clama e seu clamor co
meça a ser ouvido. Primeiro por nós negros que estamos
recuperando nossa identidade e começando a nos orgu
lhar do que somos e do que foram nossos antepassados.
A sociedade também escuta esse clamor. Muitos do seio
dela nos apoiam e se colocam ao nosso lado para cami
nharmos juntos. A viagem é longa e penosa. Quase tudo
está por fazer. O negro como negro continua marginali
zado. Não existem negro em grau de embaixador, em
posto de general, em função de Ministro de Estado. Na
própria Igreja, são tão poucas as exceções que não aba
lam a tranqüilidade do preconceito racial. Tomar cons
ciência do problema de negros que gostariam de ser ou
ao menos de parecer brancos e de brancos que negam
que haja racismo no Brasil já é um passo importante nes
sa caminhada. Na Eucaristia que estamos celebrando, ne
gros e brancos se encontram não como escravos e senho
res mas feitos irmãos no mesmo Cristo que a todos res
gatou da escravidão do pecado.

Aqui, descendentes dos que humilharam nossos
pais se humilham e pedem perdão, enquanto nós, aco
lhendo-os no abraço da paz, renunciamos a todo tipo de
revanchismo e protestamos não admitir que ódio e vio
lência se instalem em nossos corações.

Se no in ício, ouvimos as lamentações do Profeta
Jeremias, ouvimos depois, no Evangelho, as palavras de
conforto e as promessas da esperança.

Que tudo isso que estamos celebrando impregne
nossas vidas e invada as relações sociais para que de ver
dade se realize hoje o que, nos tempos do Apóstolo Pau
lo, já começava a ser a maneira de viver dos discípulos
de Cristo: "Já não há judeu nem grego, nem escravo nem
livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um
em Cristo Jesus." (GaL, 3.20)

DOM :JOSE MARIA 'PIRES
':2,2- 11-?l4

Este Boletim é seu. Envie suas críticas, sugestões, fotografias,
desenhos, notícias, experiências, relatórios de encontros. ava
liações, boletins, enfim. tudo o que possa contribuir com o
trabalho da Pastoral Operária
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1& IIT,,,jDA DA 'UTÁ ""TIIAO"eSEMPRIIO "' IA'XADA ""14'.''''1
Não existe adjetivos para quali

ficar o quadro geral do desemprego
na baixada fluminense. Sendo uma
região em que sua periferia apre
senta todas as espécies de proble
mas (habitação, esgôto, luz, trans
porte, saneamento básico, falta de
posto médico, etc.) o crescimento
da miséria e da queda de mercado
(volume de compra e venda) ainda
não produziram o impacto do
limite insuportável; ou seja: o au
mento quantitativo e qualitativo
do desemprego, por enquanto, tem
uma "explicação" por parte das
autoridades responsáveis. Mas, até
quando? Até quando essas "expli
cações" poderão ser absorvidas pelo
grande contingente de desempre
gados, que não cessa de crescer.
Em nossas reuniões do COMITE
CONTRA O DESEMPREGO, em
diversos bairros, é comum se ouvir
uma frase pronunciada por gente
humilde e religiosa, comumente
aversa aos discursos "radicais";
". . . Sei não. Nenhum pai de
farnrlia aguenta ver seus filhos
passando fome por mu ito tempo.
Qualquer dia desse faço uma
besteira" .

Dessas reuniões, podemos afir
mar, também, de forma categóri
ca, que na Baixada, - e podemos
generalizar para o resto do pars -
que a farmlia e, de certa forma, as
organizações comunitárias de base
(igreja, associações, CEB's, crrculos
de amigos) são os responsáveis
pela sustentação e sobrevivência
dos desempregados. Porém, adverti
mos, ESSE APOIO E REALIZADO
DE FORMA ASSISTEMATICA E
SEM DIREÇAO. A exemplo do
MAB (Nova Iguaçú) MUB (Caxias),
ABM (S. J. de Meriti), casos de
federações de associações de mora
dores; e das igrejas - onde cada
padre desenvolve à sua maneira
e, em alguns casos, completa omis
são - e ainda sem falar nos Sindi
catos, NÃO EXISTEM PLANOS
OU POLlIICA VOLTADOS PARA
APOIAR O DESEMPREGADO.
Lembramos que a nossa crítica não
pode atingir certos setore~ que,
com parcos recursos, estão. inici
ando a retomada da luta. Desta
camos nesse ponto o "sinal verde
do Bispo de N. Iguaçú D.Adriano
Hipólito", e a ação do Pe. Agos
tinho da Igreja de Sto. Antônio
(Catedral) que, até agora com al
guns· companheiros da Pastoral
Operária de N. Iguaçú (Dico, Rai
mundo, Delurdes e Salvador), tor
naram-se um dos tripé básicos do

COMITE CONTRA O DESEM
PREGO. A catedral - Igreja de Sto.
Antônio - no centro de N. Iguaçú,
é o centro irradiador do movimento
em apoio aos desempregados, como

foi antes a Igreja de S. Simão,
Lote XV - local onde nasceu o
CCD, após a greve da FIAT em
81, até a sa(da do Padre Inãc io.

Lembramos que os partidos
políticos - outros grandes observa
dores passivos - ficam apenas
nas promessas ou nas desculpas
de que" ... a administração passa
da deixou um grande rombo e
grandes problemas ou " ... o par
tido encara o problema do desem
prego como prioritário. . . já está
em pauta de discussão. . . etc,
etc". Embora, frisamos, há por
parte de muitos militantes do PT
e PMDB contribu ições valiosas na

retomada do CCO, porém sem se
guir as orientações de seus respec
tivos partidos que TAMBE:MNÃO
TEM UMA POu''rICA VISIVEL
PARA OS DESEMPREGADOS.

Aliás a Campanha Eleitoral foi
uma das responsáveis pela inati
vidade do CCD. As "paixões"
partidárias quebraram a unidade de
funcionamento, e as manifestações
do COMITE DE LUTA de S. Paulo,
ao lado dos "guebra-quebra" em
São Paulo e Rio'de Janeiro, acorda-
ram algumas pessoas e entidades
para o problema na Baixada Flu
minense.

Assim, contando com todos os
tipos de problemas e falta de
recursos, o CCD retoma a sua ca
minhada. E, após algumas realiza
ções as nossas reuniões começam
a atrair lideranças de' peso da 'bai
xada, visto que outro dado signi
ficativo nessa conjuntura é o enfra
quecimento de· muitas entidades
partidárias e de base da regi!o, de
terminado pela situação pós-elei
ções e pelo desemprego. Esse dado
do crescimento galopante do de
semprego leva até a ausência de
muitos trabalhadores em reuniões
por causa até da falta de dinheiro
da condução.

ALGUMAS IDJ:IAS
DE TRABALHO

Apesar de termos feito vários
trabalhos que tiveram ótima recep
tividade no conju nto da massa -
no dia 1Q de maio deste ano dis
tribuímos mais de 8 mil manifestos
nas missas, atos e encontros de co
munidades (de "mão em mão")
na Baixada, principalmente nas igre
jas de N. Iguaçú, ao lado dos dis
cursos pronunciados por desempre
gados nas homilias. (VIDE ABAI
XO TEOR DO MANIFESTO DIS
TRIBUfDO) - a dimensão do
problema é muito complexa. A luta
contra o desemprego ex ige-nos
uma visão mu ito ampla. A cada
passo nosso surgem novas dificu I
dades. Tratando-se de um problema
de ordem municipal, estadual e fe
derai a luta ganha aspectos diver
sos, sem contar que o relógio do
tempo trabalha contra a gente.
Estamos sentados em um barril
de pólvora. Não precisa ser um
analista para afirmar que em pouco
tempo a coisa pode explodir de
forma mais violenta do que em S.
Paulo. E muito simples: basta
comparar as inúmeras estatísticas
sobre o desemprego e tirarmos
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a conclusão de que em todas elas
há unanimidade quanto ao cresci
mento (sem a perspectiva de di
minuir a médio prazo); e não po
demos esquecer o outro lado :da
moeda desse crescimento macabro,
as implicações sociais.

Podemos dizer que ao lado de
nossas dificuldades, existe o fato
positivo da criação de secções do
CCO por região. Em nossa retoma
da a partir meados de abril de 83
já abrimos 3 secções (Centro de
Nova Iguaçú, Mesquita e Paracam
bi) e iniciamos a retomada de
outras (Caxias, Posse, Nilópolis,
Lote XV, S. João de Meriti, Helió
polis). A partir dessas reu niões,
a Diocese de N. Iguaçú tem reali
zado inúmeros encontros em deze
nas de comunidades e iniciará
a distribuicão de uma cartilha so
bre o problema do desemprego
(o que significa um primeiro
passo na salda do estágio da refle
xão). Nos dias 10, 11, 12 e 13 de
Junho na grande festa de Sto.
Antônio, o CCO montou uma
barraca dos desempregados, com
prendas doadas, e teve uma arre
cadação acima da expectativa. Nes
ta barraca, distribu (mos notas e
demos centenas de explicações
sobre o objetivo de nossa luta,
o que significou uma importante
propaganda a nível popular. Repe
timos: a única instituição que nos
apoiou foi a Igreja de Sto.An
tônio. O Prefeito de N. Iguaçú,
os vereadores, apesar de presentes
dias' antes em debate na rádio So
limões em um espaço cedido pelo
jornalista Ismael Lopes, nem por"
demagogia fizeram alguma doação.
O PT, PMDB, PDT e PTB, idem.
Por falar nisso, o CCO por 3 vezes
esteve no programa Linha Direta

desse jornalista, uma simpatizante
do CCD, questionou o prefeito,
deu a relação de algumas empre
sas da baixada que aplicam uma
pai ítica de desemprego acima do
"normal", junto a denúncia da ex
ploração das Casas Sendas e Disco
sobre os menores.

Além disso, estamos montando
uma acessoria jur ídica, a ser feita
nos bairros com estagiários de di
reito, sob a direção de alguns
advogados, no sentido de orientar
o desempregado ao uso da justiça
gratuita e do departamento jurí
dico de seu sindicato; em casos
especiais o CCO assumirá a defesa.

Está em nossos planos, ainda, a

criação de um "mercado persa" no
qual os desempregados teriam liber
dade de venda de qualquer coisa sem
pagamento de imposto e cadastrado
pelo CCD dentro de um prazo
m(nimo (tendo á sua licença
renovada ou não), além da criação
de cooperativas independentes. No
plano das denúncias, iremos desen
cadear uma campanha na porta
das empresas, que usarem do re
curso de dispensa em massa e,
até, citar aquelas que não usam o
desemprego como arma para o
solução de seus "problemas"
como estímulo). Todos esses proje
tos já foram posto em prática em
escala menor, porém afirmamos que
são IDEIAS devido as nossas
carências de recursos, além do que
sempre defendemos que são
os sindicatos, partidos e outras
organizações de massa, as entida
des que devem empunhar as ban
deiras de luta dos desempregados.

O CCD é uma frente de pessoas
e organizações, e consideramos que
a luta contra o desemprego não
deve ser monopólio de ninguém.

Atualmente faz parte de nossos
princfpios básicos o combate a
qualquer tipo de aparelhismo e a
hegemonia de qualquer tendência
ou organização sobre o CCD.

A LUTA CONTRA O DESEMPRE
GO E TÃO AMPLA NO N(VEL
SOCIAL E POUIICO QUE SO
MENTE A CLASSE TRABALHA
DORA UNIDA PODERA CONSE
GUIR VITORIAS IMPORTAN
TES!
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ELEMENTOS DE APROfUNDAMENTO DA (AMINHADA~~-i"-
deradas as necessidades reais de
alimentação, saúde, educação, lazer,
habitação, transporte e vestuário
do trabalhador e de sua família.

Ao mesmo tempo precisa ser
institu(da a jornada de trabalho
de 40 horas semanais, sem redu
ção dos atuais salários, proibida
a realização de horas extras, como
forma de ampliar os níveis de
emprego.

A instituição do salário mí
nimo tem de ser completa com a
adoção de uma escala de salário
que fixa também o máximo de
salário permitido. Há atualmente
salários altíssimos representando
100 a 200 vezes o salário mínimo.
Além de o Brasil ser o único pa(s
do mundo onde isso acontece
essa situação é uma ofensa e um
desafio ao povo, que pode termi
nar mal para os atuais detentores
do capital e do poder político.

, MUDANÇA DA ATUAL LE
GISLAÇAO DO TRABALHO

A legislação trabalhista em vi
gor no pais é antLdemocrática e
restringe os direitos dos trabalha
dores e a ação sindical.

Para que os trabalhadores entrem
no pleno exerclcio da democracia,
ardente aspiração do povo brasi
leiro é preciso uma legislação que
garanta os direitos fundamentais
do trabalhador, a prática efetiva
dos direitos civis e políticos e das
liberdades democráticas nos locais
de trabalho e fora deles, assegu
rando também amplo e irrestrito
direito de greve.

O título V da atual Consolida
ção das Leis do Trabalho é para os
trabalhadores a mais pura expres
são de legislação autoritária. Além
do mais ela foi inspirada na carta
do trabalho fixscista. Recomenda
mos sua revogação e substituição
por um estatuto democrático da or
ganização sindical.

2 ---DIREITO AO TRABALHO E
ESTABILIDADE NO EMPRE
GO

A legislação brasileira garante o
pleno exercício da propriedade pri
vada das empresas e desconhece
o princrpio de propriedade social.
Também as empresas estatais são
geradas segundo os princrpios da
empresa particular. .

Assim, os trabalhadores se encon
tram em situação de inferioridade
conservada apenas a liberdade ilusó
ria de vender sua capacidade de
produção em um mercado abar
rotado pelo êxodo rural permanen
te e pela adoção de técnicas que
eliminam postos de trabalho.

Para ter um mínimo de garantia
os trabalhadores precisam assegurar
a estabilidade no trabalho e o se
guro desemprego, organizado com
os demais fundos sociais, na gestão
dos quais participem representantes
dos sindicatos e trabalhadores esco
lhidos em processo eleitoral por

todos os trabalhadores.

3 - CONVENÇAO COLETIVA
DE TRABALHO

O atual sistema de contrata
cão individual e as negociações
éoletivas por cateqorias profissio
nais é arcaico e conduz a impasses.
Suas resoluções são mal cumpri
das.

Nessas condições os trabalha
dores estão submetidos a condi
ções de periculosidade, insalubrida
de e remuneração muito desfavo
ráveis. O processo de sindicân
cias para apurar irregularidades é
falho. As questões salariais indivi
duais que chegam à justiça do tra
balho se arrastam interminavel
mente e term inam de uma manei
ra ou de outra prejudicando o tra
balhador.

O sistema de convenção coletiva
nacional por setores econômicos
é uma necessidade e está implan
tado na maioria dos países in
dustrializados e precisa ser implan
tado no Brasil.

Através dele os trabalhadores,
através de suas organizações de
classe poderão negociar livremente,
sem interferência do Estado, salá
rios e todas condições de trabalho,
suas conclusões sendo obrigatórias
para ambas as partes, e infração
implicando em pu nições imediatas.

No nível da empresa as conven
cões seriam traduzidas em contra
tos coletivos firmados entre o sin
dicato de trabalhadores e a dire
ção da firma.

4 -- SALÃRIO MrNIMO UNIFI
CADO

O salário rrururno em vigor
atualmente é apenas a manifesta
ção mais palpável do sistema de
exploração que pesa sobre os tra
balhadores brasileiros.

O salário mínimo deve ser ins
titu (do em fu nção das necessidades
sociais e não do lucro das empre
sas ..

Na sua fixação devem ser consi-

5 - DIREITOS DA MULHER E
DO MENOR TRABALHADO
RES

Lutamos pela eliminação dos
atuais preconceitos que criam situa
ções de inferioridade no trabalho
para a mulher e o menor e pro
pomos a adoção de princípios
que lhes garantam equ iparação
salarial,' para trabal hos idênticos.

O menor de 16 anos que pre
tende trabalhar deve ser encam i
nhado às escolas oficiais onde
completará sua formação escolar,
recebendo ao mesmo tempo qual i
ficação profissional na produção,
recebendo pagamento correspon
dente, ou bolsa de trabalho.

Devem ser atendidas as reivin
dicações especrficas das mulheres
e menores trabalhadores alinhadas
em seguida:

• Construção e manutenção de
creches nas empresas e bairros
operários, com direitos de con
trole pelas mães trabalhadoras;

• Permanência das crianças nas
creches até a idade escolar;

• Pu nição de toda discrim inação
contra as mu Iheres na adm issão
ao trabalho e na promoção na
escala funcional;

• Extensão dos direitos trabalhis
tas às mulheres e menores que
trabalham a domicílio.

• Garantia de salário m (nimo ao
menor aprendiz e de salário pro
fissional ao menor trabalhador
qualificado;

• Proibição de trabalho noturno
ou de trabalho por turnos ao
menor.
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6 - DIREITOS DOS TRABAlHA
DORES DOMeSTICOS

Assim como a democracia ainda
não chegou aos locais de traba
lho e aos sindicatos, os trabalha
dores domésticos ainda vivem em
regime de servidão.

Propomos a elaboração de uma
legislação moderna para o trabalha
dor doméstico que o integre na
sociedade, assegurando-lhes direitos
econômicos, sociais e culturais
iguais aos dos demais trabalha
dores, permitindo também:

• Reconhecimento jurídico da ca
tegoria profissional e sua orga
nização em sindicato;

• Jornada de trabalho de oito
horas, com 40 horas semanais
e descanso semanal remunerado;

• Condições salariais idênticas aos
dos demais trabalhadores: salá
rio mínimo, salário família, 13Q
salário;

• Seguro contra acidente de tra
balho e aposentadoria.

7 - ORGANIZAÇAO SINDICAL
LIVRE

O sindicato deve ser organiza
do como sociedade civil, indepen
dente do Estado, do patronato,
das confissões religiosas e dos par
tidos.

Os trabalhadores urbanos e ru
rais, inclusive os funcionários pú
blicos e os domésticos devem ter
o direito de aderir livremente ao
sindicato, participar da atividade

sindical sem controle do Estado
ou dos empregadores, ou de reti
rar sua adesão ao sindicato a qual
quer momento.

O atual estatuto padrão dos sin
dicatos é autoritário, e está dentro
do esprrito do Trtulo V da Cl T.

Os trabalhadores precisam ter
o direito de elaborar livremente,
em discussões amplas e participa
tivas, os estatutos, regulamentos e
normas de funcionamento de suas
organizações sindicais.

Os trabalhadores ativos, aposen
tados ou desempregados têm o di
reito de eleger seus dirigentes
sindicais e de ser eleitos para os
diferentes cargos, sem interferência
do Estado.

Os sindicatos precisam exercer
o direito de fixar normas de gestão,
de funcionamento interno e formu
lar programas de eção sem inter-
ferência do Estado.

Os trabalhadores tém o direito
de constituir-se em Central Única
de Trabalhadores, com direito. a fi
liar-se a todas as organizações sin
dicais e profissionais de foro inter
nacional.

8 - ORGANIZAÇÃO NOS lO
CAIS DE TRABALHO

Para o pleno exercício da demo
cracia os trabalhadores têm de
reunir-se nos seus locais de traba
lho, recolher cotizações, ler e di
fundir a imprensa sindical e exer-
cer plenamente todos os seus direi
tos civis e pol íticos.

Para assegurar seus direitos mais
elementares os trabalhadores preci-

sam constituir comissões ao n(vel
da empresa, com delegados esco
lhidos em votação díreta e secreta,
com total liberdade de propaganda
de qualquer candidato.

A passaqern do sindicato verti
cal e corporativo para o sindicãto
democrático só acontecerá quando
os trabalhadores tiverem o direito
de organizar suas seções sindicais
de base dentro das empresas, com
locais. próprios, horários para reu
niões, liberdade de divulgação da
imprensa sindical.

A com issão interna de preven
ção de acidentes é uma instituição
de maior importância na defesa dos
trabalhadores e na criação de condi
ções de segurança e higiene. Para
que a CIPA possa cumprir plena
mente suas fu nções é preciso que
seus representantes sejam eleitos'
em assembléias geral dos trabalha
dores em voto direto e secreto.

Para que os delegados sindicais,
de comissões de trabalhadores e de
comissões internas de prevenção de
acidentes possam exercer livremen
te suas atribuições é preciso que
tenham:
• estabilidade no emprego e garan
tia contra adem issão durante os
períodos em que forem candi
datos, ou estiverem no exerc(
cio de seus mandatos;

• livre acesso aos locais de trabalho
e aos alojamentos, quando a em
presa alojar seus trabalhadores;

• locais de reuniões e de afixaçlo
do jornal mural ou quadro de
avisos de suas organizações;

R\JMO
AO

CONelAT

O CONCLAT (Congresso da Classe Trabalha
dora) será realizado nos dias 26, 27 e 28 de agosto
de 1983, no Parque Ibirapuera em São Paulo -
Capital.

Em agosto de 1981, 5.000 trabalhadores (as)
da cidade do campo estiveram presentes à primeira
Conclat.

Agosto de 1983, milhares de trabalhadores de
todo o Brasil se encontrarão em São Paulo, para
participarem do CONCLAT. E um acontecimento
muito importante para a classe trabalhadora e
do qual os militantes da Pastoral Operária devem
se empenhar, tanto na sua preparação como na
sua realização.

O CAMINHO DA CONClAT e O CAMINHO
DA DEMOCRACIA SINDICAL

O CONCLAT é antes de tudo, uma conquista
do Movimento Sindical democrático que se está
construindo neste País. r: um Congresso' de dele
gados sindicais de base, com a participação de
dirigentes de federação e confederação.

Existem porém, aqueles que se opõem ao pro
cesso de democratização do' movimento sindical
e que lutam ferrenhamente para criar obstácu los
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ao sucesso do CONC LAT. São aquelas Federações,
Confederações e certas correntes que querem man
ter a atual estrutura sindical, que querem uma

Central Sindical, criada pelas altas cúpulas, que
negociam com os patrões e o governo em nome dos
trabalhadores, sem antes consultá-los, seja através
das Assembléias Sindicais ou num amplo Conçres
so Democrático como é o CONC LAT. Nossa tarefa é
fazer do CONCLAT o forum democrático dos traba
lhadores. !: no CONC LAT que iremos debater os gra
ves problemas nacionais que atingem o povo oprimi
do, os desempregados, a polrtlca de arrocho sala
rial, a situação agrária, enfim as consequencias
da política econômica e social ditada pelo FMI.

Além disso, vamos eleger uma direção nacional,
capaz de encaminhar as resoluções do Congresso.
Este ano devemos dar um passo à frente, no sen
tido de votar um instrumento de regulamento de
funcionamento democrático, que determine clara
mente as funções das intersindicais locais, estaduais
e nacional. Que a direção nacional, estadual e rnu
n icipa I seja representativo deste processo de de
mocratização do Movimento Sindical, quer dizer,
eleitos em congressos de delegados.

CRITERIO DE PARTICIPAÇAO NO CONCLAT

ART.6 do regimento interno

São participantes do Conclat as confederações,
federações, sindicatos, associações profissiona is .
pré-slndlcals, entidades de servidores públicos e
aposentados que tenham previamente realizado
Assembléias, convocados especificamente para
este fim.

ART_8

A Comissão Nacional Pró-Cut procurará criar
as condições para participação de todas as cate
gorias no Congresso, mesmo daquelas cujas enti
dades neguem-se a participar, examinando-se cada
caso que a ser apresentado, acompanhado de pa
recer, pelas intersindicais estaduais.

ART.9

Serão admitidos como. delegados ao Congres
so com direito de voz e voto:
1. As diretorias das entidades participantes através

de membros por ela escolhidos dentre efetivos
ou suplentes, independente de serem diretores,
conselheiros fiscais ou delegados representantes.

tegoria.
A quantidade de delegados para o CONCLAT será promocional ao número de trabalhadores na ca-

Número de Trab.

até 2.000
de 2.001 a 10.000
de 10.001 a 30.000
de 30.001 a 100.000
de 100.001 a 200.000
Mais de 200.000

delegados
de diretoria

2
3
4
5
6
7

delegados eleitos
em Assem bléia

3
5
8
12
16
20

BREVES REFLEXõeS A RESPEITO DA MISSÃO PASTORAL
DA IGREJA NO BRASIL l IOtNT'DADE PRÓPRIA

__ DA PASTORAL OPERÁRIA
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(Apresentados em Porto Alegre-RS, por ocasião do Encontro

Interdiocesano de Pastoral Operária, dias 06 e 07/06/83).

1. INTRODUÇÃO
fazer? Como fazer? Como se
articular para que alguma coisa
de novo apareça? Como fica
neste contexto nossa respon
sabilidade pastoral?

A realidade

o quadro de realidade
apresentado é desafiador em
muitos aspectos. Estamos diante
de momentos críticos da luta
por uma nova sociedade brasi
leira. Nela a classe trabalhadora,
em geral e particularmente a in
dustriai, sofre e sofrerá con
seqüências de modelo políti
co-econôrnico e social em curso.

Paira no ar e nas expec
tativas dos agentes de pas
torai e de todos, movidos
pela sincera boa vontade, a
angustiante pergunta:. O que

Superação de dualismos

É claro que a Missão da
Igreja, a nossa missão, para
que seja autêntica e enga
jada, não pode refugiar-se fora
deste contexto. A superaçio de
dualismos é essencial para que de
fato apareça, em todo seu sig
nificado a Missão da . Igre
ja. Um dos problemas cen
trais hoje para a Igreja e a Igreja
no Brasil é ver sempre a religio
sidade popular, a fé a partir da



vida. (Fatos recentes, neste senti
do).

A Misslo da Igreja
e ação pastoral

A Igreja no Brasil nestes
últimos anos, principalmente
após o Concílio Vaticano II,
experimenta, na prática, o que é
o esforço para atualizar-se
(Aggiornamento). A intuição bá
sica de João XXIII, sempre foi
a de que conversão é tam
bém algo essencialmente so
ciológico. "Um é o Corpo
de Doutrina imutável outra
é a roupagem pela qual este
corpo de doutrina se manifesta".
A partir de então conversão
pessoal é também força trans
formadora da sociedade. É sinal
v isível do advento e presenca
do Reino de Deus. É a urqência
fundamental da Igreja-serviço. A
Fé tem dimensões sociais e
encarna situações sociológicas,
num esforço permanente de li
bertar o homem na sua integri
dade: pessoa, solidária a outras,
dentro de uma realidade em
permanente mudança. O próprio
homem cria mecanismos des
truidores daquela integridade.
Ou a fé se desenvolve em perma
nente luta contra esta situação
ou deixará de ser sinal autên
tico e religioso de comunhão de
cada um com o Pai e com os
irmãos.

Esta perspectiva incorpora a
luta de toda a humanidade. A
Igreja tem história e nem
sempre foi o centro da História.
O Cristo presente à ela através
de seu Espírito, que sopra
onde quer e como quer, é que
garante o seu generoso estar
como serviço, num mundo em
mudança permanente. Esta mu
dança é lenta, difícil e não sem
tropeços. Trata-se de assimilar a
vida real com todas as suas
mutações. Trata-se ainda de criar
sinais visíveis em busca de sua
dignidade, libertação do ho
mem, sinais que valorizem sua
liberdade e sua possibilidade e
capacidade de comunhão efetiva
com os outros. A Igreja reedu
ca-se e reeduca para uma huma
nidade nova, que é aspiração
comum de todos.

Há ressonância deste esforço
na Igreja do Brasil. Esta reedu
cação não é só, um esforço de
boa vontade. E preciso apare
lhar-se para melhor cami nhar.
Exercrcio de participação. Igreja
povo de Deus. Não só hierar
quia. Participação: uma no
va figura de ser gente: livre,
responsável, consciente, palavra
ouvida, decisões conjuntas, cole-
gialidade.

Plano de Emergência, 1Q
Plano Quinquenal da CNBB,
foram sinais concretos e visíveis
de um primeiro esforço de

participação. Foram tentativas
de reforçar a unidade global da
vida e vida de fé da Igreja,
dentro de uma realidade.

Neste meio tempo aparecem
as decisões da Conferência de
Medell in. Abrem-se os horizontes
de nossa consciência latino Ame
ricana.

Articulam-se as minorias, sen
siveis a questões mais concretas
e candentes: direitos humanos,
problemas da terra em áreas
novas de colonizações o modelo
econômico e político, imposto
ao país a partir de circunstâncias
históricas.

São as minorias não con
tra o conjunto mas indo além do
que pode a maioria, imediata
mente. A história caminhou.

A maioria também chegou a
se expressar: Ex igências cristãs
de uma ordem pol ítica, Igreja e
problemas da terra. Solo urba
no e ação pastoral, temas das
últimas Assembléias Gerais da
CNBB.

A missão profética da Igreja
do Brasil teve, tem e terá os seus
momentos importantes. Há um
processo de conversão em anda
mento.

Um segundo momento de
articulação latino americana:
Puebla. Comunhão e Participa
ção. Opção preferencial pelos
pobres.

Com tudo isto um qua
dro de passividade parece defi
nitivamente rompido, ao menos
em linha de principio.

Em busca de pedagogia
pastoral adequada

Trata-se agora de colocar
em prática o maior desafio face à
realidade que vivemos. Encon
trar a pedagogia adequada de
mobilização do povo a partir de
suas bases e contando com a
força de sua fraqueza. Em

busca de alternativas, para que
os sinais visíveis manifestem a
graça do Reino.

A luta é de David contra
Golias.

Caminhos alternativos já se
delineam, nesta ação pastoral,
envolvente de fé e vida real.

Trata-se de ajudar a cada
um em solidariedade com outros
a ser gente, a aprender a lutar
contra todo e qualquer meca
nismo de dominação, de forma
solidária. Dominação que é ao
mesmo tempo resultado de me
canismos sociais injustos (vemos
o quadro apresentado) e instala
do no próprio homem, quando
se recusa a ser solidário (a
luta para viver sem bandeiras),
superando barreiras, ideológicas,
"religiosas", sectárias, naciona
listas, etc.

Trata-se para nós de ver
esta pedagogia pastoral den
tro e a partir da realidade
do mundo operário.

Serviços à Classe
Trabalhadora

Há muitas, variadas e au
tênticas formas de serviço ao
mundo operário. Formas que
procuram libertar-se cada vez
mais dos envelhecidos paterna
lismos, peleguismos, autoritaris
mos, elitismos, distantes das
preocupações populares e das
bases. E a luta por representa
ções autênticas e solidárias entre
si para tentar compor, da manei
ra diferente, o justo equil íbrio
na vida social, de tal maneira que
a dignidade do trabalho humano
tenha definitivamente o prima
do. Trata-se de criar a socie
dade não do ter nem do con
sumo, mas da sociedade onde o
ter seja justo e equitativamente
distribuído. E ainda, ter para ser
mais. A sociedade verdadeira
mente justa e solidária é onde

radicalmente todos são, por
que têm o necessário e su
ficiente para isto. Sobre esta
utopia é que devem traba
lhar todos os serviços autên
ticos à classe operária. Sin
dicatos, partidos polrticos, etc.
Evidentemente superando toda e
qualquer exploração do homem
pelo homem, As bases como mi
norias autênticas, guardando seu
próprio espaço de autonomia,
são a única garantia de persona
lização de um processo solidário,
sem manipulações de cúpulas
decisórias.

Pastoral Operária e outros
serviços à classe trabalhadora

~ fundamental para uma
autêntica pastoral operária
o reconhecimento destes
espaços autônomos e alterna
tivos de serviços à classe traba
lhadora.

Evidentemente, fica claro o
que não é pastoral operária e o
que é. Fica claro o ponto de
diálogo e presença a todas as
iniciativas. ~ a dimensão de
serviço. O fim não são as insti
tuições em si mesmas. Mas o
serviço a uma causa.

Evidentemente a Pastoral
Operária possui uma qualificação
própria uma identidade própria
no seu serviço. Bem como o
sindicato tem a sua identidade,
bem como têm os partidos, ou
qualquer outro serviço à classe
trabalhadora.

2, A CAMINHADA EM BUSCA
DE IDENTIDADE PASTO-.
RAL DE ESTAR A SERVI
ÇO DO MUNDO DO TRA
BALHO

Um serviço ao mundo do
trabalho

Fundamentalmente a pastoral
operária é um serviço. É a sua
identidade básica própria. ~ a
sua identidade também com to
dos os outros serviços. Identida
de que é presença, fermento,
solidariedade igualmente. Esti
mulo e apoio, sem ser substi
tutivo. Realça-se sua dimensão,
às vezes, pedagogicamente suple
tiva. Como corpo intermédio
para ajudar as legítimas auto
nomias (Pacem in Terris).

Identificado com a luta
operária

Um serviço particular ao
mundo do trabalho. É preciso
ser bem concreto no estar a
serviço. Conhecer, analisar, apro-
. fundar a realidade deste mundo
particular. Ver este mundo par
ticular, assumi-lo porém, no con
texto global da vida. O operá
rio é fábrica, é campo, é comu
nidade, em busca de suas legi
timas aspirações. Lamentavel-
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mente a nossa sociedade, a nos
sa vida cultural d de classes. A
produçio ainda d resultado de
uma luta antagônica entre capi
tal e trabalho. Tem poder
quem tem capital, igualmen
te quem decide sobre o seu uso,
e planeja intelectualmente o que
vai ser produzido, IOb a hege·
monla do capital. Numa locle·
dade onde pallOI )6 foram da··
dOI, certamente o serviço 6
classe trabalhadora seria diferen·
te. O trabalho d fonte de IIber
taçio para todos que produzem.
Dentro de uma sociedade, orga
nizada suficientemente em torno
de igualdades fundamentais, cer
tamente este serviço teria mais
condições de atingir a vida glo
bal (Caso Polonês). Nem por
isso se pode perder de vista a
conexão da Pastoral Operária
com as outras Pastorais, atingin
do a globalidade da vida. Há
uma dimensão operária de todo
serviço pastoral bem como há
uma pastoral do serviço à li
bertação do operariado.

Um serviço a partir da
Missão da Igreja

Então, trata-se também de
'um serviço essencialmente pasto
raI. ~ o qualificador do servi
ço ao mundo operário, a partir
da Missão da Igreja, em si mes
ma e a nós confiada.

Na verdade a Missão da Igre
ja no Brasil, como das Igrejas
espalhadas no mundo inteiro é
o de Evangelizar.

Há um ponto de convergên
cia e de referência permanente
para toda e qualquer ação pas
torai da lqreja, Evidentemente,
também para a ação pastoral
operária: "Evangelizar o povo
brasileiro em processo de trans
formação sócio-cultural econô
mica a partir da verdade sobre
Jesus Cristo, a Igreja e o Ho
mem, à luz da opção preferen
cial pelos pobres, pela liberta
ção integral do homem, nu
ma crescente participação e
comunhão, visando à cons
trução de uma sociedade justa
e fraterna, anunciando assim o
Reino definitivo" "Objetivo
Geral da Ação da Igreja no
Brasil, a partir do qual serão
formuladas as Diretrizes Pasto
rais para os próximos 4 anos,
objetivo este formulado por
ocasião da 21él Assembléia
Geral da CNBB, abril de 1983.

Pastoral operária e dimensão
social da fé

A Pastoral Operária é emi
nentemente social. Toca a fundo
realidades sociais da vida do
operário. O específico de Evan
gelizar da Pastoral Operária,
como de todas as pastorais
que lidam mais diretamente com
o social é o de colocar em des-

taque a dimensão social da fé.
A fé não.é só um ato de conver
são pessoal. A fé tem como
essencial a sua dimensão social.
Este destaque por vezes é es
quecido e lhe é eminentemente
enriquecedor da opção pessoal
de fé. O anúncio da fé em co
nexão real e essencial com o
social da vida humana é funda
mentai para a caminhada da
Igreja e sua Missão no Brasil
hoje, A pastoral operária, em úl
tima instância, é essencialmente
evangelizadora, colocando em re
levo a dimensão social de fé
que anuncia, Mede-se pela capa
cidade que tem de ler o aconte
cimento a luta da classe traba
lhadora no Brasil hoje, à luz
da fé,

Esta dimensão social da fé
tem as suas exigências em or
dem à evangelização da luta
dos trabalhadores, Ela está per
manentemente atenta ao mundo
do trabalho, suas transformações
sua luta, Sua posição inicial é
de ouvir nos fatos e na realidade
os apelos dos Espírito de Deus.
Diálogo para sentir o caminho
de sua manifestação reveladora.
O esforço de captar, sentir,
entender a fundo estas suas
manifestações, é a base da carac
.terrstica evangelizadora, essen
cialmente social, da pastoral
operária.

Evangelizar para a pastoral
operária é essencialmente uma

questão de comunicação, Comu
nicação que tem um modo
de ser próprio, Comunicação
que educa e depende desta for
ma de conduzir pessoas a uma
adesão consciente, com implica
ções pessoais e engajamento
social. Comunicação que é
anu nciadora de certezas a respei
to do homem, do mundo, de
Deus, Estas certezas brotam de
vivência que enxerga passo a pas
so, na luta do dia a dia do mun
do operário, os caminhos da
comunhão dos irmãos entre si
e com Deus, É a presença reve
ladora de um Deus libertador
nesta história social.

A fé, em última instância,
escapa a este esforço comuni
cador. Deus fala também, a ca
da um, neste contexto de luta
e transformação onde é visí
vel o sinal e claro o esforço
solidário em ordem a uma nova
vida em sociedade, mais justa e
mais fraterna,

A pastoral operária não es
gota a Missão Evangelizadora
da Igreja no âmbito das suas
manifestações sociais, São mui
tos e variadas as pastorais
neste sentido. Cada qual em
busca da identidade própria,
exercendo sua tarefa evangeliza
dora, colocando em destaque
outros aspectos sociais da fé,
dentro da realidade da vida
humana. O social na realidade

histórica faz parte de uma uni
dade.

Há uma inter-relação entre
os diversos fatores sociais, que
interferem na história. Na medi
da em que outros esforços pas
torais assumem outras dimensões
da vida social, tanto melhor o
processo de evangel ização pode
se aperfeiçoar.

Por isso mesmo, a pastoral
operária tende a melhor cum
prir a sua tarefa quando em
articulação com o conjunto da
pastoral e, em particular, com
as demais Pastorais Sociais.

Finalmente, na maneira edu
cativa de exercer sua ação, a
pastoral operária procura assimi
lar o que hoje é adquirido na
própria ação da Pastoral da
Igreja.

Trata-se do método ver-jul
gar-agir. Intensamente utilizado,
e com éx ito educativo, pelos
movimentos de Ação Católica
especializada, particularmente
lançado pela Juventude Operá
ria Católica. A permanente preo
cupação de ir e vir do real da
vida, assumindo-a com todo rea
lismo da fé, traz elementos
permanentes e critérios para
uma autêntica transformação
da sociedade em vista do Reino
de Deus.
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CARTA DE NOS MORADORES DE CAMUCIM, PITIMBU·PB,
AS AUTORIDADES COMPETENTES E O POVO EM GERAL.

Nós moradores de Camucim estamos-escrevendo esta carta, para denunciar os últimos acontecimentos e
ao mesmo tempo exigir providências por parte das autoridades competentes e apoio do povo em geral.

No dia 4 de novembro de 1982 o capanga Severino Nazaré espancou o menor Ednaldo Alves de Souza.
Nós denunciamos o ocorrido e até aqui não houve nenhuma providência.

Com a chegada de outro capanga, Geraldo Nogueira, os dois começaram a dizer que ia matar 5 pessoas:
João Pereira de Lacerda (Presidente do STR de Pitimbu), José Francisco de Oliveira (diretor do STR de Pitimbu),
Pedro Paulino da Silva (diretor do STR de Pitimbu), Lourenço Alves de Souza e Aluisio Alves de Souza.

Sábado, dia 27 do 11 de 82, pela tarde chegou 9 capangas, entre eles 3 mascarados, comandados por: Dr.
Antônio Amaral, superintendente da Destilaria Tabú, Dr. Joaqu im José de Barros Dias, advogado da Destilaria Tabú,
Alexandre de tal que trabalha na Destilaria, Severino Nazaré e Geraldo Nogueira que também é capanga, e fizeram a
pior miséria aqui em Camucim:

Derrubaram a nossa escola feita por nós mesmos
Destruiram material escolar e toda merenda escolar que estava na escola
Destruiram 15.000 telhas com os tratares
Queimaram a casa do companheiro Manuel Cosme do Carmo com 30 arrobas de semente de inhame,
5 sacos de milho, 4 sacos de amendoim e outros objetos caseiros.

Achando pouco o que já tinham feito, os capangas foram na casa do companheiro JOSE FRANCISCO DE
OLIVEIRA (ZE GALEIGO). 35 anos, casado, 7 filhos menores e o espancaram barbaramente com coronhadas de es
pingardas, pesadas, murros, coice de fusil e outros espancamentos. Só não o mataram por causa de sua corajosa esposa
que cobriu o companheiro com a saia e ficou com os 7 filhos em redor. Os capangas ainda bateram em uma filha de
8 anos do companheiro. Depois os-eapangas entraram em sua casa e roubaram sua espingarda que estava no quarto.
O companheiro ficou caido no chão quase morto, botando sangue por todos os buracos. Nós levamos ele no braço para
tomar um carro. Ele se encontra internado no hospital passando mal.

Como todos sabem, nós temos um documento que o General Inaldo Seabra Noronha, comandante do
Primeiro Grupamento de Engenharia nos deu no dia 6 de janeiro de 82 quando a gente estava na praça, e, este docu
mento nos garante na terra até que o problema for resolvido definitivamente.

QUE SITUAÇAo e ESTA?

o companheiro Luiz Pedro da Silva é injustamente baleado pelos capangas do latifúndio de Arvore Alta
no dia 7 de novembro;

O advogado dos trabalhadores é espancado pelo delegado de Alhandra quando defendia os companheiros de
Arvore Alta; .

O menor Ednaldo Alves de Souza é espancado pelos capangas da Tabú e agora acontece este verdadeiro
massacreaqui em Camucim.

QUE TUDO ISTO ACONTECE EM TÃO POUCO TEMPO, SIGNIFICA O QUE?

POR FIM EXIGIMOS:

1 - Retirada e punição dos capangas que bateram nos companheiros EDNALDO e ZE GALEIGO pois sabemos quem
estava no comando do massacre que era: Dr. Antônio Amaral, Dr. Joaquim José de Barros Dias, Alexandre de
tal, Severino Nazaré e Geraldo Nogueira;

2 - Segurança de vida para os seguintes companheiros: JOÃO PEREIRA DE LACERDA (Presidente do STR de Pi
timbu), JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA (Diretor do STR de Pitimbu), PEDRO PAULlNO DA SILVA (Dire
tor do STR de Pitimbu), ALUISIO ALVES DESOUZA E LOURENÇO ALVES OE SOUZA.

Pois estamos pensando muito depois do acontecido de sábado último;
3 - Reconstrução da Escola derrubada, indenização das 15.000 telhas, indenização de tudo Que foi destru ído pelos

capangas do companheiro MANUEL COSME DO CARMO;
4 - Desapropriação imediata da Fazenda Camucim; e
5 - O cumprimento do documento que o General nos deu no inicio deste ano.

Camucim, 29 de novembro de 1982
Assinam os Agricultores de Camucim.
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I'STÃO

A Igreja, querendo viver a vida do povo, especialmente a vida da classe operária, se questiona sobre
os meios de luta e de organização criados pelo povo para conquistar a sua libertação.

Nesse questionamento, duas ati
tudes podem atrapalhar o cristão
em sua busca pol rtica:

1. Em grande parte, os cristãos
tendem a se proteger atrás de uma
atitude neutralista, ao perceberem
que estão aparecendo muitos proje
tos políticos divergentes. Acho que
a fé deve manter uma distância crí
tica, mas isto não significa que ela
devia deixar de respeitar as várias
opções ex istentes dentro de uma
sociedade pluralista.

Hoje existe o perigo de se pensar
que a Igreja não deve se meter na
polrtica e achar que o seu papel
deve ser de mediadora entre os
opressores e oprimidos. Segundo
esse raciocínio, ela ficaria acima
dos confl itos, sem reconhecer que
ex iste a luta de classes, sem pensar
no que significa a opção preferen
cial pelos pobres feita em Puebla.

2. Outros cristãos descobrem a
politica e se comprometem na lu
ta operária. O perigo para estes é
que começam a pensar que as or
ganizações polrticas são autôno
mas. O perigo é negar que o Evan
gelho e os valores cristãos influen
ciam a história.

Os cristãos, motivados pela com
preensão do conteúdo radical do
Evangelho, dão a sua contribuição
para a elaboração de um projeto
pol (tico voltado para uma socie
dade nova. Se a gente separa a po
lítica e a fé, corre o risco de refor
çar a ideologia dominante, pois
são os burgueses que se benefi
ciam quando a Igreja fala que a fé

e a política devem se manter
separadas.

Qual seria, então, a ligação para o
cristão, entre o conteúdo de sua fé
e a sua participação pol ítica? O
que o Envangelho contribui para o
projeto político? Não se pode
entender o agir de Jesus, se não
entendermos sua proposta central,
o Reino de Deus. Este Reino é
de esperança, de uma sociedade de
justiça e de amor, sem divisão de
classes, sem opressão, como foi
anunciado pelos profetas.

No tempo de Jesus, a grande par
te do povo era composta de cam
poneses sem terra, sofrendo os abu
sos do poder dos proprietários ri
cos e do proletariado urbano,
vitimas de todo o tipo de discri
minação religiosa. Essa população
sem união, desprezada, marginali
zada, ignorante da lei, considerada
impura, sonhava com o reino uni
versal de justiça, paz e abundân
cia, dirigido por Deus, porque
não se podia confiar nos homens.

A Palestina estava sob o domí
nio dos romanos e os próprios lrde
res desse povo aceitavam e eram
aliados da dominação romana. O
Deus do poder, na Brblia, signifi
ca Deus ao lado dos oprimidos,
tirando o poder dos poderosos
da terra, ajudando a vencer os ini
migos.

Este reino há de vir ainda, mas
Jesus disse também que ele já está
presente. Como? Jesus convida o
povo a criar um novo tipo de re-

REINO DE DEUS

lacionamento entre os homens. Os
oprimidos têm de construir uma
sociedade nova, onde não haja
mais ricos e pobres.
Assim percebemos que, dentro

de nossa história, dentro de nossa
luta, estamos fazendo a história
da salvação -- livrar o povo das
mãos dos poderossos. E nessa
história, a classe operária tem de
conquistar o seu lugar, pois o
Reino de Deus se faz dentro do
contexto da luta de classe que hoje
é um fato histórico.

Jesus nos diz que o Reino está
ar', não adianta fugir. A nossa fé
nos ajuda a entender o sentido
profundo da nossa luta, para uma
sociedade diferente. Nos ajuda a
perceber, dentro das ideologias e
tendências, o que representa só
interesses particulares e o que
representa o bem de todos, pois a
sociedade de Deus quer favorecer
todos os homens que aceitam se
amar e se relacionar com justiça.

Jesus mostra que é preciso uma
mudança de mentalidade e atual i
zação. Ele nos chama a uma con
versão pessoal e social. Essa conver
são nos leva a viver os valores do
Reino de Deus em nossa vida atual,
a lutar para que a justiça e o amor
sejam as bases da sociedade nova.
Assim, vivemos em função do Rei
no, isto é da boa nova.

Vicentinho
livro "Fé e Compromisso
Polrtlco"
Edições Paulinas.
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EXPEDIENTE

Boletim da
Comissfode
Pastoral
Operária

No dia 17 de abril, por ocasião do encerramento da CAM
PANHA DA FRATERNIDADE. da Diocese de Duque de
Caxias, D. Mauro Morelli, oficializou a inauguração do Secre
tariado Nacional. Gratos ao povo de Caxias, a D. Mauro, a
Diocese, a Baixada Fluminense.

Uma pastoral que responda às situações, às aspirações dos
trabalhadores da Baixada Fluminense, das cidades do Brasil,
vai fortemente contribuir para que a classe operária se una e
se organize à luz dos valores evangélicos, construindo uma
sociedade justa e sem dominações.

SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL
OPERARIA

J\PRESENTAÇÃO
A Comissão Nacional de Pastoral Operária na sua última

reunião, realizada em Nova Iguaçú, no centro de Formação ai
rua Aimorés 8, nos dias 16 e 17 de abril, aprovou continui
dade_deste BOLETIM e se comprometeu organizá-lo de for
ma que se torne um instrumento de trabalho, de divulgação
de experiências, de enriquecimento mútuo e de participação
nacional nas lutas e justas reivindicações da classe operária.

Neste número:

- Apelo aos Bispos em Itaici
- Solidariedade Internacional
- Vida e Fé
- Não posso
- Not reias da Pastoral Operária
- Denúncia
- lQ de maio.

Anexa à CNBB
Setor l.eiqos-Linha 1
Responsável :.
Maria Carvalho de Menezes
C. P.
CEP: 25.000
Duque de Caxias
RJ.

Assinatura Anual
Cr$ 2.000,00
AssinatUra de Apoio
Cr$ 4.000,00 .
Para Exterior
US$ 10.00

Envie sua contribuição
para Salvador Marcelino

ou
Maria Carvalho de Menezes
Conta nO 01 010060-2
Banco do Estado de Minas Ge-
rais S/A. .
030-7 - C.A\XIAS- RJ.

Novo Endereço do Secretariado:
Rua Mariano Sendra dos Santos,
44 -Sala 501 - Duque de Caxias
25:000 - RJ.

Botettm da CPO·Naclonal
LEIA, DISCUTA, DIVULGUE ...
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-- -
.•• E t M VERDADE,

VOS 0160·'·
O HABITO NÃO
F'AZ O BISPO!

E o primeiro sinal de que essa
Revolução foi feita contra os inte
resses dos trabalhadores. A inter
venção em centenas de sindicatos
rurais e urbanos e a prisão de seus
dirigentes. Uma sequência de medi
das foram tomadas, privilegiando o
grande capital, transnacional e na
cional, às custas de crescentes sa
crif(cios dos trabalhadores, a saber.

Estamos apresentando aqui o documento que a ~ASTORAl <?PERA~I~ NACIONAL apresentou
à 21' Assembléia dos BISposdo Brasil em ltaiei,e preciso destacar que nesta Assembléia da CNBB, a Pastoral Operária teve uma participação

. direta , através de 4 de seus militantes.. . ..
A acolhida que nossos Bispos demonstraram' em relaçã<?~ esses co.mpanhetros e.sua senslblhd~de à
causa operária nos anima a continuar nossa luta de militantes cristãos do movimento operãrio.

JUSTiÇA NO MUNDODO
TRABALHO

1.O Desenvolvimento e as Rei-vin
dicações dos Trabalhadores

O desenvolvimento do Brasil
sempre se caracterizou pela desi
gualdade na divisão dos seus cus
tos e benefícios. No penedo colo
nial, o desenvolvimento de uns
poucos se deu às custas do trabalho
escravo de milhões de pessoas. Na
verdade não seria leg(timo afirmar
que o regime de trabalho no Brasil
pode ser chamado livre.

o pars sempre foi relativamente
rico, com a maioria de sua popula
ção pobre, conservada à margem
e sem acesso à riqueza nacional.
A desigualdade e a indiferença pelos
direitos humanos mais elementares
são partes e o traço básico da bi
bliografia dos grupos dirigentes e
do Estado.

Apesar de todas as lutas dos
trabalhadores, negros, camponeses
posseiros, assalariados rurais e urba
nos, o desenvolvimento tem sido
feito sobre os seus ombros e em be
nefício de uma minoria que mono
poliza a direção da economia e da
polrtlca. Este é o fundamento real
da ordem autoritária e elitista
que define nossa sociedade, suas
instituições e leis.

Contra essa ordem ileg(tima e
imoral, os movimentos populares,
lutaram ao longo de nossa história.
Essas lutas foram muitas. A primei
ra foi contra a escravidão e, nos
tempos ma is recentes, as lutas em
torno da apropriação, posse e uso
da terra. O comércio com a terra
gerou muita violência e fez muitas
v(timas.

Nas últimas décadas aconteceram
as lutas do movimento sindical
pela autonomia sindical, pela orga
nização dos sindicatos, por melho
res salários, assistência e bene
freios soclaís, direito de greve,
segurança e estabilidade no traba
lho.

Ao longo das décadas do chama
do "desenvolvimento industriai", o
movimento operário lutou para ga
rantir os direitos mais elementares
relativos ao salário, à estabilidade,
à assistência e ao direito de lutar
por seus direitos através da organi
zação livre e independente dos
seus sindicatos. Nesta caminhada o
movimento operário foi crescendo
e superando, na prática, muita das
limitações impostas por uma legis
lação trabalhista fundada na Carta
dei Lavoro de Mussolini e trans
plantada para o Brasil. Até que
chegou a Revolução de 1964.

a. - Fim da estabilidade e cria
ção do FGTS, colocando os traba
lhadores totalmente à mercê dos in
teresses imediatos dos empresários.

b. - Pol(ticas variadas de arro
cho salarial, que mudam de forma,
mas não de conteúdo e que subme
tem os trabalhadores a perdas
constantes no valor de seus salá
rios.

c. - legislação submetendo o
movimento operário a todo tipo
de pressões e ameaças definidas na
lei de Segurança Nacional, além
de novas intervenções e proces
sos contra os lfderes sindicais mais
combativos. Foram definidos dispo
sitivos na lei de Segurança Nacio
nal, Código Penal Militar e CLT,
que considerem crimes contra a lei
de Segurança Nacional, simples
crrticas ao sistema econômico, a or
ganização de movimentos populares
e que permitem, ao governo, cas
sar mandatos de dirigentes sindi
cais e intervir sindicatos.
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d. - Legislação que torna a greve
praticamente ilegal e, portanto, su
jeita à repressão policial e militar,
assim, como enquadramento na Lei
de Segurança Nacional.

2_ A crise atual e seus efeitos
sobre o movimento Operário.

A crise economica, fruto de 19
anos de regime autoritário, assume
proporções imensas. Com a aboli
ção da censura e com as primeiras
brechas da abertura conquistada,
em boa parte, pelos movimentos
populares, podemos hoje perceber
a extensão e gravidade da. situa
ção econômica do país do grau de
corrupção na manipulação e espo
liação dos recursos da Nação.
Ultrapassada a falsa euforia do
"milagre" o Brasil acorda com à
d(vida externa de cerca de 100
bilhõesdedólares e com a possi
bilidade de ver no futuro imediato,
realizar-se a seguinte previ-são: -

a. - O Produto Interno Bruto
caindo até 5% em 1983 e 4% em
1984.

b. - Queda do produto indus
triai na ornem de 20% em 1983/84.

c. Queda na produção agr(-
cola na ordem de 5 a 10%.

d. - Inflação superior a 130%.
e. - Aumento na dívida externa

bruta, podendo chegar a mais de
100 bilhões de dólares em 1983.

f. - Se considerarmos que a
recessão pode perdurar até 1987,
teremos uma perda de 200 a 250
bilhOesde dólares em nossoProdu
to Interno Bruto.

o Brasil acorda também sendo
governado pelos banqueiros inter
nacionais e pelo FMI. Enquanto
isso, sobre os trabalhadores, recaem
todo o peso e os sacrif(fios:

a. - Aumentam o desemprego
e o subemprego, pois a taxa de de
semprego pode subir de 10%a 12%
em 1984. Temos agora 6 milhões
desempregados, poderemos ter mais
5 milhões nos próximos 5 anos, too'
talizando 11 milhões de desempre
gados.

b. - O salário médio real pode
sofrer uma perda de 15% em seu
valor nos próximos 2 anos, ca
racterizando um novo achatamento
salarial que será legalizado atra
vés das previsões da legislação
salarial, feitas por decreto, ou pela
modificação de (ndices e cálculos
cuja única virtude é a de diminuir
salários e aumentar lucros.

c. - O Governo ameaça com o ri
gor das leis e com as consequên
cias da crise alegando o momento
da trégua e da socialização dos
sacrifícios, como se o povo traba
lhador ainda devesse algo a um
desenvolvimento que nunca o bene-
ficiou. '

3. As novas Reivindicações do. Mo
vimento Sindical Frente à Crise e
à Nova Conjuntura PolItlca,

A primeira grande reivindicação
do movimento operário brasileiro
neste momento de crise, éa revisão
da polrtlca econOmica que gera a
recessão, o desemprega, a inflação
e ainda maior concentração da
riqueza.

Esta revisão deve nascer de uma
opção polttlca que responda ao cla
mor de milhões de brasileir JS: os,
trabalhadores não podem mais pa
gar o preço da crise com o desem
prego, a instabilidade, o aumento
da rotatlvidade i, a perda do valor
dos salários, a fome, a angústia e o
medo.

Neste sentido, os trabalhadores
exigem a revisão da polftica sala
rial, imposta por decreto, e a ado
ção de medidas que além de pro
mover o emprego pelo menos
mantenham o valor real dos salá
rios, protegendo-o da inflação de
130%.

O movimento operário também
reivind ica a revisão de toda a le
gislação que faz recair sobre os tra
balhadores os rigores arbitrários da
Lei de Segurança Nacional e da
CLT, deixando na mais perfeita
liberdade e conforto as grandes
empresas transnacionais.

O movimento operário considera
que a questão agrária é uma questão
central do desenvolvimento e da
democracia em nosso pafs, Uma re
forma agrária mesmo realizada nos
termos do Estatuto da Terra, po
deria possibilitar imediatamente tra
balho, emprego e bem-estar para
milhões de brasileiros, sem neces
sidade de modificações nas leis
existentes e na Constituição.

Finalmente o movimento operá
rio considera que a abertura demo
crática que efetivamente vem ocor
rendo em nosso país e que abriu es
paços para que o povo e as opo
slções elegessem 10 governadores,
mais de um terço das Prefeituras e

fizessem maioria no Congresso, de
ve tornar-se também uma relidade
para o movimento operário. Neste
sentido é fundamental que a socie
dade brasileira se abra à partici
pação dos operários e que os tra
balhadores ocupem um lugar de
destaque na construção de uma
sociedade mais justa mais fraterna
e igualitária. Esta participação im
plica na afirmação da autono
mia do movimento operário, na li
berdade sindical e no reconheci
mento de que nao haverá socie
dade democrática fundada na "mar
ginalização do trabalhador e na ex
ploração do trabalho.

4. Apelo da Pastoral Operária à As
sembléia Geral da CNBB.

A Pastoral Operária no Brasil,
realizou sua primeira Assembléia
Nacional na cidade do Rio de Ja
neiro, aos 11 e 12 do' mês de de
zembro de 1982, com a participação
,de trabalhadores cristãos e engaja-
dos provenientes e representado
mais de 100 Diocesese 17 Estados
do Brasil.
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Frente à realidade que acima
tentamos descrever., sentimos a
importância e a necessidade de
colocar nossos irmãos Bispos, Pasto
res da Igreja no Brasil, reunidos
em sua Assembléia Geral Ordiná
ria, a par de nossa visão e comere
ensão da realidade brasileira, dos
nossos sofrimentos e de nossas
leg(timas' e justas reivindicações.
Anima-nos a sensibilidade pasto
rai dos nossos bispos, demonstra-

,da com coragem e fidel idade nos
últimos e doloridos anos pelos
quais passou a Nàção Brasileira.

Somos ainda encorajados a eon
fiar e a esperar solidariedade e
uma palavra serena, firme e pro
fética de nossos bispos, pelo teste
munho de fidelidade' comprovada e
crescente desde o Concflio Vatica
no II. ,A Igreja~no Brasil caminhou
muito desde o Plano Pastoral de
Emergéncia. A preocupação e o
compromisso dos Bispos com as
questões sociais do pars transpa
recem no incentivo à vida comuni
tária e organização do povo, no es
tudo da realidade e nas opções de
projetos pastorais relacionados com
a situação das nações indígenas dos
posseiros, camponeses e agricultores
e do povo trabalhador e operário.

A participação dos Bispos do
Brasil nas Assembléias de Mede
lin e de Puebla trouxeram novo
alento, esperanças, e maior pre
sença do Evangelho nas questões
que mordem e ferem os pequenos e
marginalizados.

, Não é necessária muita pesqu i
sa para evidenciar que nas Dire
trizes Gerais da Ação Pastoral da
Igreja no Brasil, no Plano de Pas
torai de Conjunto e nos Subse
quentes planos bienais de Pastoral,
a realidade brasileira nas suas di
f1_lensõeseconômica, social e polr
t~~, merecem constante estudo, po
sictonarnento e ação concreta da
parte da Igreja.

Os documentos da CNBB reve
lam uma constante e ooerente po
sição profética face à crescente
marginalização e empobrecimento
do povo brasileiro.

,- "Exigências Cristãs de uma Or
dem Polrtica", "Proclamação Pas
torai do Povo dê Deus" e "Igreja
e Problemas de Terra", entre tan
tos outros estudos e pronuncia
mentos, confirmam o que afirma
mos.

- Em nossa compreensão, face
a realidade que acima descrevemos
e que nos atinge profundamente
como cidadãos, trabalhadores, pais
e mães de família, julgamos que a
missão profética da Igreja e dos
Bispos não pode ser atenuada,

pois, as estruturas sõclo-econõ
micas, principalmente, continuam
iníqulas e geradoras de margina
lização e miséria.

- Assim, irmãos Bispos, oomo
cristãos comprometidos em ser luz
e fermento do Evangelho no mun
do do trabalho, como trabalhadores
engajados no Movimento Operário
do Brasil, vimos colocar em seus
corações de Pastores os nossos an-
.seios, esperando uma palavra profé
tica em favor da justiça e da frater
nidade nas relações de trabalho e
de produção. Esperamos confian
tes, também, apoio decidido à
Pastoral Operária e solidariedade
com as reivindicações leg(timas e
justas dos trabalhadores brasileiros.

Sabemos e assumimos como res
ponsabilidade primeira dos traba
lhadores a nossa própria causa. Que
remos organizações livres e inde
pendentes para que sejamos sujei
tos e participantes da construcão
de uma sociedade justa, mas rÍa'0
podemos dispensar a solidariedade
dos que amam a justiça, respei
tam e promovem a dignidade e a
vida da pessoa humana.

- Com nossa saudação fraterna
estaremos unidos na oração diária
que o Senhor nos deixou:

"Pai. . . venha a nós o Teu
Reino".

Pela Comissão Nacional de
Pastoral Operária (C.P.O.)

Salvador Marcelino.

, Gilberto Carvalho - PR.

O desemprego, o peso da estrutura sindical ultra
passada e burocrática, a falsa liberdade de uma demo
cracia burguesa e a exploração dasmultinacionais são
problemas comuns que cada vez mais diminuem nos
sas distâncias em relação aos companheiros Europeus.

A conclusão mais clara que se.tem-após um contato
como este é que de nada valem nossas lutas, se elas,
não puserem em cheque a estrutura capitalista.
Enquanto perdurar este sistema, a exploração da
classe trabalhadora, em maior ou menor grau, vai
continuar.

E preciso reforçar nossos laços internacionais.
Intensificar a troca de oorrespondência. As informa
ções. A solidariedade ooncreta em suas formas diver
sas.

Durante o mês de março, tive a oportunidade .de
manter contato oom militantes operários e do movi
mento popular da Bélgica.

O convite e o encargo da viagem fora", uma ini
ciativa 'de companheiros Belgas conscientes da necessi
dade do reforço dos laços internacionais entre traba
lhadores.

Da mesma forma como as multinacionais interna
cionalizaram sua exploração, é preciso que a classe
trabalhadora' se articule internacionalmente em sua
reação a esta exploração.

Incrrvel a acolhida operária dos oompanheiros
Belgas; e um momento de troca de informações
muito ricas. Lá como aqui, apenas em n(veis dife
rentes, o capitalismo em crise descarrega sobre os
trabalhadores as restrições económicas e polrtlcas
desta crise.
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25 de março de 1983. São 18.30 hs. No santuá
rio da Catedral da Sé de São Paulo, no último degrau
da escadaria, o caixão e a urna funerária, irmanados,
cobertos pelas dobras da bandeira nacional, dominam·
todo o espaço da nave e do transepto: aqui estão os
restos mortais de Frei Tito de Alencar Lima (1945-
1974), transladados do cemitério dominicano de la
Tourette, próximo a Lyon (França), e de Alexandre
Vannucchi Leme (1950-1973), serão sepultados nos
jazigos de suas famílias em Fortaleza e em Sorocaba.

Esses corpos de Tito e de Alexandre vêm da noi
te dos porões da tortura e da OBAN. Vêm da noite
em que.a fúria, o ódio e a indignidade desfiguram tan
to as suas vítimas que elas perdem toda aparência hu
mana. Vêm da noite da morte assassinada e do cemi
tério dos indigentes anônimos, da noite do exílio e
do espírito atribulado. E aqui estão agora irmanados,
solenemente acolhidos por uma multidão que lota a
Catedral, pequena demais nesta hora: o silêncio é
denso sem tristeza, emocionado sem desespero. Mais
que de luto, o ambiente na Catedral superlotada é de
Páscoa: ó Morte, onde está a tua vitória? A celebra
ção de uma Vigília Pascal que, na presença das relí
quias, se vi~e, ao mesmo tempo como uma Memória,
a recordaçao de um passado em que a hora presente
estende as suas ra ízes, e a Promessa de um futuro em
que, todos nós, somos convidados a entrar: .

Uma Memória: a evocação da vida e da morte de Tito
e.d~ Alexandre. Amaram tanto a seus irmãos que de
cidirarn, cada um a sua maneira, de dedicar as suas
forças e a sua vida à construção de uma sociedade jus
ta e fraterna, em acordo com a vontade do Pai.. E
assumiram esse compromisso até a morte, e a morte
de cruz.

I
I II

II
I
I

Uma Promessa: celebrar esta hora e oferecer este sa
crlfrclo aqui é, sem contesto e sem apelo, descobrir
que, todos, somos intimados à assumir o mesmo com
promisso, continuado e multiplicado, em fidelidade
ao exemplo de Tito e Alexandre e o de Cristo, para
que venha a nós o Reino.

Lá fora a noite agora chegou. Jornalistas da im
prensa' e da TV trabalham ativa e silenciosamente.
Dois spots de luz viva iluminam as urnas, assim feitas
foco e coração de toda a assembléia. A longa procis
são de uma centena de religiosos, padres e bispos pa
ramentados sobe pelo corredor central da nave até o
cero.

canta a multidão:

'~ verdade vos libertará ...
Não temais os que matam o corpo, os que armam ci
ladas...
Não temais os que portam espadas,
Não temais os que tudo deturpam, pra não ver a jus
tiça vencer.
Não temais os que vosameaçam com a morte ou a di
famação...
Não temais...
Tende medo somente do medo... ",

D_omPaulo Evaristo Arns que preside, abre a celebra
çao:
"A Igreja de Deus que está em São Paulo se reúne pa
ra celebrar a memória dois de seus filhos. Eles acredi
taram que a justiça é imortal e viveram as promessas
de Jesus"
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"O Cristo, continua D. Paulo, 'nunca abandona quem
defende os pobres e por causa deles entrega o sangue
e a própria vida"

"Nós também entregamos nossas vidas pela causados
pobres", responde a assembléia.

"Cheios de esperança, fazemos a memória da Paixão
de Cristo e da morte de nossos irmãos Frei Tito de
Alencar Lima e Alexandre Vannuchi Leme", convi
da D. Paulo. Em poucas palavras, o celebrante expli
ca o sentido da celebracão:
"Naquele momente, nem todos foram covardes".

A assembléia, recolhida, escuta três depoimentos
sob're Tito e Alexandre:

Uma Irml dele fala de Alexandre. Desde cedo, ele te·
ve sua consciência despertada para as injustiças sofri
das por nosso povo. Tornou-se militante da liberda
de d iClndo-se é conquista de um sociedade justa
onde todos tenham 01 mesmos direitos e oportunida·
des. Aos 22 anos, preso pelo agentes da OBAN no dia
16 de março de 1973, Alexandre morreu no dia se·
gulnte em conseqüência das bárbaras sevícias que lhe
foram infligidas. Uma semana depois os 6rglos de re
presslo liberaram a not(cla de sua morte "por atrope
lamento": tinha sido enterrado como indigente no
cemitério de Perus. Ivo t..esbaupin, companheiro de
prisão de Frei Tito, fala do Tito místico, do Tito
companheiro, do Tito martirizado. Ivo evoca a ora
ção feita a Tito pelos seus companheiros da prisão
Tiradentes quando, quebrado pelas torturas; voltou
da OBAN para a célula:"apanhei como um cachorro",
denunciaria Tito. Mas ele era feliz, porque havia ven
cido: não falara, nada conseguira romper o seu silên
cio, nem os eletrochoques na líng",a, quando teve de
abrir a boca "para receber a hóstia sagrada", como
lhe disseram seus tórturadores. E IvOevoca a confidên
cia de Tito aos companheiros: "Eu tive força para re
sistir porque me lembrei dos companheiros que mor
reram pelo povo".

Enfim o Dr. Mario Simas, advogado de Fr. Tito'
e da fam(lia de Alexandre, testemunha:
"Frei Tito, Alexandre, muito -obriçedo em nome
da minha geração':

Em nome de cada testemunho a assembléia re
cita poemas: um de Pedro Tierra, cunhado de Ale
xandre,

liA Palavra sepu:ltada":

'~s palavras estão gastas,mortas por dentro
.Meu corpo será meu grito, embora hoje perma

neça mudo ... "; um outro de Tito: "Dormes, crian
ça, pois teu sonho é paz... "

o solista canta uma melodia que vem do Nor
deste: "O .of(eio das almas". A voz é despojada, pode
rosa, sublinhada por instrumentos sonoros: na igreja,
a oração ...

E a assembléia toda canta "0 canto preferido dos pre
sos da Tiradentes" como confidência Fr. Betto:

"Minha jangada vai sair pro mar
Vou trabalhar, meu bem querer.
Se Deus quiser, quando eu voltar do mar,
Um peixe bom, eu vou trazer... "

Os testemunhos sobre a Paixão de Tito e Ale
xandre levam os presentes, como que espontanea
mente, ao ato penitencial:

"por não renovarmos a cada dia a nossa esperança,
pelo medo que desafia a nossa fé,
por nossa insensibilidade diante da vtotênct« que des-
trói a vida... '
perdoai, Senhor, nosso ego/smo que nlo sabe repartir,
perdoai por não nos comprometermos com a constru
çlo da fraternidade'~

A Palavra de Deus Ilumina nossa meditaçlo.
Pedro Tlerra, cunhado de Alexandre, Ildefonso, Jo!o,
Nallde, irmlos e irml de Tito, proclamam a Boa No
va:

"Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos
perseguirem... "

"Oprimamos o justo na sua pobreza, nlo poupemos
B viúva, nem respeitemos os cabelos brancos dos en
cilos. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda e
se opõ« às nossaseçõe«. Experimentemo-lo pela oten
sa e pela tortura, para ver seele tem mesmo a paz e a
doçura. Assim raciocinam os impios, mas se enganam,
porque suamaldade os ceçe".

'~/egrai-vos ~ exultai, porque será grande a vossare
compensa, pois assimperseguiram os profetas que vie
ram antes de vós'~

'~i dos que fazem leis injustas para tirar os direitos,
dos fracos e privar de sua justiça os pobres de meu po
vo':

E após cada leitura o povo todo faz eco:
"Tlto e Alexandre, como tantos outros na América
Latina, deram testemunho do Evangelho com a pró
pria vide".

"0 corpo dos mártires é a semente plantada que
floresce na luta do povo':

"Na luta o sofrimento não é vão, pois a terra lavrada
acolhe a semente que produz frutos".

"Nas prisões brasileiras, continuam sofrendo possei
ros, padres e jornalistas. Prisioneiras da injustiça são
também suas fam(/ias. Com eles sofremos todos nos".
"Os passos de Frei Tito e Alexandre são os passosda
verdade que buscamos".

Os cristãos se edificam e se constroem uns aos
outros: eis a ladainha dos santos. Três companheiros
de prisão de Frei Tito, entre os quais Frei Fernando,
alternam as invocações, a que a assembléia respon
de:
Santa Maria, mãe de Deus e dos pobres ...
São José, carpinteiro da Nazaré ...
São Pedro e São Paulo, mártires do Evangelho ...
Santo Dias da Silva, mártir da classe trabalhadora ...
Raimundo Ferreira lima,'''Gringo'', coragem e
esperança dos camponeses ...
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Angela Cretã, sangue derramado pela causa dos
índios ...
Dom Oscar Romero, mártir do povo da América
Latina ...
Todos os operários, camponeses, índios, estudantes,
profissionais liberais e gente anônima, mortos na
luta ... Rogai por nós!
Alexandre Vannuchi Lima - Você está presente.
Frei Tito de Alencar Lima .
Padre Henrique Pereira Neto .
Padre João Bosco Penido Burnier ...
Manoel Mouth Cueiroz ...
Vladimir Herzog ...
Aurora Maria do Nascimento. .. - Você está

presente!

Frei Domingos, superior Provincial de frei
Tito faz a homilia: "Bem-aventurados sois quando
vos ínjuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem
todo mal contra vós,por causade mim ... "

"E a canonização dos nossos mártires pelo próprio
Cristo ... "

Frei Domingos evoca dois momentos da Paixão de
Tito:
- O de sua arrestação: eram 3 horas da madrugada ...

era noite
- quando, avisado das torturas sofridas por. Tito na

OBAN, procurou localizá-.lo e. c<?nsegun.~,.pelo
intermédio do Cardeal ROSSI,o direito de visitá-lo.

" A sucursal do inferno é para nós a antessalado céu:
Frei Tito e Alexandre, rogai por nós! ".

Chega a hora do compromisso: Dom Paulo
convida à oração da comunhão. De mãos dadas, em
torno das relíquias, o Pai Nosso. E a assembléia toda,
publica e explicitamente, assume seu compromisso:

''Senhor, Deus de Libertação, que nos assegura,
por vossa Ressurreição, a certeza da vida e da
vitória, nós, aqui reunidos, diante das cinzas de
Alexandre e de Fr. Tito, firmamos o compro
misso:
- de nunca deixar que se apague a memória

deles e de todos que foram assassinadospela
repressão;

- de prosseguir lutando pela mesma esperan
ça, com a mesma dignidade e coragem;

- de participar dos movimentos populares, das
causaspor mais justiça e liberdade;

- de reforçar nossa união e nossas ferramentas
de luta;

- de servir à causa libertadora dos oprimidos,
assim como o fizeram Alexandre e Tito, e o
vosso Filho Jesus.

Amém! r r

O canto final: "Hino da Alegria", de Dom Pedro
Casaldáliga, convida a todos à esperança da Terra
Nova:

"Vem, canta, luta cantando, vive forjando o novo
chão, em que nós todos viveremos como irmãos...
''Se não acharesalegria nesta terra,
Sêprofecia em tua vida com tua guerra"
"Vem, canta ... "

Se é verdade que "há lugares em que sopra o
Espírito", nesta noite na Catedral da Sé de São Paulo
sopra o Espírito do Senhor Ressucitado:
Aqui ele convoca sua Igreja e a manda, nos passos de
Jesus e das suas testemunhas, Tito e Alexandre,

"Levar a Boa Nova aospobres,
anunciar aos cativos a libertação,
e aos cegosa restauração da vista,
libertar os oprimidos,
proclamar o Jubileu do Senhor".

Aqui diante das relíquias de Tito e Alexandre,
a Igreja escuta a Promessa de seu Senhor:

"Como me perseguiram a mim, assim também
perseguirão a vocês... Mas as forças do inferno - e
de suassucursais - não prevalecerão... "

A Hora da Cruz é feita Hora da Vida.

****

Agora, são 20 hs. A multidão, aos poucos, se
dispersam na noite, levando as últimas palavras de
Dom Paulo: "Adeus ! Nós deles herdamos o cora
ção".

E eu também vou, com uma última lembrança
na cabeça ... Tito naquela tarde cinzenta e triste do
inverno parisiense - éramos em 1972, acho - você
estava sentado no banco da Praça. Sentia muita sau
dade de sua terra: "Onde está o sol de meu sertão?".
Agora seu corpo volta para sua terra amada ... Mas
vossas relíquias, Alexandre e Tito, nessa noite, no
meio de nós, foram "vosso grito":

"A profecia", silenciosa e suprernarnente eloquente,
dos NovosCéuse·da Terra Nova,
nossa Esperança e nossa Certeza.

Ivo.
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João Monlevade, 10 de março de 1983.

Exmo. Sr.
Ronam Tito
DO. Secretário do Trabalho e Ação Social do Estado de Minas Gerais.

Senhor Secretário:

Apó~ consultas co~ trabalhado~ese II'deres.sindicais, comprometidos na luta pela democratização
d~ psts, informo que nao posso ecetter o convtte para integrar a sua equipe, na' função de Subsecretá-
no do Trabalho. '

E que, embora honrosa a função, não seria poss/vel dissociar do cargo a figura do dirigente sindi
caI que, _ em razão do mandato dos trabalhadores, seja como membro da Comissão Nacional Pró
Central U,!ica dos Trebelhedores rCuT), tem o dever de manter acesa a campanha contra a situação
de opressao em que vivem as classes trabalhadoras, notadamente no momento em que a conjuntura
apresenta situações de suma gravidade.

Sei que V. Excia. está imbuido dos melhores propósitos e que certamente dará cumprimento às
p~omess~s.feitas em praça pública, honrando o compromisso de propugnar por profunda transforma
çoes soctets.

Quanto a nós, dirigentes sindicais, cabe a função de prosseguir na luta, pois é evidente que a elei
ção de novembro último, em razão do abuso do poder econõmico, da legislação autoritária, como da
vinculação de votos, lei Falcão, e a despudorada aplicação damáquina estatal para corromper o proces
so eleitoral, não permitiu que o povo pudesse exercitar o seu direito de livre escolha,

Respeito a posição de alguns bravos companheiros que na fase de consultas, defenderam a nos,sa
participação no rol dos auxiliares do futuro governo Trancredo Neves, entretanto, a esmagadora meto
ria dos l/deres e trabalhadores ouvidos optou pela não aceitação do cargo.

O quadro atual vai exigir muito mais de todos nós, representantes das classes assalariadas,de vez
que se articula um "projeto de conciliação nacional" que é sabidamente contrário aos interesses po
pulares.

Permita-me reiterar, mais uma vez, que nós do movimento sindical, entendemos que devem ser as
propostas de um governo democrático e popular:

1Q)ampla e total liberdade de organização dos trabalhadores, com o reconheci~ento de:>direito
absoluto de greve e autonomia sindical, sem tutela governamental ou de qualquer partido polttlco:

2Q) adoção de um plano de emergência contra o desemprego e um projeto de reforma agrária pa
ra a imediata produção de alimentos para o nosso povo;

CONTINUA
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_---- C.ONTINUAÇÃO -----------------------------

3Q) liberdade de organização partidária, com o reconhecimento dos partidos proscritos, como o
PCB e suasvertentes, como o PCdo B, o MR-S e outros;

4Q) imediata revogação, e nao "revisão", da Lei de SÊ!gurançaNacional;

5Q) imediata convocação da Assembléia Nacional Constituinte, com a participação de todos os
partidos, inclusive os de orientação marxistas, na campanha eleitoral, com amplo acessoaos meios de
comunicação (rádio, jornal e televisão);

6Q) denúncia dosacordos que o regime assinou com o FMI, por serem eles profundamente lesivos
aos interessesnacionais;

7Q) restabelecimento das eleições diretas para Presidente da República e prefeitos das Capitais e
. cidades consideradas de "Segurança Nacional";

SQ) democratização do ensino e fortalecimento da escola pública, com a conseqüente valoriza
ção profissional dos professores, mediante salários dignosi

9Q ) concessão do 13Q salário dos funcionários públicos, conforme promessa na campanha elei
toral, e direito de sindicalização para todos eles;

10Q) compromisso de não usar a Poltcla Militar e Civil contra os movimentos grevistas;

11Q) desmantelamento dos órgãos de repressão (DOPS, etc.)

Senhor Secretário:

Julguei de meu dever dizer a V. Exa. que estamos firmes no propósito de continuar a nossa luta
em defesa dos trabalhadortJs. Em qualquer uma das áreas de atuaçio profissional. V. Exa. encontrará
pessoas dignas para desempenhar a nobre funçio de Subsecretário do Trabalho do Estado de Minas
Gerais.

Queira aceitar nossos votos de sucesso e a certeza de que estaremos abertos para dIscutir publica·
mente as quest{Jesde interesse dos trabslhadortJs, de MInas e do Brasil. .

Ao reafirmar a confiança de que honrará os compromissos assumidos e a de que tudo fara no seno
tido de valorizar o trabalho, subscrevo-m«,

Atenciosamente

João Paulo Pires Vasconcelos
Secretário do Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos de João Monlevade - Membro da
Comissão Nacional Pr6-CUT.

CPO - NACIONAL - 10
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RIO GRANDE DO SUL

Depois de dois anos de luta e
espera, a Associação Pré-Sindical
dos trabalhadores da Construção
Civil de VENÂNCIO AI RES/RS
recebeu sua Carta Sindical, trans
formando-se em sindicato. E mais
um sindicato cambatlvo que surge,
encabeçado por companheiros da
Pastoral Operária.

VITORIA DA OPOSI8AO:
JORNALISTAS DE P RTO

ALEGRE

Mais uma vlt6ria de uma oposi·
çúo 5indlcal. Desta, vez no sindIca
to dos Jornalistsl de Porto Alegre,
ganhou a chapa 2. Vitória da chapa
mail combativa com a proposta de
um sindicalismo democrático e de
base. Na primeira rodada, deu em
pate: 388 a 388. Na segunda vote
çfo, a chapa manteve os mesmos
388 votOI enquanto a chapa 2 au
mentou em 83 vOtOI, chegando a
471 vOtOI. Ola 22 de abril será a
posse.

OCAMP

Surge o CAMP (Centro de As
sessoramento Multlproflssional) no
Rio Grande do Sul. Pretende as·
sessorar o movimento 'Popular urba
no e rural. E integrado basicamente
por pessoas ligadas à CPO e CPT e
prioritariamente vai atender suas

áreas de trabalho, embora seja
autônomo. Para contatos: CAM -
Rua Ramiro Barcelos, 641 - CX.
Postal 872 - 90.000 - Porto Ale
gre/RS - fone 246518.

ARQUIDIOCESE DE
PORTO ALEGRE

Foi marcada a Assembléia Arqui
diocesana de PO para 29 de maio.
Temário: planejamento das ativ.ida
das da PO da Arquidiocese; elefçlo
da Comissão arquidioce58na.

PASTORAL OPERARIA DE
MONTES CLAROS

- Em 1983, começamos elaborar
nosso boletim, de dois em dois
meses.Já saiu o primeiro.
- No dia 4 a 8 de abril, promove
mos um curso de formaçlo sindicai
para ccmpenhelros da PO, CES'S
e sindicatos. Teve uma presença
cont(nua e constante entre 48 a
52 participantes, com assessoria'de
8elo Horizonte.

Adriano e Eme (Pastoral Ope
rS'rla)

. Vlrg(llo (Economista)
Fazzzi e Ramos (Casado Tra
balhador de Montes Claros)
Maia (dirigente sindical de
B. H.)

Conteúdo do curso:

,- História do sindicalismo;
- Pol(tica econômica e agrária;
- çonjuntura atual e seu rumo;
- O sindicalismo hoje (Conelat-

cut)
- Experiências concretas.

- A atual diretoria dos trabalhado
res da Construçá'o Civil de Monte,s
Claros é pelega e tem 26 anos que
está na dlreçá'o. Foi feita uma cha
pa de oposiçlo, onde o presidente
e dois elementos slo da Pastoral
Operária.

FORTALEZA COMUNICA:
, ,

A Chapa de oposição CHAPA 2
"UNIAO E TRABALHO", que con
correu às eleições para o Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias de
Calçados, foram vitoriosos, a cate
goria tem 4 mil associadose apenas
1.100 estavam em condições de voo
taro Votaram 920 trabalhadores. A
chapa 2 teve 655 votos e a chapa
1 teve 210.

CPO - NACIONAL - 11
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e quantos com ~Iescolaboram ou silenciam. Nos
perguntamos: adianta pedir justiça a quem DE
VERIA faJer justiça? Já são quatro mortos em
menos de 3 meses e áreas de tensão continuam
sém soluções: laçu, Una, áreas de refloresta
mento, entre muitas outras ...

No dia 14 de março, na Fazenda Santa .Clara,
município de Bom Jesus da .Lapa - BA, o la
vrador NAPOLEÃO ANTONIO DE LIMA foi
morto pelo grileiro Sebastião Alves d. Souza
com seis tiros de revólver. O grileiro estava
acompanhado do sub·delegado de polfcia Jerô
nirno Moreira e mais cinco capangas armados.

NAPOLEAO~ANTONIO deixa a viúva e nu
merosos filhos: à famma expressamos a nossa
solidariedade. Solidariedade também aos amigos
de NapQleã,q;para que fiquem na terra. Solida-
. riedade a todos os trabalhadores que se organi
zam e enfrentam grileiros, patrões, pol (cia e po
líticos, .para fazer na prática, uma nova lei, um
novo estado de direito que reconheça o ele
mentar direito à vida, ao trabalho, à posse da
terra.

Este já' é o quarto assassinato de lavradores
que acontece neste início de. ano: Cassiano e
José Cândido - de UNA; Jorge da Conceição
- de SIMOES FILHO.

, . O .documento "Igreja e Problemas da Terra"
lembrava: "Violências de toda a ordem se come
tem contra esses últimos para expulsá-los da
terra. Nessas violências, já se comprovou ampla-'
m~nte, est~o. env?lvidos desde jagunços e pisto
leiros profissionais até forças policiais, oficiais
,de justiça e até ju ízes. Não raro observa-se a
anomalia grav.íssima da composição de forças
de jagunços e policiais para executar sentenças
de despejo" (Ç;NBB,Itaici, fevereiro de 1980).

,O sangue dotrabalhador do campo mais uma
vez foi derramado por crimonosos do poder-eco
ncímico: é mais uma voz que "da terra' grita,~
Deus por justiça". .

"Vio!ência não" nos lembra a Campanha da
Fraternidade deste ano. Basta de violência con
tra o fraco, contra o -trabalhador rural, contra

" o trabalhador de fábrica: Esta é a violência or
gan.izada e que se tornou instituição em nossa
sociedade. Queremos que esta violência acabe
por i~so denunciamos à opinião pública est~
assassmato que não vai silenciar a voz dos tra
~alha~ores; ao contrário, o sangue destes már
tlr~s e estimulo para continuar a luta. I: a luta
por uma causa justa, o direito à terra: A terra é
de quem nela trabalha. "O caminho da liberdade
amda é uma vereda estreita, mas nós o alargamos e
transformaremos numa grande estrada por onde
passarão os nossos filhos.Depois de uma falsa trégua eleitoral, o campo

é de novo varrido à bala e os poderes públicos
não ficam indiferentes, e sim, colaboram direta
mente nas ações crirninosas.

A Çomissão Pastoral da Terra, regional Nor
deste III vem de público denunciar os criminosos

SECRETARIADO DA CPT
COMISSAOPASTORAL DA TERRA NI; III

CPO - NACIONAL - 12
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o QUE NÃO t:
- Não é festa

Sobretudo organizada
pelo patrão.

-/ Não é fo Iga,
nem dia de lazer atoa,
sem pensar em nada.

- Nio é alegria supercial
e alienante, apoiando assim
a po I(t ica do patrio e do
governo.

- Nlo é dia de ficar em casa,
eprovettandc-se do sacrlf(cio
dos outros.

- Não é dia igual aos outros.

COMO NA5CEV
Ant6nio e Zé, sentados no
bar da esquina, estão con
versando ...

- Eu não entendo Zé, por
que você não vai comigo ao
churrasco oferecido pelo pa
trão. Sei que o salário é
pouco, mas pelo menos, de
vez em quando ele se lem
bra de nós e quer nos dar
um pouco de alegria... E
você vai recusar?

- Antônio, você ainda não
entendeu o jogo do patrão?
Ele quer comprá-lo com um
churrasco, para, com os
outros, desmobilizar os tra
balhadores. Você e tantos
outros companheiros estão
achando que o patrão é
bonzinho e que se preocu
pa com seus operários, e
sobretudo no 1Q de
maio ...

- Que que tem o lQ de
maio? Não é um dia de fol
ga? e mais, com um ehur
rasco de graça?

- Acho que seria bom,
Antônio, você saber o que
significa de fato o lQ de
maio. .. Vou contar ...

Há muito tempo que os
pequenos sofrem e são in
justiçados. Até no século
passado, os operários ti
nham que trabalhar 14, 16
horas diárias, com salários
irrisórios, sem nenhuma se
gurança. Pior ainda eram as
condições de trabalho das
mulheres e das crianças.

Aciden
tes de trabalho, doenças,
mortes, miséria. . . Era
um inferno ...

o povo
não aguentava mais os ope
rários começaram a se orqa
nizar para melhorar um
pouco a vida deles e de
seus familiares.

O QUE t:
- e dia de lembrança das

LUTAS OPERARIAS.

- e dia da REFLEXAo
sobre a situação atual
dos operários.

- e dia de LUTO, lembrando a
morte de tantos companheiros,
lavradores, sindicalistas que ofereceram
a vida por um mundo mais justo e
fraterno.

- a: dia de PARTICIPAÇAO das
manifestaç6es de libertação
dos operários.

- e dia de ESPERANÇA e de
COMPROMISSO.

Quando um dia, era no O lQ de maio é a LEM-
to de maio de 1886, nu- BRANCA e a CELEBRA
ma cidade dos Estados Uni- CAO DAS LUTAS OPE
dos, chamada CHICAGO" RARIAS, das suas vitórias,
vários companheiros foram do sacrif(cio de tantos com
presos e ENFORCADOS na panheiros que deram a vida
praça pública, porque luta- por mais justiça e mais
vam por: humanidade no mundo do

trabalho.
O que celebramos hoje,

10 de maio, é a nossa lu
ta.

- contra o desemprego
- por salários justos
- pela estabilidade no

trabalho
- por um sindicalismo li

vre
- pela participaçã'o dos

trabalhadores na cons
trução. de um mundo
fraterno.

Ale

"Eu vi a miséria do meu
povo e ouvi o seu clamor
por causa dos seus opres
sores. Conheço a sua dor.
Estou decidido a libertá·lo".
(Ex. 3,7)

- salários mais justos;
- horário de trabalho de

8 horas;
- melhores condições de

trabalho e respeito das
mulheres;

- para acabar com o tra
balho das crianças.

Vocé entende agora, An
tônio, porque eu não estou
com nenhuma vontade de ir
ao churrasco? Eu iria feste
jar, elogiar e apoiar o pa
trão no dia da comemora
ção da morte de nossos
companheiros que os grano
des empresairios mataram ...

CPO - NACIONAL - 13
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Muito ..Obrigado
AD. Valdir Calheiros e a sua Diocese de 'Volta

Redonda.
EXPEDIENTE

Boletim da
Comissão de
Pastoral
Operária

Nos momentos duros do nascimento e estrufuração
da Pastoral Operária, D. Valdir e a sua Diocese nos
deram todo apoio e nos criaram todas as condições
para que pudessemos crescer,

D. Valdir continue sempre conosco !

Diocese de Volta Redonda con tinue nesta 1inha e
não abandone nunca o processo de mudança e as Bande'í,
ras da classe operária.

De Volta Redonda passaremos para D. de Caxias,
na Baixada Fluminense.

Agora já somos Diocese de D. Caxias.

D. Mauro Morelli e D. Valdir Calheiros

Obrigado.
da Comissão da Pastoral Opêrária do Brasil.

APRESENTAÇÃO
A PRIMEIRA ASSEMBL!:IA NACIONAL DA PASTORAL

OPERARIA DO BRASI L, realizada nos dias 11 e 12 de Dezembro,
no Alto da Boa Vista, RJ., marcou uma nova etapa e um amplo pro
grama para todos os grupos de Pastoral Operária dispersos pelo país,
desde Amazonas ao Rio Grande "o Sul.

Neste número queremos apresentar os resultados desta Assembléia
e os desafios que a Assembléia Nacional se impôs para o Ano de 83.

A EQUIPE

Boletim da CPO·Naclonal
LEIA, DISCUTA, DIVULGUE ...

I
CPO NACIONAL 1

Anexa a CNBB
Setor leigos linha 1
Secretariado
CP 84 366
27180 - volta Redonda RJ

ASSINATURA ANUAL:

Cr$ 2.000,00

ASSINATURA DE APOIO:

Cr$ 4.000,00

PARA EXTERIOR:

US$ 10.00

IMPORTANTE:

Dentro de alguns dias será envia
do o novo endereço e a nova
caixa postal para onde deverá ser
encaminhado todo pedido e to
do vale postal.

AGUARDEI
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l.a Lt:IA GERAL
DA PASTORAL OPERARIA

DO BRASIL

1 - A abertura foi feita por
D. Cláudio Hummes, bispo de
Santo André (SP) que mais ou
menos assim se expressou:

"Essa assembléia se realiza
num momento decisivo para à
Pastoral Operária.

A Pastoral Operária foi se or
ganizando, foi encontrando seu
caminho, se definindo animada
POr uma equipe naclonel provi
sérla Hoje cresceu, está sentin
do a necessidade de se unir, de
se organizar melhor.

A Pastoral Operária é uma das
melhores coisas que está aconte
cendo na igreja do Brasil.

Digo sempre que não foi a
classe operária que se afastou
da igreja. A igreja é que não
soube marcar presença, não sou
be .reconhecer que a luta dos
operários faz parte da luta de
Jesus Cristo. Hoje a igreja se
reencontra com a classe operá
ria como força de animação.

A Pastoral Operária não quer
ser algo paralelo ao movimento
operário, mas no interior do mo
vimento operário.

A CNBB acompanha com
muito interesse a Pastoral Operá
ria e quer de vocês sugestões de
como marear presença no' inte
rior da classe operária".

Foi feita ainda pelo Pe. Agos
tinho, uma apr.. entaçlo da ca
minhada geral da PartQralOper6·
ria neste. Clltlmoi ano. e fomos
colWldado. pela coordenaçlo 8
viver a assembléia em e.p(rito
de celebraçlo, pois esta assem>
bléia é um sinal da Ressurrei
ção de um povo que luta pela
libertação.

• • •2- O segundo momento foi
a apresentação da nossa per
cepçllo da situação da classe
operária de todo o Brasil, des
de a Amazônia até o Rio Grande
do Sul.

Apesar das situaç6es tão di
ferentes, do pouco tempo para
Sé comunicar tantas realidades,
sentimos que o nosso povo tra
balhadOr ViVêsituaç6es de sofri
mentos e perseguição, de explo
ração mas também de esperan-

Data: 11 e 12 de dezembro de 1982.

Essas foram resumidamente
as caracter(sticas do movimento
operário e popular que aponta
mos no nosso pais.

• ••3- O terceiro momento o
dedicamos para analisar a atua
çiio da Pastoral Operária nos
movimentos populares e no mo
vimento sindical. Essa reflexão
no~ levou a descobrir várif.lsma
neiras de atuar e nos tleixou
também questões abertas que
teremos que refletir nos nossos
grupos e juntos também.

Atuação no Movimento Sindical:

- Participamos nas campanhas
salariais

- Participamos nas eleições sin
dicais

- Incentivamos militantes de
base a criar oposições sindi
cais

- Promovemos cursos de forma
ção sindical

- Iniciamos a celebraçiio do Dia
dos Mártires Operários (30 de
outubro, 'morte de Santos
Dias)

- Nos colocamos contra a atual
estrutura sindical e contra os
pelegos que a defendem

- Face à Conclat e Pré-Cut
fizemos um trabalho de base
de formaç§o e lnformaçlo,
que porém nas horas de elei·
çtJes nlo dá o resultado espe.
rado.

Atuaçlo na Potrtlca:

Participamos do trabalho de
conscientizaçiio utilizando as
cartilhas das dioceses

- A Pastoral Operária como tal
não optou por nenhum parti·
do, sendO que seus milltan·
tes optaram e se candidata
ram. A experiência-de p,artici·
pação direta na campanha po.
lítlce, mesmo que nlo tenha
dado os resultados esperados,
foi considerada muito positi·
va

- Sentiu-se o, poderlo econômi
co dos grandes partidos
Descobrimos a nossa falta de
formaçlo polftica

- Vimos que sabemos fazertra
balho com grupos de base,
mas não com as massas.

Atuação na área Eclesial:

Em multes dioceses a Pas
torai Operária foi assumida
como linha de pastoral prio
ritária

- Em alguns regionais da CNBB
os bispos legitimaram a Pasto
rai Operária

- A assembléia dos bispos de
Siio Paulo discutiu a Pastoral
Operária e os problemas dos
operários

- Houve semanas de forma
ção sobre fé e politica

- Houve cursos de teologia para
operários e a semana bf
bllca nacional para operários
Houve urna semana nacional
para formação de agentes de
Pastoral Operária
Há dificuldade em várias dio
ceses em que às vezeso bispo
ou os padres não· apoiam ou
censuram a atuação da Pasto
rai Operária

- Os trabalhadores manifestam
o desejo de uma formação
biblica e teológica.

ças e de lutas comuns. Apre
sentamos a seguir a síntese da
situação apresentada:

MOVIMENTOSINDICAL:

Poucos sindicatos combativos
Fábricas fechando e desem
prego aumentando
F~bricas fazendo concordata

- Oposições sindicais se consti
tuindo

- Pastoral Operária avançando
no intenor dos estados

- Clima . de medo na classe
operária frente ao' desem
prego

- Eleições polfticas freiaram
em parte a atividade operária
e sindical

- Tentativa de campanhas sala
riais unificadas

- Os Enclats representaram um
avanço na organização, mes
mo com as manobras, para
se apoderar da estrutura
Indústria têxtil do Nordeste
está desaparecendo

- Entrosamento entre trabalha
dores urbanos e rurais

- Listas negras

MOVIMENTOPOPULAR:

Criação de associaçaes de
bairros
Invasão de terra e luta pela
posse da terra para morar
Repressão policial violenta
Problema da relaçlo dos mo
vimentos de bairros com os
partidos polítlcos, antes e
depois das eleições

- Debates entre candidatos e
moradores de favelas e
de bairros

Ot desaflOl e • qu .... que 18
abriram depois desta debate

forllft:

- Como a Pastoral OperAriapo
de ser um serviço para a igreja
em geral e para a hierarquia?
Como atuar dentro do movi
mento popular, sin'dical e po
Irtico sem se tornar um movi
mento paralélo? Sem queret
substitur·los7 .
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- Necessidade de oferecer
meios de informação e de for
mação e todas essas áreas.

- Necessidade de aprofundar o
relacionamento entre fé e po
Iftica, entre fé e o nosso en
gajamento nos movimentos
populares, sindical e em todos
os movimentos de libertação.

Tivemos depois a contribui-
ção de um economista e de -um
sindicalista que nos colocaram
vários dados sobre a situação da
economia e do movimento sindi
cai, para que pudéssemos assim
melhor programar nossas ativida
des para 1983.

Criar . subs(dios-roteiros em
linguagem popular.

- 6 - MOVIMENTOS
POP'UlARES

Desenvolver o trabalho junto
das associações de bairro, de
favelas, CPT, etc.
Tomar posição frente a con
flitos sociais.
Procurar dar apoio ao proces
so de reforma agrária atuan
do dentro do movimento sin
dicaI.

- 2 - ENCONTROS
Promover encontros de apro
fundamento sobre os proble
mas sindicais, tendo em vista
o Co.nclat. " ..' _ 8_ ÁCIDENTES DE
~e~lzar s:ml~árl~s regionais. TRABALHO
. rmaçao sindicai deve par- Informar e aprofundar dados
tlr das lutas concretas dos e causas dos acidentes _ pre-
tabalhadores. parar materiais sobre esse

problema e informar os diri
gentes sindicais.- 3 - DESEMPREGO E ARRO-

CHO SALARIAL
Incentivar a organização dos
desempregados e promover a
solidariedade.
levantar e discutir na base
as causas e a' natureza do de
semprego.
levantar e discutir a ques
tio do fundo de desemprego.
Atuar junto a CNBB para
que tome posição clara frente
ao desemprego.
Apoiar e incentivar as lutas
contra o desemprego que o
movimento operário assume.
Elaborar um roteiro especial
sobre desemprego e polftica
salarial para ajudar na dis
cussão com as bases.

•• •4- O quarto momento foi
sob~e a pro_gramaçAiopara 1983.
Começamos com uma ccmunl
cação~ estado por ~stado, sobre
o programa da Pastoral Operá
ria a n(vel estadual. Deu para
perceber 'que temos muitas preo
cupações em comum:
- Cursos de formação de base,

de I(deres nos vários aspectos
(bfblico teológico, sindical,
polttico, econômico, etc.) -·4 - INFORMAÇÃO

- Estender a Pastoral Operária Melhorar a distribuição do
em todo o estado CPO Informa.

- Participar dos movimentos de Boletim Nacional: salda mais
massa (1.0 de maio, etc.) regular - que documente as

- Atenção maior ao problema experiências positivas e nega-
do desemprego tivas da Pastoral Operária -

- mais atuação no movimento em linguagem popular - re-
sindical fletir sobre as lutas e tomar

- Fazer boletins regionais e es- posições claras.
taduais 'As Pastorais Operárias esta-

- Divulgar o boletim nacional duais se responsabilizem em
- Preparar subs(dios para gru- enviar experiências e rotr-

pos de base cias.
- Trabalhar em conjunto com ~~.

ACO - JOC - CEB. - CP, - .' r:-':')
CIMI, etc. 'ÇJ.... •

- Penfletos para bairros e fábri- ...._...
cas

- Conquistar o apoio do padre
e do bl.po

- PartiCipar doi movlmentol de
bairro

- Abrir debltli IObre Enclatl I
Conclat

- 7 - Apoio ao Congresso
Nacional de Jovens
Trabalhadores.

Foi discutido e concordamos
sobre alguns. prlncrpio. de açio:

A Pastoral Operária deve apoiar'
campanhas de sindicalização,
eleições sindicais, procurar infor
mar, sobre os passos do movi
mento sindical, a preparação ao
Conclat, mas não deve promo
ver encontros de delegados do
Conclat, pois essa é tarefa do
movimento sindical.

•• •

• • •5- Formulamo. 11.lm I'
linha. fundamentela di lçlo plrl
1983: '

-, - A88E880RIA
Formar uma 1I••• lOrrl naclo·
nal no campo da tlOlogll,
e d. 6'111 pol(tlcl., .Indl.
cal e .con6mlcl.

- 15- ORGANIZAÇAO
Crllr núcleo. di Plltorll 01'8-
r6rll em tod .. IIdloc .....
Pldlr I IJudl di CNBB 1iI"1
o. luglr.. ondl I Plltorll
Oper6rll Ilndl nlo 1)Clltt.
Apollr I Plltorll Oplr6rll
no. IItldo. ond. .1t6 nll'
c.ndo.
Conseguir apoio flnanc.lro
plrl I Plltoral Oper.rll.

Gilberto Carvalho do Plran6,
Adriano Slndrl de Mlnll Gerll.,
Pldro, d. SIo Plulo, Salvador -
Olco e SIIa do Rio d. Jenelro,
a"m do padre Agostinho' Prltto.

Obs.: O estado d. SIo Plulo
ainda. vai Indlcer mail um nome
para Integrar a executiva,

Apresentamo, a seguir, o tex.
to onde IItlo definida, II tar ..
fll de Aaaembl6la, da Comll'lo
Nlclonal, da Executiva Nacional,

.. ...

I - NECESSIDADE A SEREM
ATENDIDAS POR UMA

ORGANIZAÇÃO INTERNA
NA PASTORAL OPERÁRIA

A NIVEl NA'CIONAl

1 - Coordenação das atividades
da Pastoral Operária de nível
nacional.

2 - Apoio ao compromisso dos
trabalhadores cristãos com a
luta e a organização da
Classe Operária.

3 - Presença e tomada de posi
ção em âmbito nacional nas
lutas dos trabalhadores ..
a) Em relação à igreja e em

relação. à Classe Operária
b) Em nível permanente e

em cima dos fatos
c) Sampre em promoção da

Classe Operária
d) levando em conta sempre

a participação das bases
4 - Formação de quadros a nf

vel ncional e estadual.
5 ~ E.,licitação e aprofunda

mento de uma linha que ga
ranta a unidade de orienta
ção da Pastoral Operária.
a) na fé, na pol(tica, no sin

dicai, no movimento popu
lar e no cultural

b) à partir da experiência aeu
mulltla da Classe Operária

c) Segundo uma pedagogia
adequada à Classe Operá
ria

6 - Prestação de serviços como:
- Informação, Assessoria,

Documentação, Criação de
Canais de Comunicação,
socializando as experiên
cias.

7 Elaborar um plano indica-
tivo para organizar o con
junto de atividades Pasto ral
Operária.
a) objetivos e metas
b) métodos
c) revisêo

li - HEMENTOS
NECe,SÁRIOS PARA
ATENDER A ESTAS
NECESSIDADES

- Assembléia Geral Nacional
executiva - secretaria

2 - Comissão Nacional - Mili.
taritee eleitos pela base:' anl
mador.. - tesoureira assis·

tentes
teológica

3 - A.... eorle
t60"lca

4· centro da Oocumentlçlo
6 -Publlo~1I

III - FORMA ESTRUTUFlAL

EI.I«I ... m todo. 01 n(vel,:
nacional, •• tldull, dlocellno lo.
cII: A rtftr'ncll b611cI da PI"
torai Oper6rla .. a A.sembl6la
G.rll NlOlonll.
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COMPOSIÇAo DA
ASSEMBL~IA GERAL

NACIONAL:

A Assembléia Geral Nacional
é constltufda de pessoas eleitas.

- O número de participantes
será sugerido em vista das poso
sibilidades e do grau de avanço
da Pastoral Operária nos estados,
num acordo entre a Comissão
Nacional e as Comissões Esta
duais, segundo critérios elabora
dos em' cada estado.

FUNÇÃO DA ASSEMBL~IA
GERAL:

-. Determinar a orientação
geral da Pastoral Operária,
avaliando e decidindo sobre
as propostas e atividades da
Comissão Nacional, da Execu
tiva e dos diversos organis·
mos de base.

2 - Determinar as linhas de dire
ção polftlca da Pastoral Ope
rária.

3 - Compor a Comissão Nacio-.
nal.

4 - Detenninar o mandato da
Comissão (este será de dois

anos, sendo que no final do
1.0 mandato renove-se a 50%
dos membros da Olmissão e
depois a cada .-.o se renove
50% de seus membros, os que
atingiram 2 anos de mandato).

Os Estados é que decidem
quais dos seus membros repre
sentantes que deixem o cargo,
quando for chegado o momento
da renovaçiK>.

5 - Referendar os membros da
OlmissiK>eleitos pelos Esta-
dos. Eventualmente indicar
nomes, etc. ..

6 - Ell!Qera Executiva Nacional
da Pastoral Operária

7 - Definir as atividades a n(vel
nacional.

S - A Assembléia Nacional re-
voga, quando necessário,
qualquer decisiK>anterior.

IV - FUNCIONAMENTO DA
ASSE:MBL~IA NACIONAL -
umavez por ano, em dezembro.

2 - Composição da Comissão'
Nacional:
Dois pelos estados: São Paulo,

Minas, Rio. . . e um por esta
do, .sempre onde existe a Pasto-
ral Operária organizado, assesso- O Mandato: 2 anos, nos
res e a executiva 'mesmos moldes de renovação da

ComissãO.

V - A(COMISSÃO:
A ComissãO se reúne 3 vezes

ao ano. As datas ficam a crité
rio da Cornlssêo Nacional.

1 - Função da Comissão:
a) Execução das atividades

correspondentes às "neces
sidades" em vistas às quais:
a Nacional é constíturda.

b) Garantir as linhas de dire
çoo "Pol ttlca" entre uma
Assembléia Nacional e
outra e adotar eventuais.
àdaptações. '

c) Avaliar o grau de entro
samento entre o Programa
Nacional e as atividades
locais.

VI-EXECUTIVA -FUNÇÕES:
a) Executar as tarefas estabe

lecldas pela Assembléia
Geral e pela ComissãO.

b) Ser porta-voz da Pastoral
Operária nas ocasiões em

, que se fizer necessário.
c) Premover a vinculaçãO en

tfe a Pastoral Operária e o
EPISCOPADO e com ou
tras organizações (ex:
CIMI, CPT, COMISSÃO
DE PASTORAL DOS
PESCADORES, ACR,
etc.)

d) Organizar as Olmissões de
trabalhos constltufdos péla
Assembléia Geral e pela
ComissãO, dentro do-que
dro de Assessores.

e) Providenciar membros da
Pastoral Operária, que re
presentem a CPO, em En·
contros, Seminários, etc.

f).Ser órgão polrtleo de ori
entação, segundo príncr
pios estabelecidos pela As
sembléia Geral.

g) 'Manter pennanante tonta- .
to com as experlências·de
base.

h) Ser um instrumento que
possibilite a maior sociali
zação poss(vel das experi
ências locais, regionais, na
cionais e internacionais.

CRIT~RIOS PARA A
FORMAÇAo DA EXECUTIVA:

- Pessoas que individual
mente e·no conjunto de uma
Executiva gozem da. eonfí
ança da Assembléia

2 - Pessoasde vários Estados.
3 - Disponibilidade (relativa)

permanente.
4 - Funcionabilidade - eficiên

cia.

Presentes: 97
Estados representados: 17 estados
Bispos presentes: D. Cláudio Hummes, D. Waldyr Calheiros e D. Mauro Morelli

POESIA DE UM OPERARIO '

A elp,ran91 que eu tenho
PIII qual lU multo Inlllto
I! Ilber'quI I noul luta
DeVIter o IIU reglltro,
Se o crlltlo tlm qUI Iutlr
I! porque quer contlnulr
A mllalo di J.UI Crllto

Porqul o EVlngllho n'o • livro
Plrl II ler I II "llr, ,
I! puro Ilnll di vldl
QUI nOIconvldl I viver.
QUlm '1'10, n'o prltlClr
E nllutl n'o II IngaJlr
VII o IIU tlmpo peráer.

Sou ligado ~ multo tlmpo
Na. luta. de Plltor.l.
Sem canllC;onem recuo
Ceda vez buscando mli.
Nio por vontade plllOIl
mas por uma fá fraternal
Que o Esp(rito Santo me traz.

',m,re/do Brito - CurltlbB - PR
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Está praticamente certo que _nos
dias 25, 26, 27 e 28 de agosto no.
estado de São Paulo, os representan
tes eleitos pelos trabalhadores de to
do o Brasil, estarão reunidos no
grande Congresso da Classe Traba
lhadora, o CONCLAT.

Neste momento de aguda crise -
em quenovamente a Classe Trabalha
dora é a principal vítima, através
do renovado ARROCHO SALA
RIAL e do DESEMPREGO este
Congresso tem uma importância
muito grande.

É preciso no entanto, estar alerta
para o seguinte fato: o CONCLAT
só terá importância de fato para a
vida do trabalhador e só será res
posta para essa crise que o massa
cra, se efetivamente for um aconte
cimento do Conjunto da Classe Tra
balhadora, isto é, se ele acontecer
lá dentro dos locais de trabalho,
onde se dá a exploração do traba
lhador - nos grupos de base, com
plena consciência e participção dos
trabalhadores.

Caso contrário, o CONCLAT po
de vir a ser uma acirrada disputa
entre tendências e organizações com
muito discurso e onde, de novo, os
trabalhadores entrarão como massa
de manobra.

O objetivo desse artigo, assim, é
muito claro: Alertar os companheiros
ligados à Pastoral Operária no sen
tido de assumirem desde já sua res
ponsabilidade na programação do
CONCLAT e dos Enelats - como
aliás foi decisão da Assembléia Na
cional de Pastoral Operária', em de
zembro.

-NAO HAVAGAS

Nossos boletins, nossas mensagens,
nossos encontros devem daqui para
frente, abrir um grande espaço para a
divulgação da Conelat, para sua ex
plicação detalhada dos trabalhadores.

Ao mesmo tempo precisamos nos
lançar com coragem e ousadia nas
articulações que em cada Estado
começam a preparar os Enclats
sempre no sentido de fortalecer a
máxima participação da base.

o QUE VAI SE DISCUTI R
NESSE CONCLAT

A comissão pró CUT já divulgou
a pauta de discussão do Conclat
e seu regimento interno. É impor
tante que os companheiros' procurem
esses documentos junto aos mem
bros da pro-CUT de seus estados, e
os dlvulqern ao máximo.

Basicamente os problemas centrais
debatidos serão a crise econômica e
suas consequências para os trabalha
dores - DESEMPREGO,. ARRO
CHO e a resposta que a Classe Tra
balhadora dará a essa situação, bem
como a questão da organização da
Classe em todo o Pa Is,

A CUT VEM AI~.. PELA BASE?

Sem dúvida, a questão da Cons
tituição de uma Central Única que
unifique as lutas dos trabalhadores
vai tomar um grande espaço nesse
Conelat.

E a í pai ram as dúvidas:

Deve-se montar uma Central Úni
ca, com uma direção eleita nesse
Conelat, ou a criação de um movi
mento Pró Central Única, com dire
ção provisória, que fortaleça às pró
CUTs estaduais e depois se montar
a Central Única definitiva?

É esse um dos atuais debates do
movimento Sindical.

Não se trata de chegar já a conclu
sões definitivas. Mas é preciso le
vantar a Questão, discutir, formar,
nossa opinião.

E sobretudo, PARTICIPAR.

... AGOAA A PROPOSTA' QUE

QUeRO FAZER e' Ou~ NÓS

F~MEM05 Vt'\A COMISSÃO
PARA,~UNTOS

COM A D\Rt:TOR\A, ORGANIZA~t\OS
A OlVVl6AçÃO DA

ENClAT.
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Agora para nós crist5os, n50 basta aceitar apenas a idéia
da ligaçio ~ntre nossa fé e nosso comportamento sócio-polttlco.
Tem que viver concretisar, colocar em prática a palavra e o exem
plo de Jesus. Ém todo lugar onde tem gente, onde se trata da vid.a
de pessoas humanas, os crist50s devem estar pres~tes para C~I
dar da dignidade do homem e desmascarar as mentiras, a opressao
e a exploraçlb. Que ~jà na vida poHtica, na luta sindical ou.nos
movimentos poPularJS, !iSs, crist5os, devemos estar presentes,
à exemplo de Cristo.

o COMPROMISSODA FI: NO BRASI L DE 1983:
FRATERNIDADE, SIM! VIOLENCIA, NAo I

Se acrise econômica de hoje assusta a gente, com desempre
go, maxidesvalorização do cruzeiro, salários que nlo dão mais
para viver, por outro lado, ela se transforma numa funte de espe
rança, no sentido de que toda crise obriga à muita criatividade
para procurar pistas de solução e a soluçlb só será benéfica para
o povo se o próprio povo participar e 'colaborar nesta busca, com
m~ita coragem e perseverança.

Que a fé em Jesus Cristo está ligada à maneira de agir da
gente, que o batismo tem a ver com o comportamento sócio
pol (tioo da gente,' parece que quase todo mundo 'aceita, pelo
menos a idéia, o princtplo, No infcio, 'fui dif(cil para o nosso
povo perceber que a vida religiosa tinha que "sair da sacristia",
ultrapassar 'a assistência à missa e as orações dedicadas à salvaçlb
da "alma". A gente foi educado assim: a vida religiosa cuidava
da al",a, a Igreja cuidava da vida "espiritual", e as autoridades e
poderes civis cuidavam da pol(tica e da economia do paIs e do
mundo, sem a intervençlo, ou melhor, eorn o apoio da Igraja I

'~r fa"a da Ilgaçlo entre "corpo e elms", entre e vida do
cé,u • ~vld. d. terra, por falta d. participaçlo do povo nas d.cl·
KJes do mundo, a pol(tica se tornou "suja" e a economia eu
mentava cada vez mais a riqueza dos ricos e a miséria dos pobres.

Com o ConcHlio Vaticano II, Medellin e Puebla, a Igreja
descobriu de nOvo sua misslo de ser "sal da terra e luz do muno
do", e com uma nova leiture da Sfblia e do Evangelho, ela perce
beu que Jesus veio, nlo pera fugir do mundo, mas para trans
furmá-Io e tirar o pecado do mundo, e em primeiro lugar, o peca
do da dominaçlo e exploraçlo dos pequenos, e que mandou seus
discfpulos e sua Igreja fazer a mesma coisa e continuar sua misslo.
Jesus foi condenado e crucificado porque incomodava os podere
sos, desmascarava as mentiras deles e 18 oolocava sempre do lado
dos pobres, dos Injustiçados, indicando a eles novos caminhos de
vida e de llbertaçlo.

~ este Jesus que descobrimos agora de novo, um Jesus enga·
jado, comprometido na luta pela libertaçlo ,dos pobres, um Jesus
que denunciava as injustiças, a violincia, a opresslo e anunciava
um mundo novo de fraternidade, de verdade e de justiça.

Jesus queria o bem de todos, e querer o bem de todos é fa
zer polrtlca, participar de uma Polftlca que não seja mais suja,
mas que seja a arte de construir juntos um mundo de fraternida·
de. Jesus, queria que todos tivessem.:um pedaço de terra>- a terra
é de todos! - para viver decentemente, • ele não queria que al
guns poucos se apoderassem de tudo, deixando sem nada milha
res e milhares de fam(lias. A luta pela posse da terra dos pequenos
é dever e obrigação. .

Os frutos da terra, o alimento, a força de trabalho também
furam dados .por Deus para quê ninguém passasSefome. ~ justo e
necessário lutar por salários bons e decentes, para poder alimentar
a farnrlla, lutar pela estabilidade de emprego, já que o desemprego
é só uma consequência da maneira como o capitalismo e os ricos
querem aumentar ainda mais as suas riquezas. ~ necessário e
também urgente unir. organizar a todos os trabalhadores e ope
rários para que eles possam participar das decisões que se refe
rem a seu trabalho, seu salário e sua vida. O sindicato é o canal e o
lugar onde se realizam a união e a organização dos operários, mas
nii:>um sindicato atrelado aos patn5es e ao ministério do trabalho,
e sim um sindicato livre e combativo, realmente à serviço dos in
teresses dos trabalhadores.

A CPO (Comisslo Pastoral Operária)
em nome de Cristo, quer se colocar a serviço da classe operária,
quer ser um serviço para ajudar os operArios a descobrirem sua
dignidade, para ajudar os operArios a se unirem, a se furmarem
na sua luta. Os agentes de Pastoral OperAria slb os próprios tra
balhadores, conscientes da sua misslb humana e cristã. Ser operá
rio cristlb supõe, entlb, estar colT!prometido e participar da eons
truçlb de um mundo justo e fratemo, denunciando também e
lutando contra toda forma de violência.

Quem ficar calado, parado.. trancado na sua casa, esperando
o momento de aproveitar da luta e do suor dos outros, só tem o
nome de "covarde" e não merce o nome de cristão, de seguidor
de Cristo.

FRATERNIDADE, SIM - VIOl~NCIA, NÃO, com o
compromisso e a participaçlo de todos.
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Você agora vai tomar conhecimen
to de alguns passos dados pela Pasto
rai Operária de Campinas, e o que os
companheiros de lá pretendem para 1983.

Em 21 de novembro de 1982 hou
ve uma assembléia anual da Pastoral
Operária Em.preparação a essa assembléia
foi uma pesquisa. Foram enviados dois
questionários: um para os grupos de
Pastoral Operária já organizados e outro
para as Paróquias e Comunidades. O
trabalho de avaliação foi feito mais em
cima do 2.0. O que se observa:

- Na área de 21 comunidades cons
tata-se a existência de 293 indústrias. Há
outros bairros que são apenas dormitórios
dos operários como por exemplo as vilas
planejadas. São 9 as categorias que apare
cem mais: metalúrgicos - qutmicos -
têxteis - alimento e papelão. Fora os
trabalhadores nas indústrias merecem des
taque os comerciários, depois as domésticas
e os servidores públicos.

Observou-se que a maioria dos frequen
tadores das comunidades são trabalhadores,
no entanto a totalidade das comunidades
consultadas com uma única exceção dizem
que poucos trabalhadores atuam na pas
toraI.

Atividades Pastorais voltadas para
o mundo do trabalho

Segundo a pesquisa, dentro de Campinas
há lugares que não tem nenhuma ação
voltada para o mundo do trabalho, não por
desinteresse mas por não saber como fazer.
Outros estão iniciando, o mais comum é
ainda não ter grupo de trabalhadores, mas
aproveitar espaços pastorais para ligar a fé
com a vida do trabalhador. Essas co
munidades usam um ou mais destes re
cursos: Semana do Trabalhador, 1.0 de
Maio, estudos sobre leis trabalhistas, Mês
da S(blia. Cfrculos Brblicos. etc.

Sobre a pesquisa foi feita uma análise
dos dados:

Vivemos na era da industrializacão
e da urbanização .

Há uma tendência incontrolável de
crescimento da população urbana e esva
ziamento da população rural. O mundo se
transforma diante de nós, obedecendo as
regras do desenvolvimento de um sistema
capitalista dependente. Essa transformação
não se tem mostrado favorável à multidão :
de trabalhadores que, com sua força
de trabalho possibilita o desenvolvimento.
Se este favorece a poucos, gera um dese
quil (brio evidente nos problemas que
afetam a Classe Trabalhadora e nos con
flitos de interesses entre a Classe que
domina o Sistema e a que é dominada. A
organização em torno de interesses irre
conciliáveis é que gera a famosa "luta de
classes".

Da( é que vem a perguntinha incômoda
para a aÇão pasto ral: estamos atuando
numa região urbanizada pelas necessidades
da indústria. ~, pois, uma região que se
transforma rapidamente e mostra os con
flitos sociais. Isso independe da nossa boa
vontade pastoral. Muitas vezes nos ad
miramos deste "progresso ", até nos orgu
lhamos dele, de maneira ingênua, simplista,
sem percebermos seu mecanismo gerador
de riqueza e miséria nem suas conse
quências desastrosas para o homem.

E continuamos a usar recursos e métodos
pastorais totalmente inadequados à rea
lidade em transformação, uma. pastoral
rural e de conservação, próprias para uma
sociedade imóvel, sem conflitos e sem lu
tas. Temos propostas para conservar nossas
milenares e européias práticas pastorais,
que não nos deixam ver o "rebu" de uma
sociedade agitada, aflita, sacudida por vio
lenta luta diária. Continuamos baten
do o sino para o "angelus" às 6, às 12 e às
18 ho ras, indiferentes ao mundo preocu
pado em sobreviver nas contradições dos
Intê resses.

Em época de fundamentais mudanças
na Sociedade será necessária fundamental
mudança na visão e práticas pastorais. Da(
a pergunta com preocupação pastoral:
Temos nos empenhado, como dever pasto-

.' ral, em conhecer seriamente e a fun
do os mecanismos que regulam o funcio
namento da Sociedade Capitalista e o
consequente fenômeno de urbanização?
Que mudanças introduzimos na nossa
prática pastoral para responder a esta
realidade em transformação? Negamos a
existência da luta de Classes como se ela
não existisse e nos esquivamos de tomar
posição nela em nome da paz e frater
nidade cristãs? Se assim fazemos, como fica
nossa celebrada opção preferencial pelos
pobres e como a justificamos?

Uma pastoral do trabalhador e
para o trabalhador

Preocupa saber que, embora haja
muitos trabalhadores nas nossas comu
nidades, são a maioria, poucos deles estão
engajados na ação pastoral. As respostas,
no questionário, indicam a O'llíl'nização
interna das comunidades, mostrf~ndo que
estamos construindo uma IgreJa sem a
participação ativa do trabalhador, O
máximo que podemos esperar é uma
Igreja para os trabalhadores, que- são
a maioria, jamais uma Igreja dos na
balhadores. Quase se reproduz' a mes
ma hierarquia que se dá no Sistema de
Produção: o trabalhador está por baixo.

Depende da ação pastoral, é ouvinte,
"consumidor" dos sa~amentos, eontri
.buinte e legitimador. Não é à toa que
encontramos muita dificuldade de sermos
entendidos pelos trabalhadores. ~ por
isso também que os trabalhadores não se
entusiasmam muito com as nossas !'ÉÍ.(or
mas: litúrgicas, catequéticas, estruturais,
etc. eles não atuam, não são reconhecidos
como agentes de salvação. Escollilemos só
alguns, considerados mais capazes, que
sintOnizam melhor com nossa linguagem ê
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.. .
prática de classe média ou pequena bur
guesa. E fazemos a cabeça desses poucos.
Os trabalhadores continuam sua religião
tradicional, muito centrada na moral da
famflia e na recepção dos sacramentos, só a
estritamente necessária. De resto é pro
cissão, promessas e superstições. Será
que não percebemos que nossa preo
cupação com o trabalhador, nossa prefe
rência por ele, tem que dar a nota caracte
rfstica até da organização interna da Igreja
para que esta tenha uma nota forte de
"Povo de Deus"?

O trabalhador encontra muita difi
culdade de se reunir e se organizar. Atuam
contra ele diversos tipos de pressão, in
clusive o mêdo e a ideologia do patrão.
Mais diffcil ainda é para ele entender que a
própria I~reja incentive a formação de
grupos de '~rabalhadores. A maior parte das
comunidad,es sentem esta resistência do
trabalhador, A Igreja é olhada com de
sinteresse e desconfiança quando começa a
falar em organização do trabalhador. Sôa
estranho esse interesse tardio da Igreja.
Mais razões para isso? Uma delas se evi
dencia na forma como a Pastoral da Igreja
tem encarado o trabalhador: ele é estra
nho ã Igreja, na linguagem e na sua orga
nização interna como vimos. Uma outr.a
razão é a pichação dos dominadores que
denominam de subversiva tal atividade
pastoral. A todas as inseguranças do
trabalhador se acrescenta esta de não se ar
riscar numa organização suspeita. Mas nós
devemos persistir naquilo que é apelo
evangélico: são os trabalhadores de hoje os
que passam fome, sêde, vestem-se mal,
moram pessimamente, são presos, etc.
Compete a nós, pastoralmente duas coi
sas: contribuir para que os trabalhadores
adquiram consciência e confiança de classe,
e encontrar meios pastorais para incentivar
sua organização. Como fazer? A busca de
métodos, a troca de experiências e o
empenho nesse campo, é dever de todos
nós.

Osdesafios que a Pastoral
Operdria enfrenta

O primeiro desafio, então, se dê dentro
da própria Igreja: deve aceitar e reconhecer
os trabalhadores crlstlos como agentes da
ação pastoral e: uma ação pastoral feita
principalmente por trabalhadores. Os pa
dres, os intelec,tuais, e outros, seril'o aceitos
como aliados e asssesseres, mas não de.
sempenharão um papel transformador no
m,smo n(vel de qualidade que um I traba.
Ihador, Este nlo d um Irmilo abltreto,

ideal, de outro trabalhador; é, sobretudo,
companheiro, capaz de acompanhar na luta
em pé de igualdade. Talvez ai pecamos:
há alguns padres, alguns assessores que
rendo fazer Pastoral Operária, caindo no
vicio crônico de impor normas pasto
rais para os trabalhadoras. Ainda há a
dificuldade de se entender o especifico da
Pastoral operária: é que Ela se volta não
para o interior da Igreja, para a organiza
ção interna da comunidade. O que interes
sa, especificamente, à Pastoral Operária,
não é a organização interna da Igreja -
embora a suponha, formando mesmo gru
pos de Igreja - mas o que mais lhe inte
ressa é a organização e o crescimento do
Movimento Operário. ~ no local de traba
lho e no sindicato- que desemboca a ação
do trabalhador militante cristão. Como as
comunidades serão o espaço de fé onde o
militante cristão avalia e celebra a sua luta?

O segundo desafio para a Pastoral Ope
rária está na forma como ela enfrenta a rea
lidade da luta do trabalhador hoje. Como
ajuda e incentiva o trabalhador diante das
dificuldades vindas das condições de vida
e trabalho, do desemprego e insegurança
no emprego, dos salários de fome e nego
ciações com os patrões, dos sindicatos
pelegos e atrelados ao Ministério do Tra
balho?

A partir da pesquisa, Os grupos, na As
sembléia vali aram sua ação em 82 tendo em
vista melhorar para atingir o objetivo da
Pastoral Operária. Foram levantadas algu
mas pistas: Objetivo da Pastoral Operá.
ria:
= avaliar nossa ação fi luz do objetlvo ge

rai;
não estamos fazendo o que queremos,
mas e que 6 r:)(m(vel;
esta ~ a Pastoral Operârla que quere.
mos, mas precisamos caminhar muito
para realizá-I a.

Atuação: que tipo de Hderes queremos
formar?
a Pastoral Operária deve atuar nos bair
ros e nas fábricas;
deve capacitar lideranças quer para o
sindicato, quer pera a açãio pastoral
(agantes);
deve ter um método de constante ava.
lIaçio de açio;
deve sair da teoria para um trabalho
concr'to.

Organlzl9lo: apesar de Ser uma atividade
consagrada na Igreja, a Pastoral Operá
ria não encontra espaço em algumas coo
munidades pura reunir e formar grupos;
há a necessidade de avaliar a atual es
trutura da Pastoral Operária;

- I coordenaçllo precisa estar mais pra.
lenta nos bairros.

Movimento Operário:

nêo ficar só na conscientização, mas lu
tar para que os trabalhadores partici
pem e se organizem nos sindicatos;

- falta de lideres operários;
- o sindicato atrelado e pelego não está

interessado em organizar os trabalha
dores;
dai a necessidade de lutar por um sin
dicato autêntico;
sempre se diz que o trabalhador tem
medo: o patrão também tem. O medo
é provocado. É preciso saber de onde
vem. A participaçêo em grupos é uma
arma contra o medo;

- despertar o trabalhador para que ele
assuma seus problemas e descubra for
mas de solucioná-los;
levar avante a luta ideológica: o traba
lhador ainda pensa com" a cabeça do
patrão;
há dificuldades que parecem simples
mas são intranspon íveis, como a fal
ta de tempo para o trabalhador se reunir
quer por causa do sistema de turnos,
quer por causa do excesso de horas
extras.

PROPOSTAS PARA O
PLANEJAMENTO DE 83

Encontros de novos a cada dois meses.
Formação de lideranças através de
aprofundamento de questões trabalhis
tas, troca de experiências e superação
do medo' através da solidariedade.

- Encontros de avaliação para antigos, a
cada dois meses. Troca de experiências e
avaliação do compromisso com a Clas
se Trabalhadora. Cuidar para que os
trabalhos de base sejam priorizados.i

I

- Acompanhar mais de perto os grupos
novos. Que a coordenação nêo seja uma
cúpula sem ligaçãO com a base. Lem
bra-se da crítica feita na pesquisa:
sair da teoria para a prática.

Que os grupos de trabalhadores Incen
tivem Os trabalhadores nas comunida
des e nos bairros II participarem com
SUBs categorias no movimento de opa.
slc;:50 dentro dOI sindicatos ou acsocla.
Q15es.

Sobre o 1.0 de maio. ~ uma boa se
mente o interesse da Igreja com a se
mana do Trabalhador e o 1.0 de maio.
Fortalecer este trabalho para que os
grupos formados nestas ocasiões tenham
continuidade, Fazer um subs.ídio ade
quado, talvez uma "Trlbuna" esplcral.
Será necessário maior dlvulgar;:1o e mais
material, Que a calabrar;:1o da Eucaris.
tia no encerramento da Semana do

Encontros mais abertos, gerais, e descen.
trallzados, fora de Campinas, em que se
leve Informaçio sobre Movimento Ope
rário, Leis Trabalhistas, sindicalismo,
etc.
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SAO PAULO..,.. JULHO/83

A Juventude Operária Católica, movimento de for
mação e organização de Jovens Trabalhadores, tomou a
iniciativa de convocar o 3.0 Congresso Nacional de Jovens
Trabalhadores, já que eles não têm contato com canais
próprios por onde possam exprimir seus problemas e as
pirações especfflcos dentro dos grandes problemas que
afetam a Juventude Trabalhadora no Brasil. Esse Con
gresso pretende abrir um espaço mais amplo onde pos
sibilite a participação do maior número possível de Jo
vensTrabalhadores, colocando em comum assuasreali
dadesde vida, seusValores, seusprojetos, paraque jun
tos busquem soluçõespara os seusproblemas, assumin
do papel na caminhada de libertação e Construção de
uma SociedadeNova. .

No momento estão em fase de realização dos
Congressosa nfvel dos bairros. Os Congressosa n(vel
de cidade reunirá todos os jovens participantes dos
bairros e a( fará a eleição dos delegadosdo Congresso
Nacional que se realizará em julho desteano em S. Pau
lo.

TERCEI ROCONGRESSONACIONAL ~
DE JOVENS TRABALHADORES

JOC - JUVENTUDE OPERARIA

CATOUCA

O significado de ser o 3.0 Congresso:olhando a
história, vamos descobrir que o 1.0 aconteceu em 61
no Rio de Janeiro e o slogan era, "Unidos pelo Traba
lho". o 2.0 Congresso,com slogan: "Unidos Contra a In
justiça e Miséria" não chegouaacontecer;somente a n(
vel de bairro e cidade, isto devido à mudança pol (tica
que aconteceu a partir de 1964, no país. Osgastoscom
o Congressoserão muito elevadose como campanha fi
nanceira, estão vendendo camisetas,chaveiros fazendo
cotizações entre os jovens trabalhadores, contribuições
de antigos de Ação Católica, etc.

Quem quiser contr'bulr, pode enviar através da
conta bancária, ou dlretarnenta à Secretaria Nacional
dC?Congresso(Rua CondessaSão Joaquim 215 - Bela
Vista - 01320 - SãoPaulo - SP).

Conta Bancária: Banco Bamerindus Agência li
berdade, Praça da Liberdade 9B, em nome de: 3.0

O slogan do Congressoé: CONQUISTANDO TRA- Congresso Nacional de Jovens Trabalhadores. Conta
BALHO EJUSTiÇA. n.O55/04595/59. .

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 II11111111111111111" 111111111

D. CLAUDIO - na Bélgica

D. Cláudio Hummes- bispo de St.OAndré e mem
bro da ComissãoNacional e Executiva da PastoralOpe
rária do Brasil, esteve na Bélgicaa convite de Entraide
et Fraternité para participar da Campanhada Quaresma.
Em conversa com ele sobre a missão, manifestou-se
contente e otimista com a experiência. Disseque esteve
em contato com seis bispos, sendo um o cardeal, com
sacerdotes, com agentes pastorais, com trabalhadores,
com o povo que busca e caminha. Frisou, D. Cláudio,
que insistiu na importância do intercâmbio de experi
ências. Nasdiversascidadesbelgas,onde estevee através
de muitas palestras,reflexões, contatos que teve oportu
nidade de viver, fazer, buscou sublinhar dois grandes
pontos:

Igreja Incarnada,

IgrejaServidora,

• Igreja que se incarna dentro da História na Encar
nação de JesusCristo e na doutrina do Concilio Vatica
no II, aplicada e vivida na prática. Nos dizia ainda D.
Cláudio, que aproveitou as experiências das Pastoral
Operária e das Comunidades Eclesiaisde baseparadesa-

fiar os nossosengajamentospastorais no sentido de Que
se concretizem normalmente no processoda classeope
rária e do povo, sem criar paralelismos, ou dualismos,
massim assumindocom ações,atlvldades e posiçõesque
unifiquem fé e vida, fé e engajamentg.

• Igreja Servidora no espfrlto do Senhor que veio
paraservir e não para serservido.

CPO - NACIONAL9
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EXPEDIENTE

Boletim da
Comissiode
Pastoral
Operária

EDITORIAL A HORA DA DIVISAO
E DA DECISAO

Empurrados pela dura realidade,
nós operários estamos tentando
olhar sempre mais profundamente
li que se passa ao nosso redor:·
Sindicato ou Sindicatos? Partido ou
Partidos? Governo ou Governos?
Igreja ou Igrejas? e por aí ... Que
divisões!

Estamos assistindo a divisão den
tro do movimento sindical. Quando
a proposta de uma Central Única
parece estar se concretizando, surge
todo tipo de divisão, de brigas en
tre as "lideranças" sindicais. Por
trás de tudo isso, todo mundo sa
be, é luta pelo poder. Luta que tem
várias raízes. Desde a raíz do in
teresse econôm ico dos pelegos,
que se dão bem com o mal da
classe trabalhadora, até as raízes
ideológicas de "partidos" e grupe
lhos e todos que atuam no meio do
movimento operário.

A gente só exerga divisão. Di
visão interna em todos os parti
dos, luta pelo poder, pelo contro
le interno. . . o que é que eles
têm que "partir" e "repartir"?
Dividem o povo. Repartem dinhei
ro, poder e outras coisas a mais,
conforme o partido.

E o Governo?' Inflação, desem
prego, falta tudo. É isso que a gente
recebe hoje como resu Itado do
"governo" dos militares e dos
técnicos que, há 19 anos, vem man
dando aqui sem nunca querer sa
ber de nossa opinião, tanto menos
de nossa participação.

E a Igreja? Nós operários, a clas
se operária, na sua grande maioria,
não exerga a Igreja. Vê muitas Igre
jas, cada uma falando coisas tão
diferentes, cada uma indicando ca
minhos tão diferentes ... E, mesmo
dentro da nossa Igreja, há de tudo.
E esse tudo não é respeito pelos
dons diferentes que cada um rece
beu do Espírito, mas interesses
opostos, divisão.

Dentro desse complicado quadro
da vida brasileira, surgiram dois
grandes acontecimentos de cons
cientização: o Dia 21 de julho, dia
e Greve Geral em todo o país com

manifestações, e o CONCLAT
(Congresso da Classe Trabalhadora).

Diante desses dois acontecimen
tos, a Pastoral Operária se coloca,
não como mera observadora dos
fatos, nem como promotora deles.
Ela se coloca como participante
duma luta que assume cada dia
mais. Dessa luta ela não se' asse
nhoria, não toma posse, muito
menos dita normas ou obrigatorie
dades. Ela apenas se coloca como
participantes que serve e, como
tal, participando, ajuda, dá meios,
aponta pistas, orienta. Não é um
grupo ou movimento de pessoas
que se torna entidade com poder
e decisão. E, isto sim, uma Pasto
raI. Entenda-se: pastoreio, caminha
da, busca de alimento, de repouso,
de proteção para o rebalho.

Este trabalho de pastoreio (Pas
torai) está vigilante com o que
acontece em nossa sociedade. O
CONCLAT e a CUT, recém-for
mada, são vistos, assim, como
um passo à frente na organ ização,
coriscientização e independência
do sindicalismo e de toda a classe
trabalhadora. Como disse o compa
nheiro Abdias na nossa reunião
da Comissão Nacional da PO, "a
classe trabalhadora, a partir desse
CONCLAT e da CU':, não pode
mais jogar na defesa, agora vamos
partir para o ataque".

O Dia da Greve Geral com mani
festações também se coloca como a
man ifestação de todos os setores
da sociedade contra a pol ítica eco
nômica do Governo e seu modêlo
entregu ista e empobrecedor. Se pro
testou para avisar que o povo deste
Pa ís quer dias melhores, aspira por
uma sociedade onde a comida,
) trabalho, a terra, a saúde este
'arn acima dos interesses do FMI.
Isto, ela quer defender com a garra
de quem luta pela vida ou morte.

Nós da Pastoral Operária incenti
vamos e apoiamos todos os movi
mentos de base que lutam por uma
sociedade cheia de Justiça e Paz. A
luz do Evangelho interpretamos e
agimos em cima de fatos, enchendo
os da presença de Cristo.

Anexa aCNBB
Setor LeigosLinha 1
SECRETARIADO
RuaMariano Sendra
dosSantos,44/501
Duque de Caxias- RJ
Tel. 771-3459

ASSINATURA ANUAL
CR$ 2.000,00

ASSINATURA DE APOIO
CR$ 4.000,00

PARA EXTERIOR
US$ 10.00

ENVIE SUA CONTRIBUiÇÃO
PARA, SECRETARIADO NA
CIONAL DA PASTORAL 0-
PERÁRIó,
CONTA N9 010354-9
BANCO DO ESTADO DE MI
NAS GERAIS S/A
030-7 - DUQUE DE CAXIAS
RJ_
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Uma grande manifestação da ca
pacidade de organização e da "gar
ra" da Classe Trabalhadora Brasi
leira!

O salão do Centro de Conven
ções "VERA CRUZ", em São
Bernardo do Campo, tomado pela
presença de 5.325 delegados ... E
que Delegados! Gente do campo,
trazendo marcada na face e na
história a luta pela organização
e pela justa posse da terra. . .
Companheiros das mais diversas
categorias urbanas, gráfico'S, quí
micos, professores, metalúrgicos,
sociólogos, carpinteiros, engenhei
ros, assistentes sociais, pedreitos,
médicos e tantos outros: gente
de coragem e luta!

Os companheiros do Campo,
mu itos, tiveram de enfrentar a
oposição e as ameaças de suas Fede
rações estaduais; e TODOS en
frentaram com destemor um estra
nho e equivocado "conselho amea
çador" da CONTAG que enviou
carta a todos os sindicatos de tra
balhadores rurais do País tentan
do impedir sua presença no
CONCLAT (a mesma CONTAG
que, até hoje foi considerada dis
tinta das demais confederações por

sua' prática mais combativa, mas
que hoje, infelizmente, sem que
se negue seu passado de luta, é
envolvida por manobras políticas
pouco claras, especialmente para
sua base). Pois bem, contra a maio
ria das Federações e contra sua
Confederação lá estavam, após até
5 dias de viagem, mais de 1.000
camponeses!

Dos companheiros da cidade,
muitos tiveram que se organizar
pela base, diante da omissão ou
da posição contrária ao Conclat
assum ida por suas diretorias.

Por tudo isso, alí se reuniu um
plenário de ~v1UITOVALOR!

O CONCLAT que acabamos de
realizar é, na realidade, um refle
xo do que é hoje o'SINDICALlS
MO BRASILEIRO. É o início de
uma divisor de águas. Daqu i prá
frente vai ficar cada vez mais cla
ra a posição daqueles que se colo
cam do lado da caminhada histórica
da Classe Trabalhadora, que cons
troem seu avanço, sua organiza
cão em direcão de uma nova So
ciedade e, a 'posição daqueles que,
equivocados ou comprometidos,
vão se pondo à margem ou contra

esse processo; estes serão superados
e postos fora de cena na justa me
dida em que essa cam inhada for
avançando. Certeza histórica.

Neste primeiro CONCLAT foram
discutidas as questões fundamentais
que atingem hoje a Classe Trabalha
dora e o conjunto da Nação: a
questão da terra, dos salários, a
organização sindical, a questão eco
nômica nacional, nossa situação po
lítica, nossa dívida externa. Veja
abaixo o quadro das principais re
soluções do Conclat. Os posiciona
mentos foram claros, sem meias pa
lavras, refletindo o que pensa hoje
o conjunto da Classe Trabalhadora
Brasileira.

E uma questão mu ito importan
te que pa irava no ar e na cabeça
de todos os delegados: a questão
da UNIDADE DO MOVIMENTO
OPERÁRIO; porque muita gente
deixou de participar deste Conclat
em nome da unidade, tentando
salvar a unidade com os setores
mais atrasados e comprometidos
com o Sistema. Na medida em
que iam chegando as delegações e
em que se verifica, seja em relação
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ao número, seja, sobretudo, em re
lação à qualidade da representa
tividade dos delegados, superavam
se todas as expectativas e se firma
va uma certeza em cada cabeça:
UNIDADE DAQUI PRÃ FRENT~
VAI TER QUE SER CONSTRUI
DA E NA LUTA, NA BASE. Por
que, se o preço da Unidade for o
imobilismo. isto é. todos parados
porque qualquer avanço fere a "uni
dade", de que nos serve esta "UnI
dade"? E que unidade é esta cons
tru ída de "acertos" e conchavos de
gabinete perante o conjunto da
classe trabalhadora, hoje a mercê
de pacotes e decretos repressivos
que atentam contra vossa vida e a
de nossos filhos?

ESTAMOS CONSTRUINDO
UMA NOVA UNIDADE: real, dinâ
mica, dialética, e o que é mais im
portante: no mesmo sentido em que
cam inha a h ist6ria; constru ida e ce
lebrada a partir da luta dos traba
lhadores, com sua ampla partici
pação.

Neste contexto, pedir a um diri
gente sindical comprometido com
o Ministério do Trabalho até as
botas, que saia às ruas, que vá às
portas de fábricas organizar sua
categoria e que, em decorrência
disso, vá a um Conclat, é pedir
demais. . . é pedir-lhe o impos
sível. Porque, ou ele trái quem o
nomeou e/ou lhe dá sustentação,
ou ele trái à classe ... É nesse sen
tido que a Unidade, entendida co
mo um bem abstrato, precisa ser
discutida e não pode ser absolu
tizada!

Por tudo isso é que dizemos que
o CONCLAT é o início de um di
visor de águas ... Sem o dogma
tismo de se dizer que, quem não
quis ir a São Bernardo, é pelego ...
Mas, com a clareza de que, daqui
prá frente, vai ser cada vez mais
difícil ficar em cima do muro!
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E O "parto" da CENTRAL ÚNI
CA DOS TRABALHADORES
(CUT) no final deste Conclat foi,
simplesmente, a consequência na
tural de uma gestação difícil, mas
mu ito fecu nda.

A CUT nasceu quando deveria
ter nascido e com esta paternida
de que teve, de gente marcada pe
la luta. Caso contrário, seria coisa
de elite ou gabinete.

Quem estava no Conclat tinha a
certeza-que ainda mantemos - de
que, aquele momento, aquela oca
sião, aquela representatividade, era
a hora do nascimento da CUT.
Qualquer vascilação ou recuo seria
perder o momento histórico.

E vale ressaltar o cuidado que se
teve ao se eleger uma COORDENA
çÃO por um ano (e não uma di
retoria mais definitiva e com cargos
mais explicitados). Esse cu idado re
vela até quase um escrúpulo no sen
tido de abrir, ao máximo, a parti
cipação aos titubeantes, aos equi
vocados. Quase um convite para
que todos os setores do movimen
to operário se acheguem e nos aju
dem a "criar" esse recém-nascido.
Porque a qJT não é propriedade de
ninguém. E de todos os trabalha
dores!

Nesse momento podemos todos
nos orgulhar desse passo que de
mos juntos!

E acima de tudo, devemos ter
a clareza de que nesse momento
tão decisivo, o futuro, não s6 da
CUT como da Classe Trabalhadora,
depende de nossa garra, de nossa
determinação de luta, de nossa
inteligência política e de nossa
capacidade de organização.

Mãos à obra, companheiros!
É preciso ressaltar a significati

va participação de militantes li
gados à Pastoral Operária, à ACO,
JOC, CEBS, COT e outros movi
mentos e organizações cristãs neste
Conclat, Isso faz crescer ainda mais
nossa responsabilidade.

E como informação final, os
companheiros que passam a com
por a Coordenação da CUT:
JAIR MENEGUELLI - Coordena

dor - Presidente do Sino Meta
lúrgicos SBCD - cassado.

PAULO ROBERTO PAIM - Se
cretário - Presidente do Sind.
Metalúrgicos de Canoas -RS.

HAVELlNO GANZ - Sind. Trabs.
Rurais de Santarém - PA.

JOSÉ NOVAES - Sind. Trabs. Ru
rais de Vitória da Conqu ista
-BA.

JACÓ BITTAR - Preso do Sind.
Petroleiro de Paulínia - SP -
Cassado.

JOÃO PAULO PIRES DE VASo
CONCELLOS - Secreto Sind.
Metalúrgicos de João Montevade
-MG ..

ABDIAS JOSÉ DOS SANTOS -
Preso Sind. Metalúrgicos de Ni
terói - RJ.



J.I,( NECESSIDADE Df UMA
?

Há mais de um século
neste nosso mundo se come
çou a falar em "LUTA DE
CLASSE". Foi quando, a
partir da análise que Carlos
Max fez da sociedade capi
talista, se constatou que os
homens se dividem sempre
mais entre ricos e pobres.

Os ricos possuem o capi
tal, ou seja casas, terras,
fábricas, empresas, bancos,
rede de rádio, televisão e
jornais, e por isso se chama
de capitalistas.

Os pobres precisam de tu
do, casas, emprego, salário
e dependem praticamente
em tudo dos "poderosos"

As duas classes tem inte
resses diferentes, muitas ve
zes bem contrários. Os pa
trões só procuram enrique
cer sempre mais, e ficar um
mais rico do que o outro,
pois, como diz bem um di
tado popular lia medida do
ter não enche". E procuram
dar ao trabalhador o que
eles precisam para o pobre
comprar deles e assim ven
der seus produtos, e não
o que o pobre trabalhador
precisa.

Os assalariados também
procuram uma vida melhor
Muitas vezes até só sonham
em se tornar ricos - pensam
como os ricos - pois a ca
beça deles é feita pela te
levisão que só mostra a vida
dos ricos.

Entre as duas classes sem
pre houve mu ita divergên
cia. De fato sempre houve
LUTA. Uma luta às vezes
maneira, mas quase sempre
bem violenta.

A LUTA DE CLASSE
é uma realidade neste nos
so mundo. Não adianta que
rer negar essa realidade, ou
querer tirar da nossa con
versa essa palavra.

O problema está em sa
bermos entrar nessa luta e
entrar comocristãoscompro
metidos com o ideal da jus
tiça, seguindo o preceito do
amor que levou Cristo a
doar sua vida, morto como
subversivo pelos ricos da
época e pelo governo mili
tar a serviço deles.

Nós temos que denunciar
a LUTA DE CLASSE do
jeito que está sendo feita
e nos engajar para terminar
com toda essa violência.

Essa luta de classe, aqu i
no Brasil, faz muitas vítimas
humanas, destrói milhares
de vidas, rouba a felicida
de a milhões de lares, aba
fa toda a riqueza humana da
maioria da população.

Luta de classe, e suas
consequências, é tudo o que
a gente vê por a í, todo es
se sofrimento do povo.
i: o desemprego, é a fo

me, é o salrio miserável, é
o trabalho desumano que
acaba com a vida do ope
rário antes da hora, é a fal
ta de moradia, de condições
de saúde, de educação.

E o nosso país é um dos
mais ricos do mundo, um
dos que mais exporta ali
mentos ... e a maioria da
popu lação passando fome.

Por que?
Tudo isso é porque (os

que mandam, são os ricos,
através de um governo mili
tar que só serve aos inte
resses destes ricos capita
listas, .nacionais e estrangei
ros. E a lei que o FMI
impõe, a lei do dinheiro, e
não a lei da justiça e do res
peito para a vida dos ho
mens.

LUTA DE CLASSE E
SER UM DOS PAISES que
mais produz carne e alimen
tos, e exporta, deixando a
maioria do povo passar fo
me.

--Luta de classe é ser o sé-
timo país do mundo que
produz e exporta armas,
quando o povo necessita de
remédio, transporte, casas,
hospitais, etc.

Luta de classes é luta ar
mada, pois o governo faz is
so para tirar proveito para
ele mesmo e para os pa
tões, e usa a pol (cia que
prende, bate e arrebenta
quando o povo se manifes
ta.

Luta desonesta, violenta
é essa, quando só os "gran-
des" e os homens do poder
falam na televisão, nos jor
nais, nos rádios, mentindo,
enganando o povo, enco
brindo a corrupção e as in
justiças.

Luta de classe violenta e
injusta, enfim, é quando o
governo proibe a livre or
ganização dos trabalhado
res.

Todo mundo sabe que o
ódio e a violência gera ódio
e violência. Ao denunciar
essa violência, nós cristãos
engajados na Pastoral Ope
rária queremos nos esclare
cer sobre a realidade e daí
partir para o cam inho que
acabe com essa violência e
com suas raízes.

A história do povo de
Deus nos mostra como mui
tas vezes o povo da Bí
blia teve que enfrentar essa
mesma questão. E a saída
foi encontrada na força do
povo organizado que procu
rou construir uma socieda
de diferente.

Nesta luta o povo de
Deus teve que lutar, enfren
tar essa mesma questão. E a
saída foi encontrada na for
ça do povo organizado que
procurou construir uma so
ciedade diferente.

Nesta luta o povo de
Deus teve que lutar, enfren-

tar a repressão, viver na
clandestinidade, organizar a
luta. Não foi esperando um
"milagre" de Deus que o
povo hebreu se livrou da es
cravidão.

Do mesmo jeito nós tra
balhadores brasileiros temos
que exergar a nossa situa
ção hoje, se ficarmos para
dos, cada qual tentanto so
breviver nesta hora de crise,
esse governo e os patrões
ligados ao FMI conti nuarão
nos explorando e matando
rle fome milhares de irmãos.

Se a gente ficar por fora
desta luta, afinal, apoiada
toda essa injustiça.

A gente tem que entrar
nessa luta de classe e pro
curar agir conforme nossos
princípios de justiça.
O primeiro passo, um dos

mais importantes nesta ho
ra, é defender o direito de
termos nossas organizações
de classe livres para jun
tos, como trabalhadores, en
contrar a solução da crise
do nosso país.

Isso significa que já pas
sou da hora dos militares,
que estão no poder, deixar
que a classe operário e os
trabalhadores rurais se orga
nizem do jeito que eles
acham melhor. E deixem de
fazer intervenção nos sindi
catos mais combativos e re
presentativos do Brasil.

Reconhecer também que
os funcionários públicos
tem o mesmo direito de se
organ izarem nos sindicatos
para defender a justiça no
trabalho deles, tantas vezes
pisoteada pelo mesmo go
verno.

A CUT é a expressão
dessa vontade firme do tra
balhador brasileiro de de
fenser esse caminho livre
para constru ir um Brasil
para os brasileiros, e não
um Brasil vendido aos capi
tal istas estrangeiros e piso
teados por uma minoria de
ricos brasileiros, corruptos e
sem nenhum sentimento de
humanidade.

Por isso a Pastoral Ope
rária da todo o seu apoio
a essa iniciativa do movi
mento operário e camponês
e se engaja na formação
de uma CUT que seja essa
união do trabalhador para
constru ir uma nova socie
dade.
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o DECRETD

Segundo o texto do decreto-lei 2.045 a partir do
mês de agosto passado os trabalhadores só têm di
reito a um reajuste salarial igual a 80% do fndlce Na
cional de Preços ao Consumidor dos últimos seis
meses.

Além disso o INPC está sendo expurgado pelo
governo, ou seja, ele não leva em conta os verdadei
ros aumentos de preços ocorridos durante essesseis
mesespassados.

Assim, no primeiro semestre do ano de 1983 o
custo de vida no Brasil subiu em média 71,7%. Ao
mesmo tempo o INPC calculado pelo governo, isto
é expurgado, foi de 58,1%. Mas, segundo o decreto
lei 2.045, como os aumentos de salário não podem
ser maiores que 80% do INPC, os salários só subi
ram 46,48%.

Se nós tomarmos o aumento do custo de vida do
perfodo que foi de 71,7%, e dele subtraimos 46,5%
que correspondem ao aumento dos salários nós te
mos uma diferença de 25,2%, ou seja os assalariados
perdem, na realidade 25% 'de seussalários, em vez de
aumentá-los.

Se calcularmos com salários reais é mais fácil
entender porque os trabalhadores sairam perdendo.
Um trabalhador que ganhasse Cr$ 100.000,00 no
começo do ano precisaria ganhar Cr$ 171.700,00
no começo de agosto para que seu salário empatasse
com o aumento do custo de vida. Assim ele não
estaria perdendo nem ganhando nada. Mas o governo
não quer nem que o trabalhador continue ganhando
a mesma coisa.

Pelo decreto 2.045 o trabalhador que ganhava
Cr$ 100.000,00 no começo do ano passou a ganhar
Cr$ 146.480,00 no começo de agosto, em lugar de
Cr$ 171.700,00 como seria justo. Por isso ele per
deu Cr$ 25.220,00 e continuará perdendo cada vez
mais nos próximos 6 meses, pois a taxa de inflação
continua subindo. enquanto o seu salário está parado.

Se o Decreto-Iei 2.045 não for derrubado pelo
Congresso a situação do trabalhador ainda vai piorar
muito. Vejamos o que vai acontecer com aquele mes
mo trabalhador que ganhava Cr$ 100.000,00 no co
meço de 1983. No começo do ano de 1984 ele de
veria passara ganhar Cr$ 294.808,00 apenaspara que
o seusalário acompanhassee a taxa de inflação, isto
é, o aumento do custo de vida. Com um salário de
Cr$ 294.808,00 no fim do ano ele não estaria per
dendo nem ganhando nada. Seu salário apenasacom
panharia o aumento do custo de vida.

Mas obedecendo ao Decreto-lei 2.045 esse mes
mo trabalhador estará ganhando no começo do ano
de 1984 Cr$ 214.564,00, tendo perdido portanto
Cr$ 80.254,00. Ele não poderá assim comprar a mes
ma quantidade de bens e serviços que comprava no
infcio de 1983. Terá que comprar menos. Ele e sua
farnílla serão obrigados a fazer mais economias, en
quanto os ricaços e os Ministros rontinuam mais
gordos e mais ricos.

Vale a pena então perguntar: Quem fica com es
sedinheiro que o trabalhador está perdendo?

Nós sabemos que quem paga salários são as em
presas e o governo e por isso podemos dizer que os
trabalhadores já estão dando de presente às empre
sase ao Governo parte de seu salário. Ou melhor, os
trabalhadores estão sendo assaltados pelos patrões.
Os patrões e o governo vão tirar do bolso dos traba
lhadores só em 1 ano uma quantia de 10 trilhões e
700 bilhões de cruzeiros, ou seja, a mesma coisa que
16 bilhões e 300 milhões de dólares ao câmbio ofi
ciaI.
!: assim que os trabalhadores irão pagar em 1 ano,

quase 20% da D(vida Externa que os empresários e o
governo fizeram em 20 anos, desde 1964. E no final
eles e seus comparsas estrangeiros estarão mais ricos
e mais saudáveis, enquanto o trabalhador brasileiro
estaráatolado na miséria.
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A QUE FOI Df5AflADA A PASTORAl OPERÁRIA
A55Ut1/R COM A OA& E OUTRAS fNTIDADES

A CAMPANHA PELA CIDADANIA
No dia 25 de agôsto de 1983 no

Colégio Assunção, em Santa Te~esa
- RJ, houve uma reunião conjun
ta com OAB, Pastoral Operária e
entidades de Igreja. Estavam pre
sentes representantes da OAB
IBASE, FASE, CEDAC, Diocese d~
D. Caxias, Diocese de N. Iguaçu,
Oiocese de Itagua í, representantes
da CPO estaduais e a Executiva
Nacional, JOC, CNBB, etc.

A reunião iniciou-se com pala
vras do Betinho do IBASE colo
cando a situação de crise pela
qual passa nosso País e a finalida
de objetiva da reunião. Betinho
explicitou que, cada dia mais,
há uma contradição entre a polí
tica econôm ica do Governo João
Figueiredo e a Abertura Democrá
tica .. Por um lado, parece que pre
senciamos um esforço enorme do
Presidente e dos políticos de seu
partido em conservar a abertura
política que a sociedade con
quistou, por outro lado, isto
é muito preocupante, há um fe
chamento da política do Governo
em relação a questões económi
cas. Assim sendo, a Equ ipe Eco
nômica do Governo não leva à
frente uma Pol ítica Econômica,
mas sim, uma Política. Esta polí
tica parece ser mostrada por uma
total submissão de nosso País
à dominação do capital estran
geiro. Exemplo disso é que nun
ca na história do Brasil, mu ito
menos na história mundial, se de
cretou conscientemente um conge
lamento salarial por 2 anos. Isto
temos hoje através do decreto
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2045, que é u-ma fronta absoluta
a todos n6s e à classe trabalhadora.

o Governo quer colocar a classe
operária na rua. A Equ ipe Eco
nômica demonstrou o mais abso
luto desprezo pelas duas catás
trofes que abalam o Brasil, a seca
do Nordeste e as enchentes no
Sul. Há pois, intencional ou não,
uma política que leva o Brasil ao
cáos. Esta política quer, a custo
do caos reinante, impedir a elei
ção direta ou indireta, quer ocu
par os espaços da abertura (organi
zação da sociedade). Querem, por
tanto, a política do fechamento.

Dentro desse contexto, mais do
que nunca, a organização da socie
dade civil brasileira tem que fazer
alguma coisa. Deve criar condi-

ções de salvar a situação do Brasil.
Já chegamos à situações em que
devemos atuar, não s6 por princí
pios, como até agora tem aconte
cido, mas, principalmente, atuar
por auto-defesa.

Dentro desse pensar a OAB e
a Igreja se colocam numa campa
nha para desenvolver a organiza
ção popular pela consciência da CI
DADAN IA. A idéia de se criar
esta noção de ser cidadão está
distante na teoria e na prática a 10
km. de nossa realidade. A noção
política do "direito a" é uma no
ção fu ndamenta I. Será a grande
conqu ista nossa se o cidadão che
gar a SABE R-SE LER como cida
dão.

Para isto, a OAB dispõe de uma
séria de cartilhas. A Igreja, por seu
lado, talvez seja a maior institui
ção que tem uma larga e forte
experiência de trabalho com carti
lhas. Devemos, então, unir esforços:
OAB, Igreja e outras entidades
civis na campanha da cidadania. A
campanha estaria pronta no mo
mento em que o cidadão soubes
se ler e lutar por seus direitos. A
população organizada e mobilizada
é que tem o poder de defender a
pouca abertura de nosso País.

, Palavras de D. Mauro Morelli -
I comentando uma frase dita pelo
Betinho de que, aqui no Brasil,
primeiro se proclamava a Indepen
dência, para depois se fazer a Na
ção; primeiro se criou a Repúbli
ca, para depois se criar o Estado e,
primeiro se formaram os partidos
para depois se formar o cidadão.
D. Mauro explicitou que o mesmo
aconteceu com a Igreja, primeiro
se constru iu a Igreja-prédio, cons
trução, para depois se pensar em
formar a Igreja-comunidade. Então,
fez-se igreja sem ter Igreja. Os pa
dres (vigários) eram construtores
de igreja, pouco pastores.

Diante do exposto pelo Betinho
em relação a situação do Brasil,
é necessário entrarmos em estado
de vigilância. Devemos sair da
ambiguidade. A primeira aliança de
ve ser da Nação consigo mesma.

Segundo D. Mauro, algumas
idéias básicas (chaves) devem ser
implementadas. Apontou, então, 4
grandes idéias:

1 - Valorização e autovalori
zação;

2 - Pedagogia;
3 - Participação (de todo o

povo) através duma intensa comu
nicação entre todo o povo;

4 - Intensificar a força do povo
através de sua orga n ização.

O que presenciamos é uma fa
lência total do Governo, conse
quentemente, até das Prefeituras
Municipais (Ex. São João de Me
riti, Caxias). Temos uma forca.
Esta força se man ifesta hoje atra
vés dessas cinco parcelas da Igreja
que são as segu intes Dioceses: D.
Caxias, N. Iguaçú, Itaguaí, N. Fri
burgo e V. Redonda.

Palavras do Dr. Baeta - da OAB
- Dando um pequeno histórico
da luta da OAB desde 1930, quan
do alguns advogados, se organizou
e lutoi) contra o Estado Novo.
Dr. Baeta afirmou que alguns ad
vogados equivocadamente, apoia
ram o golpe militar de 1964. De
pois, reconheceram seu equívoco e
se posicionou contra o golpe de
64 por considerar que, desde
então, foi-se abrindo um profundo
conflito entre Estado e Sociedade
Civil.E é disto que se desencadeia
hoje toda a crise.

Atualmente, a OAB luta para:
a) Organizar a Sociedade Civil. É

impossível haver democracia sem
que o Estado seja representante
legítimo da Sociedade Civil. O
momento atual é de grande gra
vidade.

b) As leis (principalmente o decreto
2045) foram criadas à som
bra do C. Segurança Nacional.
Há, portanto, uma possibilidade
de fechamento da democracia.
Devemos manter, pois, uma acão
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política. Devemos contribuir pa
ra que a crise dim inua e não haja
o fechamento.
A OAB defende as segu intes

teses:
- Eleição direta em todo os

níveis;
- A constituinte.
Há poucos dias, houve o Con

gresso Pró-Constituinte da OAB,
congresso esse que foi aberto à
outras entidades. Discutiu-se, então,
as questões mais graves de nossa
sociedade.

Observa-se que há uma aliança
tácita entre diversos setores e
institu leões da sociedade civil.

Para intensificar essa aproxima
ção, a OAB pretende colocar à
disposição cartilhas para esclareci
mento do povo. Já existem algu
mas cartilhas prontas (sobre Direito
Civil, Direito Penal, etc.). Precisa
riam ser elaboradas outras carti
lhas e ser treinado um grupo de
monitores.

DISCUSSÃO: - A violação da So
berania Nacional tem por finalida
rle tornar o Brasil uma colônia.

É possível um novo golpe ti
po 1964? Imposs ível não é. Mas a
dificuldade existente é que dois
importantes setores da sociedade
que apoiaram o golpe de 1964, não
apoiariam um outro golpe: a Igre
ja e a Classe média.

- O motivo que traz a OAB a
procurar a Igreja é que a AB I e
ABE são instituições que não tem
estrutura Nacional. Somente a
OAB e a Igreja é que podem levar,
em âmbito nacional, uma idéia. A
OAB sempre procurou se engajar
em defesa de qu estões como a
justiça social e a Nacionalidade.

- As cartilhas já estão quase
prontas, falta apenas treinar equi
pes que possa aplicá-los.

- Quanto as carti lhas deve-se
pensar na necessidade duma carti
lha para a classe dominante em que
se mostre os valores do povo, em
que se coloque bem às claras que
não adianta o capital sem o traba
lho. Depois, uma questão que é
urgente e necessária, é:

Como apressar o desmonte do
poderio militar?

Como questionar a Lei de Se
gurança Nacional? Uma bandeira é
a constituinte. Percebemos que a
vontade do poder militar é muito
grande. Por isso é válido a contri
bu ição das cartilhas.

- O que se deve acentuar para
uma ação concreta e conjunta é
termos a preocupação voltada para
a pol ítica sindical, política sala
rial, moradia, terrr'a, o direito de
ir e vir. A OAB tem os meios de
colocar o Direito como Direito,
transformando-os em Direito de fa
to.

- Outro ponto essenc que não
deve ficar despecebido é que, todo
mundo sente a crise. Mas são uma
minoria que aceitam a conscientiza
ção, Talvez 2% de todo o povo. O
povo tem dificu Idade em entender
a nossa linguagem, a linguagem das
cartilhas, por mais simples que ela
seja. O povo gosta de ver e ouvir
porque a transmissão é mais direta e
rápida. O slide é um meio de co
municação que, mais rapidamente, .
conscientiza. Exemplo disso são
os slides feitos em N. Iguaçu para
a Assembléia Diocesana. Quando es
crevemos usamos meios mais abstra-
tos da comunicação. Por isso, é
importante vermos ou descobrirmos
qual é a hierarquia em nossas pró
prias prioridades.

- Devemos também cu idar para
que não se configurem um novo
poder. Vamos lançar raízes. É im
portante que cada grupo guarde
sua identidade.

- A longo prazo o que se quer
mesmo é fazer o cidadão ser cida
dão.

- A médio e curto prazo deve a
OAB fazer uma declaração con
junta de que esses pontos fazem
parte de sua ação. E também, no
ta-se um silêncio da Igreja em rela
ção a ele ição direta. Por que? De
vemos fazer uma pregação brutal
da democracia.

- A Igreja não defende a elei
ção direta por achar que pode ha-=
ver um sistema democrático válido-~
com eleição indireta. A constituin- ..::
te é uma bandeira que também a -
Igreja pode levar. ~

- Os meios audiovisuais atin-'~
gem mais. Poderíamos aproveitar
quem tem experiência neste campo
(ex. Sonoviso). Precisamos, agora
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no momento, de assentar algu ns
pontos básicos da nossa discussão;
algumas sugestões:
a) formar uma equ ipe de assessoria

para a preparação e revisão das
cartilhas;

b) A OAB deve marcar presença
ju nto ao povo;

c) deve-se organ izar e articu lar o
povo;

d) gerar gestos regionais e nacio
nais para que a nação veja e
conscientize.
A experiência não deve ser só

do Rio de Janeiro, mas tentar ao
máximo articular em outros esta
dos. Então, como encaminhar este
movimento de cidadania à nível
de Estados?

Conclusões a que chegamos:

NOSSAS LINHAS BÁSICAS:

1) Desmonte da ideologia da Segu
rança Nacional e da ordem au
toritária;

2) Integração do povo no processo
social.

a) Formar um grupo m isto para
avaliar as cartilhas da OAB já
ex istente e elaborar novas;

b) Aproveitar o encontro dos Bispos
do Leste O no dia 15 de novem
bro para um diálogo com a OAB;

c) Aproveitar o dia 15 de novem
bro próx imo para dar o passo
inicial tendo em vista também
que daqu i a 6 anos teremos o
centenário da Proclamação da
República;

d) Elaborar um tipo de carta à
molde da Declaração dos Direi
tos Humanos da ONU, sendo esta
a Declaração dos Direitos do
Cidadão Brasileiro.
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Nova Iguaçu, 17 e 18 de setembro de 1983.

Iniciamos a reunião com a apre
sentação. Logo após foi feito urnac,
leitura da Bíblia, Amós Cap. 8.
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.. .. .. .... 0"0.. 0"0 .. : o.:'::" ..

stiveram presentes nesta reu
nião os segu intes: Mambros da
Com issão Nac iona I.
- RS - Selvino
- ES - Durval
- MG- Ana Maria e Raul
- PB - Davi e Aristides
- MA-Simone
- GO - Edna
- PR - Anita
- SC - Maria das Graças
- RJ - Ronaldo e Paulo
- BA - Eliezer
- AM - Aldemir
- SP - Waldemar Rossi e Luis

Carlos

Membros da Executiva Nacional

- Gilberto (PR), Si la, 'Salvador e
Dico (RJ), Adriano (MG) .. Pedro e
José Prado (SP) e Pe. Agostinho
- RJ (Assistente Nacional).

Como assessores:

Sindicalistas - Ferreirinha e Abdias
Teológico - D. Cláudio e Pe. Virgi
lio
Político-Econômico Cláudio
(CEDAD)

Estiveram presentes como con
vidados: Daniel da CPT (Secretaria
do Nacional de GO), Denise (PR),
Dominique (Bélgica) e os membros
da Secretaria Nacional de P .0.,
Rosa e Enock.

A avaliação da Pastoral Operá
ria nos Estados teve como ponto
de orientação as segu intes per
guntas:

1 - Qual a situação da Pastoral
Operária no seu Estado?

2 - Qual a situação do Movlrnen
to Operário no seu Estado e a atua
ção da Pastoral Operária neste pe
r(odo?

Podemos dizer que a atuação
da Pastoral Operária pelos diversos
Estados baseá-se nas seguintes li
nhas:
- Atuação nos bairros frente a mo

vimentos populares;
- Reestruturação e dinamização da

Pastoral Operária nos Estados;
- Preocupação constante pela for

mação e informação de seus
membros;

- Preocupação pela situação grave
de empobrecimento dos trabalha
dores frente às medidas econô
m icas do Governo;

- Maior esforço para formar e or
organizar a Pastoral Operária;

- Empenho no esclarecimento e
adesão à Pastoral Operária de
padres e Bispos (Dioceses);

- Grande esforço para que acon
teça a comunicação através de
Boletins, cartilhas e outros meios
que sirvam para informação e
formação dos membros da Pasto
rai Operária;

- Realização de encontros, assem
bléias e reuniões entre os mem
bros da Pastoral Operária ou em
conjunto com outros movimen
tos (CPT, CEB's, Agentes de Pas
torai, etc.);

- Luta intensa junto à sindicatos
locais para transformá-los em ór
gãos à serviço dos trabalhado
res (Sindicatos livre e indepen
dentes);

- Apoio a movimentos grevistas ou
reivindicatórios de trabalhadores
do campo ou da cidade (acom
pam entos, greve, man ifestações
públicas) ,

- Esforço para que haja planeja
mento de atividade da Pastoral
Operária em nível de Diocese,
de região ou de Estado;

- Atuação frente à questão do
desemprego, procurando-se dar
esclarecimento ou mostrar algu-

ma saída através da organiza
ção e formação de Com itê con
tra o desemprego;

- Apoio ao movimentos sindical à
nível de cidade, estado e nação
em favor da realizacão de EN
CLAT e CONCLAT; .

- Crescimento da consciência do
objetivo e função da Pastoral
Operária como pastoral da Igre
ja .

Nota-se que:
- A Pastoral Operária evoluiu em

mu itos Estados, tanto quantita
tivamente (olhando-se o surgi
mento e apoio de muitas Dioce
ses a P.O.), quanto qualitati
vamente (vendo-se as conquistas
feitas pela atuação da P .0.).

- Existem muitas dificuldades tan
to na compreensão do que é
Pastoral Operária, Movimento
Operário, Pastoral no mundo do
trabalho, como também em rela
ção à medos de aderir ou enga
jar-se na luta operário por parte
de leigos, padres e bispos;

- A Pastoral Operária marca uma
presença atuante nas lutas de tra
balhadores, seja nas grandes
questões nacionais (greve geral,
Conclat, conquista de sindica
tos), quanto em pequenas atua
ções à nível local (aju da a outros
movimentos, trabalho de grupos
nas paróquias, Dioceses, movi
mentos de bairros, etc.)
Após esta apresentação a palavra

foi dada aos assessores.
D. Cláudio, asssesor teológico,

orientou-nos dizendo que a P. O.
deve ser uma Presença na História.
Ela deve ser a encarnação duma
Igreja dentro da História rea I qu e
transforma a própria História. A
Pastoral Operária é, portanto, um
serviço.

Em segundo lugar, ela deve ser
uma força organizada. Somos servi
ço, mas um serviço organizado. Um
terceiro ponto, é a integração. A
Pastoral Operária não existe só.
Ela está integrada ao grande Povo
de Deus. Ela não pode se alienar
da Igreja, senão não seria Pastoral.

CPO - Nacional - 9
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Por último, a questão do desempre
go. Há dois nrvels de trabalho:
um, atender ao povo nas suas ne
cessidades urgentes, e outro, a cons
cientização. Não se pode dizer
que se vai conscientizar sem aten
der às necessidades mais urgentes,
porque isto é paternalista. Deve-se
procurar atender à fome ao mesmo
tempo que se conscientiza.

Pe. Virgilio, continuando, disse
que a CNBB deu destaque à Pasto
rai no Mundo do Trabalho. Quanto
aos planos da Executiva da Pasto
rai Operária todos serão assumidos
pela CNBB. A questâ'o do desem
prego será assum ida como um pro
grama nacional.

Cláudio, assessor polrtlco, a res
peito das questões polrticas mais
atuais, informou-nos que a polr
tica econômica do Governo é a
política de zerar. Quer-se deixar a
produção, produtividade, salário
do trabalhador à zero. AI' está o
Decreto 2.045.

Do ponto de vista sucessório, o
Presidente Figueiredo perdeu o
contrôle do processo sucessório. Le
vou-o a zero e agora tenta retomá
lo com o PDS e as forças armadas
totalmente divididos e, com a socie
dade civil melhor organizada, com
um poder de luta maior. DaI', só
há três saídas: continuidade com
abertura controlada, com uma
possível candidatura civil, do PDS;
uma complicação da atual situação
(haveria eleição direta) e, fecha
mento da atual política com pos
sível vitória do Maluf, dentro
das atuais regras.

O Abdias, assessor sindicalista,
expôs-nos o avanço do movimento
sindical através da realização do
Conelat. A CUT é o fruto do Con-
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elat. É uma semente que temos em
mãos para ser plantada. Demos
um passo à frente e agora o sindi
calismo brasileiro não deve jogar
mais na defesa, mas partir para o
ataque. A CUT pretende se esta
belecer em todos os Estados. Deve
criar mecanismo de representação
para os que não estão no sindicato,
E, a Greve Geral, no próximo dia
25 de outubro, será o batismo de
sangue da CUT. A greve geral se
rá a 1Çl jornada de ofensiva con
tra o Governo, que deve responder
positivamente a 13 pontos de rei
vindicação da classe trabalhadora.

AVALIAÇÃO DA ATUAÇAO
DA COMISSÃO NACIONAL

E DA EXECUTIVA

A Executiva apresentou os se
guintes relatórios: Documentos so
bre o desemprego (Olhando nossa
situação hoje), relatório das ativi
dades da Executiva Nacional, rela
tório do Adriano sobre sua via
gem ao Norte e Nordeste, relató
rio de viagem da Sila ao Nordeste,
relatório da 1Çl reunião da Co
missão Nacional/83, balanço finan
ceiro de abril a agosto. Foram le
vantadas algumas questões em tor
no desses relatórios, que foram:

- Constatou-se que alguns luga
res não estão recebendo corres
pondência da Secretaria, uma vez
que os relatórios enviados por cor
reio não chegaram. Sugeriu-se, en
tão, que se estudasse uma forma
de denunciar este ocorrido.

- O Encontro de Bispos e Eco
nomistas programado para o próxi
mo ano deve se realizar antes da
Assembléia dos Bispos em Itaici,
no mês de abril, para que surta
mais efeito.

- Quanto aos relatórios de via
gens não ficaram mu ito claros,
deverão ser feito outros relató
rios para a Comissão Nacional.

- O objetivo das visitas da Exe
cutiva é auxiliar, buscar o ponto
de unidade. Na Assembléia será
discutido o papel da Executiva
nas visitas locais.

- Questões de projetos devem
passar pela Nacional. Isto ficou
sugerido que se discutisse na As
sembléia Geral.

- As informações (CPO Informa
e Boletim) ainda não engrenaram.
O Secretariado também não está
de todo montado. Houve falha e
atraso por parte da Secretaria.

Foram prestadas informações so
bre o funcionamento da Executi
va e do Secretariado.

- Devem-se amadurecer e apro
fu nda r ma is as qu estões antes de
serem levadas à Assembléia.

- Os membros da Comissão Na
cional devem se comprometer a en
viar ao Secretariado, notícias de seu
Estado mensalmente, conforme fi
cou decidido na última reunião.

PONTOS FUNDAMENTAIS
PARA A ATUAÇAO DA
PASTORAL OPERARIA

1 - Político-Econômico:
- Usar Boletim e CPO Informa

para análise e informação;
- Tomar posição diante da luta

dos trabalhadores;
- Denunciar os problemas polrtl

cos e econômicos de modo a
comprometer o setor da Igreja.

2 - Sindical:
- Problema da Greve Geral;
- CUT - como e o que fazer para

ajudar a implantá-Ia nas cidades
e Estados;

- Eleições em Sindicatos:
Como apoiar grupos de oposição
sindical?
Como apoiar juridicamente?
Como apoiar financeiramente?

- Como ajudar os companheiros a
formar Sindicatos?

3 - Igreja:
- Dificuldade para formação de

agentes de Pastoral (formação e
informação) ;

- Como apoiar comunidades onde
não há apoio de padres e bispos?

- Valorizar o que se tem feito nas
comunidades e dioceses partindo
da í para a luta;

- Questão do papel desmobilizador
dos Meios de Comu nicação So
cial.

PLANEJAMENTO

CPT/CPO
- Iniciativas e lutas - presença

mútua de operários e agricul
tores;

- Reforma Agrária - CPO também
assumir;

- Casos concretos - Ex. Acampa
mentos - intercâmbio, presença
e apoio conjunto;

- Trabalho das periferias - Reali
zação de Seminário Nacional pro
movido pela CPT e CPO, sobre
o Solo Urbano para articular
agentes para 10 semestre/84.

- Viabilização e Intercâmbio entre
camponeses, operários e agentes
de Pastoral em nível Latino
Americano.
Nas propostas da comissão da

CPT/CPO, o que se refere ao tra
balho de periferia e Seminário foi
questionado. Uma outra com is
são foi feita para se estudar a ques
tão. A com issão, após o estudo,
se posicionou dizendo que o semi
nário não seria direcionado aos
favela dos, mas às Pastorais de pe
riferia, seria um encontro de
Agentes de Pastoral.

Foram levantadas várias obje
ções à nova proposta tendo em
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vista que, o que pesa, é o ponto de.
partida para a organização desse
Seminário. A CPO é um serviço,
e como serviço ela não deve patro
cinar o Seminário.
. Ficou acertado que a CPT en
trará em contato com as pessoas
interessadas em que este Seminá
rio aconteça. A CPT fará contato
e encaminhará uma proposta à
CPO por ocasião de sua Assembléia
Geral de dezembro próximo.

ENCONTROS DE
ASSSESSOR ES

Foi lida a carta de convocação
dos assessores para a reunião de
novembro. Foram esclarecidas as
dúvidas quanto aos assessores já
comunicado ao Secretariado.

Ficou definido que cada Estado
só pode enviar no máx imo 5 as
sessores, e os dias 2 a 5 de novem
bro foram confirmados para a rea
lização do encontro.

Membros da Comissão Nacional
que participarão do Encontro de
Assessores: Waldemar Rossi, Raul e
Paulo.

A Pastoral Operária assumirá
a estadia de todos os assessores e a
viagem de avião, ida e volta, de so
mente um assessor dos Estados
mais distantes, isto é, não será
paga a viagem de avião dos seguin
tes Estados: MG, RJ, SP, ES e PR.

CONCLUSÕES GERAIS
SOBRE PONTOS DE ATUAÇAO

DA PASTORAL OPERARIA

1 - Formação:
Fica valendo a programação esta

belecida nos Estados, a saber:
- Cursos Bíblicos;
- Curso de formação para novas

pessoas;
- Curso de Sindicalismo;
- Estudo sobre a problemática po-

Iítica e econômica atual;
- Sem inários, assesmbléias e reti

ros;
- Apronfu ndamento teológico.

2 - Greve Geral e CUT:
Ampla divulgação da greve_geral:

A executiva prepararia e mandaria
material para ser levado à base. A
distribuição seria via sindicato ou
Igreja.
- Encontro de base para mobili

zar cada regional;
- Encontro de militantes da Pasto

rai Operária para estudar ques
tões tomar posição e levar à
comunidade;

- Pastoral Operária deve estar pre
sente nos atos púb licos com
Pastoral Operária, inclusive no
dia 30 de setembro;

- Colocar a Infra-estrutu ra da

3 - Desemprego e Reforma Agrária
- Aprofu ndamento sistemático dos

temas e situações através do
CPO Informa e Boletim;

- Enviar documentos à CNBB so- rrl'
bre o desemprego e política :i I
atual, Levá-los a pronunciamen- 1\ j
tos públicos e manifestações de _-

- ~~;:~r os problemas dos pos-~<:.~
seiros e a questão da terra; t, ~ (~

- Não esquecer a cam inhada e as If',"";
experiências feitas; ("~' {c_"YJ

- Levar à frente e apoiar a campa- " ' I../~
nha pela Reforma Agrária - Pre- t..

parar material ligando a situa- '\.~~
ção dos operários com a questão .
agrária; / -

- Enviar material e publicações não
só ao Secretariado, como tam- 5 - Assembléia:
bém as Pastorais locais; - Cada Estado deve preparar um.

- Presença da Pastoral Operária no relatório de avaliação e plane-
julgamento dos padres e pos- jamento para o ano de 1984 e
seiros; enviá-lo a Secretaria Nacional

- Presença da Pastoral Operária no até dia 15/11;
ato do dia 25/09; - Enviar sugestões dos temas até

- Ver possibilidade de ajuda e so- o dia 15/11;
brevivência para a militância da - Na dinâmica, cada parte da
Pastoral Operária. coordenação do encontro deve

ser assumida por um Estado;
Critérios para a escolha de um

representante para a Assembléia:
1 - possuir um mínimo de conhe

cimento e militância;
2 - ter capacidade de compreen

são do que seja uma assembléia
Nacional;

Escolher preferencialmente
quem participa da coordenação
Diocesana ou Estadual.

Pastoral Operária à disposição.
Em princfpios não fazer nada
paralelo;

- Usar todos os instrumentos (Bo
letim, Celebrações, CPO Informa,
ext.) para divulgar a CUT;

- Esclarecer de maneira popular
o decreto 2.045 e outros decre
tos.

\
'. ---'---~ ;-:::-,,~~

4 - Oposições Sindicais:
- Organização em nível local;
- Comunicar proposta à Executiva;
- Onde há perpesctivas de chapas:

programa a caminhada, ver asses
soria jurídica. Se necessário, pe
dir ajuda e preparar advogados
locais;

- Pensar num encontro de advo
gados trabalhistas para socializar
experiências;

- Onde houver dificuldades a Na
cional poderia ajudar;

- Preparar trabalho comum inter
categorias - também na área
financeira;

- Apoio inter-regional;

9_'_

3

Números de participantes por
Estado:

AM -3
PA-2
MA-=-2
PI-2
CE -2
PE -1
AL- 2

GO -1
MG -15

-RN-1
SP -17
RJ -15
MT-1
RS-9

SE -1
PR -8
ES-3
SC -5
BA -4
PB -3

A Assembléia se realizará no pró
ximo dias 3 e 4 de dezembro.
Sendo que a Comissão Nacional se
reunirá no próximo dia 2 de dezem
bro.

Local do Encontro: Cenáculo
Rua Pereira da Silva, 135

Laranjeiras.
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As enchentes do Sul, tudo berm A seca e os flagelados
do Nordeste, muito bem! E o Desemprego? Haverá ainda
alguém que julgue o Desemprego no Brasil como uma coisa
normal? Onde estamos e para onde vamos? A Pastoral
Operária do Brasil se faz presente na vida dos trabalhadores
e se empenha com todas as suas forças para denunciar e
convocar a todos a que se organizem, discutam, busquem
saídas dentro da ordem e da sabia organização.

Boletins, circulares, panfletos, reuniões, assembléias,
passeatas, celebrações, palestras estão acontecendo e circu
lando em todo território nacional denunciando e se organi
zando para resistir ao Monstro chamado Desemprego.

Haverá ainda autoridades, pessoas de bom sensoneste
pa ís que não tomam posição frente a esta catástrofe do

, Desemprego?
I
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EXPEDIENTE

Boletim da
Comissãode
Pastoral
Operária

Anexa a CNBB
Setor leigos [inha 1
Secretariado
CP84366
27 180 - Volta Redonda,RJ

ASSINATURA ANUAL:

Cr$ 200,00

ASSINATURA DE APOIO:

Cr$ 400,00

PARA EXTERIOR:

US$10.00

IMPORTANTE:

Enviar vale postal em nome de
Edna Turazzi
C.P. 84.366
27 180 - Volta Redonda RJ

-APRESENTAÇAO

1982 é o ano do centenário do nascimento de Cardijn, o cardeal que deu sua
vida pelos trabalhadores, especialmente os jovens. É o fundador da JOC - Juventude
Operária Católica. Para o Papa Paulo VI foi o homem que mais trabalhou neste sé
culo para a Igreja.

O Boletim da Comissão Nacional de Pastoral Operária quer, neste número,
homenagear essafigura tão admirada por todos, pedindo a Deusque nos dê o mesmo
zelo pela causada libertação da ClasseOperária.

Apresentamos também neste número um pouco da história da Pastoral Ope
rária no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e os desafios que sofre a Pastoral Ope
rária de São Paulo nessestempos tão diHceis para a ClasseOperária de todo o pafs.

Ainda um relato do Encontro Nacional do Movimento União e Consciência
Negra.

Que tudo isso nos anime na nossacaminhada de Pastoral Operária onde quer
que estejamos neste Brasil.

A EQUIPE

Boletim da CPO·Nacional
LEIA, DISCUTA, DIVULGUE ...

~J'
I
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NOVEMBRO DE 1882 - 1982
CENTENÁRIO DE CARDIJN

A Pastoral Operária lembra a todos seus leitores a figura
de Cardijn por ocasião do CENTENÁRIOdo seu nascimento.

Nascido de pois pobres, na Bélgica, Joseph Cordiin,
cresce no esc.olo de sua rnõe-dornéstícc e de seu pol-tro
bolhodor de mina de carvão. Na escola familiar se exercito
no amor à pobreza, no serviço aos pobres e oprimidos e
cno raízes poro a longa caminhada.

Parte para o Seminário na alegria e no fé de poder
atender o convite do Senhor... "grande é a messe.. poucos
são os operários"

Ainda jovem perde seu pai e se compromete com
[urcmento de colocar a sua vida a serviço dos trabalha
dores ... "Papai o senhor se matou por mim. Eume mettarei
de trabalhar para salvar a classe operária".

Ordena-se sacerdote em 1906e se lança num trabalho
de base, nas periferias, nos bairros onde moram os 'tra
balhadores: como Educador Carismático realiza trabalhos
num bairro socialista de Bruxelas, agrupa jovens traba
lhadores.

Faz trabalho

• de presença
• de escuta
• de fermento

• de luz
• de fé
• de esperança

Presença - sem impor, sem mcmoulor, sem oprimir ...
Escuta - dando voz e vez... .
Fermento - na massa desorganizada, informe, dando-

lhe corpo e sentido ...
Luz - refletindo à luz da palavra do Senhor, da Palavra

da Salvação, do Evangelho ...
Fé - "Se tivermos fé iremos à conquista do mundo". no

trabalho sério, na classe trabalhadora, na Igreja, em Jesus
Cristo, Senhor dos Homens, do Mundo, o Salvador.
Esperança - na Construção do Reino, no mundo dos

homens, no mundo de Deus, na Eternidade.
- Homem de coragem e Sacerdote de fé se propõe or

ganizar a Juventude em termos amplos, sem fronteiras, no
mundo, especificamente os Jovens Trabalhadores. os jo
vens ligados à classe operária. Articula-se com seus su
periores hierárquicos, discute e fundamenta as possibi
lidades, supera dificuldades, persevera. Apresenta um
plano, um método, metas a conseguir a curto, meio e longo
prazo.
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FUNDADOR DA JOC

Em 1924, Padre Cordijn, com uma centena de Padres e
Leigos funda oficialmente a "JOe - Juventude Operária
Católica.

SEUMÉTODO

"Se tiverdes fé, iremos à conquista do-mundo" é o que
dizia aos primeiros jocistas num grande esforço de querer
habituá-los a formar uma opinião, a agir com eles, entre
eles, para eles e por eles. Era o método VER, JULGAR, e
ÃGIR vivido entes de ser codificado em "Manual".

Cardijn viaja G mundo e não perde endereços: vai para
Londres e estuda de perto os sindicatos ingleses. Vai a
Paris estuda a realidade da classe operária. Vai a Roma in
forma o Papa. Vai ao Canadá e se intera da problemática
da classe. Vem à América Latina e toma consciência do
subdesenvolvimento e do mundo do trabalho. E assim
África, Ásia e Mundo. Por toda parte fala da dignidade do -
trabalho, das profissões, dos menores, das domésticas, da
organização, dos direitos, dos deveres, do justiça, dos
solérios. dos sindicatos, da Igreja, do Evangelho de Jesus
Cristo, do Reino Visita Seminários, Padres, Bispos, Car
deais, Popas.

SUA CONTRIBUiÇÃO

Cardijn, .cro o Papa Paulo V I foi o homem que mais
trabalhou n 'ite século paro a Igreja.

D. Hélder diz que Cardijn nos habitou a VERda maneira

ecimentos à luz do Evan-

.... ,
mais objetiva, a JULGAR
gelho, a AGIR em cons

O Papa Pio XI: "Eis a
salvar as massas, todos

O Papa João XXIII,
incentivador da Encíclica

A participação de
Concílio Vc+íconc I!. foi
ço do movimento leigo nn"lnro,n

a.
que me fala das massas, de
I is falam deelite."

declarou que o grande
e MAGISTRA; foi Cardijn.
preparaação e durante o
importância para 'o ovon-

CARDEAL DOS TRABALHADORES

Foi com grande alegria que a Juventude Trabalhadora e
o Mundo recebeu a notícia de que o Santo Padre o Papo
Paulo VI, havia escolhido Padre Joseph Cardijn para Car
deal. Foi um gesto de reconhecimento pelos serviços pres
tados à Igreja, entre eles a Fundação de Ação Católica, que
tantos frutos produziu e continua produzindo.

CARDIJN ESTEVENO BRASIL 4 VEZES:

E{l11948 -- em São Paulo, na Primeira Semana Nacional
de Estuéos, quando se oficializou a JOC brasileira.

Em ,951 -- No Riode Janeiro, a convite da Ação Social.
Em 1955- Congresso Eucarístico Internacional no Rio de

.,,1nei,roe Criação da Comissão Episcopal Latino Americana
(CElAM).

Em 1961 - No 20 Conselho Mundial da JOC e para o 10
Congresso Nacional de JOVENSTRABALHADORES.

13 de Novembro de 1982- Que o CENTENÁRIODECAR
DIJN - lembre a todos nós a OpçÃO PREFERENCIALPELOS
OPRIMIDOS!

i
Este Boleti~ seu. Envie 'íÚlS crrtJcas, sugest8es, fotografias, desenhos.
notrcia.,. 8)C'periêncla., relatórios de encontros, 8valiat;8es, boletins, enfim.
tudo o q",e POJS8contribuir com o trabalho da Pastora' OperAria.
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TRABALHO NO MUNDO DO
ESTADO DE SÃO PAULO

TEXTOSTIRADOSDO DOCUMENTO

Trabalho elaborad~pela Equipe de Pastoral Operária
Regional Sul 1 - CNHBem colaboração com: FASEe um
grupo de reflexão Bíblica da Grande SãoPaulo.
Depois de uma introdução sobre a visão geral do si

tuação do Brasil - "O Bratil do Milagre" "A Crise
Econômica" e "Abertura Política" é colocada a questão es
pecífica do Estadode SãoPaulo.

* O ESTADO DE SÃO PAULO É, sem dúvida o mais
rico do país. Os números nacionais carregam uma forte in
fluência de São Paulo que é também um reflexo desses
números'. Possuindo cerca de 20% da população brasileira,
o Estado abriga 40% dos estabelecimentos Industriais e
mais de 50% sobre todos os resultados industriais: em
prego, salários, valor de produção, etc.

O desenvolvimento acelerado do capitaiismo no Estado
de São Paulo provocou e provoca distorções tõo grandes ou
maiores que as verificados em termos de Brasil. Sua pe
netração no campo foi o maior responsável pela expulsão
de cerca de 1.500.000 pessoas para os centros urbanos na
década de 60 e cerca de 500mil na década seguinte confor
me dados do I.E.A. da Secretaria da Agricultura do Estado

Um dos indicadores das causas dessa expulsão está na
relação entre número de trabalhadores agrícolas por
trator: em 1970 havia 26 trabalhadores por troror relação
que se reduziu para 13por trotor em 1980.

A concentração de terras nas mãos de poucos é' uma
realidade que se consolidou ha algum tempo Em 1978 os
propriedades rurais acima de 500 ha, que correspondem a
2,5% das propriedades rurais ocupam cerca de 43,5% das
terras cultiváveis. Ao mesmo tempo, 73,5% dos proprie
dades até 50ho ocupam somente 15,5% das terras.

o TRABALHADOR DENTRO DESTE
MODELO ECONÓMICO

1 - DESEMPREGO

O desemprego é um fenõmeno comum a todas as so
ciedades capitalistas. Nenhum pois capitalista, até hoje,
resolveu o problema do desemprego, porque é um recurso
utilizado, tanto pelos empresários paro garantir seus lu
cros, como pelo governo para combater os crises inerentes
00 capitalismo.

O fluxo migratório do campo poro o cidade e a politico
ecan&mica do governo saa os fatores que hoje no Brasil es
tao aumentando o número de desempregados, isto é, a
oferto de mao-de-obra provocando o rebaixamento geral
dos salários.

No Brasil, além do desemprego normal comum aos
países capitalistas, há tombérn o subemprego: os mais
variados bicos que não garantem um rendimento per
manente e não ultrapassam o um salário mínimo. Por
exemplo, um metalúrgico trabalhando cerno vendedor aJir
bulante ou um agricultor tomando conto de carros nos cen-
tros urbanos; -.

Mos o que aflige o trabalhador brasileiro hoje não é o
desemprego normal com o que já se acostumou, mas o ON
DA DE DESEMPREGOque atinge o país nos mais variados
formos.

QUANTOS SÃO EONDE ESTÃO

Os últimos dados oficiais sobre o desemprego, fornecido
pelo FIBGE(Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatístico) em meados de 1981indicam que:

• O Brasilpossuicercade 124milhõesde habitantes;
• desse total, cerca de 47 milhões sõo considercdos o.

população economicamente onvo (PEA), apta para o tra
balho, excluídos os velhos, crianças. incapacitados, etc.

• cerco de 3,5 milhões de trabalhadores dessa população
economicamente ativa estão desempregados, sem contar
os subempregados. \

É sem dúvida, muita energia e talento desperdiçados
num país que se diz em desenvolvimento.

O desemprego não é um problema regional porque está
cfetcndo todo o Brasil. Assim como não é um fenômeno ex·
clusivamente urbano. No Estado de São Paulo, por exem
plo, existem cerca de 450.000 trabalhadores rurcis pore
dos, de acordo com os dados fornecidos pela Fl'deraçõo dos
Trabalhadores no Agricultura do ESP.
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.A pesquisa realizada pelo DIESSE;em meados de 1981,'
·revelou dimens60,·de desemprego da Região. da Grande
560 Paulo, que abr~Q cercada metade da~pulação do Es
tado q\iQSe 1/3 da população economicamente ativa esU:!
desempregada ou subempregoda. .

GRANDESÃOPAULO

Forçade trábalho , ....•. 6.050.000 pessoas= 100%
Subempregados 1.115.000 pessoas= 18:4.%
Desempregados nc.ooo pessoas= 1.2:8%

FONTEDIESSE

A CQmpreensQomais profunda desse problema exige
uma, retlex'qo sobre a história recente do Brasil, do seu
mod~ econõmlco e da politica desenvolvida pelos últimos
governos; 2$6 uma análise histórica pode revelar as raizes
dessacrise que atinge os trabalhadores de todo o país.

.2....:...SALÁRIO

O salário mínimo no Brasil é' o mais baixo de toda a
América'latina, com exceç60do Peru. Os baixos sal~rios,

~o, sem dúvida, os maiores responsóveis pelas más con
""'8i'çõesde vida. Estudosrealizados pela Secretaria de Saúde
do Estado revelam que existe uma estreito ligação entre o
Indice de mortalidade infantil e o valor do salário mínimo.
Curiosainente, a série hi'stóricadE':~adosrevela que o valor
real do salário mínimo nunca foi tão baixa como nos anos
do "milagre econômico" assim como a mortalidade infantil
nunca foí tão.grande comonessemesmo período.

O crescimento do número de favelados da periferia de S.
Paulo nunca apresentou Indices tão altos quanto nesse
período. A perda do poder aquisitIVOprovoca 'a expulsão
. dos moradores para a periferia, em buscade moradia mais
em conta. A especulação imobiliária, por sua vez, epro
veita-se dessa situação poro obter maiores lucros. O Sis
tema Financeiro de Habitação até hoje não .conseguiu
desenvolver nenhum projeto de moradia para rendimento
abaixo de 5 salários mínimos.

A expulsão da população de menor renda paro a peri
feria fez aumentar suadependência e gastosde transporte,
além da reduçao de tempo para outras atividades como
lazer, estudo e famltia. Maior despesa com transporte, sigo
nífica redução do próprio poder aquisitivo ..
• Os probl,mas vividos pelos habitantes das cidadesestão
intimamente ligados com os do campo. Q êxodo da po
pulação que trabalha na agricultura ., sem.dúvida, um.dos
fatos que provocamo rebaixamento dos saróriosatravés da
oferta maciçade mão-de-obrQ. . . . .

Todavia, a salda do trabalhador do campo pa~a;acidade
não.melhora suascondiçõe~de vida. Muito pelo contrário,
O rendimento mensal é um bom indicador. Cerca de 68,5

dos trabalhadores ágrtcolas ganham até 2 salários Imllll
mos, enquanto na cidade esse rendimento correspondeq
41,0% dos trabalhadores em indústria de transformação..'
Por outro lado, se aplicarmos a faixa de rendimento para
até 5 seléres mlnimos, encontraremos 78,7% dos traba
lhadores agrícolas contra 78,0% da indústria de transfor-
,mação.

Deve-se levar em consideração que boa parte dos tra
balhadores àgricolos, com exceção dos bóias-frias, podem
cultivar algum pedacinho de terro para SI e reduzir suas
despesascomalimentação.
Além disso, as cidades não estão preparadas para re

ceber esses .contingentes rurais. O trabalhador acabo sen
do obrigado a morar na periferia dos centros urbanos,
vivendo em favelas ou cortiços. em condições sub-hu
monas.

Se as estatisticas mostram de um lodo a redução de
trabalhadores no campo,-reveíem. por outro lado, o cres
cimento de bóias-frias, trabalhadores assalariados não
registrados, que residem no periferia das cidades e são
transportados diariamente poro o trabalho no campo. O
número de bóias-frias no Estadode ião Paulogira em torno
de 350 mil trabalhadores. .

•

3 -:- SINDICATO

O sindicato, semdúvida, é um dos mais importantes ins
trumentos do trabalhador poro conseguir condições de
trabalho e um poder aquisitivo mais condizente com a dig
nidade humano. Entretanto, o sindicato no Brasil, não pode
desempenharessa função. Baseadoem diretrizes fascista
corporativas, queperduram até hoje, o sindicato passa a
estar voltado mais poro o controle da classe operária do
que ser um instrumento de .reivindicações e conquiste de
seus anseios. É um apêndice do aparelho do Estado. E os
acontecimentos recentes como a cassação, prisão e en
quadramento de líderes sindicais na lei- de Segurança
Nacional revelam os limites impostos pelo Estadoà atuação
sindical.

Os sindicatos tornam-se agentes do Estado, suprindo os if
princípios de voluntcriedcde e os de liberdade de asso
ciação sindical. Cada ramo da economia (metalúrgico, têx-
til, etc.) possao ser obrigatoriamente representado por um
único sindicato operário e por um úniso sindicato patronal,
que precisam ser reconhecidos pelo Estado. A estrutura
sindical é vertical desde as bases locais ate a esfera no
cional, 00 mesmo tempo em que os representçções das
categorias são isoladasem compartimentos estanques.São
proibidas as associações de corõter horizontal que vin
culam pela base trabalhadores de diferentes ramos do in·
dústria.

Os sindicatos são obrigados a exercer uma função mais
assistencial do que sindical. Substituem o Estadono aten
dimento médico, juridico e social. E a.qualquer "desliz.e~'est6
sujeito à imediata intervenção do Estado ou à repressão
policial, como no caso do enquadramento de líderes sin
dicais de SãoPaulo, Porto Alegre, do ABCe outros centros,
na lei de SegurançaNacional.
Até mesmo a combativo diretorio. do Sindicato dos -

MetalúrgiCOSde S. Bernardo e Diadema, cuja história não
deixo dúvidas sobre seu'compromisso comos interessesda
classe operária, é obrigado a reconhecer que cercade 65%
do seu orçamento são gostos em cssistenciclismo exigido'
pelo Ministério do Trabalho.
A promoção humana, social e politica, necessário para

impulsionar eisrei\(indicações da classe rrebeiheder«, fica
prejudicada diante dessa situação. Além de toda a .es
trutura sindical, que é uma verdadeira camisa-de-força, os
trabalhadores defrontam-se com diretorias sindicais pe
legas e imobilistas que também limitam e criam obst6culos
para o Crescimentode suaorganização. . .
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..
4 - MOVIMENTO OPERÁRIO

Apesar de toda repressão que se abateu sobre os' tra
balhadores, pri'ncipalmente após 1964, o. movimento
operório nunca deixou de existir. Essefenômeno não acon
teceu só no Brasil. Trata-se de uma realidade inerente ao
próprio sistemacapitalista.
Em 1968, o descontentamento popular levou setores do

movimento operário a radicalizarem as lutas. As greves de
Osascoe Contagemforam esmagadaspor tropas policiais que
prenderam, torturaram, cassaram as principais lideranças e
militantes.

Nos anos de maior pressão que se seguiram, os ope
rários encontraram novas formas de organização. A falta
de espaço nos sindicatos oficiais obrigou-os a se refu
giarem nas próprias fábricas, nos bairros e até nas igrejas.
A resistência ficou restrita às comissões de fábrica que,
clandestinamente, foram se formando dentro das fábricas,
grupos interfábricas reunindo diversas categorias, grupos
de operários que portlctpovom das comunidades de base e
que encontraram na Pastoral Operária um espaço para
refletir à luz da fé a problemática da sua realidade.

É dentro dessa nova realidade que se esboça um mo
vimento mais articulado de oposição sindical que tem por

objetivo principal combater a atual estrutura slndicel
atrelada ao Estado, assim como o direito de se organizarem
em sindicatos livres e independentes do Estado assim como
de partidos políticos.
O clima de abertura, propiciado pelos fatores já refe

ridos, facilita as primeiras manifestações de desconten
tómento. A partir de 1977, inicia-se no ABC, a deflagração
das primeiras greves, que teve seu ponto mais importante
na greve de 41 dias, em 1980. As greves não se limitam só
ao ABC, mas espelhem-se por todo o Brasil e até mesmo
entre os trabalhadores rurais. Nesse clima, as oposições
sindicais lançam suas chapas e conseguem vencer inú
meras eleições sindicais, reforçando desse modo, os sin
dicalistas autênticos que não se deixam corromper pela es
trutura sindical.

REFLEXÃOTEOLÓGICA

No documento acima, vimos como a organização da nos
sa sociedade oprime o trabalhador. Tombem vimos que o
trabalhador precisa sobretudo da possibilidade de tra
balhar e de se sustentar com o seu trabalho. Hoje seria a
necessidade de emprego e salário. No Biblia, a mesmo
necessidade se expresso de outros maneiros conforme o
época e o sistema econôniico.

MINAS GERAIS:
RUMOS DA PASTORAL OPERÁRIA
Um pouco de História

Ditem que mineiro trabalha calado. A verdade é que
nós. mineiros, talvez não gostemos muito de falar, mas a
gente trabalha, pensa e procura agir.

Foi assim que, em 1978, logo depois dos movimentos
operários do ABC também aqui, nós operários, entramos
organizados na luta por melhores salários e condições de
trabalho. Fomos duramente reprimidos: 3 operários per
deram sues vidas nas greves de 1979. Mas avançamos e
continuamos firme.

Nós cristãos,que sempre procuramos nos engajar na luta
da nosso classe,começamos novos caminhos para dar nos
sa contribuição :onsciente e decidida e construir o mundo
de justiça efraternidade que almejamos. Nasce, assim, .em
1980, a Pastoral Operária, exatamente na região de Betim,
onde estava a FIAT, junto com o Ministério do Trabalho, es
tava desenvolvendo um trabalho de repressãa violento:
repressõo nas greves, demissão dos operários mais cons
cientes e engajados na luta pela justiça e, enfim, interven
ção no sindicato para impedir as eleições sindicais naquele
ano. Exatamente nesta situação nasceu a Pasforal Ope
rária, 'fruto da nossa consciência de que devemos assumir a
luta da nosso categoria com todos os nossos companheiros
e, conseqüentemente,a repressão sem limites dos patrões
e do governo.
Abertamente, nas portas das fábricas, começamos

denunciando as arbitrariedades dos patrões e do poverno e
conseguimos manter viva a esperança e a consciencia dos
rnetalúrgicos de Betim. Ao fim de um ano de luta, onde
fomos vários. vezes ameaçados pela repressão, canse-

guimos conquistar a direção do sindiccto para um grupo de
operários realmente comprornetidcs com o causa do elos
se.

Depois desta vitória, o Pastoral Operário se alargou: o
problema não era só em Betim, nem só dos metalúrgicos.
Por isso, com o apoio de podres do região industrial, co
meçamos um trabalho em vórios paróquias, bairros, com
pessoas de várias categorias. Nosso boletim aumentou,
imediatamente,. e foram feitas edições diferentes, paro
atender às necessidades de tadas os categorias que encon
traram na Pastoral Operária uma voz poro denunciar um
meio paro conscientizar e unir trabalhadores que muitas
vezes, traídos até pelos próprios direções sindicais, não
sabiam como construir um cominho de liberiação.

Foi assim que, no grande Belo Horizonte começaram a
aparecer vários grupos de Pastoral Operária e estão se or
ganizando paro construir seu próprio sindicato ou poro tor
nar seu sindicato autêntico e combativo.
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Mos nõo foi só em Belo Horizonte que os operários per
ceberam que estava na hora de nós, como cristãos, darmos
uma contribuição 00 movimento operário. Ser fermento na
massa, sol da terra, luz na classe operária é o descoberto
que quase cada dia, mais cristãos operários vêm fazendo.
Assim nestes últimos dois anos em mais de 20 cidades do
estado nasceu e está se organizando a Pastoral Operária. É
o coso de vários dioceses que estão dando todo o apoio
poro que os operários formem suo Pastoral Operário nas
paróquias, bairros, cidades.

Paro nos organizarmos melhor, fizemos o primeiro en
contro estadual da Pastoral Operária. Doí saímos com um
relacionamento maior entre nós, organizados paro nos
ajudar e poro manter uma comunicação constante entre
todos. Partimos, então, poro formar o Pastoral Operária
em outros cidades, como estamos fazendo.

Nessas cidades do interior a Pastoral Operário esfá as
sumindo um papel muito importante, no medido em que se
opõe, nesta época de desemprego e de exploração ma'is
violento, a muitos injustiças. Há sempre mais podres e bis
pos procurando a coordenação estadual para que se dê
ajudo no organização do Pastoral Operário nas suas res
pectivos dioceses e paróquias.

Já estamos elaborando o programação poro o próximo
ano. Cedo região está organizando seu encontro regional e
fazendo sua programação. As linhas de trabalho que estão
saindo, em geral, são as seguintes:

Presença mais profundo no movimento operário para

fortalecer o movimento sindical autêntico e livre. ~
Organização dos operários dentro das próprics ca

tegorias, nas fábricas: que os militantes do Pastoral
Operário pr.ocurem formar grupos de fóbricc. ou de ca
tegoria, nos bairros, poro fortalecer nosso classe.

Formar grupos de Pastoral Operário nos paróquias,
comunidodes, bairros, para que os trabalhadores encon
trem o caminhoparaconstruiro ReinodeDeusnestemundo.nun-
do. .

Fazer cursos de formação paro militantes do Pastoral.
Operário: precisamos de formação bíblico, conhecimentos
mais amplos sobre economia, sindicalismo, política, his
tório da nossaclasse,etc.

Além da nossa organização o nível estadual, estamos
querendo participar mais ativamente a nível nocional Por
isso queremos estar presentes no cOmissão nocional com
representantes de cada diocese onde o Pastoral Operária
está organizada. Assim poderemos conhecer o que se pos
sa no nosso país e contribuir, comunicando o que se passo'
no nosso estado. Os nossos represenantes estão sendo
eleitos nas suas regíões.

Esperamos encontrar sempre mais companheiros que
nos ajudem e nos animem no nosso caminhado. Nesta hora
tão pesado para todos nós, trabalhadores, nos encoraja ver
que cresce sempre mais o número de crrstõos que com
preendem que a hora é de se unir, lutar mais, ter mais fé e
esperanço.

A PASTORAL
.OPERÁRIA NO RIO

GRANDE DO SUL
MENSAGEMDEAPOIO AOSTRABALHADORES

Nos dias 24, 25 e 26 de setembro p.p. esteve reu
nido, em Porto Alegre, o CONSELHODE PASTORALDO
REGIONAL SULIII DA CNBB, que forma a ASSEMBLÉIADE
PASTORAL DA IGREJA NO RIO GRANDE DO SUL; para
traçar as diretrizes da presença do Igreja no mundo do
trabalho.

Estiveram presentes os Bispos dos quinze (15) dioceses
gaúchos, com os respectivos coordenadores de Pastoral, é
militantes engajados'e.", Movimentos de Igreja que atuam
no mundo do trabalho, bem como sindicalistas do meio
rural e urbano.

Os resultados concretos do Assembléia constam do MEN-
SAGEMe CONCLUSÕESque seguem:

Neste ano, o fema do Assembléia de Pastoral da Igreja
no Rio Grande do Sul foi "a Igre'ja e o mundo do +robclho"
Analisamos os problemas e as lutos dos trabcilhadores do
campo e dos trabalhadores da cidade e a forma como a
Igreja se torna presença de animação e apoio no mundo do
trabalho. Sentimo-nos espeCialmente desafiados pela En
cíclica "Loborern Exercens" do Papo João Paulo II, que nes
te mês completa seu primeiro aniversário e pelo centen6rio
de nascimento de Joseph Cardijn, fundador da Juventude
Operária Católica (JOC), que ocorrere no mês de novem
bro.

Tomamos Consciência dos graves problemas que afligem
os trabalhadores do nosso Estado e que nos foram rela
tados por representantes das nossas quinze dioceses e dos
movimentos de Igreja que atuam no mundo do trabalho ..O
trabalhador da cidade se vê particularmente atingido pelos
seguintes problemas: o grande número de desempregados,
a jnsegurança e a instabilidade no emprego, os baixos
.sclôrios. o deterioração de nível de vida, a pressão para
que os trabalhadores não se organizem livremente, uma
legislação sindical e trabalhista falha e, em muitos aspec
tos, injusta; as indignas condições de moradia. No que diz
respeito 00 trobelhcdor do campo, constcternos o êxodo.
forçado e desordenado, os agricultores sem terra, os
problemas decorrentes da construção de barragens que
deixarão sem terra em torno de duzentas mil pessoas em
nosso Estado, o empobreCimento e o proletarização do
pequeno proprietário, a falta de perspectivas para a juven
tude no campo, a falta de proteção para a mulher cam
ponesa e a exploração do trabalho do menor. Reconhe
cemos que estas situações cílltivos estão em aberto con
tradição com os valores do Evangelho,· os princípios do
Doutrino Social do Igreja e os direitos [ncllenéveis da pes
soa humana.

Alegramo-nos, por outro lodo, em constatar o trabalho
dedicado e corajoso, ernborc ainda muitas vezes incipien-
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te, de muitos homens de boa vontade na conscientização e
formação dos trabalhadores, na defesa dos seus direitos e
no apoio às suas orgqnizações.

Permiti, agora, que nós, bispos, padres, religiosos e
leigos vos dirijamos esta mensagem de apoio: Estamos ao
vosso lado ..

Comprometemo-nos a dar todo o apoio aos trabalha
dores do campo e da cidade no seu direito a se organiza
rem em sindicatos livres e autênticos e na luta por suas jus
tas reivindicações, que são, entre outras: uma legislação
que garanta a liberdade e autonomia sindical, a estabili
dade no emprego e o reconhecimento etetivo do direito de
greve; a criação do fundo de desernpreqo: uma politico

econormco que dê prioridade à criação de empregos su
ficientes para todos e salários justos; uma reforma agrária
com a participação dos trabalhadores; uma politico agrí
cola que permito ao homem do campo permanecer na suo
terra e lhe garanto condições mínimos de dignidade de
vida; uma previdência social rural que garanto uma assis
tência adequado a todos os trabalhadores rurais e suas
famílias; o inclusão, nos Projetos dos Barragens, do aspec
to social do reassentamento ou indenizoçõo. com a par
ticipação dos próprios atingidos; o reconhecimento dos
direitos da mulher e do menor no meio rural.

Comprometemo-nos ainda o apoiar os movimentos de
Igreja que lutam pela conquista dos reivindicações e or
ganização dos trabalhadores, tais como Comissão Pastoral
do Terra (CPT). Pastoral Operária (PO). Juventude Ope
rário Católico (JOC). Ação Católica Operário (ACO) e Fren
te Agrário Gaúcha (FACl Proclamamos também a neces
sidade do revogação urgente do lei de Segurança NOCional
porque é atentórid à paz social.

Pedimos a Jesus Cristo, operário de Nazaré, que praticou
e ensinou o "Evangelho do Trabalho" (laborem Exercens nO
16) que abençoe e fortaleço todos os trabalhadores do nos
so Estado e do Brasil, o qual deve ser de todos e não apenas
de alguns, e nos ajude a construir juntos a nova sociedade
alicerçado no verdade, na caridade, no liberdade e na jus
tiça.

Porto Alegre, 26 de setembro de 1982

CONCLUSÕESDA ASSEMBLÉIA OE.pASTORALDO
REGIONAL SULIII - CNBB

(24 A 26 DESETEMBRODE 1982)

1-PARA A ÁREA RURAL
O que Incentivar: 1 - O estudo do aprOveitamento das ter
ras disponíveis, abrindo caminhos poro a realização da
reforma Agrária.
2 - Autonomia sindical e a reivindicacão dos sindicatos
dos trabalhadores rurais, para corrigir as distorções da
legislação do Enquadramento Sindical.
3 - Os organismos CPT, FAG Sindicatos e Cooperativas, e
apoiar suas realizações específicas: Romaria da Terra, Dia
do Agricultor e TAPA.

'"
4 - Apoio aos agricultores em suas lutos nos conflitos de
terra, barragens, preços, Previdência e direitos da mulher.
O que.Corrlçir: 1- A falta dearticulaçãoentreosMovimentos.
vimentos.
2 - A omissão da Igreja na educação dos seus membros
para uma presença eficiente do Sindicalismo autêntico.
3 - Ausência de incentivos e instrumentos que capacitem
os agricultores a promoverem, em seu meio, o surgimento
dum Cooperativismo honesto e participado.
O que Criar: 1 - Elaborar uma cartilha, em linguagem
popular, contando os direitos e formas de organização do
trabalhador rural, com o objetivo de conscientizar para a
porticlpcçõo e para sua permcnêncio no meio rural.
2 - Incentivo e assessoria à criação de um grupo diocesano
de pastoral rural, onde não houver.

11- PARA A ÁREA URBANA
O que incentivar: 1 O reconhecimento da Comissão
Regional de Pastoral Operária, pelo Regional Sul III, da
CNBB,o partir do experiência já existente, e coma participação
dqJOCeACO.
2 - O surgimento da Pastoral Operária nas dioceses.
levando em conta a necessidade de integrar os Moviri1entos
Operários cristãos já existentes.
O que Corrigir: 1 - O medo do risco, a omissão e desin
teresse, dando apoio às lutos dos trabalhadores em suas
iegítimas reivindicações.
2 - A falto de articulação enfre os Movimentos.
3 - A formação de agentes e a estratégia de ação paro o
mundo do trabalho, à luz da Doutrina Social da Igreja.
O que Criar: 1 - Criar uma nova forma de celebração do
Dia 1° de Maio, como subsídios oportunos.
:2 - Apoio à criação do Centro de Formação e Informação.
à cargo da Comissão Regional de Pastoral Operária.

J
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Apresentamos aqui
o relato que
recebemos do
2° Encontro Nacional
do Grupo de União
e Consciência
Negra

Com a esperança de construir a nossa história Afro
brasileira, nos unimos a todos aqueles que, oprimidos, bus
cam a vinda de novos valores para o, mundo inteiro Na
construção da nossa história, alguns passos foram dados:

. reflexões em pequenos grupos de base, encontros re
gionais e nacionais.

Alegramo-nos pela coragem de vencer o tabu que no
início foi levantado de que esse grupo seria uma separação
racista. Também, nossa caminhada cada vez mais vai se fir
mando e tomando caminhos mais conscientes e compro
metidos com a luta de libertação e transformação.

Desde o inicio vínhamos refletindo seriamente sobre al
guns pontos que, para nós, são importantes e que vão dan
do direção e segurança na caminhada.

O que realmente oprime e esmaga o negro?
Qual será a nossa caminhada como negro?

O negro trazido da África foi violentado em sua cultura,
sua fé. Eo que até hoje nos esmaga é o desrespeito a tudo
o que é do negro e vem do negro. É a desvalorização da cor
da pele, das nossas raízes.

Coragem, fé, esperanço e participação caracterizaram o
Encontro que se realizou em setembro de 1981. Nesse 10
Encontro Nacional do Grupo de União e Consciência Negro
que se realizou em Brasília nos dias 7,8 e 9 de setembro de
1981, entre as decisões tomadas pela Assembléia, marcou
se o 20 Encontro Nacional que se iniciou nos dias 4 a 7 de
setembro de 1982, tendo como organizadores os membros
da Comissão Provisória Nacional, tendo-se como objetivo
nesse Encontro fozer um momento de reflexão e avaliação
da caminhada a nível nacional.

Abertura:
Ás 17 horas do dia 04 com a apresentação da Comissão

Provisória Nacional e dos 90 representantes dos seguintes
Estados:
Bahia
Brasília
Ceará
Goiás

•

Espírito Santo
Maranhão
Minas Gerais
Paranó

R. de Janeiro
Rondônia
São Paulo
Sergipe
Sta. Catarina

A África do Sul também esteve representada.
Foi aprovada em plenário a proposta para a Coorde

nação do Encontro.
Depóis de ser aprovada a Equipe de Secretario, foi co

locada e aprovada a pauta do Encontro e encerramos os
trabalhos do dia com a apresentação da peça "Grita Negro"
(danças), produção de Marisa, Nova Iguaçú. Trabalho mos
trando um pouco da cultura do negro, suas lutas, aspira.
ções e dificuldades desde sua vinda da Áfrlco até os dias
atuais.

Betinho: Dia 5 nos trouxe informações sobre quatro as
pectos da realidade s6cio-econômica do negro. Dimensões
histórica, Econômica, Ideol6gica e Política.

DIMENSÃO HISTÓRICA

Hoje com a escravidão moderna, o negro sem casa, sem
terra, nos sub-empregos, desempregados e.nos mocambos
à margem da sociedade, fazendo todos os trabalhos
braçais e domésticos.

De que maneira se inicia a história do negro no Brasil?
O sistema econômico da época não era oindc o capitalis

mo, mas sim-um sistema de exploração mercantil, foi pos
sível escravisar populações inteiros, transformando-as em
animais, em objetos.

O que isto significou? O que este fato tem o ver com a
sltucçüo do Brasil hoje?
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• De alguma maneira, a exploração do trabalho no Brasil
hoje tem muita relação com a história do povo negro. Com
a história que começa com a escravidão.

DIMENSÃOECONÓMICA

o negro sofreu expropriações que certamente deter-
minaram sua atual posição econômica.

Podemos aqui enumerar as principais:
a) Meios de Produção
O negro já entra na hist6ria sendo-roubodo da sua força

de trabalho.
b) Trabalho e Salárío
Com o negro não se estabeleceu uma relação de trcibalho

e consequentemente este nunca foi reconhecido como
trabalhador com direito e remuneração.

DIMENSÃOIDEOLóGICA

o negro é expropriado da condição de ser humano. O
branco tira do negro a condição de ser gente, ser pessoa
humana, transformando-o assim em animal.

Uma das formas ideológicas para justificar a escravidão,
-é negar o humano ao negro. "Ele não é um ser humano, ele
não tem alma".

DIMENSÃOPOLíTICA

Qual a relação que existe entre:
- População negra e poder?
- População negra e Estado?
- População negra e os Partidos Políticos?
- População negra e os Processos Eleitorais?
- População negra e os cargos de direção nas ForçasAr-

madas?
- População negra e os postos administrativos, desde os

mais simples até à Presidência da República?
- Qual foi o processo que através dos tempos foi ex

cluindo e marginalizando a população negra do poder?
Esta questão pode ser sintetizado numa só expressão: _

houve uma expropriação da cidadania. A dimensão político
do questão do racismo, é a soma de todas as expropriações

que o negro sofreu e sofre.
Em seqüência, os 13 Estados presentes colocaram suas

experiências.
Surgiram novos grupos de negros, junto às Comunida

des, Associações de Bairro, Sindicatos, Partidos Políticos,
etc., dentro de uma visão de análise crítica do realidade de
ser negro.

CELEBRAÇÃOECUMÉNICA

Procuramos dar sentido à origem dos religiões ali re
presentadas - Candomblé, Umbanda e Igreja Católica.
Devemos fortalecer sempre mais a luto pelo libertação in
tegrai do homem negro. O que estava acontecendo ali era
uma tentativa de uma celebração que' propunha o acon
tecimento de um verdadeiro processo de luta comum pela
nossa causa específica: o homem negro e sua libertação in
tegrai por meio de suo união e conscientizocõo.

A RELIGIÃODOCANDOMBLÉ

Pe. François - "Temos que fazer uma distinção, que ain
da hoje se faz, no análise dos cultos africanos no Brasil,
como sendo um puro gesto de "sincretismo religioso, fe
tichismo, paganismo ou magia", afirmações que não pos
suem um sentido verdadeiro, se procurarmos aprofundar
nossos afirmações nas raízes dos cultos africanos."

A causa do negro deve ficar sempre caracterizada no
palavra que os unifica também, durante a luta - o Fé. Esta
sempre deu e ainda continua dando a força de sua unidade,
com as bençãos e proteção de seus ancestrais.

Colocamos neste breve relato, alguns dos pontos do 20
Encontro Nacional. Para qualquer informação, a Equipe de
Contatos:

• Maria Elvira Rocha
Av. Ipiranga, 1267/9
01039 - SãoPaulo - SP

• José SoaresMilheiro (Dico)
RuaC, Lote 12, Quadra 4
Maringá - Belford Roxo
26150 - Nova Iguaçú - RJ

Boletim da CPO·Nacional

LEIA, DISCUTA, DIVULGUE. • •

.cPO NACIONAL f1



VISÃO GERAL: PALESTINA
NO 10 SÉCULO

A Palestina no 10 século era dominada pelo Império
Romano, que permitia uma "certo" autonomia dos judeus
na sua organização político, desde que não representasse
perigo para os conquistadores.

Entre os judeus havia uma classe rico: proprietário dos.
bens de terras, grandes sacerdotes. que eram coloboro
dores dos romanos. Euma classe pobre: trabalhadores no
agricultura e na construção civil, pescadores.. artesãos,
pastores; Estestinham seu trabalho e se sustentavam com
isso, mos eram explorados cada vez mais pela classe rica
que exigia altos impostos. Nesse contexto se interpunham
os cobradores de impostos, comerciantes pequenos
agricultores sem posse da terro que levavam urna vida
menos oprimida.

Essemesmo povo saiu liberto de Egito e viveu um pe
ríodo de igualdade unido peio Jahwismo. Mil anos.depois
estava sob forte repressão externo, pois os seus próprios
líderes se tornaram. odrninistaedores de uma teocracia
ritualista, desligada de sua heli::mça profética. Os. sedu
ceus, recrutados na aristocracia sQ.cerdotal e nas grandes
famílias de Jerusalém, são defensores da ordem pública,
colaboradores dos romanos, legalistas em matéria de
religião e não crêeni na vida de um Messia·s.Eram na
cionalistas mos nada faziam .pcro expulsar os romanos.
Atrovésde orações e jejum se preparavam paro a interven
cão divina que esperavam. Eram respeitados pelo povo
pela sua retidão.

Por outro lado, havia grupos de judeus que fozicrn
propostas concretas para libertar o povo. Os Essêriios'vi
viam em pequenas comunidades isoladas onde partilhavam
os bens. Não aceitavam o sumo sacerdote e (Ião freqüen
tavam o templo. Esperavam a chegada do Mess.lase é
provável que João Batista pertencesse a essegrupo.
Os Zelotes eram recrutados na camada mais pobre do

povo. São fariseus ativistas, incentivando rebeliões para
expulsar os romanos e restabelecer uma teocracia pró
pria.Há pelo menos um zelote no meio dos 21 apóstolos,
"Simão, o zelote." (Mc3,19).

Os agricultores que frabalhavom na terra das grandes
famílias corriam sempre o risco de serem expulsos e dai
iam para Jerusolêm onde engrossavam a mossode desem
pregados e mendigos.

Entre o povo pobre havia um pequeno "resto de Israel"
que acreditava na vinda de um libertador, Messias, mon
dado pelo Pai. Acreditavóm que a libertação não viria
otrovês dos grandes, mas sim através de Deus e, conse
qüentemente, do povo. Assim falava o profeta Isaías
apresentando o Servo Sofredor. Estas aspirações do povo
trabalhador oprimidó" se confundiam por causa das iI ter
pretações diversas da lei (saduceus, fariseus,l zelotes. etc,)
e por causa de interesses particulares dessesgrupos.

JESUS.ESCOLHESEU GRUPO NO
MEIO DOS TRABALHADORES

No meio dos trabalhadores pobres era viva e forte a es
perança de um Messias que ia fazer justiça aos oprimfdos.
Neste meio; nasce Jesus, filho do carpinteiro, José erà
chamado "o justo" Maria, atràvés do seu canto (lucas 1,46-
55) são testemunhas dessa cons.ciênciamessiônica e his
tórica de que Deus está com o povo no seu sofrimento; na
sua luto e nás suasaspirações.

Na iniciação de suavida pública, na sinagoga de Nazare,
temos bem cloro a opção que jesus faz em continuação com t
o linha profético, de dedicar seu ministério para "evon
ge'lizar os pobres, libertar os presos, dar vista aos cegos,
libertar os oprimidos e proclamar o ano de graça do
enhor". (Isso significa: acabar com as dívidas, anistia, ~
redistribuição das terras).

logb após esta iniciação da sua missão, Jesus escolhe
seus apóstolos principalmente entre os trabalhadores. Os
dois primeiros chamadoseram pescadores.

JESUSEXERCESUA MISSÃO COM O
POVO TRABALHADOR OPRIMIDO

..

Jesus se relaciona, na maioria dos casos, com a camada
mais explorada da sociedade. Sempre sua mensagem é de
libertação e encorajamento à organização do povo tra
balhador. A prática se volta paro os problemas mais sen
tidos pelo povo: a doença, a loucura (nos curas, Jesus
quase sempre cura gente do povo, reintegrando-os na vida
social).

Na multiplicação dos paes, Jesus não se preocupo
apenas em aliviar a fome do povo pobre. Ele incentiva ta!},'
bém sua organização para que partilhe o que tem e assim
contribua para a solução do problema de todos, Assim
Jesusaponta uma solução a partir do próprio povo,

Jesus sofre ao ver o povo sem pastor e-à mercê do pri
meiro aventureiro político que vai instrumentalizar este
povo (Mt. 9,36). Ele propõe uma alternativa ao poder ex
plorador, ensinando seusdiscípulos para estarem a serviço
do povo. Neste serviço nenhum deve sentir-se maior do
que o outro. Essaatitude conduz a uma visão descentra
lizadora do poder.
Assim Jesus foi andando pelas aldeias da Galiléia, re

gião agrícola, criando bases no povo trabalhador com sua'
proposta do Reino. Nestas andanças, o povo pobre o
espalhando, provocando certa apreensão nas autoridades
de Jerusalém. Nesta fase, ele ainda não aceita um enfren
tamento direto como poder da época, mas esta prática com
as bases não bastava. Eleprecisava ir até Jerusalém.

JESUSDIANTE DOS PODEROSOS

Jesus percebeu que o templo era o centro do poder
econômico, político e ideológico, lugar onde se estabelecia
a direriça entre ricos e pobres. Esse.templo por ser um cen
tro de dominação e opressão do povo trabalhador, não
podia mais ser a casade Deus, nem o lugar onde se origina
a religi.ão. Por isso, Jesus tem a consciência de que o tem
plo vai ser destruido.
A condenação das injustiças, das riquezas, do ódio e do

poder foi uma constante na prática de Jesus. Continuando
sua pregação em Jerusalém, Jesus atrai a repressão que o
leva a prisão, condenaçãoe morte.
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• Diante do tribunal, Jesus se odrnlte. rei", mos fala que o
seu Reino não é deste mur.do. Não é um Reino igual aos
outros do época, mas uma prática da >ierdade (Jo, 18). uma
verdade enraizada historicamente nôit~us da iustiçc.

Jesus tinha como missão, princi~~lmente, libertar os
oprimidos. A palavra "oprimidos",' nõo é neutra. Econo
micornente, estes oprimidos são trobqlhodores: categoria
que engloba pequenos agricultores:' rendeiros. pequenos
funcionários religiosos, construtores' 40 templo e outros.
Ouando Jesus se apresenta como libe.rtbdor dos oprimidos,
a proposta dele é libertação desses. Óprimidos enquanto
trabalhadores. Aanálise da sociedade da. época nós per
mite fazer esta ligação. Daí a irnportônclo de colocarmos
com clareza e exatidão toda a vida de Jesus dentro dê
sociedade do seu tempo.

3 - "LABOREM EX~RCENS"
,';o,"

Foi apresentada a situação geral ~m que vivem hoje os
trabalhadores: a primeira parte dessé trabalho apresentou
dados gerais sobre os trobolhodores esssim como situações
mais esceclficcs: desemprego, salários, sindicatos e
movimentos operários. Diante desse quadro, além dos
elementos bíblicos levontcdos. retomam-se aqui, alguns
pontos da Encíclica I Laborem Exercens" que vão ajudar o julgar
melhor o situação e procurar saídosdiante dessa.
situação e procurar saídas diante dessa.

a) Diz-se na Encíclica e outros documentos da Igreja que
o homem deve trabalhar e conseqüentemente tem direito a
ter trabalho. "Se o trabalho é uma ebrigação, isto é, um

dever, ele é o mesmo tempo fonte também de direitos para
o trabalhador".

Se o trabalho é condição paro o homem "se tornar mais
homem", a realidade atual fere profundamente essa dig
nidade do homem, mais especificamente no que diz res
peito 00 desemprego e subemprego. 'Os dados levantados
quanto à político sócio-econômica e sclcriol em geral e os
números de desempregados e subempregados) em' porte
devido o essa politica) são eloqüentes' nesse sentido.

b) Mos não basta ter trabalho parp que a dignidade do
homem seja respeitada: as condições .desse trabalho são
dados a serem. levados em conta: .

- O homem é chamado a viver do fruto do seu trabalho.
É a partir do seu trabalho que o homem deve ter possibi
lidade de subsistência e de "fundar e manter dignamente
.uma família e assegurar o seu futuro".

Sem entrar, aqui, na discussão de saber se o salário poCte
ser "justo" ou não, o remuneração do trabalho deve per
mitir a realização pessoal do trabalhador e de sua famllia.
É a "verificação concreta da justiça de cada sistema eco
nôrnico" , é a "verificação chave".

Os dados levantados, com os dados sobre o valor real
dos salários, suas conseqüências sobre a mortalidade in
fantil, deixam claro uma situação de graves injustiças.

- Um ponto muito importante hoje, e, ao mesmo tempo
complexo, é a relação de complementação e. não de "se
paração e contraposição trabalho e meios de produção". O
pãpa escreve "O trabalho, num certo sentido é inseparável
e não tolera, sob nenhuma forma, aquela autonomia, quer
dizer a separação e contraposição relativmaente aos meios
de produção".

Numa visão do homem-sujeito do trabalho, tal como o
Papa apresenta, o "capital" é "fruto do patrimônio histórico
do trabalho humano". Ouais as conseqüências para o
trabalhador? Percebe-se que, na nossa sociedade, dentro
do contexto histórico, os meios de 'produção são comple
tamente dissociados do trabalhador. Não são vistos como
patrimônio histórico do trabalho humano, mas como
propriedade privada pura e simplesmente. Isso traz como
conseqüências, entre outras, que o trabalhador não tem
direito a qualquer tipo de participação, e impossibilitado de
colaborar para decidir o que produzir e como produzir ...
Vive-se uma situação de "inversão", "o homem passa então
a ser tratado como instrumento de produção".

- Os sindicatos devem ser um "expoente da luta pela
justiça social, pelos direitos justos do homem do trabalho
segundo as suas diversas profissões". Isso é um elemento
"indispensável da vida social".

Toda a estrutura de atrelamento dos sindicatos permitem
dizer que, sob esse aspecto, os direitos dos trabalhadores
são profundamente lesados.

Essas considerações bastam para ver que, se idealmen
te, como diz a Encíclica, o trabalho "constitui uma dimensão
fundamental da existência do homem sobre a terra", per
mitindo-lhe ser criado "à imagem e semelhança de Deus",
é difícil dizer que isso hoje se realiza no meio de nós. Na
nossa sociedade, o homem não é respeitado na sua dig
nidade de trabalhador e, conseqüentemente, em muitos
outros aspectos de sua vida.

V-DESAFIOS

A visão da realidade do Estado de São Paulo, dentro de
um contexto mais geral, à luz dos elementos bíblicos e das
reflexões do Papa, colocam a Igreja diante de grandes
desafios.

Aqui apresentam-se alguns desses desafios_

1- PRIORIDADE:ASSUMIRO
HOMEM COMO TRABALHADOR

O trabalho constitui "uma dimensão fundamental na
realização do homem como indivíduo: o trabalho é um bem
comum do homem .... porque mediante o trabalho, o homem
se realizo a si mesmo como homem e até num certo sentido
se torna mais hornem'".
O trabalho constitui conseqüentemente o centro do ques

tão social. Muitas outras questões dependem em grande
porte desse trabalho: família, educação, habitação, trans
porte, saúde.

Sem dúvida nenhuma, em diversas pastorais, foz-se
muito para a dignidade do homem. Mas será que o homem
é realmente encarado como trabalhador?

O levantamento nos diversas pastorais mais ligadas a es
sa dimensão do homem trabalhador: pastoral operária e da
terra, mostra que o espaço reservado a esse aspecto é
muito limitado: poucas pessoas estão empenhadas nessas
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áreas. No Estado de São Paulo, cerca de 10 dioceses ou
regiões pastorais da Arquidiocese de São Paulo contam
apenas alguns grupos de operários quando a população
dos trabalhadores é imensa. Os recursos são, em geral ex
tremamente reduzidos (valeria a pena comparar o que se
gasta nas outras pastorais em relação à operária). Certas
vezes as visões sãomuito divergentes.

Nas outras pastorais tais como a do batismo, da cate
quese, da família, será que se leva em conta o homem con
creto que, na grande maioria das vezes, é trabalhador?
Muitas vezes os conteúdos e os enfoques dessas pastorais
servem para todos, sem perceber que a situação do tra
balhador exigiria partir de sua situação como tal. para que
a mensagem de Cristo seja libertadora.

Aqui vem o grande desafio:

O que significa dar a devida importância à questão do
homem trabalhador? Como adquirir uma visão "coerente,
teológica, e ao mesmo tempo humanista", como diz o
Papa? O que estamos fazendo para que todas.as pastorais
assumam o compromisso com o trabalhador? Como es
tamos incentivando mais especificamente as pastorais
operárias e da terra?

Na época da Bíblia, como hoje, havia poderosos que im
pediam que o trabalhador conseguisse trabalhar e se sus
tentar. Assim surge a necessidade do trabalhador se or
ganizar para libertar da opressão. Vamos ver que o Deus
do povo hebreu, Yahweh, está intimamente ligado a esta
necessidade de o povo ter condições dignas de vida. Vamos
ver como a sua fé no Deus único está integrada com suas
aspirações, organização e luta para uma vida melhor.

1 -, UM POVO TRABALHADOR SELIBERTA
VISÃO GERAL

Desde a época dos patriarcas até a conquista da Pales
tina, o povo hebreu (e seusantepassados) vivia rodeado de
civilizações fortes, com Estados Centralizados (Egito e
Babilônia) que ocupavam as regiões mais férteis do Médio
Oriente .. Sua economia dependia do tributo do povo cam
ponês, ou seja, duma base na agricultura, do comércio e do
trabalho forçado nas grandes obras do Estado, como ir
rigação e pirâmides.

A Palestina, nesta época, não tinha um Estado :: 'ntra
lizado. Porém, tinha muito volor econômico como COI redor
para o comércio, fonte de tributo dos produtos agríc ilos e
mão-de-obra para as grandes obras, nos épocasem que foi
dominada pelos grandes impérios. Tinha cidades fortéfi
cedes. cada uma sendo um pequeno reino. O povo cam
ponês (agricultores e pastores) morava em volta dos ci
dades e pagava impostos aos íeis, que por suo vez pa
gavam tributo ao faraó do Egito.

OS PATRIARCAS: UM POVO SOLIDÁRIO
LUTA PARA SOBREVIVER

Dentro desse sistema vivm o povo dos patriarcas: pas
tores e agricultores, sem terra próprio, forçados a se tornar
migrantes em épocas de seca. O sistema social e de tra
balho era organizado a partir da família, várias famílias
formando um clã. Não havia propriedade privada. Iudoero
em comum, principalmente o rebanho, a riqueza principol
do clã. O trabalho comum unificava o clã e a família, pois
todos trabalhavam. Embora houvesse lideres - os patriar
cas e anciãos - estes estavam na mesma pobreza .que o
seu povo e não eram nem fortes nem poderosos.

Os clãs procuravam seestabelecer nas terras livres entre
os pequenos reinos da Canaã. Por causa da sua fraqueza,
nunca conseguiram segurança e viviam marginalizados.

Embora dividissem o que tinha, às vezes, o clã inteiro era
forçado a emigrar pois sem terra fértil não havia nem
trabalho para todos, nem meios de se sustentar 'com o
trabalho.

Por isso as maiores aspirações do povo eram posse de
terra fértil e numerosos descendentes para se tornar um

..

povo forte, capaz de sobreviver entre os outros povos..
Deus se manifesta como Deus do clã e dos pais. Ele

promete terra fértil, descendentes numerosos e sua pre
sença constante. Este Deus andava com o clã. Ele exige
fidelidade, o que era fácil. Poisos povos mais fortes e ricos
também tinham sevs deuses considerados poderosos. Os
deuses dos clãs eram os únicos nessa região que não se
identificavam nem com os reis, nem com autoridade ne
nhuma. Eraum Deusde trabalhadores pobres e sem poder

Assim vimos que Deus sustenta as aspirações dos pa
triarcas como trabalhadores pobres e solidários entre si.

O povo camponês do Brasil se espelha neste povo da
Bíblia. Vive em grandes famílias e procura sobreviver na
terra. Também não tem terra próprio: daí não tem nem
trabalho, nem sustento. Fico nas mãos de latifundiários e
dos funcionários do governo. Tem fé profunda em Deus €i
reza sobretudo para um pedaço de chão e meios para cul
tivá-lo.

ESCRAVIDÃO NO EGITO
ELIBERTAÇÃODO POVO

Fc.rçadosa migrar para o Egito numa época de seco, os
trabalhadores livres dos clãs se tornam escravos de um es
tado centralizado. A Bíblia nos fala que o povo trabalhou
muito tempo nas obras de faraó, que era adorado como
Deus. O povo consegue assim trabalhar para se sustentar,
mas em troca se submete à opressão.

O que aconteceu durante este tempo? O que levou o
povo a assumir a proposta de Moisés de sair do Egito para
se libertar? O Êxodo nos diz que o povo trabalhador per
cebia a injustiça, comentovo entre si e reclamava para
Deus. O faraó tinha medo de!es, pois até quis matar os
seus filhos mais velhos. Estava disposto a sacrificar parte
da mõo-de-obro .para garantir' suo segurança. Será que o
faraó teria agido dessa rnoner.a se o povo tivesse ficado
resignado e ocorr -dcdo?

Nós estamos acostumados a ler a história 'da libertação
do Egito ressaltando a figura do líder, Moisés, sem nos
preocuparmos com a organização do povo, necessória para
que esta liderança tivesse efeito.

Hoje vemos que o povo camponês pobre, mas "livre, é
forçado pela necessidade de emprego e salário a migrar
para a grande cidade onde trabalha "feito escravo" Sofre
uma opressão comum no trabalho Como o povo dos vários
clõs. os brasileiros que vêm para as cidades têm origem e
costumes diferentes, o que dificulta a união entre ele.

Para entender melhor a tigura de Moisés na Bíblia.
vamos imaginar que, daqui a 500 anos, al-guém fosse es
crever o que aconteceu por volta de 1977 até 1982. Quem
vai aparecer na história com maior destaque? Os chefes
sindicais, os bispos que defendem os operórios, enfim, os
mais conhecidos de hoje. E a organização da base? As
reuniões da Pastoral Operária? Os grupos de bairro e de
fábrica? O trabalho no sindicato? Como fica? É bem pro- •
vável que não vai aparecer tanto esta dimensão.

Ligando a nossa experiência com as pistas da Bíblia, ,.
podemos concluir que o líder não consegue organizar o
povo, sem que exista conversa, consciência das injustiças e
força de vontade do próprio povo trabalhador. Um líder
sozinho não resolve nada.

Na Bíblia, vimos que nas negociações o povo fica firme.
Os feitores israelitas não obedecem à ordens do faraó de
apressar o ritmo de trabalho. Moisés volta várias vezes a
negociar, não aceita a primeira proposta do faraó. Po
demos entender isso analisando negociações entre o sin
dicato e a FIESP.Quando os trabalhadores não têm or
ganização e vontade de lutar, o negociador aceito a pri
meira proposta da FIESP.Tendoorganização, recusae volta
várias vezesaté conseguir um acordo melhor.

No Êxodo, vimos que o faraó chegou até mandar que
Moisés e seu povo salssem do Egito. Mas isto não ccon
teceu de uma vez: foram necessárias as pragas prejudican
do o 9ado, a colheita e os pr6prios filhos dos eglpcios.

Ho]e, o trabalho de base e a organização' dos traba
lhadores ainda estão fracos. Mesmo aparecendo. lideres,
aceitos pelos trabalhadores, a força dos trabalhadores ain
da é insuficiente para pressionar os patrões até que eles
cedam às reivindicações dos trabalhadores ..
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Mesmo no Egito, o povo dosclõs não perdeu de vista suas
aspirações de ter terra própria e ser uma nação livre. Deus
continua perto do seu povo oprimido, prometendo nova
mente terra, liberdade e sua presença. A fé alimenta a luta
concreta para a llbertcçêo. Esta libertação se torna modelo
de todas as libertações, otê a ressurreição do próprio Cris
to.

Hoje o povo acredita num Deus que liberta, mas será que
está claro o que seria esta libertação? Na Bíblia, as aspi
rações do povo para ter terra e independência eram claras.
Mas o que seriam as aspirações do povo numa sociedade
capitalista? Será que os trabalhadores das nossas comu
nidades têm propostas claras?

APRENDIZAGEM NO DESERTOE
CONQUISTA DAJERRA PROMETIDA

No deserto, o povo enfrentou o desafio de se organizar
mesmo. Vamos ver quem tinha saído do Egito, pois.os clãs
tinham sido dispersos e fragmentados. Outros povos ca
tivos de guerra tinham se misturado com o povo dos clãs.
Enfim, quem saiu seguindo Moisés foi uma mistura de gen
te que sofria a mesma opressão. Mas não era um "povo"
com identidade e valores claros ainda.
. Os desafios encontrados no caminho serviram de apren

dizado para a vida igualitária. Os primeiros obstáculos, a
falta d'água e comida, nos mostram ci dispersão do povo.
Não só reclamam contra Moisés, mas chegam a querer vol
tar para o Egito onde pelo menos comiam. Moisés, contan
do com a presença de Deus, consegue propor formas que
asseguram a todos diariamente comida e bebida; isto exige
que todos trabalhem diariamente para conseguir esse sus
tento.

Porém, a continuação das brigas internas força Moisés a
dar passos mais definitivos na organização do povo. Des
centraliza o liderança,' escolhendo juízes, homens de fé
aceitos pelo povo. Estes farão justiça no meio do povo
dividido. Além disso, faltam normas comuns, valores que
todos aceitam como base de uma vida de justíça. E assim,
nascem os dez mandamentos que podemos considerar
como uma espécie de constituição tratando da autoridade
legítima. da fé num único Deus e pistas para que as pes
soas sejam respeitcdçs e seusbens repartidos.

Depois da experiência no deserto, o povo que chegou até
atravessar o rio Jordão, era um povo de verdade, não um
bando de escravos fugidos. Tinham aprendido que o ini
migo não é somente o opressor externo, mas também as
contradições dentro de cada um. Os dez 'mandamentos e a
autoridade descentralizada deram meios para cada um
mudar seu compostamento egoista e todos viveram em
igualdade. Com esta organização e valores mais definidos,
o povo foi capaz de absorver outros escravos fugidos que
encontraram no caminho, com suo esperteza de guerreiros.

O processo de conquista e consolidação de vivência na
Palestina exigiu um aprofu.ndamento dos valores e um
aperfeiçoamento da organização descentralizada. Para
começar, tinham que distingüir entre os reis e seus fun
cionários, que moravam nas;cidades, e o povo pobre e ex
plorado que cultivava a terra em volta das cidades.

lendo a Blblia com atençeo. percebemos que o grupo de
Moisés, o povo da aliança •. agora liderado por Josué,
atácava as cidades dos reis, ~as fazia aliança com o povo

camponês explorcdo. A violência foi sobretudo contra os
opressores. A aliança com O povo camponês fez com que o
"povo de Israel" conseguisse, aos poucos, aumentar e
ocupar grande parte da Palestino.

O centro da nova proposta de vivência era aliança com
Yahweh, o Deus que caminhava. com o povo oprimido e o
faz praticar a justiça. Aderir ao povo de Israel significava
uma conversão para Yahweh, deixando os outros deuses
dos poderosos da época.

Esta história nos diz muito hoje. Depois de tantos anos,
as greves como último recurso foram sentidas pelos tra
balhadores como uma espécie de libertação. Mas hoje an
damos no deserto. A terra prometida está longe. Falta
muita união e organização para poder chegar até lá. Efalta
um mesmo ideal com o qual todos se comprometam para'
poder caminhar juntos, enfrenando os obstáculos que sur
gem. Ainda somos iludidos pelos falsos deuses do poder, e
precisamos nos converter para o verdadeiro Deus da liber
tação.

A experiência de vida na Palestina na época dos juízes
também nos ensina muito. Pois, durante 200 anos, o povo
de Israel conseguiu em grande parte pôr em prático seu
ideal de uma sociedade igualitária. Continuaram sendo
agricultores e pastores. As cidades não foram recons
truídas. A economia de agricultura e de pastoreio favo
receu uma estruturo descentralizado do poder e uma vivên
cia mais entrosado do povo entre si. Com essa organização
mais justa e os avanços técnicos no agricultura, havia
trabalho poro todos oe comido suficiente. Não se tornaram
um império rico, mos nesta época não se vê o povo passan
do fome ..
Por outro lado, o compromisso das "12 tribos" de Yahweh

de se ajudarem em tempa de guerra e seca, mostra o
necessidade de uma união maior. E mesmo assim, vimos
que, com o decorrer do tempo, o povo adota formas de
poder centralizado, a monarquia, para enfrentar os ini
migos fortes e nunidos. Mos os profetas nos mostram a am
bigüidade desta escolho, o decadência interna da monar
quia que não consegue ser fiel o um Deus de justiço.
.A experiência de libertação e da vivência na Pales.tina

serve de ponto de referência durante a monarquia, o exílio
e até o tempo de Cristo. É o história de um povo fracO e
pequeno que conseguiu viver, por um tempo, sua fé, uma
organização descentralizada que não oprime e numa
economia que sustenta o todos.

Ena experiência histórica deste povo que Jesus se baseio
quando prego uma "novo aliança": uma proposto de fi
delidade aos mesmos valores igualitários e ao único Deus.
Maria, em poucas palavras lembro cçrcdecido-esto história
das origens do seu povo:

"Derrubou dos tronos os poderosos
Eexaltou os humildes
Saciou de bens os pobres
Edespediu de mãos vazias os ricos"

SEMINÁRIO BIBUCO

~
2 _. O POVO TRABALHADOR ACOLHE A CRISTO,

Com Jesus Cristo se amplia e completa a História da sel
vaçãa. É ele que vem salvCJf-elibertar o homem em suas
dimensões pr lnclpels: individual e seclel.

ASSEMBLÉIA NACIONAL
DEPASTORALOPERÁRIA

Como acontece todo ano, a Comissão de Pastoral
Operária fárá reolizor a Assembléia Nacional, nos dias 11e
12 de dezembro de 1982.

Inicio - 8:'30 do ma·nhãde sábado
Término - domingo às 18:00
Desta vez o local ser6 no Colégio Sagrado Coraçeo de

Jesus - Alto da BoaVista - RuaBoaVista S/N.

Prec.edendo a Assembléia Nacional a Comissão pro
gra.m0~1um Semlnôrlo Blblico para os dias 4 à notte até 10-
de dezembro. .

Será realizado na "Casa de Oração" em Nova Iguaçu e
orientado por Fr. Carlos Mesters e Eliseu do CEB!.
'NOTA: - O lecel do Seminário ainda está sujeito à

mudança.

CPONACIONAL 15,-
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E rn meio aos debates do Congresso, Constituinte, e

movimentado na esfera econômica em 87. D ívida
externa, recessão e sindicalismo são os temas que irão
predominar em todos os fóruns de discussão econômica.

0 Brasil vira o ano novo enÍrentando talvez a mais
dura Áegociação em torno da dívirJd externa. O gove'rno,
apos o Cruzado 2, está sob fogo ciuzado: dos banqueiros
internacionais, que exigem o ajuste:a seu modo da
economia brasileira, que viu uma mudança substancial
em seguida ao Plano Cruzado, e da opinião pública,.
por sua vez pressionando ao governo, no sentldo de qüê 

- 
"

es acordos com o sistema financeiro não impliquem
em novas medidas de arrocho, as quais levam à recessão,
ao desemprego e em mais sacrif ícios à população,
especialmente para a classe trabalhadora.

A nr*. geral de l2de.dezembro foi um claro aviso
ao governo: a sociedade não mais aceita, de forma
passiva, a imposição de pacotes econômicos, ainda mais
se eles não forem motivo de.discussão com as partes
intelessadas ou, ao menos, ouvido o Congresso Nacional.
Dessa forçna, a discussão sobre a dívida eiterna deverá i:

necessariamente entrar na pauta da Constituinte, parq

S."r,naConstituintequese.daráutlnovopasso
ru.mo à unificacão do úovimento sindical, se nâo a
nível das cúpulas, pelo menos nas bases. Ocorre que a
Constituinte irá definir as bases do desenvolvimento
econômico, suas metas e pr,ioridades. lsso em meio a
uma possível recessão que está sendo prevista por
economistas, e incentivada por setores empresariais e
círculos do governo. Após o "boom" econômico de 86,
em razâo do Plano Cruzado, prevê-se um congelamento
da economia em 87. A nível do qoverno e do-
empresariado, inclusive, está em discussão, no momento.
que "tipo de recessão" o país deveria ter em 87: uma
nos rfloldes de 1981 e outra como 83. Ou seja, uma
recessão maior ou menor.

i

E , todos os cásos, se houver a recessão, ela levará
a desemprego, à diminuição no padrão de vida - latores' que levarão a uma aproximação cada vez maior dás
várias tendências do movimento sindical, ainda que

nos

AS TEIIDÊUGIAS EGí|il0MICAS PABA 8T

@ffiw
"68 DEIIS PVDER FÁZER 1.A87
t4ÉlHOR W8719"6, QUE o FAÇA.\'

pj, 6s poi s\
io Crizalo]f
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Ill.r^.rlera das cúputas sindicais, q Constituinre
poderá.facilitar. um maior 

"nt.náirãÃtã, 
qrunoo ô

uongresso estiver discutindo a questâo da iiberdade 
e

autonomia s-indica, Nesse mornento, não haverá porque
se insistir nci drvis. ntsmo. \

D. quutqrer Íorma; o Brasil de 87 irá assistir ao

3:[ :?',J : : l"u *1.l', : BX f ?f ,'JJ ii :';T, *? : Lât§",, .,
í,iff,r ; : I ?T fi?,"TJ J 1' 3:' il# 3 H.[\ffiH3#?,r?: ls'j x Iff ,?3T r,?,'. ffi:em*)lÍ,:'l:;f inanceiro -, de outro a classe t6E6rSIbBo.a, que
quer mais arcar com o ônuscltc'lls"e, e.no meio oquer mais arcar côm,e ônutr{$c'iD§e,
governo, pret 'omo mediador'mas ele
próprio enfrenta crises internas, no tocante ao
saneament ataiseàmoralizacãoda

pública. A ConstrtuinLe apenas irá
fomerüàr'êsse embate. A grevq d.e 12Oe'Oezámnio é um
sinal de que a sociedade estará em ebulição em B7
planos econômico e potítico (AGEN - §ao pauio).



Assembléia Naci nal da P0
,F

Nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 1986, 87
pessoas - 48 delegadôs, 8 pessoas da Comissão Nacional,
12 da Executiva Nacional, 6 observadores, 3 convidados,
2 assessore§ e I pessoas da equipe de serviço -,
representando 20 estados, realizaram no Col(;io Assunção,
Santa Teresa, Río de Janeiro, a 59 Assembléia Nacional
da PastoralOperária.

Foi um momento forte para todos onde celebrou-se
os 10 anos da Comissão Nacional da PastoralOperária.

Nestes dias a Assembléia:

- Avaliôu os 10 anos da Comissão Nacionalda Pastoral,
Operár.ia (viu'seus avanços, recuos, sua for:ça e Íraqlteza,' 

.

atu:al estágib e perspeqtivas, viu o que é a Pastoral Operária
e qual o seu papel);* celebrou no sábado, dia 29, à tarde e noite adentro, os
10 anos de caminhada. Companheiros da primeirahora,

convidados especialmente parê a celebr.ação, deram o seu
testemunho e celebraram com os demais companheiros
os 10 anos de caminhada;

- após profunda análise da lgreja e do País planejou o ano
de 1987;

-. r"guir, deliberou várias decisões para a continuidade da
caminÉada.

A Assembléia, apesar de cansativa, devido às muitas.
questões abordadas, foi muito positiva.

' Os panicipantes conclu íram ria avaliação:

- a celebração dos 1O anos foi o ponto alto da Assembléia;
'as príoridades foram tratadas de forrna objeiiva;
- a Assembléia conseguiu dar urn salto de qualidade ao

'. rever a caminhada dos 10 anos para planejar os próxímos
passos.

" Os depoimentos, os relatÓr:ios, a
troca de experiência. . . deixaram cla
ro para a Assembléia: Hoje, a Pastoral .
Oper,qria é uma realidade nacional.

Ne§tes 10 anos de. caminhada, a
Pastoral Operária vem crescendo. Au-
mentam o número de grupos de base,
de militantes e de simpatizàntes. Aos
poucos, ela vai se impondo'como ser-
viço ser.npre mais eficienÍe à causa da
classe operária. No entanto, á Assem-
bléia notou que ela ainda é muitovul-
nerável. . ., uma criança precisando de
ser cuidada com todo o carinho.

A Assembléia constatou que a cria'"
ção dos ie§ionais em 1985 ajudou a
Pastoral :Operária a se expandir no
Nordeste I e ll. *O Leste'foi o que me-

lhor Íunció'Áou como regional. Já.o
Sul e o Centro não funcionaram bem,
pois cada- estado constitui praticamen-
te num regional.

A' Pastoral Operária vai dando um
salto de qualidade nos regionais Sul,

.Leste e Centro. No Nprdeste vai se
firmando a partir. da realidade local,
e, aos poücQs/ se exparrdÍndo àsdloce-
sês fora das capitais. Na Paraíba, por
exemplo, vai expandindo para além
de João Pessoa, em Guarabira e Cam-
pina Grande. Sergipe' continua, uma
excessão: está dif ícil surgir aí a Pas.
.toral Operária. O regional Norte vai
caniinhando com muita dificuldade.
Aí existem grupos de Pastoral Operá-
ria, mas ainda é muito pouco, devido

ao avanÇo do capitalismo na árrea e à
grande extensão territoriâl: Hondônia
vai dando passos significativos e sui-
gindo grupos no Amapá.

Os estados do 'BJ, SC e GO enfren-
tam diflculdades internas e externas.
Falta uma articulação doi grupos de
Pastoral Operária existentes, que aos
poucos vão desaparecendo. Precisam
rever seus passos, retomar o trabalho
de base, se reestruturar.

desaf ios
,4 Assembléia destacou como des*

fíos sentidos em 1986:

- a formqão de qudros;
* organizar e estruturar a Pastoral

Operá ría, estrutu rar os regionais;

- a auto-sustentação financéírq;
. a farmação rduzindo-se a Çuuos

(a necessídde' de uma'formaçãg
sístemática permanente para os di-
versos níveis de membros da Pas-
torat Operária);

- ajudar os agentes pastoraís a esta-
rem mais presentes na Pastoral Ope'
rária e no mundo do trabalho; .

- criar, ajudar e acompanhar novos
'grupos de base; I* ser mílítante e atüar na comunida
de kqbrecarga de tarefas); + .

- ter clarq o papel da Pastoral O.perá'
ria;

- implantar a Pastoral Operária no
N orte/Nordeste, realidades d iferen-
tes;

- sêf espaÇo de celebração e de Re'
visão da Vida Openária;

- levar a Comissão Nacíonal a assu-
mír o seu papel de direção da Pas'
toral Operária;

- ter clareza na formação política.

)taa...a.....a .......aaaaaraa'araaaaaaaaaaaaa.a.raaaaa
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Úioridadês 1987-
No último dia (30/11) a

Assembléia Nacional discu-
tiu e definiu as prioridades
da Pastoral Operária para
1987. Para iniciar, consta-
tou que os campos de atua-
ção e as'.questões internas
da Pastoral Oper'ária são
permanentes, e por isso

mesmo, não se constituem
como prioridades (ver qua- .

dro abaixo):

sas do Menor Abandona-
do, tendo em conta que
ele é filho do trabalhador,
assalariado, o Maior Aban-
donado. lnÍormando a

hierarquÍa sobre a situação
do Movimento dos Traba-
lhadores.
2) lnvestir no Sínodo dos
B ispos sobre os leigos
1987. Enquanto lei'gos tra-
balhádores é nossa missão

PERMANENTE NA PASTOFAL OPERÁRtA

b lí- sindical
campos | - popular
de { - polÍtio
atuação I partidário

L- lgreja

I questões [- grrpo. de base

I internas .J - fo rmação

I l- orsanizacão

estar junto com os bisPos
reÍletindo sobre o leigo,
prinçipalmente na questão
leigo- l.g reia-t rabal ho.

.PRIORIDADE 
NO

CAMPO POLITICO:

3) Participar ativamente no
orocesso CONST ITU t NTE'
Vigiar o processo Consti-
tuinte, tendo em vista as

questões sindicais e PoPU-
lares. Articular-se com os
deputados cônstituintes e

o movimento popular Para
pressionar o Congresso
Constitu inte. Lutar Pelo

A partir dessa constata-

ção e discussões em gruPo§
e em plenário, tendo como
referêhcia a realidade da
Pastoral Operária e as gran-
des questões nacionais do
momento, a estrutura do
País e da "lgreja, a Assem-
bléia definiu as Prioridades

PRIORIDADES NO
CAMPO ECLESIAL:
1) lnvestir na Campanha
da FraternidadelST - Te-
ma: Menor Abandonado.
Ajudar a lgreja a ir às cau-

plebiscito popular. Refor-
Çar as propostas populares.

PRIORIDADE NO
CAMPO SINDICAL: ,

4) Projeto social da classe
t raba I hado ralf o rmação :

Discutir e estar presente
nas mobilizações sindicais.
I r despertando as catego-
rias nos'bairros. lr clarean-
do qual é o projeto social
da classe traba lhado ra.
Fortalecer a CUT na Base.

PRIORIDADE NO
CAMPO DO
MOVIMENTO POPULAR:

5)Apoiar o Movimento
Popular em geral: a luta
pelo congelamento de Pre-
Ços (pacotes X Protestos

populares), os Sem Terra
(Reforma Agrária, Refor-
ma Urbana), as associaÇões
de rnoradores. Ajudar o
Movimento Popular a de'
senvolver a consciência de
classeeaassumirocom-
promisso de classe.

PRIORIDADE INTERNA
DA PASTORAL
OPERÁRIA:

6) Formação em t9das.as
áreas de atu4ão da Pas-
toral Operária. Discutindo
o projeto socio-Político
pelo qual lutamos soQUâÍ'l
to trabalhadores.

A Assembléia deliberou
que cada regional faça seu
programa de formação
1 987.

- 
-
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i. PRIOPIDÀ DF

A Assembléta Íez também
vantamento quantitativo da
Operária no Brasil (veja o
abaixo):

um le:
Pasto ral
quadro

Observamos que este levantamento
é aproximado. Faltam dados mais pre-

cisos de cada estado. Rondônia, Pará

e Mato Grosso do Sul, ausentes, não

apresentaram seus dados. Alguns esta-

dos não levantaram o nomedasdioce-
ses onde está presente a Pastoral Ope-
r.ária. Nem se levantou o nome das ci-
dades. Por outro lado, sÓ Goiás levan-
tou o número de gruPos que desaPa-

receram:sabqmos, são muito mais. . 
"

PERFIL DA PASTORAL OPERÁRIA NACIONAL (ÍTIOVEMbTO 1986)

REGIONAL/ESTADO DIOCESES CIDADES GRUPOS MEMBROS AGENTES
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dioceses
onde
,existe po
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DA Coillss[Íl ilAGtÍll{ALA Pastoral Operária está presente

nas d ioceses:
Regional Norte: Macapá (AP); Ma-

naus (AÍ\a); Ji-Paraná (RO); Belém
(PA),

'Regional Nor:deste ll:S. Luís (MA);
Teresina (Pl); FortalezA (CE).;

Regional Nordeste I : Natal (R N);
João Pessoa, Guárabira, Campina
Grande (PB); BeciÍe (PE); MaceiÓ
(AL); Salvador (BA).'

Regional Leste: Vitória (ES); Goiâ-
nia (GO); Belo l-lorizonte, Montes
Claros, Uberaba, Uberlândia, ltabi,ra,
Coronel Fabriciano, Teof ilo Otoni,
Pouso Alegre (mais 6 dioceses) (MG).

Regional Centro: Bio de Janeiro,
Volta Redonda, Valença, Duque de
Caxias, ltaguaí, Nova lguaçu (RJ);
Cuiabá (MT); Campo Giande (MS);
São Paulo, Santos, Santo Andr:é, Mo-
;i das Cruzes, Guarulhos, Bauru, Lins,
3ampinas, Limeira, Franca, São Josó
dos Campos" Sorocaba, São Carlos,
Lorena, Piracicaba, 6ragança Paulista,
S. João da Boa Vista, Aparecida,.Tau-
baté (SP).

Regional Sul: Curitiba, Maringá,
União da Vitória, Londrina, Parana-
vaí, Umuarama, Campo Mourão, Cas-
cavel, Palmas, Toledo, Foz do lgua-
Çu (mais umà) (PR); Caçadoi, Joinvi-
le, Chapecó, Joacaba, R io do Su l,
Florianópolis, Lages, Tubarão (SC);
Porto Alegre, Pelotas, -Rio Grande,
Bagé, Cruz Alta, Santo Angelo, Santa
Maria, Caxias do Sul, Novó Hambur.
go, Erechim, Frederico Westeplalem,

dados

A Assembléia refe-
rendou para compor a
Comissão Nacional o
ZeziÀho.(GO) em strbs-
tituiÇão ao Clêudio (im-
pedido'de participar da
Comissão por motivos
particrl lares). Da mes-
ma forma, referendou
o C ícero (CE) para
ocupar o lugar de Ana
Angélica (CE), com
mandato vencido.

Atual composição
da Comissão naÇional:

Também Íazem par-
te da Coúissão, Nacio:
nal a Executiva Nacio-
nal e o bispo da linha
1, setor Leigos da
CNBB (D. Celso Pinto).

A Assembléia refe-
rendouqMaurílioeo
J osé E ustáq u io para
comporem a Executiva
Nacional nos lugares
de Ana Gonçalves (fim
de mandato) e do Raul
(impedido por motivos
particu lares).

O RJ ficou de indi-
car em sua assembléia
estadual de feverei.ro
87 os substitutos de
Ana Cruz (fim de man-
dato) e do João Batis-
ta (impedido por moti-
vos familiares) para
comporem a Executiva.

EXECUTIVA NACIONAL

A Assembléia ainda
aprovou a indicação de
José Albino (SP)'e do
Dari (PR) como libera
dos nacionais. Eles irão
somar com o Nivaldo
(SP1,' atualmente libe-
rado nacional e residin-
do no RJ.

José Eustáquio, casado,'uma filha,
mora em Uberaba, MG. Atualmente é
liberado pelo estado de MG.

Jairo Carneiro, casado, 3 filhos, mo-
ra em Porto Alegre, RS, É eletricista-
metalúrgico. Tr:abalha numa oficina
auto-gestion ária.

José Albino, casado, 3 filhos, mora
em Santo André, SP. Metalúrgico.
Atualmente é liberado nacional. .

Dari Klein, casado, mora em Curiti:.
ba, PR. Professor. .Atualmente é libe-
i'ado nãcional.

Maurílio Coelho, casado, 7 filhos,
'mora em Contagem, MG. Aposentado.
Li.berado pelo estado de MG.
' Nivaldo Cruz, solteiro, Vinhedo,

SP. Ceramista. Liberado Nacional re-
sidindo no RJ.

Agostinho Pretto, padre, Nova lgua-
çu, RJ. Assistente da Pastoral Operária
Nacional.

Rogério Cunha, religioso salesiano,
teólogo, Belo Horizonte, MG. Profes-
sor desempregado. Assistente Pastoral
Operária Nacional.

Pe. Virgílio Uchoa, Brasília, DF.
CNBB.

D. CIáudio Hummes, bispo de San-
to André, SP. Assistente da Pastoral
Operária Nacional.

ASSINATURA ANUAL - Cr§ 3(r,OO
ASSINATT RA DE APOIO - Cri ÍU0,00
A PARTIB DE 'tO ASS. - Cr§ 25,00
PABA O EXTERIOF - US§ 10.
AVULSO - Cz$ 3,00

Envle sua co;rülbuhão peÍ.:
SECRETARIADO NACLONAL
DA?ASTOBAL OPERARIA

Av. Pres. Kennody í861/í 1

25.@0 - Ouqu. Õ Crxias - Rt - rL: fl-345s

coMrssÂo NActoNÁL

REGIONAL/
ESTADO

REPRESENTANTES
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REPRESEN.
TANTES 8i

NE2

NORTE

NE1

CENTRO

SUL

í?a
lau
lac

1no
IAP
tnn
íce
.l Pl
[rrae

feelnl
lpe
lpe
I nrrt
[se

frrrc
IES
[co

[se
IBJ
I nns

Lmr

fns.lsc'
len

Amarildo - AM

A, Angélica - CE
Maria Luísa - MA

L. Tenderini'- PE
David - PB

'.
Sebastião - ES
Cléudio - GO

Aparecida - SP
Geraldo - RJ

Frank - RS
Mário C. - SC

César - PR

mals um ano

ulcero - uE

mat§ um ano

mais um ano
mais um ano

mats um ano
Zezinho - GO

mars um ano
maís um ano

mais um ano
mais um ano
mat§ um ano

coMPosrÇÃo 1996 FIM MANDATO NovAcoMPoslÇÃo MANDATO

Jairo - RS
Dari - PR
Gilberto - PR'
Zé Albino - SP
Nivaldo - SP
Ana Crüz - RJ
J. Batistá - RJ
Raul - MG :

A. Gonçalves - MG
Waldemar - SP
Salvador * RJ .

D..Cláudio H. - SP
Pe. Virgílio - DF
Pe. Rogério - MG
Pe. Agostinho - RJ

Gilberto

Ana Cruz
J. Batista .

Raul
Ana. G.
Waldemar
Salvdor

Jairo = RS .

Dari - PR
. ,. ,;.,

,Zé Albino - SP '

Nivqldo - SP
a indicar
a indicar
.Maurílb - MG
Zé Eustáquio - MG

D. Cláud'o H. - SP
Pe. Virgílio - DF
Pe. Rogério - MG
Pe. Agostinho - RJ

mais um ano
mais um àno
Íirh liberado N.
mais um ano
mais um ano lib.
2 anos
2 arros
2 anos
2 aaos
Fim liberdo N.
fim repres. CNL
assistente

assistento
assistenté

taaa...!....a .aaaaaaaaaaaaaaltaaaaaa-ataaaaaaaaaaaaaaaa.aaaa.aaaaaaaaaaaaa]aaaa-aaaaaaaraaaaa.aaoaa..aaaaaaaaaaaa.aaaaaaUlE?lrlDrÍr Írâ l. m! r^r,t rotÁ - ÍlIE.lE'rADrÂ Írô l? --rÉ--úÃi7i--'--i-õi1- 
- lfr,ÍIr^rfÍl íIt l? lE xlrtl lqB'li



Duque de Caxias, fevereiro de 1997

Prezado (a) senhor (a),
üm 1986 a Pastoral Operária completou ,1.0 anos de existêneia, 10 anos

de serviço à Igreja e à classe operária
Por isso, viemos através desta mostrar-lhe um pouco do atual estágio

da Pastoral Operária no Brasil. Você está recebendo uma cópia do Botetin
da CPO Nacional, dezembro 86. Nelê você tem o perfil da Pastoral operá-
ria. Este Boletim é um.órgão oficial da CPO Nacional. Mensal. Busea â -
tÍngir os grupos de base, formando e informando. Em 1987 publicará, eomo
encarte, uma série de fichas sobre a Dívida Externa, abrindo o leque so-
bre o tema...

A1ém disso, publicamos outros subsÍdios, taÍs como:
- Cartilha da Constituinte - 8I páginas. Publicação assumida pela CNBB

Tida como a melhor obra populat sobre a Constituinte, tanto a nÍve1
pedagógico (desenhos, perguntas, tarefas, encontros); como de conteú
do. Está na 5a Edição, com 58.000 exemplares divulgados.

- A Bíblia e o trabalhador - una espiritualidade de luta - 40 páginas.
Obra que vem ao encontro de inúmàros pedidos da ba.e sobre "';;;;aã;Fé-BíbliaJrabalho 0perário.

E para eomemorar os lO Anos de CPO Necional, EAHfSETAS.
é g.rande r 0â§

os operários são poucos.lr
Vamos investir na Pastoral 0perária !

FEL O SECRETAR IONAL DA PAST. OP.

CUPOII PARA PEDIDOS E ÂSSI]IâTURA§ DO B{ILETIX

Assinatura anual do Boletin da CPO NacLonal
Cariseta IO anos de CPO ilacional (com manga).. .....
Carisêta 1O anos da CPO ltocional (sem manga).......
CARTIL}IA OA COXSTITUIT{TE.
À BÍBLIA E O TRâBALHADOR.

Cz$ 10,00 cada
50,00 cada
40,00 cada
4,00 cada
5 ,00 cada

Ref erenüe 'ao pedido acima, envio Czg . ,00 em Ci-reque Nominal ( . . . )
ou Vale PostaI (...) ao SECRETARIADO NACIONAL DA pASTORAL OPERÁRIA.

CEP CIDADE ESTADO

assÍnatúrâ
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E0H nnt
fê'

* * nao ri ulr esporiador, iu qu" *r rúú, 
\

't - , I

dos benscujà gestão te foi confiada? Ao faminto 
,

pertence o''iâõ que conservãs, âo nü a eapa que tens
guadada no baú, a quem anda descalçb perten.ef
o§.§apÚtos'que-apodreGe]nemtuaGâ§â,;aoneÓe§§itado
o'ôintreiroquetensescondklo..,.? 

i'ji \' l

.,

múurnlde tôdôs os'homeni e gue os'ftutos'sêrvissem a

toihs,masfoiaavarezaguerepartiuospretenso§

i

E vale a pena, sobretudo, a gente sair para a
prática. Romper com o preconêeito de gue Reforma 

.
Agr'ária '§ó 

se fáz no campo e, é assunto'de interesse " '

apenas dos trabalhadores rurais.

,\
- "Por gue os ricos expulsam de s'uas posses euem ' :

tem uma nátupza igual à deles e reivindicanr só para si '

ap'o,§§edetodaaferra?A.têrrafo[criadàindistintamente
.para todos, ricos e pobres. Por gue (os ricos) se

arrogãm o direíto êxclusivo üo solo?"

t

i.";].Ne.qtanoüaCampanhadaFraternidàde,yaleâl.-

'pena voltar a estas foltes. SY, re-leitura nos faz
pensa'"or*onóstqÀo§BérdêqdÔãforça.:9q,,,-
.radicalídade,da.mensagemdoEvangelho.deJesusr-,r.r,
Gomo fomôs pouco a Éouco "acomodando" a ' 

"IVlensagem aos diverso-s gistema§ econômitql . ,^. lti ." ,, 
,,

ctiggariios à posib ilidadede umã "pacíf ica" conyivêncla
de crletq s $,entro,de t{m sistema como o capitalismo , . . '

..: 
í l 

I , : , .

,,TERRA DE DEUS, TERHA DE IRMÃOS':/

' ' lf ' e a pena u* ,;lrj ,urio e parrithado;,
,,'1têxlo-base" desta Campanha. Você.pode encontrar gtT

.qualqÚet.paróqu.ia..,..-".-"
a



Câ.'
60

'ano§. e trabalha .pelq. 9-9.nstruCâ,.o. 
de

,'urrlâ sociedade' , igualit -ila,, 
'onde 

-o!
meios de,produÇão "esteiam na§ mãos

:<

' , ' , No" Brasil, , as. auüridades divi!
, investem .groso na t'Comemoraçíol',

da í'festa do trabalh ó". Emporquiçam
'i a .nossa data com paradã§' militafes,
' de#ilás, comícios maiitirosos e- distri=

buiçâo '' dé únôu íchei' .àe "mortadd.a,

na tentativa de bestif icar a consciênciá
dos trabalhado-çes./ Mesmo ,frt anos mais rudes,da
ditadura rnilitar a PO manteüe,la

' a ghp*q "dgtta 
data nas celeb,ragôes,3

mi§sas. H9ie, .lo*j, e* !,?dg 
p Blasilr

ôom as oiganizapões .sindica§, autên1i-
cas, 'nas gra ndes 'rnan ifestaçôes :do 

, tra=

t

muilq' carinho a ,celebraiâo de,Cêhtel
' , nário-' Afinal, celebrar é reavivar' 

'3$ memória de tod.as as lutas libeÉtdo-'
t'âs, ' câÍlâlizando essti energ.ia ' para a

. nossa geração; ceJebra r ,é ahastecel'-'s€

na fonte que nos alimenta 9 :rTenta,é â cêt't eza ' esperança do trllt"nfo dç

.1t'

Sugestão de preparação: Reunir
desde ií, todo tipo de materiat e prg'

. mover 'um mês de preparaçâg. 
_Envo_L

' nas CEBs, bairros ou loôal detrab{lho,
Se vôcê tiver algum ,material errcami'' nhe para a CPO e daí,podefá ser,Pro,

.pagado:para todo§ os Estãdos. :

53 militantàs sindicait ligados à

JOG AGO,,ACR^e C|O-estivqtrf reu-
n,id.os nos dias 19 e 2 de fevereiro Ro

Rio, de'Janeiio,,A CNBB estevé Pre-, r- ''. .i!' 
- :., .sêhte nà pêssoa (i.e D. Afdilso Gregory,

t,êSPonsá.ve['pelalinha6'..'

Foi o primeiro encontro entre
mitimntes de pastorais e rflovirpentos

.'jíigadosâ.pastoraldoimundq"dotrab.1.
, "lJió-. $êrErios e !ruradores, juntos; f 1- '

2êmos um rico intercâmbio de: eXPB

r:iênsias n'o campo: do' ,engaiarnento
sindical e atuaÇão na lgreia'

. ção}, a arnpliaçâo {e espaços de inter-
,'êâmbio entre os m'ilitantes'dos vfrlos

movimentos e Pastorais.

posta de implantaçâo dÍi CLAT (Cen-

tral Laüno-americana de Trabalhado-
', :r'es)'ho''B'rasil, vísto que ela'se propõe
' como "um éspaço Plra a"articulação
dos trabalhadores cristãos" e tem *a

' "Doutrinà Social' Cristã" como a ref,e,

rência para a orgarlizaçâo de uma ten-
'dàqcilF cristã de tr:aBa'lhadores no Íno',
vimento sindical. .

'Nossa' revisão final 'consfatou 6 )

td. * Descobrirnos QUe o§'.

sâo quase, semprê, coúUfls, . 
'

. .:.i :,.

destaCa-se:. o documento -com nost
posiÇâo em relação'à CLAT, à neeest

àade'de'arnpliarirnós-ós e§Éaçostde Íl

-tercâmbio nas pr'óprias,legiões; .abn

. do movímento sindicql .'e' pol ítido, ,,

- ' proppstas do sind icalismo clas§ista

'como encaminhá-las às base': síndicai' distin§uir o espe'cÍfieo da no'ssa contl
buiçâo'para a construçâo do sindicali

' ,4.1

pr:oblemi
/

mg.b'rasifbiro.

:': :Id:^.;;*:::úH"oâ 
mb io 

T i;ffi- , =

* vêu gerações bem dist'intàs c
* 

tes, 
-nr* climl de gran-d9-a*113d" e

descontraçâo. Áreas e regiões diferen-
, tes', ' , estiveram repíesêritada§: Íura is;

gperárias de grandes centros e 9.e cida-
'-' 'àes ds interior'* Sul, Centro,:Noides-

F inãlmente ref lbtimos , sobrei' ,

Aprofundamos asPectm relacio-
nados'à-lfé e à.polítipa, gs,desafios da

-',' coniuhtur,a sin{ic?l ?lual' as pistas PÍl*
'. rê '' a' Rova socidade gue " Q-yeremos :

-'e, estamos "cor$ru irtdo,. o not§o ;el,,a='

:, cionarnênto çoú a lgrela 
(bàse e d'irs: 

,

contribuiçâo que podemoi Oar à lgr,

..i4, Vlryndo' âj,udá''la :a comr-PIeendeÍ e

" profir rd ida$'e 
, à problemátha e pel

FeGtivas da,caÍn inhq{.g dos tr:abalhad
res, e assim, aiudá-la a assumir o apo





reflxdo, antes de rudo aos Ornblerug qu

,otiltSgtl ,rtia§ dletaments a clalssg, o@

gç eltel f-iltros nrd preuser-n tt gr1t" rir11 1Ô anos, de iaade] ta4: . Owâm ' ser . compg$as nâ mes

'll-:o empregoérum direito de -oft;;. 
- - ,, 

"--:segurançq 
ido trabrúo!'

todos pl aúltõs. O bis_qate deve' ; ô I 
sa1írio, *t rimo , oeue

§er ,proibidg,pojs Ílag gfl;?T, sa- ,bosqibíia; ';rrüfi;õi,d;;'i
rantia_nenhuma a.o trabalha-dor. 3ua fa*ília não só Comida, rr,,s

Todo trabarhador u"::yg: ffiüé";.fr;;d;';õ;{ã, ãí
de um patrão deve ser fiúado ;;;1';;;:' - '

mena§'4? pessoqs, fçpresentanda 19 Cbmini-
ddevda' Parôqufu, se -r€t{nirom itirios vezes

wra opTeserytar a1 sçguinteç prow§tas, cado
'umo qrovada peln mniúrifl.' .., .

' . 
DRÉITOSDO§.

" - PROAOSTA§"DE LEI§
i

ff#iô8ãf''3* 
oãf,,[:'tffi,Trl tt,a u3*1,''

educação, ,êbl-, ,

FGTS, ETC). As empregadaq do- 
^, _:

mésticas tambem são tríbalhado- sl$la

ras e devem ser fichadas da mes'

va forma,de fichar os funcioná- . justados cada vez que.a inflaçÍ[o,va lorma oe lrcnar o§ tunqona. . Justaoo§ cÀo? vez quê a mÍEçao, punloo.
riós para acabar §om. a. carteira 'sobe mais de l}%'e, ao menbs," 

t --- ô.ttàt sporte ida ê -vOlta t
protj§sionat qL9 foilrstiP{da 1o quandoios plodutos da firna fo serviço rterrc §e1 por.:qgnta dÁ;fi

ãtíGi"ãtràlà'd"r§Nl par" os pa- : - dr.'aeüÀpregados devem .l=. O $IPS* eve ateÍlder a-io

- A estabilida$e nq emprego riúliar. de suplência mftica e odôntolô
o"* Jrã?.ü"ãã;;.ô'ã"i:; 

*"l*-b.u"* 
criâr urgentemente ffã"ütldffi-:

acabar com a rotaüvidade tle um salártedesemprego. : o'Moradia: deve.
miÍo de obta." Para demitir um - A jornada de trabalho deve ' com as favelas; Que o BNI!, çr
apiesenhr uma justif_icativa ' - Âs horps.extras são proibi- balhadm,. pqssibilite ao trabalha.- 

- A aposentadoria deve ser das'para os homensemúheres: doiterumalojamentodigrro.

,. .

e toinadoi em conta pebs rnetitbtos do frtttt'

', "- , -', PO'dePetrolândiz
. . t' '- l ,lt,i : '.:''"''-.,,,1''GG}Í}ta§.Í,nMG

.Ti
',,Ü iá 1l de,f.evere;odelg86.ter-'i l:t*çr-da Palavra do Sênhor''ell ',, ",ando'e 

anunciandà ":rffiL
""-t"ii"- 

de tÇarnaval, na Fazenda ResufreiÇâo.. ! um mundo novo que daresei cor

lnnãni, .rbggs oã n§, iom a piesen- A sggunda en@nação, foi sobre o tiuído. : '' '.

ç6 á; óffi;'drd; oá sC, ."ii'e.err mundo of,erário, os conflitos das cila- , A celebração da Eucarist_ia, pn

, ' iáAteq qo:,PR,, §Pl 
' RJ e oútroi Esta- , d.es, a -organizaçâo dos trabalhadofes;' , ida ge.tos Bispos g niais d-e 1..Q0-y9

dus..a,úanhiôeram,caffiando, trazendo âs conseqüênciasdg seu compromisso., . dotes, e uma ma§§a demais deTO,0

,:!.raapFng*.?,...9:T,"."1..l:.^^-...9Il":,]"^.:."daV.ia-Sacia,Ínos-

Urnp.masa humana celebrando a lon' ram e corno o Movimento dos Sem; Terrra quanto a 
-nãt-oili.t'ürárià;

'ga 
üÍã§âcrada co'nquista da terra,vi. -TJtq dgôidiu.e promovgu â ocupa: ôãr[itJ,-"id,1JSiiiilj;f#?;ÊíJ

vaÍnente traduzida'nas Êixas e carta' ção da Fazenda Annorii, A organiza- ti"r. 
-.--'' -- l -_ t- . . - _

l.-lg.üY.g!r.v..aràq1e:.Tamhánifoiapr:ese.ntado1este..j#
àdo,.introduziu bem cedo, às t hs, o lll'11-l"j:j::.:Hi;--'::il;.:::_:, f,,nnvo,rià.Granrrc ,oreaân i*o.rria. , ' ato; cgffio qs autoridqdes e ps.latifun" I l*l$Illlt lltu-â!: c§ l,?oo

'-.'-À-üiuriüã,í rJilp,ã-.,*"aa em. fliil;.fflo:,ffi:flill" 
dnnte,do 

lf$i,'I:iáffÃ::-;;:üffiia*rmento oo§ DeÍn- ! erra. . I nene Q exre3t6n - US$ í0,
oúltimoato.én..focoU.asdificul-|evuL§o-Cz'$í,,5o..f orendes esa<rrosvilos, : ''-""ô:t,;";,"#lhrãlã;,à, diriiuf_ | 

ltltg'ls§lfuf , 
ust ra.

O primeiro ato apr@ntoü o - dades e a exploração a qrle a agricul. le*'"suamnirÍbuiçtàpara:
rpundo à'o pequeno 4sircghor sem .tura é submetidar liiqf-É-Éiõgiilõ!9iiAL.r'nun«)oopequeno.üqrEulIor§em.turats§uL}ll{GLluai
terra, e o progesio quebs.fázendeiros. : Na pafte da tarde, duma tribuna .loAPAsr66ALOPERÁR|A
;';# il."à"Jiil;'ãü;;:ü;;. ã ti,,,,';,á;;:ri'ã.ã ;;i;; ;;í,ü; I n," u".,"* sendra dor santor, 44lso!l, 'r5iiao e nprtê de um povo. lutador. ão Plano de Reforma Agráriâ, denup- lisolo.--qh,'quedoqxiar-ÉJ-ré|.:'??l'3{



;,

ffit6, frB"H['§[' ll'[il'

ffi: i.urrta espiada fto calendário--lovg para §9.

eiie$ votos d;':feliciddÇ", l'nyila fopçg, na"

.t' nA lU[ApElü nGItIrlIrI ttglor ls;

1, .: 
t 

{ .'- 
''-';

i,,ç mffiiya Oo-fB [ME_!EO.'DE,[{AIO, 
guà,gpTplete I 00-

l,,=i.Íffi.u.m.searbdéluda3pelos;rrosso,9-direi!os.l,
:.,' 

-'1.',:'*'ffiiisteios 
juninosvão qoiircidÍr o êsgoltca^r::

,,.4s-COmpanhãi dteitofais, .''- A- geQte lai estar al ! dentio, :'

.. 
',.,,[r;nnmô iêr fe?mento na Íngssa,]lu!ândo'Bara gue a§ .' ' ,:

i,, -r.çpmÉ,ütrildoi clndi{atos po}pulgrel sgiirn'áu1ênticl§,!,,

*' ,"' li ' ,, nrrm*rÍJo.estes fatos, é irnportante.fembra'r algun§ '!-t

relas
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IÍl ANÍIS DA PASTÍ|RAT Í|PERÁNM
1976 - L9A6
10 anos de existência da Comissão de

PaàtoraL 0perária.
1O anos'de serviço à classe trabalhadoia:
- levando o traballtador crr'istão à

consciência de classe.
L0 anos de Igreja-povo. se descobrindo como

ser cristã nesta sociedade cônflitiva. Um

ser.cristã não fechada em si, mas voltada
para o comúnitário, o social:

- trabaLhando 1á no grupo de base, na

cor.nunidade, na diocese. . .

Pastoral' 0perária 10 anos de espaço de

refLeião, de.Revisão da V"ida 0perária, e de

fortalecimento da fé cristã:
- reunindo trabalhadores cristãos para a

partir da Palavra de Deus, dos casos do dia
a dia e da consciência de classe aprofundarem
sua fé e sua missão ne!'a sociedade dividida
entre capital e trabalho;

- tornándo a Ígreja eonsciente das,
injustiças vividas no trabalho e que

condicionam a vÍda do trabalhador;
- despertando e alimentando a fé dos

trabalhadores cristão.s. Fé que espanta o medo

de participar dos sindicatos, dos partidos
po1íticos, da organização popu1ar... Fé que

faz arregaçar. as mangâs e .somar forças com

a classe em luta;
-.levando os trabalhadores

comprometerem e a atuarem"em
organizações de classe.

10 ancis de engajamento óoncreto, dando
testemunho do seu amor cristão e de classe.

l0 anos contribu'indo na gestação da nova
sôcieade, respondendo aos desafios da fé
eristã, da classe trabalhadora e da sociedade.

l0 anos buscando a mobilização dos
trabalhadores na Iuta Pelo justo
reconheôimento de sua dignidade e da

dignidade do seu trabalho
10 anos desafiando os .trabalhadores'a

serme sujeltos de sua própria históiia
10 anos viverÍdo,

celebrando vitórias,
fracassos.

I0 anos derramando 1ágrimas:
-' 1ágrimas emocionadas nas eleições

slnorcals vltorrosas... ;

- 1ágrimas sufocadas no sangue dos Santos
Di.as tombados na luta;

- Jágrimas revoÍtadas com a insensibilidade
dos patrões e do governo que não cedem às
justas reivindicações dos trabalhadorei;

- 1ágrimas amargas, impotentes, d!ante do
ehoro famigto dos fi1hos...
' Yoz, grito ,da classe em luta, despertando

os companh.eiros para a única forma'capaz
dé enfre'nt", oô problemas estruturais'de .
nossa soeiedade capitalista.

lO anos fazendo história

IO ANOS PASSADOS

É hora de parar, avaliar, Planejar o

futuro !

confirmar, rridifinir nôssa.
caminhada

É hora de nossa Assenbléia Nacional-/86-

0s desafios e as contradições são muitos.

Cabe a nós, trabalhadores, enquanto classe,
enquanto Igreja, enquanto Pastoial 0perárip,
tprmos bem el-aro os pãssos daqui prá'frente
diante:

- da "paeotelândia" da nova repúb1ica;
- das impunidades acobertadas com a máscara

do revanchismo;
- da farsa da ReforJna Agrária;
- Uo aumento do entieguismo de' nosso

ao capital tra.nsnacional;
- do crescente atrelamento e.conômico
- da falência do Plano Cruzado;
- do autoritarismo que violentamenté

reprime os trabalhadores e suas organizações.

E hora de recuperar,
legitimar,
avaliar,
celebrar os l0 anos da Pastoral.

0perária.
É hora de aprofundar nosso papel especÍfico,

'r. caracterizar nossa posição frente
às grandes questões nacionais, especialmente
a violência contra os trabalhador.es urbanos e

suas organizações !



QUNros qILHõÉ,
?AR^ sttr$el?

ErEtçoE§ 1986
. Tendo em mêntê as eleições parlamentales de 86, continuamoc a publicar entevl§.
tas ignlo a candidatos êompronietiUos com a causa pdputàr. esperainoà Oessa tomà éó:
tar aiudafido o trabalhador a Íormar o perÍil do seu cairdidato.

ANTONIO MARANGON, candidatoa depu-
tado Íederal ConstituÍnte pelo PT, RS.

1) Como se deu o.pÍooesso de sua esco-
lha a candldato?

Na Regiáo do Alto Uruguai; RS, existe
um Íorte trabalho.no Movimento Popular. A
Pastoral da Juventude do Meio Rural,'a Pasto-
ral Rural, o Mevimento dos Sem Terra e o
sindicalismo autêntico estavam ausentes do
pocesso polftico. A gente fazia tudo. ôuando'
chegava o ano da eleição Íicávamos de fora ê
o povo acabava sem opção votando em pes-.
soas e partidos sem nenhum compromisso -
com a rnudança da sociedade.

A partir de janeiro de 1985 começamos
dentro do.Movimento popular a planejar como
seria nossa intervençáo no processo polftico.
,Daí surgiu a rninha candidatura para Consti-
üJinte e de Árdáo Pretto para deputado esta- .

dual: somos candidatos do Movimento Popu-
hr escolhidgs pelo próprio movimento,"

2) Porquevocêaceitou?
Aceitar ser candidato significa para mim

assumir um compromisso que nasceu da luta
popular. Dizer não seria Íugir da luta, Írustrar
a esperança de um povo que clama por
Fansformaçóes proÍundas. euando nos àn-
Eegamos de cbrpo e alma na construção de
trna sociedade justa e Íraternq já não ôomos
mais donos de nossa yida.

3) Quais são as píopostss assumidas?
Ser polftbahoje é estar a servico do Mo-

rimento.Popular procurando oõuBaios espa-
Fos que sáo do povo trabalhadore que a bur-
5:esia sempre ocupou. Sem populismo; sem
Fo.messas de.mudar o Brasil do dia para a
mite, um companheiro a mais a ocupar um
ugar importante no campo onde o. inimigo
lama contra o povo,
, Entre as propostas vindas dos trabalha-
hres.merecem destaques: ReÍorma Agrária
adical sob o controle dos trabalhadores]sus-
pnsáo do pagamento da dÍvida externa, dis-
ibuiçáo justa da renda nacional, seguro agrí-
nJa, redução da'jornada de trabalho para 40

horas semanais, preços justos parà os pro-
dutos dos agricultores, salário digno, previ-
dência com aposentadoria'também para a
mulher da roça, educaçáo gratuita para todos
respeitando as qulturas regionais.

4) Uma vez elelto, como pretende manter
seu compÍomigso com 9 povo?

Vindo do magistério onde receUa S salá-
rios paSsarei a receber mais de 60 salários. A
primeira coisa é náo querer Íícar rico 4U/eú
que vamos ganhar irá para o Partitjo dos Tra-
balhadores para gue ele possa estar presente
no dia-a-dia da luta popular. Nossos asdesso-
res serão indicados pelo PT e pelo Movimento
Popular. As propostas que vamôs deÍender
são:as mesmas que o Movimento popular or-
ganig.ãdgmente debateu e elaborou. Cons-
tantdhente lraÍemos o Movimento inÍormado
do que ,está acontecendo nos bastidores da
Câmara Federal. A principal Íoima de manter
o compromisso com a classe é não Íazerãs
coisas sozinho mas sempre em conjuniopom
quem nos elegeu.

5) Que diÍiculdades eÉtá encontrando no
, prccesso.de qampanha?

Os Meios de ComunicaÇão Social nas
mãos da burguesia procuram encurtar os,es-
paços. O trabalhador ainda não tem claro a
questão polftica. O poder econômico está
agindo e tirando proveito da situação de penú-
ria do trabalhador.

6) Auê apoio espera dos túoúmentos Sln-
dical e Popular?- A burguesia'está muito bem articulada

e tem como mgta eleger 300 constituintes
nem que para isso gaste Czg 15 úilhóes ca-
da.

Os Movirnentos Sindióal e Popular preci-'
sam assumir que vivemos um ano que decidi-
rá os próximos 30 a 40 aryos. Existe o perigo
de os Movimentos Populare Sindical se auto.
censurarêm e acabarem não assumindo a di-
ÍÍcil tarefa de elêgêr rcpresentantes populares.

A Eimeira batalfxa é conseguir eleger
c-onstituintes 

- 
populares. Dêpois áe. eleitós,

náo abandoná-los.

ADAIR "ROCHA, candidato a deputado
estadua! pelo PT, RJ. ' ,./

, 1) Como se deu o prooesso de sua esco-
lha a candidato? t
' A. escolha da candidatura se dá a oartir

da atuaçáo .sindlbal, movimentos Dooulares,
orsanizaçáo'e oireçáo oó ÉÍã àãaãfiiú;;
campanha de 82 que me deu a 2e suplência
do PT.

O que me levou a aceitar Íoi o Íato de ter
de percorrer o caminho da coerência e da. responsabilidade polfticar com o compromisso
de,assumir encargos e Íunçóes que me levem
a Íortalecer a"luta popular. O processo da
transformação social também exige que pes-
soas. comprometidas e com representação

.sogi.al assumam lugares nas ínstituiçóes e na
polftica partidária.

:

3) Oualg,as propostes assumldrs?
Náo queremos apenas ser o porta-voz

das clásses populares. Queremos uma parti-
cipação eÍetiva dos setores populareê na
condução" polftica de nossa açáo. Nosso
man-dato de deputado estadual teiá a preocu-
pação de levar a ReÍorrna Agrária e á Cons- '

ütuintu numa perspectiva de àvanço na cons-
ciência e participação populares.

4.) Uma vez elelto, como pêtendà manter' seu compromisso com o povo?
A única Íorma de manter meu comoro-

misso é não atuar isoladamente. Criar cairais
permanentes de controle popular do mandato,
é a forma que vemos de'nós manter na iuü
popular._Criaremos um diálogo intenso com â
populaç{o,: prestando contaé de nossa ativi-
dade estàndo presente às lútas populares.

5) Que difiéutdades está encontrando nopÍocêssodêcampanha? --_.r -- -'-

.O e_squema montado pela burguesia para
- as eleiçóes é pra tirar os candidatos poóula-, res do páreo. O poder econômico é cietàrmi- "

nante. Como náo têmos nem poder econônni-
co, e nem vontade de cair ndsi" esqrã.âô.
temos de quebrar com criatividade e'presen-
ça direta os esquemas autoritários ou'e imoe-
dem â maioria da população de expiessar'as
'suas idéias e propostas.

6) Que apoio espera dos Movinrentos po-
pular e Sindlcat?

O mandato só será popular se ele Íor
construído a partir oe orgaàizàçoes oerãciã-
.trcas e transÍormadoras que sáo os movi-
mentos populares autônomos. Os militantes
do movimento popular são Íundamentais em
todo processo de campanha para que ele se
democratize, se popuàrize e se trànsiormã
num mandato.a serviço da organizaçáo e
Íortalecimento do Movímento eopülar e Ob pf.



ElÜCÍl]ITRÍl IIE AGEIITES DA PÍl

reproduÇão do saber que a escola de-
tém. Viu-se, então, que a educação é
um ato político. Por isso, ela está nas
mãos da classe que sabe manipulá-la.
aprop r,iando-se do .po§er.

Concluiu-se que o conhecimento
1ão é simples reprodução Íotográfica
daquilo que se vê, mas sim um ãto de
criação único. Por-isso mesmo, a'rela-
çãci do educadoi ôom o educando é
uma.re.lação dialogal, isto é, de igual
para igual.

Reuairam-se em Santa Teresa, Rio,
de 8 a 11 de julho, cerca de62 agentes
da Pastoral Operária, vindos de quase
todos os estados do Brasil. Eram pa-
üres, f reiras, .liberados estaduais e
diocesanos e afguns co'mpanheiros da
eiecutiva nacional. {

O encontro, se desenvolveu em três
etapa§:

- Estudo da Pedagogia e Metodo- .

logia da Educação Popular

- A espiritualidade do trabaÍtador

- Apresentação e discussão do pla-
no de formação

PEóAGORIA E METoDoLoGIA DA
EDUCAÇÃO POPULAR

. 
O estudo sobre a pedagogia e meto-

dologia. da ducação popular, assqsso-
rado pelo companheiro Barreto, foi de
grande importância. Partindo da ex-
periência que os próprios participantes'
têm da escola, se analisou o poddr de

ESPIRITUALIDADE DO
TRABALHADOR

Na reflexão sobre a espiritualidad
do trabalhador,,viu-sáque o trabalhr
dor tem uma profunda espiritualidad
cuja base é sua propriavida:.Esta espi
ritualidade está caracteiizada.. no Deu
ausente que faz aguentar; no Deu
ainda ausente que, além de Íaze
âguentar, faz resistir; no Deus ausent(
que faz reagir e pagar o preço (cruz)
no Deus presente que faz ser teimosc
na dor e na. cruz; no Deus present(
gue dá alegria (festeja, e isto não r
suportado pelo ininligo); no Deus qur
é festa, que celebra ê-evangeliza; e nc
lJeus que é dos pequenos, dos que sãc

O ambiente de companheirismo 'e

serjedade fez com que todo o encon-
tro fosse uma .renovação dos'compro-
missos de cada agehte com o mundo
do operário, com o Deus que é a Íavor
dos pequenos e pobres.

PEBfIT D0 GAIüIIIIIAT0 . IDEAI
Os agentes da Pastoral Operária,

reunidos em seu 39 [ncontro Nacio-
nal, levantaram alguns critérios sobre
que candidatos podemos assumir no
próximo pleito. Este levantamento de
critérios nasceu depois da discussão
sobre as eleições, a Constituinte e o
projeto político da PO.

O presénte momento de preparação
e campanha eleitoral pode ser traba-
lhado como um processo de educação
libertadora. Deve-se aproveitar esta
ocasião para anunciar a causa pela
qual. lutam os movimentos populares,
de base e sindical..

O trabalho de boca de urna é neced-
sário e f az parte do processo educati:
vo-libertador, se antecipado por um
trabalho, urna campanha conscienti-
zadora.

CANDIDATOS OUE MERECEM SER
VOTADOS

Merecem ser votados aqueles candi-'
datos que:

- fazem sua .campanha unida à luta
dos trabalh'adores;

- fazem de sua campanha um proces-
so educativolibertador: não são
simples catadores de votos;

D

- representam a classe trabalhadora,
tenham a prática de consciência
classista e estejam na defesa de ban-
deiras,' como Reforma Agrária se-
gundo proposta da CUT, CPT e Mo-
vimento dos Sem Terra; redução da
jornada de trabalho (40 horas se-.
manais); estabilidade no êmprego;
etc.;

- tenham uma visão libertadora da
opressão, defendendo não só os
direitos dos trabalhadores, mas
todos os marginalizados, como:
negros; mu lheres, índ,ios, migran-
tes, sem terra. EnÍim, os direitos

- tenham uma ação coletiva, criando
a consciência de que a candidatura
não é sua, rnas do povo que os
escolheü e elegeu: democracia par-

'ticipativa. Por isso, deve-se colo'car
para os candidatos que'tipo.de luta' se quer que eles assumam.

Na ação educativa deve-se trabalhai
para tirar do povo o pensamento co-
mum de que o militante, agora candí-
dato, estava antes interessado em sua
candidatura, ao entrar e atuar no mo-. vimento popular e sindical. Deve-se di,
zer em queis partidos se pode votar.

" ler o cuidado em valorizar aquelas
pessoas que, mesmo estando noutro' partido que não o nosso, estão na luta
e comprometidas com a causa dos tra
hal hadores.

, Concluindo, não podemos perder a
historia do. povo que sempre ioi enga-
nado, iludido pelos podeiosos e põ[-
tiqueiros. O exercício da democracia
acontece na base.

.cExlEilAnl'o--qg--r-e DE xAro, !.9q6 - c:E]ItTBf,Ánro po l3 DE IIATO 1986 - CBmnüÃBrO DO r DE rÀIe I



GntTÉntÍls nínllcÍls Á1tú*
PARA J" Ettd,
UOTAR BEM

Muitos hoje continuam dizendo que
a lgreja não pode se meter em "politi-
ca". Quem afirma isso não conhece a

Bíblia. Esta é a história do povo opri-
mido e explorâdo que com Deus busca
consciência e organização para conse-
guir vida plena. Vamos abrir o Novo
Testamento e tentar encontrar cri-
térios para votar bem em novembro.

cn ÉRIOS PARA BEM VOTAR

"Cuidado com os falsos Profetas. . .

disfarçados de ovelhas, mas'por dentro
§ão lobos selvagens. Vocês os conhe'

. cerão pelo que eles FAZEM. .. Toda
áruore boa dá fruta boa. . , Toda árvo'
re que não produz frutas boas é corta-
da e jogada no fogo" (Mt 7,15-20).
Conclusão: quem, já não deu frutos
bons para o poúo sofredor deve ser
jugado rto fogo já. Os partidos e can-
didatos que votaram contra as "Dire-
tas Já", que votaram contra a "As-
sembléia Nacional Constituinte", que
foram a favor dos "Pacotes", que não
lutaram pela defesa dos direitos dos
trabalhadores, dos favelados, dos
desempregados. . . devem ser cassados
já e jogados no fogo.

. Jesus disse: '?u te agrideço, Pai,
Senhor do céu e da-terra, Porque es-
condeste estas coisas aos sábios e en-
tendidos e as revelaste aos pequenas"
(Mt t X,25). Conclusão: tod.os os parj
tidos e candidatos que não escutam os
pequenos, os pobres, os trabalhadores,
os sem terra. . . serão candidatos que
não entenderão a sabedoria dos pobres
e a sabedoria de Deus. Os seus planos
serão d.e opressão e não de libertação.
E[es irão fazgr uma Constituição que
defenderá os interesses da cla3se opr€s:

,J

l
sora, exploradora e não os interesses
dos pobres. Também esses devem ser

iogados no fogo já.

'lesus ensÍna na casa de oração e os
qae o ouviram ficaram dmírados e
perguntaram: 'De onde vem a sabedo-
ria dele? E os milàgres que faz? Ele
não é filho do earpinteiro? Sua mãe
não ã Maria?. . . Onde que conseguiu
tudo ísso?' Por isso não-gueriam saber
dele" (Mt 13,53-57). Os trabalhadores
são sempre marginalizados, não se'

escuta a voz deles, pois são perigosos.
Assim aconteceu com os pàcotes do
Sarney, assim aconteceu nas "Diretas
Já". A política dos exploradores é
sempre de tentar anular a organização
e a força dos movimentos-dcjs pobres.

Outros textos que podem iluminar
nossa opção política:

Mateus 20,24-28; 21,28-32; 21,12-16;
21,33-43; 22,15-22; 24,4-14;
24,23-25: 26,3-5; 26,59i 27,
24.

Marcos 2,21-22; 2,23-27; 3,31-35; 4,
1-20; 4,30-32; 6,34-44; 7,1-
1 3; 8,31:33 ;9,33-37 ; 1 0, 1 7-3 1.

Lucas 1,52-53; 2,8-2A; 2,34-35; 3,3-
15; 4,1-13; 4,18-19; 6;,,2U26:
7,36-50; 10,25-37 12,49-52'
13,30; 14,1-6; 14,13; 14,15-
24; 14,34-35; 15,1-2; '15,11-

32; 16,13-15; 16,19-39; 18,1-
B; 18,9:14; 19,1-9; 20;11-2fr;
20:45-47;23,1-5.

João 8,2-11; 8,44; 10,7-18; 11,4*
47;20,21.

Pe. Luciano Marini
CPO - Santo André - SP

,, "TeFesína, 6 d9 agosto de lg86

Companheiros da CPO Nacional,

Estamos envíando algumas no-
vidades da Pastoral Operáría agui
em Teresina. Devido às grandes
conquÍstas que o movimento sin-
dícal atá conseguindo aqui, ulti-
mamentocom a vitóría da chapa
de oposição dós motoristas; ;ós
da Pastoral Operária sentimos a
necessidade de nos organizarmos
e apoiar cada vez mais a tutb sin.
dical. Aqui estamos arciculando
(apaiando) uma chapa de oposi-
ção para concorrer às próx'ímas.
'eleíçães da Construção Civí1.

lsso nos chama a atenção para
estarmos atentos ao movimento
sindical. No inhio do mês de ju-
lho tívemos uma greve de moto,
ristas, onde reívíndicavam a dimi-
nuíção da jornda de trabalho
para t horas e aumento salarial.
Foi positiva a greve, no momen-
to que as reivindicações foram
respeitadas

Teremos também' no' mês de
setembro, dias 5, 6 e 7, um en-

' contra sobre sindicalismo e con-
juntura com Adriano da CPO Na-
cional. Na oportunidade daremos
continuidade ao encontro de
abril.

lJm abraço e firnies na luta.

Ceiça
Pela Pastoral Operária de

Terêsina, P-|"

§lllrlAT-uiA AruAL - cat r,5,oo
A§llIAtuRA oE ApOtO - Cz$ SO,OO
A PARTTR DE to ASs. _ cz$ 12,00 (eól
PARA O EXTERIOR -'USi TO,
AVULSO - Cz$ t,S0

Envie sua contribuiç& par6:
SECRETARIADO NAcIoNAL
DA.PASToRAL oPERÁRIA
Av. Pres. Kennedy, í.861/l I
25020 - Duquede Caxias - RJ - Tcl.: 771.*



GnlTEnttls nínuctls ÁvÂ*
PARA & Brttt"L
UOTAB BEM

Muitos hoje continuam dizendo que
a lgreja não pode se meter em "políti-
ca". Quem afirma isso não conhece a
Bíblia. Esta é a história do povo opri-
mido e explorãdo que com Deus busca
consciência e organização para conse-
guir vida plena. Vamos abrir o Novo
Testamento e tentar encontrar cri-
térios para votar bem em novembro.

cRITÉRIoS PARA BEM VoTAR

"Cuidado com os falsos profetas. . .

disfarçados de ovelhas, mas-por dentro
são lobos selvagens. Vocês os conhe-

. cerão pelo que eles FAZEM. .. Toda
árvore boa dá fruta boa. . , Toda árvo-
re que não produz frutas boas é corta-
da e jogada no fogo." (Mt 2,15-20).
Conclusão: quem já não deu frutos
bons para o poúo sofredor deve ser
jugado rto fogo já. Os partidos e can-
didatos que votaram contra as "Dire-
tas Já", que votaram contra a "As-
sembléia Nacional Constituinte", que
foram a favor dos "Pacotes", que não
lutaram pela deÍesa dos direitos dos
trabalhadores, dos favelados, dos
desempregados. . . devem ser cassados
já e jogados no fogo.

Jesus disse'. "Eu te agraAeço, Pai,
Senhor do céu e da terra, porque es-
condeste esfas coisas aos sábios e en-
tendidos e as revelaste aos pequenos"
(Mt t 1,25lr. Conclusão: todos os par-
tidos e candidatos que não escutam os
pequenos, os pobres, os trabalhadores,
os sem terra. . . serão candidatos que
não entenderão a sabedoria dos pobres
e a sabedoria de Deus. Os seus planos
serão de opressão e não de libertação.
Eles irão fazgr.uma ConstituiÇão que
defenderá os interesses da claSse opreS:

sora, exploradora e não os interesses
Ços pobres. Também esses devem ser
jogados no fogo já.

'lesus ensina na casa de oração e os
que o ouviram ficaram dmirados e
perguntaram: 'De onde vem a sabedo-
ria dele? E os milâgres que faz? Ele
não é filho do Carpinteiro? Sua mãe
não é MarÍa?. . . Alnde oue conseouiu
tudo isso?' Por isso não'iueriam sáber
dele" (Mt 13,53-57). Os trabalhadores
são sempre marginalizados, não se
escuta a voz deles, pois são perigosos.
Assim aconteceu com os pacotes do'Sarney, assim aconteceu nas "Diretas
Já". A política dos exploradores é
sempre de tentar anular a organização
e a forC3 dos movimentos-dij§ pobres.

Outros textos que podem iluminar
nossa opção política:

,, "TeFesina,6 d9 agosto de lgg6

Companheiros da CpO Nacional,

Estamos envlando algumas no-
vidades da Pasioral Opõrária aoui
em Teresína. Devido às granàes
conquistas gue o movimento sin-
dical qtá conseguindo aqui, ulti-
mamente com a vitória da chapa
de oposição dós motoristas; ;ó:s
da Pastoral Operária sentimos a
necessidade de nos organizarmos
e apoiar cada vez mais a tutb sin,
d.ical. Aqui estamos articulando
(apoiando) uma chapa de oposi-
Çio para concorrer às próiimas
eleiçdes da Construção Civit.

lsso nos chama a atenção para
estarmos atentos ao movimento
sindical. No íntbio do mês de ju-
lho tÍvemos uma greve de moto.
ristas, onde reivindícavam a dimi-
nuíção da jornada de trabalho
para t horas e aumento salarial.
Foi posítiva a greve, no momen-
to que as reívindicações foram
respeitadas

Teremos também'no mês de
setembro, dias 5, 6 e 7, um en-
contra sobre sindicalismo e con-
juntura com Adriano da CPO Na-
cíonal. Na oportunidade daremos
continuidade ao encontro de
abrí1.

Um ,abraço e firrfies na luta.

Ceiça
Pela Pastorat Operária áe

Teresina, Pl"

Lucas

11,4ü

Pe. Luciano Marini
CPO - Santo André - Sp
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t raba lhado resí-,n €§ orupações de terrA,
, nás,elàiçõgs sindi is gr'has greves dos
ru,asg 6'milhôes' de. trabathãdores em

. , - .1.: ,-.. ,. .1.,, ..,Muitacoisa.acontêceú,,,ne§Is'dots

ano.s. A campanha pelas i'dire-tasf' fói, -

esrâ ziada,segu ndo oi i nteresses' conse r-
:

.vadores,.e.liberais,.qUeinstitqíram
autoritaríamehte d "Nova .Bepública'i;

' "Nova Rppública'r conservadorâi subi: "
m issa aos interesses mu lt in'acionais.

...: 
:.

tt

..-n.iz-*ãod,aclassetrabalhadora.eaclas-
' , ' se dominánte: Prova disto é o Ptano'de
, ;§stabi/,íàifu Emtúmica; .gqe imp-ôs .

,r-ul{lgrltariamg,,f§ y§ trabáL,?o,?r6,,,,

lSCU

= Conjuntqr:a
. país

' I r. ê 
'--':-----:

1' êleiçã.q dg direção nacional:

I

semblóia CoÍüstituintes Municip.b (ou por
bairros), para discutir-suas propostas.. 
, 'Atê sssa data, dois grupgs.'de fr$âlholàú

/ - ínteresse coletivol e no ,{e.rye$Ph-*"p9$gr

de setemb'ro, em Sâo P,aulo, locaf g coál
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mento 'da PO. Vamos cohscar tese
Aq fêstot"à|, Operária noBrasil. Como- : riÍrnho§:demilítantes.,'
:ôel$raLdmós'esses 

1 O anos?
- r' .rit!r.,a; '', - 

1 -'. :

. ,I [lUt il luü ug [,I f I lrlt€lÍ t,t€§.., -t' ,;\. .i.-r. : .: . _ 
.

b),A, 'no§sâ' Assembléia Nâeionâl tsÍdl ,

idé-ias!'
: : deeêm.brol86 será uÍÍl- i'momênte

.-' Pqi i- " ''f^aro ,r{nqsa.'''ttplehranãr1, ', Âiàr{q ' r''ãnracão.: Ainda, n'ãe.f§rte,-dessa,''' se lebração. Ainda,g{eryplo:. ..,- ' -',, ,,,.t -.,.r'_I 
.rtI,,'tgmoi,iq'ri,

- . )..

a) ,Rrcgrdar a n6ssa história, contan-' - o fAreft,os.Q,,

r«'iia do que.faremos:e como

: ' ,-'; do-t Írasceu. e tomo, nesss dgz Prscisamos de cont.ribuiçõ€s, su(ps-
.:,...Ê.no§se.organÊop ecresôóü'a Pastó ,..,.t§es;,É $eçs$-r:ioqseínasÉases (pãô ""
r':ial,gperiírla. Serg uni.dosiê - (tal_, quias, dioceses, ç1ados e regionais) ser',:ral,Operiírlá. Serg unl.dosiê.- (tal-: quias, dioceses, eetados e regionals) se

vêe,lúm'" livro?) contando e docu- : oryanÍ-zeryl 'celebraç&s.^ O 'que voOê

,, ; lf$l*^'!91'-P9;j{T§d!iJ§ Xt':"] P^3Y:l#H?::1""::gr
sugere? ce

ldãln§ça ' caníiãrraál Vamosl entre ', r.ne l as. .cgrytlqôes 'Diocesanas e 'E!tq
' üitàiãlõuü "ffiffitui.;õ;'ffi . dúais ebtão oiscutinoo esiiqr{esiá?
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"Fortáeiza,

.Viva

,,Nãó-,hái-dúvj,üq Qyê' g pácote;. Fârp
er engolifu, tinhg que ter algt+m 6'
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defde 19781, soridos à, coniun.,
-r-'

tül ecqnomica que se pfevia. pr

I iS6; rnaisa perspeclivafuelehões e' '

-gue'qrn
Ína avartsarlçin'da maÍsj '

ue era'

' tà Suràreendeq os nAovirnentos Popu-
r lar e Sindical. As centrais'dos trabalha-e,§[ad iça l, ]As.,ce Rtrai§, dô§i t raba Íh a-

t"de,foffiai'diferenciada,r

I ciiti §..,;11bütudd'cõü-se iô.n1rária ..1',,' medidas por causa. do arrocho salarial

ÉnOs ánroe*rado.,..:); :, ., -'' usou dois;pesos e duas medidásr para,

- estabeleceu a escqla ryrov.el de@ cônçlar os salár'ros g-qs pr.eços..Eq,
(reaiustes automáticds â perftir de . .gúanto.cc-rgelou o salario4àlaqdiq,
2@/" !e lpflaçâo acumu{ada. , Se a , corgelou os preços no seu ponto mais
'infl@ ficar muito terypo abaixo ,alto. j : ' , , 

".'.-..,
T - OEALÂRIO MíNIMO

. E ô ql ,ôggvernofêe coú o salárie
, rrínimo? (No Brasi a 4üÁ da populryão

econqmicamente ativa ganha Até 1 sa
, lár"ii-, 1Rínirno ;. çercd de- 22, fn'itnag§ ifê

, ' aP-q,lhdo.rg§Ir' , 1 ',' 
o ,, "': ,' '. ,_

',',' .'t Novamentê preiudicôu ' ó, 'trabalha!,'

. 
: - FT'**fn§ [,i'_El{,ryo:ry{nimô .

vembro o IPCA'foi de 11,12%, en?
dezernbro .13,36%, em ianeiro,de 86
J6,23% e em fevereiro 14,36oÁ. O ,

total acumulado foi de 67 ,43ib. , 
.'- .- 'Díante: ,disso= ói salár,io',.#fnimq dê-i

: novembro gtyqtia pÍssa.E, a§lora €m
' :' março par.bll ;004 cruzado§.. ri:,. -. ", -,,,,

- Mas o gover:no, nurh passo 4g Tagi-§ câi elevotr este saláris :pâÍâ 804'cru-'
zados.. Com-isso {ecre1gT' o .roubg

': 1 ", ,.imensál 
''-'de 

,?696 'do safár[o'. de -- ri'
',,- : tffiS§,, de, amláriadrq,fa c â.{'fte-;"
,i, .' seS,,,i:rm â§$álarliaú será*rsubado, êr,rà

.....d€ndo,,..,,hi.]'.-
,:- estabeJec€u o - s,eguró-&semmrego

(f$ida incónstitucional, pois atÍn-
' g.irá ,ape.nry peduer-líssima parcela

dos àssalariados assim me$no por
--" ,'AÍigmi4,mgSgS..,,,):;',.,' ;' , ,',.l' ''!'

: .,, ,,' §es,,üm. a§$AlaflatlO. §êÍã,'fOUbadO êütt,' mais $e um salg$o"míniqg)._ , ** 'l

Este salário ryínr-*" ,ifiqsto, 
.dFsu-

, 
" ,[eano ,+ in . itueiona!;;.d,Cúerià', sê'í', "'tà gsm,rirüi*ç§ seguh-#'ô,D{ Effi;'' ' .: ': ':'



_w-.,--,e4.. .. ? . ,, .prrputÍui..Elld prnut,Pt.l.dçér,l I,IJ(JB IIUG_.
lrata-se.dg capitalisrno.intemacio- t biar a iooada do ooveino: úrá.oue-o

il. Iotça,ldg, gagq_'sob.sua depen- . tBOpEiá-e Sarnei p,ennqnçeÍá- àito faa-pilnctpa§

Sarné!Í tatà"eú ,sobeianía nacic.,.,,,§ârhÍly, fala" em. .sdbergnía'Racb nâ|.
Na'prática abre espaçCIs na política à"espqços nã pôJ â de -

Pois é, cornpanheirosl Não mudou
nada ,,àm,.'relaçâo,l à ,dÍüidá, ,extêrrraj 

,

Brasil continua entregardo tsdo seu-
orêsclmento econômíco aos cofres .

intgrnaqionaís, .,. 
rt' l' .''-t.,,. t. -..1-' 

-'

.Cgmpre @r fim a estasangria de 12
bilhões de dó,lares anqais de juros; ali-
msffi ô tir.âoà' dâ": bôc",.do=ãóío-,ttàir,'.,.
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O proieto foí reieitado, mã ? pol

tjca, i ntervêncionlsta continua. Agot
Íiúis desearda: continua nos esforçr
de Re.agan para aymeltar o apg.tg- t

', fiânceiró ie arrnar-,,àbd.ista .âos, ",§ói
tras'i, ro bloqu,elg ffionômicc),'Íro !ry

: 
:, nffiêntô dos "'rebe[desÍ''é- dps- botdi
, do-$ dofq.?,.ff1icrysdestac665 par

,'r-düjffip
Nicaragua; comp'osta por 1,8 compa-

=nheiror de São Paulo, Rio dê Janei-
.,,Fo,',B iô.G rarid g d g' Sui -e,§a-ntâ 6-a,ta'

.#íiíá;iús guai§ iôrám aj ar- duránte,
' .--14 -li^i a; ^rrlLai+.t lla ;qÍA rr4r'Drn-

cional bara o sucesso da Colheita do
café _d_óste aÍro (produto responsável
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PELA TIBERDADE DE IIHGAI{IZACÃO SII{DIGAI
I classe trabalhadora brasileira tem Íeito, ao longo

das dümm anos, um gigantesco esfoço para diminuir a
exphrsão que sofre nas máos da burguesia local e do im-
perid*snro. Para tanto, teve de desenvolver.suas organiza'
ç@.e classe e educar, na lut4 toda uma nôva geraçáo de
tidrarp capazes de dirigi-las.

.r.

â ,.rr" dominante tem respondido de várias maner-
16 ã.€ste processo de organizaçgo dog.trabalhadores. Nc
21'ffi de ditadura a perseguição polÍtica era aberta e di-
reb. 'Os trabalhadores erar -ameaçados, 

cassados, assa§'
sin#,'ltorturados, §anidos, presó, etc. A estratégia jun'
aansrtâ da burguesía erâ a violência pura e simples..Mas
a c{me .dorninJnte preocupouse também nesse. período,
e{r §e ãt1lar com toào um'conjunto,de leis arbitrárias, por
eta #orâOas, aprovadas e utilizadas em benefÍcio própno.

Com iso, tentou legitimar a polÍtica de repressão aos direi-
tos dre trabalhadores.

U * a *Nova República" cort sua promessa de de-
mOs.e**ryáo, ffiffi a situaçáo não mudou. No campo, -oo
faaeaáeiÍds organizam bandos pàamilitares colrl a anuên-
cia'§Éw participação das autoridades para assassinar tra:
bdfrdonis rurais,-Em 1986, mais trabalhadores rurais têm
si&' tsassinadm que nos anos passados. A burg-uesia ru-
ral sS orgpniza tp União Democrática Ruralista (UDR), para
nrern*grb banditismo. São alvos prediletos de seus pÍsto
l&,s dirigentes sindicais rurais, os padres e freiras da
CfE fim, toOos os que lutam pela organização dm tfa-

ry1hr* no campo.
:

H a ci,:taOe, para efeitos de propagand-as, a classe do'
m&lante, delr riovo enÍeite para sua- polÍtica repressiva
Ar*m&:que náo mais se comele arbitrariedade. Mas ela
dqÊuffià os trabalhadores, usando leis herdadas dos gôver-
iui U"Otaoura (conro a,LSN), ou leis pertencentes a épo
c* @.rrantistas (conno a lei anti-greve, da resppnsabili-
dedo ê Ulisses Guimaráes). Ainda para mostrar.que para

as *es dominantes a luia dos tra"balhadores é caso de
p@rryocessal'l os militantes sindicais.(caso dos 33.da
Gilü+ ffi'SP). Mas não usam as mesmas lels aos que oes'
t*aian o'PáÍs. Estes sirn, atentadores coRtra os interes:
seê @üvm da naçáo brasileira

'LÉ' r-

,Et*u fazem o mesmo que os militares, cometem ar-
tiÉüffiddes sob rótulo de cumprimentó da tei.

U q exemplo clâio disso é a continuidade da intgrven-
ção no Sindicato dos Metatúrgicos dê Limeira 1Se;. É,uma
Íorma de barar o avanço da CUT nessa base sindical. '

Mas a estrâtégia burguesa de ataque aos trabalhado
res, não se baseia táo só na re-edição do passado. Tem
avarçado.

DEMOCRAGn JÁ PARA os TRABALHADoRES

Jl Or, trabalhadores brasileiros, somos cientes que 6
nossos direítos serão respeitados sorente se nós lutarmos
por eles. Sabemos que o Íim da exploração que soÍremos
depende em grande parte do avanço das noss'as organiza-
ções. Por isso, estamos decididos a Íaz&las avarçai e d+
íendàl as. R ecl am amos das autori dades naci onais garanti as
para o exercÍcio da atividade sindical. Desafiamos] eÍTl es-
pecial, o ministro Almir Pazzianotto, a se posicionar sobre
estes acontecimentos.

Conclamos os trabalhadores brasileiros e o povo todo
a deÍender no processo Constituinte, as liberdadeô e garan-
tias à organizaçáo dos trabalhadores.

Finãlmente, em conhecimento do que está em jogo
nesta lutA aÍirmamos nossa decisão de defender nossas
organizações com todos os meios ao nosso alcance:

- pelo Íim das leis repressivas
- beto Íim da ditadurà patronal nas fábricas
- pelo fim da violência dos latiÍundiários
- iremocracia já para os trabalhadores

(Martisalém Covas Pontes)

'-:rr1,JftÊb orientado a atacar as organizações e liderarças
dc &lhadores.I &a isso, até hoje não desmontaram nem uma vÍr-
g.ta{l* fodo o entulho autoritário acumulado pela ditadura
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... E os assassinatos de campone'
ses sem terra e sindicalistas rurais vão
acontecendo e Íicando impunes.

Durante a greve dos barrcários em
setembro, a "Nova' Flepública' mostrou
sua,concepÇáo de democracia. Tendo o
minisüo da Justiça à'frente da operação,
o governo articulou uma ação de impac-

to social através dos Meios de Comuni-
cação e, ao mesmo tempo, preparou
uma açáo repressiva, caso a greve con-
tinuasse após decretada sua ilegalidade.

"Os banqueiros usara"n as reu-
niões de negociaçáo antàriores à greve
apenas para ganhar tempó. lam às reu-
niões dispostos a náo negociar nada.
Com seu pessoal de conÍiança prepara-
do para fazer as agências funcionarem,
os banqueiros, simplesmente, esperaram
o dia da greve e apressaram-se em pedir
a decretaçáo da ilegalidade do movi-
mentol', garantindo assim a repressão.

O Ministro da Justiça representou
bem seu papgl de advolado'dos ban-
queiros. O estado brasileiro mostrou
mais uma vez que está a serviço do
grande capital: latifundiários,. banqueiros,
industriais, grandes comerciantes e capi-
tal transnacional.

Esta polÍtica repressiva do governo
contra os Íabalhadores no.legÍtimo dirgi-
to de greve, faz parte de uma estratégia
patronal, éxposta numa entrevista pelo
senhor Júlio Lobos, consultor das maio-
res empresas do paÍs, à Revista VEJA
de 24 de setembro 86.

Diz este senhon "Uma coisa é ne,
gociar com grevistas, sem polÍcia e com
piquetes, outra coisa é negociar um
acordo com a preserça da polÍcia e sem
piquetes nas portas das ehpresas."

Como obseruamos, os patróes e o
goüerno continuam tratando â greve co
mo uma questão de polÍcia.

Ferreirinha - CEDAC

O Estado Brasileiro vem tratando
as greves dos trabalhadores como uma
questão de polÍcia. Em conseqüência,
Reste ano, dois trabalhadores rurais da
cidade de Leme, SP e.um operário das
indústrias de calçados do RS, Sapiranga,
Íoram assassinados pela.repressão poli-
cial.

DITADURA PATRÍIIIAI

Se, para ganhar votos, a burguesia
precisa mudar seu discurso, toda essa
encenação acabâ quando transpomos as
portas das gmpresas. Dentro, reina a
mais absoluta e descarnada ditadura. Lá
ela isola os dirigentes sindicais dos tra-
balhadores, demite aos que tentam fazer
organizações no local de trabalho (como
Comissões de Fábrica), persegue aos
cipeiros que se atrevem a cumprir com
suas obrigaçóes Íiscalizadoras; amedron-
ta os trabalhadores que querem protes-
tar, etc. Em resumo, é dentro da Íábrica
que se reencontra o discurso burguês
cor a prática burguesa para o patráo
todos os direitos são seus, enquanto que
todos os direitos dos trabalhadores sáo
subversáo.

São subversáo porque pretendem
disputar o poder despótico que ele tem
na "sua" fábrica, na "sua", propriedade,

ooder oue se exerce sobre os seres hu-
inanos.'Seres que para ele, porém, têm
menos valor que suas máquinas.

Consciente que toda a violência
pública acaba ficando contra seus int+
resses eleitorais, as classes dominantes
estáo dedenvolvendo uma violência "pri-
vada", as claàses dominantes es!ão de-
senvolvendo uma violência "privada".
Fazem das Íábricas campos de concen-
tração. Para tanto, desconhecem o man-
dato sindical, passam por cima da esta-
bilidade dos dirigentes, proÍbem a entia-
da de representantes do"sindicato na
empresa, perseguem aos sindicalizados,
etc.

Centenas de dirigentes sindicais,
membros de Comissóes de Fábric4 ci-
peiros, e militantes sindicais, têm sido
demitidos desde a instauraçáo da "Nova
Repúblical'. Ou para ocultar ainda mais,

e:"privatiza/' melhbr essa violênci4 as
empresas pagarn os ordenados dos tra-
balhadores com estabilidade "em casa",
cotr'ro uma Íorma de tirar todo o conteú-
do do seu mandato. Enfim, trata-se de
acabar com qualquer direito polÍtico dôs
trabalhadores dentro das empresas. O
grito de guerra dos empresários é este:
oNenhuma organização no local de tra-
balho!" Essa é a melhor garantia de im-
punidade para a ditadura patronal no in-
terior das empresas.

Só no caso do Sindicato dos Tra-
balhadores nas lndústías Plásticas de
Sáo Paulo, há 21 diretores impedidos de
entrar para trabalhar nas Íábricas, e em
conseqüêncía, impedidos de exercer seu
mandato sindical (Martisalém Covas
Pontes, Presidente STI Material
Plástico de S. Paulo).



Gs EHGÍ1 ffiTffi{} mfr§ CEBs

, - Que as CEBs dêem sua contri-
buiçáo concreta para a elaboração de

uma Constituiçáo que corresponda a,
rnteresses populares, apoiando ativio
des tais como:

o Rornaria à BrasÍlia durante
Congresso Constitui nte;r assembléia constituinte simull
nea, de cunho popular;

r organizar a nÍvel local comit,
populares. e_mãnter em nÍvel nacior
uma comissão permanente para acor
panhar os trabalhos do Congresso Cor
tituinte, no sentido de garantir os direii
do povo oprimido;. plebiscito nacional para a apÍ
ciação popular da nova Constituiçáo;

o versão popular da nova Cons
tuiçáo.

1647 pessoas, 742 representando
as bases das CEBs de todo o Brasil,
realizaram em Trindade, GO, de 21 a25
de julho de 1986, o 6e Encontro !nte-
reclesial de CEBs.

Foi um grande momento de parti-
lh4 reflexão e celebraçáo.

Primeiro dia

No primeiro di4 os participantes do
encontro trocaram idéias sobre o novo
jeito de ser lgrela Viram a foça da
Palavra de Deus na caminhada das ce.
munidades e na luta pela transÍormação
da sociedade.

Viram que é missão das CEBs
ajudar'cada pessoa a ser mais gente,
assumindo cada vez mais a causa do
oprimido e, com isto, ajudar todos a par-
ticiparem de Íorma . consciente, como
semente de transformaçáo.

Segundo dia

No segundo dia, refletindo sobre a
sua luta pa sociedade, declararam:

- E importante a ação polÍtica dos
cristão, pois, sem a polÍtica náô chega-
mos a lugar nenhum;

- as CEBs devem,chegar a uma
definição mais clara na questáo partidá-
ria: discutir o prcarama dos partidos e o
perÍil dos candidatos, e. veriÍicar se eles
têm um compromisso real com o"povo;' - as CEBs devem Íavorecer,
apoiar e acompanhar os militantes que
estáo à Írente da luta

Terceiro dia

No terceiro diq refletiram sobre o
problema da tena na cidade e nobampo.
Convidaram todas as pessoas a entra-
rem com toda Íirmeza e fé na luta pela
Fleforma Agrária do Povo, em busca da
Terra Prometida

PROPOSTAS APRESENTADAS

O encontro apÍesentou, entre ou-
tras, esta propmta

MUTHEBES ilÍl SÍil000
A campanha internacional "mulhe.

res no sÍnodo dos bispos" continua
Íirme.' Dia 16 de outubro de 1986, D,
AloÍsio Lorscheider trouxe de Roma a
alegre notÍcia

- A mulher está em alta no sÍnodo!
Podenr ser considerados como g3ranti-
dos o tema "mulher na lgreja e na socie-
dade" na pauta do sfnodo de 1987 e a
participação de mulheres no mesmo. I

D. AloÍsio inÍormou que as confe.
rências episcopais de diveisos paÍses fi-
zeram propostas neste sentido. Conver-
soü-se até com o Papa sobre o assun-
to...

ESTUDO DO NOVO DOCUMENTO

A Comissão Preparatória do
SÍnodo recomenda o estudo do novo
documento de preparação ao SÍnodo;
chamado "lnstrumentum laboris" (lns-
trumento de trabalho). Pede que os di-
vetsos grupos enviem as suas propostas
e sugestÕes ao seu bispo,local (nós da
CPO Nacional sugerimos que a Pastoral
Operária local estude o documento Íe-
Vantando sugestões, principalmente
quanto à questáo da mulher, seu traba-
lho e as violências de que é vÍtima na
lgreia' e na sociedade).

PROPOSTA DA EQUIPE
DA CAMPANHA

Durante a preparaçáo do SÍnodo Íi-
cou claro que, além dos representantes
dos diversos movimentos, serão corivi-
dados também outros leigos. Mas a

Csnissão Preparatória náo chegou a r.

consenso a respeito da maneira cor
deveria escolher os leigos a serem c(
vidados.* Por isso .a Eqpipe da Campan
lnternacional sugere:

Cada Continente escolha nr
encontro de leigos, 5 mulheres e
homens como seus representant
no SÍnodo.

Pede que os grupos enviem s
opinião e sugestáo até'maio de 191
quando a Cornissáo Preparatória se rr
nirá novamente e decidirá este detalhe

Pe. Teodoro Rohner
Caixa Postal, 572
60835 Fortaleza - C



. Durante as negociações o empresariado é
orientado:

- Não faça concessões espontâneas;l

- "seja objetivo, náo emocional, leal, res-
peitoso e não radical. exigindo o mesmo da
outra parte";

- não acolha reivindicações que resolvam
problemas de curto prazo, mas criem com-
promissos insuportáveis para o futuro";

- náo conceda "nada por pressão".

3. r{s greves

"O manual dá ênfase à negociação. Mas a
greve, se eclodir; deve ser considerada como
um fator normal, previsível. Nesta fase, porém
a fiÍÍÍeza de atitucie por parte do empregador
é decisiva":

- Não procure livrar-se da greve apressa-
damente;

- "procure manter seu pessoal bem in-
fo:rmado; se necessáiio e possível, utilize a
contra-lnloÍÍnaÇao ,

- "se acliar necessário ou convenientê,
soiicite a proteção policial, mas não espere que
ela seja remédio decisivo";

- "evite choque de forças entre trabalha-
dores ou pessoal do sindicato e a chefia";

- "nãd. premie os grevistas: desconte as
horas paradas dos grevistas e o 139 proporcio-
nal. Desconte o total de uma só vez."

4" O pós-grevc

- No final de uma greve não adote medi-
das disciplinares contra o trabalhador por ter
participado'de greves, "ainda que ilegais".
Mas estas'nnedidas devem sel apücadas, sem
exceção, contra os líderes e aqueles que, du-
rante o movimento, praticaram violências
contra pessoas ou bens (Fontes: FSP 7/10/86,
Gazeta Mercantil 2t l)t86, JB 2l 10186).

PARA REFLETIR

- O que está por trás destas orientações
patronais?

= O que elas significam para o movimento
sindical?

, - lá sentimos os efeitos destas orientações
em nosso movimento reivindicatório? Como
aconteeeu? Como reagimos? Em que falha-
mos? Em que acertamos?

- Como o movimento sindical deveria agir
daqui prá frente diante destas orientações?

ASSINATUBA ANUAL - Cz$ 30,ü)
ASSINATURA DE APOIO - CZ$ 1OO,OO

. A PARTIB DE 10 ASS. - Cz$45,00
PAEh O EXTEÊIOR - US$ 10.
AVULSO - Cz$ 3,Q0

Envlê sua contribuição para:
SEcRETARIADO NACIgNAL
DA PASTORAL OFERARIA

Av. Pres. Kennedy 1861/1 1

25.0m - Duque de Caxias - RJ - tel.: 771-3459

O "Movimento de Unidade Empr.esarial"
da FIESP (Federação das Indústrias no Estado
de São Paulo) está distribuindo às 70 mil in-
dústrias no estado de São Parilo uma cartilha
orientando os empresários em momentos de

Sreves.

OBJETIVOS DA CÁR'TILHA

A cartilha, "Prevenção e superaçáo de
crises", segundo Roberto Della Manna, seu
coordenador, visa:

- aproximar empresários e trabalhadores
neutralizando a aç@3da CUT e da CGT;

- adotar, a . médio e longo prazos, uma
postura "harmônica" para previnir, superar as.

crises no relacionamento com os trabalhado-
'!

res.
"Queremos que essa relaçâo naturalmente

conflitante entre capital e trabalho seja admi-
nistrada com toda a transparência possível,
sq[-e.disciplina explígita que respeite os -valo-
res iitdividuais do trabalhador e defenda os Ie-
gítimosinteresses da emp1esa".

A CARTILHA

A carülha se divide em quatro partes:

l. Medidas preventivas

- "Cumpra e exija ri§orosamente o curn-
primento das leis";

- "treine a chefia para o relacionamento
humano dentrb da emprêsa";

- "receba com norrnalidade a participação
de seu pessoal em organizaçóes sindicais e
movimentos reivindicatórios" ;

' náo persônalize suas relações com os
sindicalistas;

- esteje iqformado sobre outras negocia-
ções do setor;

- entre em contato com o sindicato patro-
nal;
' * nunca se aproveite da greve do concúr-

rente.
O empresariado ainda é aconselhado a or-

ganizar um sistema para recêber sugestóes.e
queixas dos empregados, mas com a ressalva:
"Impeça qualquer forma de participação dos
trabalhadores nas decisóes da empresa."

J-Md;
§" ffi,&-"§,

En 27, 28 de setembro de
1986, a Pastoral Operária do Re-
gional Sul 1 (SP) realizou em
Americana a sua Assembléia.
Participaram dela delegados de

18 dioceses e convic;,dos da CPT,

iOC e P0 Paraná.

A assembléia concluiu qu'e a
Pastoral 0perária surgiu como
uma resposta às neces§idades
dos operários cristãos. Ela é uma
ligação entre a fé, a luta operária
e a realidade.

Destacou como
Pastoral 0perária:

papel da

- lncentivar a organização da

classe trabalhadora;

- a formação dos trabalha-
dores cristãos â nÍvel sindical,
econômico, polftico e teolÓgico;

- a construção do reiRo, re-
tomando o que Jesus Cristo pre-
gou e deixou em seu tempo, tendo
uma pedagogia transformadora,
transformando-nos em pessoas

novas e conscientes.
é impoftante assumirmos a

militância partidária. Mas como ter
uma proposta concreta dissÔ?

- a P0 é da lgreja enquanto
missão e não enquanto finalidade.

PERSPE TffAS PARA'87.

- Reforçar a luta constituinte
e pela Reforma Agrária;

- continuar a discussão
Constituinte no sentido de eobrar
dos eleitos o cumprimento de sua
plataÍorma;

- participar dos sindicatos e

- estudar as resoluções do

Congresso da CUT;

- Íormar novos quadros, gru-
pos e liberados;

- buscar maior entrosamento
com a Pastoral de Conjunto;

- acompanhar mais o regio-
nal.



MENSAGEI.I DE NATAL

A PASTORAL OPERÁRIA,

por ocasião do Aniversário do Senhor natal de 1986

e Ano Novo de L9B7 - ano da Constituinte

Louva a Deus por todas as lutas
e conquistas realizadas durante os l0 anos de sua história,

Reafirma seu compromisso de fidelidade à Classe Operária

e ao Evangelho.

Comemora o aniversário do Senhor

e o Centenário do ls de Maio

Comemora o aniversário do Senhor

e os l0 anos de Pastoral de mudanças!

A todos os membros da Pastoral Operária, seus amigos

e todos os trabalhadores do Brasil
a consciência de que a Justiça brilha e vaÍ brilhar!

0 Senhor há de vir e já está entre nós.

PreParemos os caminhos!

NATAL DE L986 - ANO NOVO DE L9872

EsperanÇa, Luta e Vida Nova!
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EIIITÍlRIAI.

Nova Repúbli.ca donde vens? Fara onde vais?

0 que tens de .novo?
Serão novos teus belos discursos?
Não temes chamar estúpido ao povo que

debochando traítes na "Ditetas Jár', na

convocação da Constituinte, nos pacotes de

arrocho salariaI, no arremedo de Reforma
Agr,ária, na repressão?

E c-ontinuas leiloando a qação ao capital
transnacional. . .

Será nova.a forma como tratas o trabalhador
e seus interêsses?

0 que aprendestes durante o regime militar
agora executas com perfeição, sob a roupagem
dô'irnOVor' '

0 teu novo cheira mofo, cocruPção,
reptessão, espancamentos, impunidades,
entre.guisrnc, enganação Cheira morte", Nova
Repúb1ica.

Não temes esboletear o povo e a seguir vir
pedir seu voto para te manteres no poder?

Nova.República, o sângue que te mantém é o

sangue da anti-po1ítica, a mentita, o jogo
de interesses, a nãd,pa'rticipação popular...

Jogas bem. Tens as cartas marcadas.
Controlas até o calendário naciôna1.

Antecipas ou atrasas os e-veentos nacionais
confotme te convém. Tudo para não dar tempo
para o povo se organizar, mobiIizar...

Enganastes.
T,entas eontinuar enganand.o o povo com se.us

dié'ô.ursos eleitorreiros à caça de votos....

Mes'como continuar enganando: '

-.s.e o. Pf ano Cruzado faliu?
- se na Reforma AgrárÍa só tomas

providências para' salvar os interesses dos
latifundiários e das empresas no campo? Teu

m.inistro da Justiça está à al-turado que és.
Assassinatos de camponeses e sindicalistas
rurais vãoacontecendo e seus mandantes e

executores vão ficando impunes. . .

- se tratas. o's interesses dos
.tiabalha.dores como c'asô de po1ícia? Reprimes
de .Norte a Su1, de Leste a 0este
trabalhador. Reprimes. Reprimes. Matas...

ilÍlUA REPÚMIGA?

Em São Luís, MA, por sueessivos fins de

semanas d'escestes o porrete sobre os

comerciáricis em caminhada.
Em Sapiranga, RS, em f0 de-setembro,

assassinagtes com um tiro na nuca o

coppanheiro Carfos DornelIes Rodrigues, jovem

ca1çadista de 20 anos de idade, a.o findar a

greve da calegoria. Vergonha' Nova RepÚb1ica,
exportas ca1çados, recebes em dó1ar e não '

fostes c.apaz de ceder em nada às
reivindicações desses co'mpan§eiros.

ôo*o continuar enganando:
- se con.tinuas niat.ando Carlos Dornel]es nas

intimidações u demissões em massa, nos

espancament.os dos trabalhadores?
- se lens as cartas marcadas para.as

eleições? Vais usando habilmente inúmeros
mecani.smos para fazer a maioria do's

governadores e parJ.amen!ares. Vais mudando

regras. do jogo eleitoral de acordo com a

conveniência. Vais aplicando a operação
tarrtaruga na entrega dqs tÍtulos eleitorais'
É claro, nds áreas onde .o. eleitorado tem 

.

forte tendêncÍa de votar .na oposiçã0.
rt

Tudo isto vais fazendo à luz das eleições'
Seguras daqui. Seguras dali. 0 povo não Iode
descobrir quem és antes das eleições. Senã0" '

E depois b que virá?
Que interesses oCongresso Constituinte

defenderá?
Como os Maciéi.s e os Ulisses, abutres da

república'velha; dividirão entre si os

§u
t;



JOAO PAULO LIMA E STI \IA/'
JOÃO PAULO LIMA E SILVA, CANdidAtO A
deputado federat Constituínte'peto Éi; ÉE:

1) Como se deu o processo de sua esco-
lha a candidato?

Há muito tempo entre os companheiros
discutia-se a necessidade de ampliâr a atua-
ção sindical no campo polftico, inólusive àtra-
vés de candidatos operários. Uro grupo de
companheiros viram em mim a posóibilidade
de.uma candidatura operária representativa, e
Íorjada .na luta, nos conflitos de classe, uma
alternativa para os trabalhadores

2) Porguevocêaceitou?

. Porque acho 'que a conjuntura polftica
exrg-e uma representaçáo dos trabalhadores
no Parlamento, mesmo sendo burguês. Acei-
tei atendendo a anseios dos compãnheiroJão .

movimento popular e operário. e iamOém por_
que a gente pode ter na êxperiência párta_
mentar uma prática alternativa à_que esiá co_
rocada agora.

3) Quais as propostas assumidas?

Primeiro é um compromísso com a clas- '
se trabalhadora, a partir de suas bandeiras dL
Iuta: redução da jornada de trabalho. autono-
mia e liberdade sindical, direito de srêrà, Rã-
Íorma Agrária, 

-desmantêtamentá oã ápálerno
repres.sivo. Enfim, a construção de uma so-
credade socialista, onde a claSse ooerária
possa exercer o poder. Uma atenção esoecial
para os mais oprimidos e margiáalizados,.e-
para acabar com a discriminação da mulher,
dos negros e de outras minorias.

4) Uma vez elelto, como pÍetende manter
seu comproÍ.nisso com o povo?

Estimulando e ajudando a organizaçáo
operâna e popular, discutindo com a mesrna
p{opostas a serem encaminhadas através dà
projetos, desmascarando assim o parlamento,

ErEt$0rs lgs6
. -Tendo em mente ás eleições parlamentarcs Çe 86, continuamos a publicar entrcvis-
las iynlo a candidatos comprbmetidos com a c"rú p.;prr";:ãper;lnns dessa Íorma es..tar ajudando o trabalhador a formar o perfil do seu candidato.

á
-/l',/?-/----

que está voltado para bs interesses da mino-
.na.

5) Que dificuldades está encontrando no
prccesso da campanha?

A primeira é com o tipo de polftica utiliza_
da com a populaçâo, de ôtienteÍismo'e assiJ-
tencialismo, que diÍiculta o entendimento de
uma proposta difere4te,

Uma outra dificuldade é Íinanceira, em
relação à campanha, porque o que eu gânho
só dá para a sobrevivência.

-. Uma outra dificuldade surge dentro do
próprio movimento operárío, on'ae um certó
setor, pelo fato de eu iniciar minha militância
polftica na JOC, acha que minha candidátu;;
expressa uma posição social-democrata.

6) Que apoio espera dos Movimentos Sin-
dical e Popular?

. Espero total apoio'do movimônto, res-
peitando as posiçôes polfticas de cada. um.
Além da ajuda em divulgar as propostas e o
programa, . espero poder, através do movi-
mento,.realizar debates nas áreas, para poder
discutir com os grypos de base aê'propbstas -a serem encamiàhadas, e principalmente
aproveitar a campanha para Íorialecdr a orqa-
nizaçáo do movimento operário.

LUÍS El-IAVES

LUíS. CHAVE_S_, candidato a deputado
estadual pelo PT, MG.

1) Como se deu o prrcesso de sua esco-
lha como candidato? ,

Quando inicieí o trabalho na regiáo Norte
de Minas em 1980, existiam poucoã sindica-
tos 

_e muitos problemas, grilàgens de têrra,
pnsoes, espaneamentos, mortes, etc. lnicia-
mos um trabalho de organizaçãó dos traba-
lhadores, principalmente possôiros. oara ià-
sistirem. Apesar das diÍiculdades, váiios sin_

19t". Íàram Sendo fundados. Em 1982. como assessor educacional Oa rrfaÉúê -tu
procurado. por alguns compannetios''lai
:9!^colr" ! à 

.eteiç ão para .estaáuat. rrrao aéite
porqqe não havia coÁoiçâo oe qm úml;a-ü,tho. Depois criamos a' Cpf nàsio;ãr;iipassei .para 

.a coordenação. óóÀii"r"i ,,
Le_smo trabalho .junto aos trabalhadords ru.rats, assessorando os sindicatos. n partir â.1984 o partido dos Trabalhaàôr"r;ffiõr",
::l:l.i"do na região e eu acabeirúàiÃãã,
coordenação polftica do pT regionat. F;i;;á"

. novamente indicado pelos tra6alhaOõres-pài"' disputar as eleições oe rgg6. 
-- YYv've vqr'

2) Por que aceitou?

.. fcgjlei poÍque acredito na proposta oolÊ
Uca oo p I e além disso não vi nenhum potitico
q9 reor.ão.compromerido 

"o* 
o, froorãffi'ã;povo trabathador. A gente verir 

"oniãiãnlizanqg. g povo há tempo, mas se nao exisiir
candidatos comprometidos na hora dãráà;;
eetror nAo tem opção. Achei que eu não ôodia" rugtr o-essa responsabilidade mesmo saündo
das dificuldades.

3) Quais as propostas assumidas?

. Por ser uma candidatura nascida a par-
tir de uma prática junto aos trabathadoi:ãi.

., pretendo lssumir na Assembléia a deÍesa dósuas propostas, que giram, basicamente em
torno de: Reforma Agrária, saúde, educacão.
trabalho, moradia e qr-gani=açàó. 

-' -*--Y--'

4) Uma vez, eleito como prctenie manter
seu compromisso com o povo?
. A única certeza que teÁno de manter o

compromissô com os trabafiradores, ,e 
"t"itãeu for, é a minha consciêhcia- Eaio, c;;;:ciente de que o mandato nao pãàãnc-e''à"o

parl4mentar, mas ao povo que o 
"i"g"ú.:- 

--

5) Que diÍiculdades está encontrando noprocesso de campanha?

_Há.mais de 400 anos que a polftica naresião ê plivitésio oas tamÍriàÀ nàJ;ffi#:
Homper essa estrutura secular náo é fácil.
principalmdnte quando o fator tinanóãiro ;;.lpre foi decisivo e o trabatho Oe con"óúntür-
ção é lentoe diÍícit.

6) au.e apoio espera dos Movimentos po-
putar e Sindical?

. Espelo o efetivo engajamento ria cam-
panha polÍtica, poís.está emlogo 

" "rrsáàóstrabalhadores. Se é atravéd ãa polftica oue
podemos mudar essa estrutura injusta, tocios
!q: i".r": que ass-umir essa rútàlõãilüi;
nanceiro também é importante para a qente
poder aguentar esta batalha'até'o Íim. §e eu
Io-r eteíto, espero também que nâo seja aban_
donado 

-pelos movimentos populares. Eles
rem q{Je ticar no pé do candidato eleito.



DA PASTORAT oPEnÁRIA
Este foi o segundo encontro dos ca

sais da Pastoral Operária. O primeiro
aconteceu em julho do ano passado,
em São Pau lo. ''

Nos reunimos em Teresópolis, RJ,
nos dias 19 e 20 de iulho. Eram Pou- ,
cos casais. O envolvimento de muitos
militantes nossos corn a camPanha
eleitoraI dificultou -a vinda de um
maior número de casais par'a o encon-
tro. #

A FAMI-1-IA E A SOCIEDADE
NOVAOUE OUERFMOS '

Durante os dois dias de encontro
discütimos a inf luência do trabalho na
família, a discriminação que a socieda-
de faz dos militantes da PO, nossas
amizades que sofrem por causa da
militâneia, a discriminação da mulher,
a política familiar e a política demo-
gráÍica. Forafn ref lexões importantes
que ÍneÍ:eceram o maior cuidado nos-
so.

+ Vqleu
para esta
POedo

a pena estarmos ali reunidos
reflexão. Nôs. militantes da
movimento popular e sindi-

cal, queremos transformar o muÍldo
em que vivemos. Oueremos construir
uma nova sociedade dentro d'os pa-
drões justos, de direitos 'e deveres

iguais para todos. Defendemos uma
sociedade mais íraterna e humana. E,
para isto, metemos a cara no trabalho
de base, no trabalho conscientizador.
No entanto, às vezes, estamos'repro-
duzindo o sistema injqsto, não huma-
no, dominador, discriminatorio da so-
ciedade capitalista den,tro de nossa
propria casa. Nosso relacionamento
entre Pnul,her, marido e f ilhos é domi-
nador. O amor e a fralernidade estão
jogados no canto da casa sem nenhum
sen tido mais.

. Oue mundo novo, que nova socie-
dade, é esta que queremos construir?

Será que estamos nos lransforman-
'do nLma máquina de prod.ução de pas-
toral e trabalho popular?

O encontro de casais operários nos
mostrou que a base da trahsforma-
ção da sociedade é a'"família. Aí os
valores do aconchego, da compreen-
são, do diálogo, do amor devem.ser
deÍendidos e cultivados, O relaciona-
mento marido/mülher,' pais/filhos na
profunda dimensão hünÍana são a rea-
lização da sociedade nova que que-
remos.

COMERCMRIOS SE, ARTICULAM
Nos dias 4 e 5 de outubro próximo

pas§ado, realizou-se em Vitoria, ES,.o
primeiro encontro para.a articulaÇão
da catego ria comerciária.

Este encontro foi Íruto de contatos
e da realizaÇão de uma reunião entre
um intervalo e outro no Congresso Na-
cional da CUT em agosto passado, no
Rlo de Janeiro.

Párticiparam deste encontro, pro-
movido pelo Sindicato dos Emprega-
dos no Comércio de Vitória, cerca dê
30 representaôtes de sindicatos e opo-
sições.

Cinco estados estiveram representa-
dos: Minas Gerais, Bio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, E'spírito Santo eParâ.
Sendo um, total de 8 sindicatos e 3
oposições.'

O, encontro teve como abertúra" a
colocação da realidadé dê cada sindi-
cato e oposição presentes, e como en-
cerramento uma entrevrsta:para a rm-
prehsa local, que em suas matérias res-
saltou a importância do encontro pa-
ra a iategoria comerciária.

SIGNIFICADO DO
ACONTECIMENTO

Foi um acontecimento historicp pa
ra todos os companheir:os cornerciá- *
rios e para os trabalhadoresde um mo-
do geral, devido a importância da ca-
tegoria comerciária dentro do quadro
de organização da classe operária. Sen-
do' uma das maiores categorias do país
e, com os seus sindicatos, em sua
maioria, dirigidos por pe legos, os sin-.
dicatos 'e as oposições autêntiÇas sen-
tem a urgente necessidade de uma
maior organização da categoria e a re-
.cuperação dos seus sindicatos, seu ins-
trumenÍo de luta. I

RESOLUÇÕES DO ENCONTRO

. Críação da Executiva Nacignal pa.
ra a articulação da categoria, sendo 2
representantes do Rio (Campos e Hio
de Janeiro); 2 de Mina's (Governador
Valadares e l*patinga); Esp írito Santo
(Vitoria). A Exeertiva terá as seguin-
tes atribuições:

- Apoiar, com todos os meios possÉ
veis, a todas as oposições, princi-
palpnente as em perÍodo eleitoral.

- Fazer acontecer um encontro com
1 representante de cada estado pa-
ra formar a comissão organizadora
do Congresso Nacional dos Comer-
ciários.

- Fazer acontecer encontros estaduais
. em preparação ao Congresso Nacio-'
nal. : ã

. Criação, no Congresso dos C.omer-
ciários, da um departamento de co-
merciários junto à CUT

. Socialização dos acordos coletivos.

. Aumentar o intercâmbio entre os
mi litantes da categoria.

Companheiros comerciár;ps) so a
nossa organização trará respostas para
os nossos atuais desaf ios.

Para contatos, dirija-se a: \
João Carlos

.il;zs;;Maio, ee
29.000 - Vitória -_ES
Fone: (027! 223-7899

Sebastião Correia dds Santos
Rua José Rubino, 26l2O1F
21.050 - Higienópolis - RJ
Fone: (021) 232-9338 (hoÉrio comerciat)

t.-.... :......
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Embora as elites dominantes náo g queF
ram, a atual situaçáo polftica do Brasl vem
cjesafiando o povo brasileiro para a questáo
da Constituinte, para a necessidade de se re-
construir a naçáo brasileira.

A classe trabalhadora, acostumada a
lutar contra o sistema capitalista fora das ins'
tituiçóes, sente-se, agora, desaÍiada a lutar
também dentro das instituições, no parp-
mento; lá onde'o poderoso trama pro,etos de
morte contra o povo...

Este desafio novo, traz para os trabalha-

dores cristáos"a questáoi será que além das

lutas concrelas do dia-a'dia'da classe traba-

lhadora (salário iusto, seguro desempiego, 40

horas semanais, Reforma Agrária, nova lei de

oreve. liberdade sindical, etc.), nós, cristãos'
iemos alguma outra Íonte de luz a iluminar
nossa caminhada Constituinte?

O Mês da Blblia nos resPonde: sim, te'
mos a Palavra dê oeus. Encontramos,^por
exemplo, esta luz no Livro da Aliança (Exo'
do 19-241.

O Liwo da.Aliança está na origem da
organização do povo de Deus. Contém a sua
Constituição. Nele estáo os Dez Mandamen-
tgs (Êxodo 20,1-21) e o Código da Aliança
(Exodo 20,22-23,19).

OS DEZ MANDAMENTOS

' Os Dez Mandamentos se reÍerem ao
tempo do Êxodo, época em que o povo saiu
da escravidáo do Egito. Foi nesse tempo que
Deus ouviu o clamor do povo que desceu, viu
a miséria e descobriu as causas dela (2,23'
25; 3,7-10) e tomou posição a Íavor do povo.
E indicou nos Dez Mandamentos o caminho

, para a liberdade.

o cÓDtco DA ALIANçA

' O Códigg da Aliança surgiu anos mais
tarde, após o-Êxodo, no têmpo ãos Juízes, lá

. na Palestina. Procura aplicar o ideal dos Dez
Mandamentos na nova situação do povo' na
situação concreta da vida, nos conflitos e nas
tensóes.

O povo continuava dominado, mas as

causas do clamor !á não eram as mesmas. O
modo de dominaçáo tihha mudado- Era preci-

so mudar o ieito de praticar os Dez Manda'
mentos:

' Havia escravos (21,2) que eram maltra'
tados (21,20.2G27); havia estrangeiros que

eram explôrados (23,9); havia pobres cujos
direitos eram negados (23,6); havia oprimidos

(22,20\ e indigentes (23,3), que eram explora'
dos pelos jufos (22,24-25); havia gente rica

'comprando escravos (21 ,2.7) e gente pobre
preÍerindo ser escravo (21,5); havia pobres
obrigados a vender suas Íilhas para serem
escravas-amantes do palrâo (21,7-10); no tri'
bunal havia o Íalso testemunho (23,1), desvio
do direito do pobre (23,2'3.6), acusações fal-
sas (23,7) e süborno (23,8); havia a lei do sár
bâdo, mas ela não garantia o descanso se-
manal ao estrangeiro e ao escravo (23,12); o
costume de se Íazer empréstimo e de pedir
penhor era usado para explorar oS pobres
(22,24.2*25).

É neste'cont'exto qúe o Código da
Aliança tem posiçáo e combate'as causas
dessas injustiças. Ele ajuda o povo a enÍren'
tar estas questões dentro das exigências da
justiça de Deus, expressas nos.Dez Manda'
mentos.

POSICIOÍ{AMENTOS
DO CÓUGO DA ALIANÇA

- Tenta impedir que os. patrões a-um-entern,

sem mais, os seus bois (21,28-32) e o
número de escravos (21'2"8);

- acolhe os escravos para que possam sair
livres e rêÍorçar, assim, a luta do povo

contra o sistema dominante
(21,2.11.2Ü27);

- deÍende os direitos dos Íracos e desprote-
àidos contta as pretensóes dos grandes

é lo*es (22,24; 23,6 -9\ ;

- deÍende e desperta a memÕria do povo e
tenta recuperai as suas antigas tradições
(20,24; 22,2Ai 23,9.1 4) ;

- combate a ideologia do sistema.dominante
{20,24'26;22,17'191;

- alimenta a Íé em Javé que ouve o clamor
dos pobres e liberta da "casa da escravi'
dáo" (22,21-23.2*261;

A situaçáo daquele tempo nos Íaz pen:
sar na situaçáo de hoje. Ohtern e hole a so-
ciedade foi estruturada entre dominadores e
dominados. E é contra isto que o povo sem-
pre lutou, iluminado pela justiça e pela Palavra
de Qeus.,Como naguele tempo, hoje o povo
vai conquistando teimosarnente seus espa-

ços na Íábrica, no trabalho, no sindicato, no
bairro, no partido, no Congresso Constituinte,
etc.

Nessa luta, o trabalhador cristão tem um
trunfo a mais: o caráter subversivo do Deus
que toma partido do pequeno e ilumina a ca-
minhada Constituinte com e Livro da Aliança.

Para debates:

- Leia o Livro da Aliança (Êxodo 1$24) e
compaÍe com a alual óituação da cla§se
trabalhadora, ". - Em que o Código da Aliança ilumina a
nossa caminhâdt &. tJabalhadotes cris-
tãos comprometidoe?,

Texto baseado no livreto:
"Bfblia: livro da Aliança",

Carlos Mesters

ÁlúJ^
J" E*td,

"Venâncío Aíres,4 de agosto
de 1986

Amigos,

' Estamos recebendo sua correl-
pondência sobre a re*truturaÇão
das f inancas. Nos da Pastoral
Operária áe Venâncio Aíres tan'
bém estamos pensando em nos
organizar melhor nesse sentido e
não ficai em total dependência.

Fizemos uma festa iuntamente
com a comunídade de Periferia.
Dàsta festa recebemos 5Ü/o do to'
tal. lsto signifícou Cz$ 1.800,0A.
Estamos remetendo a Parcela de
í0%o à Pastoral OPeráría Naôio'
hal e os 20% à Estadual.

O grupo promotór, tiderado
peta Nilcéia Henckes, sente-se fe-
liz em contríbuir com uma Pe-
quena 'espórtula da Viúva' bon-
fira o Evangelhd.

AceÍtem nosso aPoío e cario ho,

Sau. dacdes^

Nilcéia Henckes, I rmã Delvina
Pastoral Operária,

Venâncio Aires, RS"

ASSINATURAANUAL- CZ$ 15,00 
I

ASSINATURA DE APOIO - Cz$5O,00 
i

:A PARTTR DE 10 ASS. - Cz$ 12,0O (cada)
PARA O EXTERIOR - US$ 10,
AVULSO - Cz$'l ,50

Envie sua contfibuiçâo para:

SECRETABIADO NACIONAL
DA PASTORAL OPEBÁRIA

Av. Pres. Kennedy, 1.861/í 1

25o2O - Duque de Caxias - RJ - Tel.: 771.3459
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EXPEDIENTE

Boletim da
Comissfo di
Pastoral
Operária

Anexa a CNBB
Setor Leigos Linha 1
SECRETARIAD')
ol"" "hritl 11o Sendra
. -" ;_)&n lOS, 44/501
Duque de Caxias - RJ
Tel. 771-3459

!.~:H: . TU ,A ANUAL
C::(, 2.00[,,00

,,,,SSINATURAOEAPOIO
r:R$ 4.000,00

PARA EXTERIOR
US$ 10.00

ENViE SUA CONTRIBUiC.ÃO
PARA, SECRETARIADO NA
,;rONAL DA PASTORAL 0-
.'ERÁRIt\
CONTA N9 010354-9
BANCO DO ES-ADO DE MI
NAS GERAIS 5/.\

~ 030-7 DUQUE DE CAXIASi, R.J~.-.~----
-~,
f
B
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~1·- -TEffl PO
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fJ I T O R I A L

Te
Em Eclesiastes 3, 1-8 encontramos o au

tor sagrado, sabiamente,nús dizendo que

"Tudo tem seu tempo, há um momento opo,!

tuno para cada empreeendimento. Assim,

hã tempo para plantar e tempo para co
:rhe r, tempo para das truir e tempo para

construir".

Sentimos o tempo oportuno que no momen

Cu nasc.e: o tempo de mudar, mudar para

plantar de novo e para reconstruir.

Apôs 20 aDOS de destruição sem igual,a

pós 20 anos de rumo errado, chegamos ao

limiar daquilo que podemos suportar,No~

sa situação de aperto já esta no limite

máximo. Agora estamos no ponto de arre

bentar. O povo não aguenta mais aper..-
toes, A sociedade brasileira , através
de manifestações populares, nos mais di

versos setores, está a exigir uma mudan

ça. A sucessão presidencial que se avi

zinha, ê a oportunidade que se apresen ....

ta de atraves um novo passo, a socieda

de retomar seus rumos e criar a ESPERAR

ÇA da reconstrução de nossa Pátria.

1

Mu1>A1t
Nôs~ operários, em nosssa Assembléia Nacio

nal nos dias 3 e 4 de dez/83, em carta a t2_

dos militantes, reafirmamos que a atual cri

se nao pode ser paga por nós. Nã_ofomos nós

que a fizemos. Aliás, quando se galanteava

o famoso "Milagre Brasileiro" e os balsas

dos ricos se enchiam, ninguem se lembrou de

chamar os operários para compartilharem da

recheada e grossa fatia do "Milagre 13rasi

leiro", Pelo contrário, tambem naquela oca

siao se falava da importância e da necessi

dade de fazer o bolo crescer para depois di

vidí-lo. Naquele momento, os feitores do bo

lo nacional se lambuzavam nas gulozeímas re
cheadas do "Milagre Brasileiro". Hoje, hã

dez anos do dito "Milagrell, estamos nós, os

operários, recebendo o desemprego pela freij

t? rebaixamento de nossos salários, cortes

~,11l nossas conquis tas trabalhis tas. A reces

sao campe ia por ai. O custo de vida elevou

se assustadoramente, a tal ponto que uma i

da ao supermercado para qualquer compra,si_8..

nífica um corte a mais 110 atendimento de aJ.

gumas de nossas necessidades primárias. Em

vez de recebermos uma gorda fatia do bolo

que durante mais de dez anos o Governo ali

mentou, fomos obrigados a partar mais o c~n

to. O brasil virou pilhiria das outras na--çoes. Capacho do F~rr.
Nós estamos humilhados em nosso sentido de

nacionalidade e até em nossa soberania. Ag~
ra o Brasil vai ter que pedir par dão ( wai-
ver) ao FMI por nao ter conseguido cumprir
as metas combinadas nas diversas cartas de
intenção que enV1OU. E o povo que se "ajoe-
lha" diante daqueles que nos exploram.

i' ql.:e queremos agora? Que o atual regime

caia fora! Chegou o tempo de mudar. Chegou

o tempo de cultivar esperanças nOVas com



novos governantes para a Nação. l/ias gove'r-:

nant es que €s tej am afinados com a vontade

e a necessidade __4.9 P,!YO,'

A Sociedade Br.así.Le.irs, em sua maioria,ex..!_

ge novos rumos na vida econõmíc:a~ social e

poli t í ca do Brasil. Rumos estes que venham

atender as condições mais humanas e justas

para nosso povo. Maior e me Ihoz salário ,

TIJ:'1is e melhor comida, trabalho para todos)

educação ao alcance de todos~ terra e casa
f,:n."i produzir e morar. E~ pri.ncipalmente ,

',.ler uma nove ESPERA..'1'iÇApara. sairmos do b~

r aco em que. nos meteram. para isto. à mob i.

!u;ação poput.ar que cada dia cresce mais t

está a exigir ELEIÇÕESDlRETASpara presi-'

dente. A sociedade afirma que., atual pr,,

cesso suc.essõrio implantado no Brasil flao

é democrático, pelo fato do Colégio Eleito_.
r aI nao ser representati\,To da grande maio-
r~3 do povo brasileiro e por ter .... .

V1C1.0S

CU(~ podam o pleno exe rcfc í o duma eleição
..::ddencial democrática. Quem votou em n~

"l1\H"O de 82, não votou com a consciência
ic: que indiretamente já estava elegendo o

",') presídente, dois anos após o seu ges+

lemocrâtico. Depois o sistema de elei-

~0 indireta não foi escolha do povo. Foi

L pu d.;:ão. l'l. vontade do povo sempre foi e~

F'·'::;">':;·l em favor de eleiç.ões d í recas , Que o

di/-~...r"U sa grandes manifestações públicas p.!
,:,'j as d í re t.as realizadas nesras últimos me

.32S. A~ora sim. é que a vontade do povo de

via ser respeitada, caso se pensasse numa
normalização democrática séria.

trução duma sociedade onde ha~a
J uma nova

·ordem pOlitica, social e econômica. Não es-

'tamoa pensando em pequenas reformas ~ como

migalhas que caem da mesa do atual pOder'au

toritârio. Nâo queremos troca de poder de 11

ma mão para outra, permanecendo toda a es

trutura injusta, opressora e exploradora de

atual sistema. Queremos uma reforma pela ra

íz, radical. Onde, a part ir duma Nova Espe

rança, se construa o novo mundo de Justiça

e Paz.

Temos consciência. porque deçe fazemos par-:
te, do grande avanço que a sociedade brasi

leira deu. As organizações de base e popul_s

res cresceram. O sindicalismo deu um grande

passo e tomou novo rumo, através da CU!. A

creditamos nesta organoxaçáo dos rr.abal.hadc
res brasileiros!

Só se entende uma Nova Sociedade onde essas

organizações ae base e populares sejam res
peitadas e tenham sua representatividade.Os

sindicatos possam atuar livremente e defen

derem seu direito legrtimo de reivindicar

melhores condições de sobrevivência, de vi-~

da. e trabalho. A Reforma Agrária deve se

tornar realidade para que a terra seja do

uso de todos. A economia esteja voltada pa

ra o bem comum do povo~ promovendo, em pri

meiro lugar, a fartura de nossa própria me-

sa.

A PO lembra que e sua missão refletir as an

sí.edades maie profundas do povo. Ela se CO"

loca como um movimento d.e base da Igreja

que busca camí.nhcs de libertação do povo >p~

ra a construção de uma sociedade justa. hu

mana. Os bens de toda a sociedade devem ser

distribul.dos igualitariamente entre todos ~

dentro de um compromisso de liberdade, onde.

as classes tr.aismarginalizadas do processo

ind,ustr í a]. sejam também as que recebam uma
-preocupaçao maior por parte dos seus dirigen

teso
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INTRODUÇÃO : E!tamos diante de um !mpasse. Esperanças fi! medo I'ol]dam,o cors
çao e a mente de milhoes de brasileiros ..O que esta acontecendo
com o n06S0 8rasil ?
Ao nosso lado, trabalhadores estão no desespero, profundamente
abatidos por causa do desemprego ta do arrocho salarial ..Quem não
conhece casos de gente que matou mulher, filhos ou S2 suicidou
~o ver a mulher pedindO esmola, ou nio consegUindo dar sust~nta
a sue farnllia7•••• Tudo isso fere profundamente nOS60 coraçao p

que vive dividido entre a dor, a revolta e 8 esper8nçe~, , ~
Nos, operarias cristsos, como podemos nos engajar na luta para
construir o ~rasil que os trabalhadores sonhem e: querem'?

NOSSA REALIDADE: Os dados oficiais nos dizem que, quase a m~tade dos traba -
lhadol'ss ganham menos que um (1) salário minimo; e de cB9a
quatro (4) trallalheu::!ores "um (1) ganha entre um e dois sala
rios m{nimos. A verdade e a seguinte: cerca de 25 milh;es
de trabalhadores, ou seja, a metade, vive desempregados,sub
- empregados ou de biscates ..
Esses dados nos revelam a raíz do sofrimento e da morte de_ _ A

milhoes de irmao5, p~r causa da violencia que se alastra c,!!
da vez mais ..E um pars com desempl'ago e sub-emprego é inju!,
to e opressor"

"'" ~ .j!-

~a5a sttuaçac n~c e cBuBa~a pela seca ou enchentes. Mas pe-
lO ego6smo e pELB :orrupçao qye a ditadura militar protegeu
com o golpe dE f~" 2' depol.s 50 aprofundou e ampliou ..
Os hemens de poder militar, econôrnico e politico na Brasil
não querem 081*a1' o povo escolher os seus l'epr8sEntante.s
5;0 os respons~veis pela 5itusç~o em que vivemos.

A CRISE: Ao construirmos uma casa, sabemos como proceder para qUE iS mesma.., . .. "1 . IInao venha a desabar. "Nao se constra uma casa sabre B ere1a~.~•...
nos lembrava Jesus Cristo, Se assim for f corremos o per!gt) de rmn;--
rerm05 debaixo de suas ruinas.
O B i1 # ( - 1 .DI" t "I'ras.· e como UT8 casa construlOa na are a, Sf:!mIIJm'lamen o , en
vive bem os que tem dinheiro, os grandes fazendeiros, 06 corruptos
e vi91entos, que sempre se apoderam de tudo ..O povo 'trabalhador,
que e o alicerce, nunca foi considerado, 50mentr exp19rado e mal
tratado. Por isso, estamos sentindo que este PaIS esta desabando c

f urgente mudar ptofundamente este pais. Não podemos aceitar iS 1'12-... ...
pressao, a violencia e o aut9ritarismo dos poderosos, que ,smea;;P.lm
r-eccr rar novamente a esses m~todos. par a manter seus previlegios
sem se importar com a aituaçao de lnjustlçe e desemprego ..



1'$,

, ,.
,~>'Jramuitos, as poderosos e ns,eetl'angeiros, o Brasil ti! formado por maquí.nas,
~BrrDB. curo, ferra, 9a1a, caPe. etc. Mas esquecem que Ma aqui 130 milh~eB
~BrE3 ~umgnDs, que t~m ~ p +~ ~~ ~EaDa~narl viver e construir B Bue pru-
pria Historia.cEssa rr:~~LCB e errada, pois nao visa c Homem.

f ~ . #

POL...TIGA fP';, ,JA E' um grupinhCI de pessba:s I ~~gLi.ib~,:,.:,-desumanas ~ uuar erem mari-
d~'1l'e d!"cidir por todos as br as l Leí.r ne b Pior ainda ~ qUBn"_:~~ essas pessoas nem
BiqueI' uivem no 8rasil.

POLITICA SfRIA ~ ouvir o trabalhador e os seus sindicatos; ~~~er Ó povo' como
~ # ..

sujei tos de seu processo de desenvolvimento ecnnoreã cu e, politico, onde todos
nar tícânam dos !:J8ilS., tf~nr\am aumento sal arial jus.to ~ emprego E liberdade d~~
, !;;;, - . ."""'-ganizaçso; e n.80 intervir nos sindicatos eut ent í cos .r.18Q·matar lavradores
~~o entregar o 8rasl1 aOB eBtrB"geiroB.~.

~I ~TCw~~·SDIR~T~G"-~~-i ~ ~."w.
UM GRANDE DESAFIO

~ " I"-
Todo o povo braEileiro esta Querendo as e1e1-
Ç\L..;''''_S ""~"'i~,,,....' ~.. ~ ""·0" 4!~ , ~.-{._ o _~!"',L..'i ~ ,"..... nÇ :-p,'_:·i~_·~- "'- (..1< .•* l:! Dre<O.l.I..,._" ~e ,-,,3 "\Ep ..u,u>.::U:',,:;;!~ ,.. "" "'~j.L,
coes .estão' -acorrt ecenuo em todo o Pais .. A1C1Q es-.;; Jt' . . ~ #

te mudandD~ O pO/D co~eçB a per8eber que eata
chegando ~ sua v Zt querendo dar um besta a to
da essa situaçãD :: querendo participar dos des
tinos da l\lacão.,,

o problema das B!0iç6es dlretss nio est~ cum
elesj mas com a Qtnte. As diretas podem algnifi...., - ~""""
cal' !TH'" r" ~,,' ...e-: :'iJff\!! t:::!iibem podem ser mais uma
~_~epçaD para os ~~_~~lMadore5~

t-~ELAS DIRETAS OU ENLWJqUECEU
•**** •••••• *** •• * •••• *** •••• ** •• , .*********.
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Os donos do poder,iestaa 'com<medoras Que o povo'qtJ~l:r.B'fazer justiça sobre o
qUE..se passou nesses,..snosde ditadura_ Os que satan no poder e seus ali,dos,
estso querendo eleiçoss indiretas eorque querem garantir os SEUS privilegias
e assegurar a mordomia e a corrupçaD. Eles eac9ndem-se etr;s das "leis" Que
fizeram para se proteger. O Col~gio Eleitoral e ilegítimo, ~ uma farsa, ~;o
representa a vontade do povo.

As diretas devem ser uma conquiste do povo.. Eleger um presidente pelo voto
uíreto deve ser -um passo decisi v'C:'~'Pere acabar com a ditadura e os grandes ca
pita!istas do ~eglme que marginalizou grande parte da populaç;o brasileira:
Tambem deve significar a fDrç~·de ap3ia de uma pesaDa que seia do~ado do
povo e queira ~overnar junto ~am D pOVDJ cclocando-c no pode;:. n~~ dedls~ea
mais importantes ..

Eleiç~ea ditetas ~ pa~ticipar dos rumos dO,ncissc Pais; decidir se queremos
AefD~me Agraria, SE quere,os empregos. ,alarias dignos; se queremos Sindica
tos livres, atendimento medico, -cõsa propris1 etc.

f,claro que os poderosos n~D via noa dar tudo isso tiemio beijada! Par isso,
he muito trabafho p,la frente ••• Mesmo conseguindo Herruber esse regime
corrupto que 61. esta, nao significa que já sabemos construir um outro me
~_h(n:':9a~.a nect;seidade de enga~1tu"-no5na luta pelas ELEIÇÕESDIRETAS"Umalu
Ta d~flCll e mUlto extens6~

~~. E, A IGREJA? APELO À IGREJA As na~5as prsocup.ç3es , estão
numa carte que a Assembleia Na
cional da PO enviou agB 8ispos~
E,tambS vivenda nUffi8 epoca his
torica muito importante e deci
siva. Em 1964 muitos crist;os,
padres e bispos, apoi~ram o gol
ps militar ..Hoje, estea arrepe,!2
didos, vendo que deram um passo
errado. Agora não podemos come
ter as mesmos erros. A. Igreja"" , .n80 pode ficar calada., Ha mUl -
tos criBt~Da. padres e bispos,

N ~ ,

que nao se comprometem ..r-Ja pratl
G8 as omitem de apoiar c que e
justo e de lutar pela justiça.

A opção pelos pobres e oprimidos nos COlOCE" sem dúvidas, na condição de se!,
~De perseguidos pelos donas da poder e das armas. Mas~ entendemost que, ser
crist;o ~ ter coragem de seguir o Cristo e 09 Profetas que foram perseguidos
por causa dá justiça. .

N~Sf trabalhadores e militantes da PO~ precis!mos ent~a~ firmes nesta luta:
p:rDCt.Il:~;f!:!dojuntos com os padres.t bispos e irmaos. operar::.~sdar e no~sa COI1-
tribuicaa na luta pela libertaçao de todo o pOVD; entrance nos sindlcstos ,
nos partidos politicos, nos movimentos popular'as junto com todos os que lU-,
tam por um Brasil dos brasileiros. v

, "

" '

5

'.', r-
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c:"" ..,...".l .,·ti "'>12 J;'!!.ri . ">'~;''''t~~, r>'""""voe,~ uepen eL.;,.~e ",1.1 \.IaVOn "ç;",,~, ,.;:u
memBstsrl.a vnendn, Umpassarinho f nepm s
voa..

,
homem. ha muitos anDa que o ho-,

poucas semanas de nascido, js

Mas o homemdemol'Ou milhares de anos para dar um jeito €'i conseguir
, .»

Se formar a CUT de~endBaae aD de vontade dos trabalhadores, JS Bsta-
ria formBdae Mas n;o tio facil asaim9

Há muitas 1;.1;1, ficuldades nn caminho da organização li vr e e :tndepend.ntl~
doa 'trabalhadores brasileiros .. Da patrões, la o governo nJili tal' que os delten
ele, jogam tudo paríli dificulta,r essa caminhada .. Mas, a gente sabe: tudo o que
vale tem que Ber cDnquietBda~

(1 arrtuaí esmo e ~ivont,ade, expressoa no Conclet de são Bermlrdo t vão
ter que aer concretizadas haje, em toda o PaIs, na dia-e-dia de noesa luts3

~, ~
Nunca nf']S duvidamos Que este e o caminho..,Const:ruil' uma Central unica

dos Trabalhadores ~ e únics salda pare defender a l.:Ugnidade e os direi tos dos

(1 pl'imt:::i!'I:l",u:Urei to é...que: toda pessoa tenha a possil::Jili9ada de ter um
quP lh~ de o n.cBssaria para viver bem, ele e sua familia.

direito ~ cada trabalhador Beja considerada igual ao cu-
etamente 8 diatinç;D entre Dpatr;o· e lempregadDH• A nossa

~Dr petr~es-e empregados, por gente que ganha demais
na miseri., onde a trabalhador chega B pedir B "esmola" de

qualquer ••• nada tem a ver ccrn!quela_sDcledade propDsta pela el-
e, a saciedade onde todas SBa irmaDs de 'ato.

" -I e muito seria e urgente;Nao
<:1 formação da CUT.. são dificuld;!
dirigentes se encDntrarem. falta

- , 4

combativDs. Ha gente que ue a" '" -CUT como uma posslbiJ.:1dade de se pI'omove:r €i divergftnr.:ie a respeit,o do jei-
(/111', ~

de cBminh~r neBta hDrBw •• Isso nla e motiva para desanimar ou para deaacre'. , -d1ter~ AD centraria. deve ser motiva para nos engajarmos maie ainda., _. , ,
~. terefas QUE_. gente Babe que BBO sempre validaI, urgentes B nBceaSI

r í as.. ria nut r aa que 'lisa t~rr que .SEl' encaminhadas na hora melEi oportuna.
A primeira Que nunca pode ser esquecida, ~ o trabalha de bass.

ftA CUT PEtJ~ EIASpl gl~ito maia p:rofundo 'jue saiu do coração do pessoal
que partiCipou de Cancl.t em 1981. Ou seja, e o tEabalh~dor qUE tem que ter
ctrndiçôee pSI'1!l entr~n:'na CUT la dar sua contribuiçao •

•Acorrtec:e que" {,:!f;pr:r1a d'l!! :; 6nt15,. a maioria dos 1;l'abalhadoI'~H:i liam ;$abem
c que ~ a GUT~ . ,

Hui tos f~;r:t!'e os operarias mais engajadoe parece -r.e1' se eSQuecldo da bS
!5ie* desst? pcvc ,

Uma GUT sem aindicAtaa e categDria~ prafi.alon.ia DU camlae6es de
«'15 ~T!. E' , -Drg 2 1 nao e CUT P. LA 8ASE"

f-t ;,.ii~ü',,';2.r1;:2 os dirigente$! nacionais da cur nos propõem duas metas
ta~ão cs CUT em todoa os níveis . ,

~. Prepar!eçEiO lje LlmlaGREVE GERAL ..
A "-Se fI)! um desejo uiíanime, em San Bernardo, termllls a CU! ol'ganizadt1 i:í!J' ~ <I' II I' ,..

nivel nacional, egora eate na hDra de organiza-la nos'municípios, nas regiDBs
e fi(IS estados .. p:nSClSamO,"Sestal,' p:reBerl'tas~ nos esforçs!.'rlHJS P21'a que DS simU-

. ""' d·""· ... I" tCt'i'tos a ..-uantes, os grupos iS apos:!'çao 51. e grupos uO m..:"OI' numero poss,!.
ue1 Oe categorias ss juntem e se DEgan em. Essa tarefa vai cair nes ,cestas
dos militantes, paia Babemos que BBa as pessoas que na pratica
estão assumifH::h:l ~ tarefêl de levar B CUT p;'jrfB fX'IBnte.

mais

"
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, -e segunda me~a e a preparaçso duma Greve Geral, A data proposta pe-

la direçao nacionel e para o final de abril, Que devera ser discutida e pr!t
parada nas bases. Na siSuaçio em que estamos, enquanto D povo e, geral se
mobiliza exigindo Eleiçoes Diretas para Presidente do Brasil, "nos trabalha
dores temos que entrar nessa luta colocando bem claras as nossas reivindica
ções. Muitos presidentes foram eleitos pelo DOVO no Brasil, mas praticamen:"

~, N

te, quase sempre, o trabalhador foi esquecido ou traido. Por isso nao pode-~ - ~ ,mos nas enganar que as diretas sejam a soluçBJ: s,raa soluçao sim, se nas
estivermos, unidas e organizados, exigindo o que e nosso direito.

Par isso a Greve Geral poderá ser uma maneira de colocar bem aberta-, ,
mente que nos lrabalhsdores precisamos de emprego para todos, de salarias
dignos, de horario de trabalha de 40 horas por semana. de sindicatos livres

• Ie lndependentes, de Reforma Agraria, etc.
Nunca conseguiremos isso de graça. Teremos que entrar na luta bem,

firmes. Parece-nas 9ue esta na hora de entrarmos na lute, reforçar a CUT,
pOis nos parece, ate agora, a única proposta que apareceu na movimento QP~
r~rio e das trabalhadores, que desafia as mesmos a serem os agentes"da pro
pria "libertação.

As dificuldades e imperfeições são muitas, mesmo dentro da movimen
ta sindical mais combativo. Mas isto s~ pode reforçar a necessidade que no!,
BO engajamento seja maior. Para tanto precisamos continuar no compromisso
d1engajar nossas bases, as trabalhado'resde todas as categorias, como t~m
bem cobrar dos dirigentes que assumiram a compromisso d~ encaminhar a ~UT
em cada estado, com maior presença, dinamismo e dedicaçao.

l, , t
f-
I

•
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Em ~08SB ABBembl~ia Nacional no m~s de

'8::ii~'rnbl'o naasadn ~ escolhemos como uma

'28 prioridades da PO a L U T A PELA
R E F O R M A A G R A R I A !

• , ~ A

'iFf',;~aAsembleis: tivemos 8 cnnsct encí a

Js que B ouestio da terra, como local

de), ~ um dos pontos fundamentais a se

resolver no 8rasil, para que possamos

superar B estrutura injusta e absurda

que leva hoje milh5es de brasileiros,

do norte ao extremo sul, a viver uma

B1tuaçio de mis~ri61 de fome e deses-.
pera •.

•

Por i8801 em nosso boletimfdurante es

te ano, vamos aborda!' sempre eSS8 que.§.

t~n. Trazendo informaç5ee de lutas ccn

cretas, propondo iniciativas. Desafia

mos o conjunto dos nossos militantes a

NAo DEIXAR CAIR ESSA BANDEIRA E LEVAR
EM FRENTE A LUTA PELA REFORMP AGRARIA.

"l •

8

LUTA CONTINUA

\
\,
'\
ti \
I~,. "\\~-~

. ""
HojE apresentamos aDa compsnheirost o
relato de uma import~nte LUTA PELA
TERRA: s~o os TRABALHADORES que, can
sados de esperar por prom~seaB~reBcl
vem iniciar por conta propria Bua
REFORMA AGRÁRIA.

, .' ,fi' ,

No oeste do Par-ana surgiu, Ja ha alguns anos, o MASTRO (Movimento dos AfriGu:h
tores Sem-Terra do Oeste), reunindo milhares de trabalhadores que foram per
dendo suas terra por obra desta politica agricols vigente", Em assemblÉias su
cessivas, que reuniram sempre cerca de 4 a 5 mil pessoas, apresentaram reiv1n
dicações 80 INCRA, exigindo terra para pl.arrtar e viver. Vieram nrnmeaeas , ne:
gociações~ comp1'omlssos, que sempre se esbarraram na velha questão:nÊio há te!
1'8 dieponiv8! no Estado para BBsentamentc ••• ,Os agricultores foram dando pra-
zos em vao ..

At~ que um dia••• a psci~ncia do povo chegou BD limite!

M4 1..fi"1 OU NA- /vtAUA
QVE"It.E MOS fé r=OIlMA 1161l./f'll!.4
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E . ,
, começou-se l'1 fezer mn lev~mt,5·mentp ~ por conta propria, localizando terras

imp1'2dutivee, abandonadss ..Dive::5[~Sáreas foram loc~lizadas. limadelas na
regiao de GUARAPUAVA, no 2º planalto paraneense. Frcximo ao Rio Cavernoso ,
uma fazenda com mais de 3DO alqueires, com uma situaç;o legal complicada(sua
propriedade seria de elementos que compunham uma quadrilha de traficantes de
drogas, que utilizaval:na fazenda spenaa como apoio logístico, aeroporto par
ticular, etc.)Terra boa» completamente abandonada ......

o pessoal se organizou no Oeste, em Medianeira ..Vieram ver a terra ..Et deci
diram •• ~

/I
Umbelo dia, esse povo de Deu.s, I;') famlUaus f devidamente escolhidas dentre
militantes do "MASTRO", refez a caminhad de mesmo povo de Deus h~ milhares
de enes , .." ENTROU NA TERRA QUE DEUS LtlC -vr K PROMETIDO E QUE ERA SUA POR
OOM OE DEUS ....

Dcupação pacífica,. POuqu!ss:lmas com:iiçôes materiais. Pedaços de lona furada
d~ndQ forma aos barracos em que uma, duas ou meis f~miliasse acomodavaw_ E
da-lhes trabalho. Em_pouco tempo, 9 alqu~irea de chen foram roçados e ja se
deitou semente: feijao, milho e soja~ Alem das hortaliças.

Mas a falta de alimen!ação e roupa começou
a apertarw Enquanto 2ao viesse a primeira
colheita, comer o que?

Nesse ffiRmento foi que o pessoal da PD de Curitiba ficDu sabendo dessa luta.
Era o mes de setembro. Era preciso sustentar aquela luta. Os companheiros ti
veram a intuição de que !ustentar 8Q.uela l!:!i! \Wrs sustentar nossa !..ytu!E. em
vista de uma transformaçaa real deste n06SO pais. E se buscou ~~a forma, de
um apoia organizado: CRlílU-SE um Cm·nTt DE APOIO AOS SEM.".TERRQ_lliJ__pARANA ~

I/'
que tenta~se divulgar ao maximD if! luta·dos sem terra e, aO mesmo tempo, a-
peiar politica e materialmente essas lutas~

Foi, então, organizada ume: primEi!'!!: visita ao acampamento de Guarapuava. Le
vando um pouco do que. Sfl ccnseçuãu jun'tar" Depola outras visitas f começando
iS pl'esaionar cs órgão, do Governo do flMD8, no sao'tido da otlter sementes, ali
ment cs , cobertura politica .. Diga-se de passagem que, em alguns setol.'es do G,g,
verno, encontrou-se boas respostas. Em outros, apenas baas palavras •••

.,
O fato e que foi-se aef.• ~da um laço de
fraternidades de'tI'oce~ ':'":,d~.rtUQ apoio ..Por
ocasião do Natal o pessoal ('<3 PO passou uma
noite l~ n8 terra. discutindo, aooiando. ce

. f • f • '--laorando.,.,. ,ja en,u; all., mais do que em qual
quer outrn lugar e que nascia D NOVO, a ES
PERANÇA que Jesus veio trazer •••,
Depois, alguns Cil'!'Pemheiroa em ferias paes!!
ram alguns dias la na fazenda, trabalhando
a terra com os agricultoreB.~.

'" , t'U210 a primeira colheita de feijao e do milho ••• geu pelo menos pra garan ~r
õ comida ......Logo vai ter soja e um din~eirinho pra ir tocando ..O acampament?
tem ume organização inttJrna bastante 1'1gid8 e int~res~antef o qUE"",lemtlNi mu.!,
to os primeiros tempos de Isrf:Hz1na terra de Ca~Ela.. Ha )lma enrolasso que = -
s8mpenha o papel de administraçao geral e que sao 05 juizes do povo e usa
cL!estões.....Houve desi;;>tências,poucas, mas sentidas" ....Algumas brigas iT)ts!,
nas, urna f!~plúi;:;ãü$"" N8'1'l tudo são flores neste processo 99 reeduceçao ..~te a
gera n~D h~ proprIedade individuai,_ O cultivo d! terra e feito em conjunto,
p3ra uma partilha da colheita~ •• Ho muita reflexao sobre esse sistema, e so
bre o futuro, como vai ger.~.



Até...aqur a não houve mui to prot 5".'c:quant o 8 per
manencia no local. Mas tudo dEPender da for" . -çe do pessoal e do apoio que se conseguir •••

Est~ a{~ em algumas linhas, a hist~ria de ym
povo que vai tomando seu destino em suas pro
prias mãos.

10

c.:t -lpanheiros, fatos como este acontecido no Oeste da ParEIn~ estão surgin
r ; f) catía dia pelo Brasil afora. Você mesmo deve ter conhecimento de 81-~ ~ ,
gum, nao e7 Pois nos sabemos de muitos Casos como:

- recentamente no Munic!pio de Nova Iguaçu-RJ, 300 faml1ias, em sua maio. , ,
r i a agricultores t sem-terra e ja axpul ses de outras ar aas , ocuparam par.
te da fazenda Campo Alegre, de 30 mil habitantes., .""

- h9 alguns dias atras tambem no Rio de Janeiro, em Mesquita, algumas fa-
miliss ocuparam um campo de futebol de propriedade de Mesquita Futebol
CIUIJE ~

I' - , f&Ab:mDs tambem de ocupaçao de terra em Castilhos,SP~ La 36 famllias oc~
r-ram terras do Eatado ne dia 01 de outubro. Alias os companheiros de
L:. st í Lhos est~o num aperto danado pr'ecisanda de alimento e dinheiro., ,
.~cm auiser dar uma ajudinha em dinheiro e pelo Banco Itau, conta

; Amirsdlils, SP~
- O G2Smo acontece em Brejo Alegre,SP; em Francisco 8eltr~o no PR; e, a

conteceu com nossos companheiros de Ronda Alta no RS que, ap6s ~,anos
de luta e perseverança, alcançaram, ou melhor, conquistaram a vitoria •

PEdimos BOS companheiros que nos enviem relatos de fatos como estes para
qlJ a gente possa publicar e que si~Vam de iniciativa a esta causa.

[ fica aqui o desafio! Cumprir nosss PRIORIDADE PELA REFORMA AGRÁRIA é
018 do que acompanhar efetivamente essas lutas e torcer per elas. 51gnif1

t"< _~:rregaçaras mangas: seria fundamental. por exemplo, que cada COMISS1tõ
c' ADUAL DA PO, entrando em cantata com a CPT local e outras entidBdes~ fi

-~UB~ ~m LEVANTAMENTO das lutas pela terra que se desen~olam em se~ e~~8dD
~ ;qillZBSse, da melhor forma passIveI uma forma ORGANIZADA E EFICIENft DE
~H',jlO A ESSAS LUTAS......

.IJ" !o1!lõ

f'Jc orcpdma ediçao 912 nosso 801~tim apresentaremos outros fatos semelhantes ..
Esperamos informaçoes e sugestoes dos companheiros. Escrevam ou telefonem
P~lq 5 CPO-NACIONAL.
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A voz do "l-oeu tor das dix-etae " eeoatra p e los po1Ie~:i;;- a Zt;o-fa.-
Zantes •.• a resposta vinha un{88ona~ forte, decidida3 de 50.000,

300, 800, um milhão, um milhão e meio de brasileiros: JÁ!
"E 6 povo na rua, pensou que era sua" ••• diz Geraldo

2003

Vandré
na antiga música. Pensou. Não era. Do povo agora é o roádio3 a TV prá
expectador de novo, como sempre foi na históroia politica desse pais, as
sistiro os "entendidos, 08 espe(JiaZi8tas~ os "f'ae edo re e da história" ne-

. f t d "* -1""" 'S ..... ,'" """ .. t'goc~aroem o u uroo o Pa~s ..• toma-~a-aa-aa, um pra-m~m-um-ppa-~, eu-
era-não-sou-mais, eu-não-era-agora-~3cu, etcétera-e-tal ••• e o que era
doce aoabo u , Até o "locutor das diretar; 11 assinou um man-iFee to que diz
bem outra coisa... "Fatos novos", dizem 01;1 "po Z'Í-ti(Jos ri ••• éh, . vai dizer
o mineiro desconfiado, poZitiao quando tá afim de trair sempre faZa em
"fatos novos"!

ABC, inicio do ano ..• diante da indiferença patroonaZ' de
negociar, os metalúrgiaos fazem a maie organizada e sincronizada
de sua história .•• deu "tartaruga na cabeça" como estampou 71.0880
timo

..•.
n c;;. o

VoLta Redonda , no mês de tiunho rompe com um tabu h i-e t or-i.co e
a classe op e r-àr-i a; com uma organização incptve Z. e um bom senso de faz el'
invej a a mui to "ne qoo-iado r " realizam uma greve adu Lta, forte... tudo
previsto, o esquema de manu-tenção da usina., a p ro tie ç ao das màqui nae , o
ap01-o••.

Campone ee e, orç aniz ado e, eaneaâo e de tanto esperar, de manei
ra pactfica, ordeira ocupam div er eae areas de terra imppodutiva. em dioe»
sas pegiões do Pale ...

A Igreja em Itaiai foi cZara, • "1·mer1,a~ana ..• no apoio ao povo
que se organiza~ aos "movimentos de eX'l:stãos que estão inseridos na Z-u-'
ta peZa justiça" •.•

Este o nosso Pals ••. Este o momento dif'Í-aiZ que nosso Povo
aia'a7Jessa. E nós no meio. Junto. Cam''tnhando, se al-eqr ando , v ibrando , se
deeepaionando_, quase desanimando, retomando ••• e o Evangetho na cabeça
e no aoração. Marte Lando , Per{Juntando. Enrascada dur-a essa de ten t.a»
eer cristão. De tentar l-eoa» o testemunho evangélico no meio operário .
Meu; que desafio magnifico:J que vontade de acertar!

O ABC~ VoZta Redonda, os aamponeses tudo isso aponta um cam-i=
nho •.. t peZa base_, Brasil:J é pela luta organizada doe pequenos_, é pela
eon.c.wiêl'wia de povo de Deus, de Nação que ua-i. avançando .•.

Hoje ainda os grandes prometem. Chamam. A gente vai. Eles pu
cham o tapete~ a gente "dança".Amanhã não vai ser assim. O povo organi
zado vai ter voz e vez. O Reino está avançando .•• basta ter olhos para

I ver! Deus est5 conosco, não tem erro!L........__.__
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Gato.
o- caminhão ê desses t::!ecarreqar boi, com~~~,
quelas grades e um encerado por cimÔ4 En
a vento de tudo quanto e lado. Quando
7 horas a gente ti chegando na fazenda

All o encarrega~o i que faz o
preço do metro de corte da cana. A gente
ega tr~s ruas. Quando ~ cana mais tranç!

,da, diflcil, eles paga 95~OO por metro
',\:".\:,se a cana ê queimada, mais fina, ê 55,,00.-:>". ~<
" ;:~:<Ele faz o preço e pronto. Tem dia que eu

e\;.:: \ ..

~:,:;: chego a tirar atê Cr$4.000,OO~ trabalhan-
do direto atê as 6 da tarde. Mas tem dia
que eu so tirei Cr$500,OO, quando você pe
ga uma cana muito ruim e avança pouco. A
comida? A comida a gente leva na marmita.
Tem que comer frlo , porque não tem onde
esquentar. Muitas vezes a comida azeda
porque não t.em uma sombra onde deixar ,
quando a gente pega um trecho de cana qU€i
mada. Esse negócio de segurança não tem
não. Tô vendo o dia em que o caminhãozi -
nho (desses 3/4) vai virar, porque ji tem
80 pessoas dentro, feito gado. Não dão
ferramenta, nem botina, nem perneira. A
gente trebalha de chinelo mesmo. O Síndi
cato não faz nada~ nem adianta a gente re- -
clamar. Jã cansamos de ir lã. Minha idade?
Tenho 16 anos e desde os 12 comecei a tra
balhar de bóia-fria. Meu pai ê doente e
eu ê que sustento a casa, junto com meu
irmào de 12 anos, que também vai no cam i
nhão e corta cana. Sou mulher mas jã con
sigo trabalhar e render igual homem. E o
que o Gato quer ê isso. Não, ninguem re _
clama, nem no caminhão. Porque se o gato
souber que alguém reclama, dai eles nao
deixam mais a gente ir. E como ~ que a
gente vai fazer?"

do Parani onde existe uma destilaria
álcool. Região de terras férteis, que d.W

tes abrigava um sem numero de pequenas
propriedades e que hoje vai cedendo espa
ço pro latifundio da cana, que não vai
produzir 'alimentos, mas combustlvel ... Es
te diálogo se deu numa cidade próx ima a
usina; Maria, a jovem bóia-fria, quase
uma menina, franzina, com traços claros
de subnutrição, desconcerta pela maneira
natural como vai desafiando as 'contas des
se rosãrio de sofrimento que ê seu dia-a
dia ... "quando a gente chega em casa jã ~

9 horas da noite. O pessoal vem no cami
nhão quieto, quase ninguém fa1a•.,1I

E dar, mano velho, o que e que voce
tem a dizer diante de uma narrativa des
tas?

Sõ no Paranã hoje ex; stsm em terno
de 450.000 bõias-frias •.. 400.000 assala
riados permanentes, 200.000 parceiros e
meeiras, 100.000 filhos de pequenos prod~
tores sem 'terra; nos ultimas 10 anos o p~
ranã viu desaparecer em torno de 180.000
pequenos proprietãrios; e de outro lado
se constata a existência de 3.350.000 hec
tares de 'terras agricu1tãveis que são ma~
tidas improdutivas; e a concentração da
terra tem crescido de tal forma que hoje,
0,83% dos produtores com propriedade ac-ima
de 500 hectares detêm 32~45% de todas as
1:.(:!!hras do Estado .•. isso num estado que
Jã foi caracterizado como região de mini~,

fundia. Calcula-se o que se passa em esta
dos como Mato Grosso, Parã , Goiãs e ou'
tros •••

E uma coisa muito grave: o
gropecuãrio de 80 demonstra que

censo

nas propriedades rurais (ate 50 Ha) ocuP_?~



Os camponeses perderam a paciência •.
.começaram a realizar a Reforma Agrãria a
seu modo. De norte a sul do Pais multip1i
cam-se as "Rondas-Altas" •.• são ocupações,
acampamentos ••. ninguem ma is segura. r ,......,.~sa,,.'"'

gente lutando. gente morrendo, ressurgin
do na luta e na coragem dos companheiros."
.. luta pacifica do lado dos camponeses
O latifundio resiste e violenta. Mas
adianta'•••

A Pastoral Operária tem tomado inici
ativas de apoio em diversos Estados. r

E

vam apenas 30% das ârees do Paranâ, e no
entanto produziam 70% da produção do mi
.ho ; 80% do feijão, 60% do arroz, 75% do-'/
algodão e concentravam tambem 81% do ' re-'
banho suino, 73% da produção de aves, 7j%'
do número de tratares e asseguravam a ocu:
pação de 69% do pessoal remunerado ou nao
na agropecuiria ...

Você pode, portanto, calcular a bei
xa produtividade do latifundio e as canse
quencias de seu crescente avanço ...

Quantas Marias por esse Brasil de /
Deus ••• e outras Marias que emigram, que
foram morrer nos projetos enganosos de c.9."
1onização da Amazônia ou que se tornaram
parte do cinturão de miseria que cerca n~
ssas capitais, fazendo aumentar a cada
dia o exercito de desempregados que a cri
se industrial não vai absorver .•.

E preciso dizer alguma coisa mais so
bre a necessidade urgente e crucial de se
fazer neste Pais uma Reforma Agrária real,
controlada ~elos próprios trabalhadores?

O Estatuto da Terra já tem 20 anos •
r limitadissimo. Mas ate ele permanece l!
tra morta. Promessas, inclusive de oposi
ções que hoje são governo~ foram promes -
sas •••
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operários tomarem consciência da importan
cia da Luta pela Justiça no Campo. Preci
samos ter a aguda consciência cri-stã de
todo o alcance dessa ação.•.

O que esti em jogo não i uma questão
apenas de estrutura agrãria ••• são pes
soas, são ~~~ ... ê a luta pela Vida!

Aguardamos o envio de relato de expe
riências dos diversos estados na questão
da Reforma Agrária. Na próxima edição apr~
sentaremos a experiência de Campo Alegre,

"I
, I !
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UM ENCONTRO DIFERENTE

Nos dias, 3,4 e 5 de julho aconteceu
no Rio de Janeiro" no Celegio Assunção ~
a rua Almirante Alexandrino, n9 2023
Santa Tereza, um Encontro não muito comum
às nossas prâttcas pastorais. Reuniram-se
padres, freiras, um bispo e alguns traba
lhadores cristãos compromet idos com as 1~
tas operãrias a alguns assessores conhec!
dores da matéria e tambem comprometidos I

com esse processá de mudança.
O porquê desse encontro? No começo

do ano, mes de janeiro, quando a Executi
va Nacional da Pastoral Operãria realiza
va sua primeira reunião do ano e estudava
um calendãrio para melhor responder às 4

.prioridades da Pastoral Orerãria decidi -
das em Assemblei.a Nacional, surgiu a pro
posta de abrir um espaço para que os Age_!!.
tes desta Pastoral Operãria, por natureza
conflitíva!t pudessem se encontrar _e colo
car em comum as experiências e ao mesmo
tempo dedicar um tempo para o estudo, uma
vez que a primeira prioridade do ano 84
era Formação. E isso aconteceu e aconte -
ceu, a contento de todos os participantes
como se pôde constatar pela avaliação
Foi um bom encontro. Bom pela representa
tividade: estavam presentes delegados de
quase todos os Estados, menos Pernambuco,
Alagoas, PiauT e Maranhão. Bom pela baga
gem que cada um trouxe consigo e o inter!
sse de colher e reunir as experiênCias vi
venciadas nas diferentes realidades e bom
também pela coincidência de conflitos, f~
cilitando a visão global dos inimigos que
impedem'que a classe operária se liberte
e partiCipe num processo apregoados por
todos que deve ser democrã tico e partici -
pativo, ainda que por uns apregoado teorl
camente e por outros jã acumulada com exer

cTcio de uma democracia conquistada. fi -
nalmente bom pelo metodo que se adotou.

Passamos a detal har o que 'tratenos '
no encontro:

Num primeiro momento (03/07), asses
sorados por Betinho (IBASE), vimos alguns
elrnnéntós de análise conjuntural. Vimos
a natureza e a extensão da crise econômi
ca internacional.

Constatamos que as contradições do
capitalismo internacional estão cada vez
mais agudas. Contradições que poderão des
truT-l0, pois a divida internacional se
tornou impagãvel ••• Se os paises devedo .
res (por exemplo: Mexico e Brasil) ded."'
rassem moratória seria a quebra do si t.e:;'1d.
capitalista internacional, pois temos co
rno refem o capí ta1 transnaciona 1, qi)~
faz IIparte" da nação.
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Vimos que o objetivo do golpe
1964 foi de radicalizar a internacionali
zação de nossa economia: "O que e bom pa
ra o USA (Capital lransna.cional) ê bom p~
ra o Bras t l " (Juracy ~1agalhães). Desde cE.
tão quem governa o Brasil ê o sistema fi
nance íro internacional, em aliança com a
burguesia agrãria c industrial.

Essa transnacionalizaçio de nossa e
conomia aumentou a corrupção, o arb'ítr-to
e a impunidade em nosso meio. O pacto en
tre capital financeiro, militares e gru -
pos politicas dominantes agl'avou o dista!!
ct amento entr-e dom;nadores e dom;nados ,
levando ã ruptura entre Estado e Socieda
de.

o regime autoritário foi banindo a
polf t+ca da sociedade; a politica se tor
nou atribuição exclusiva do Estado. Hoje
o Estado está em crise e não consegue a
presentar propostas poHticas novas. Isto

está fazendo a soei edade acordar e se re-
encontrar com a politica. As mobt l tzações
populares são uma prova disso. Exemplo
recente gn:;ve de Vo1ta Redonda.

Num segundo moment~ (04/07), vimos
as articulaçq"es (respostas) populares di
ante dessa situação. Em p}"'imei~o lugar ,
assessorados por Paim (Secretário Geral
da CUT, presidente do Sindicato <:tosMeta-

de Hirgicos de Canoas, RS), vimos a respos ta
do Movimento Sindical • .A idéia base
estudo foi a questão: "Como surgiu o s'in
dicato de Canoas* qual a influência do
sindicato atualmente". A partir dessa qu;;;~
tão vimos o novo tipo de sindicalismo que
esti surgindo, os limites e as possibili~
dades desse sindf celísmo , as tendências I

dentro do movimento sindical: CUT/CONCLAT.
Chegou-se ã constatação de que ê a práti
ca slndtcal t sta que rompe a estrutura si.!:!.
cal pelega e atrelada ao Ministirio . do

Traba 1ho , No momento em que os operãri os
estiverem organizados nos bairros e no 1.2..
cal de trabalho, hãverã condições de mu
dar a estrutura de nosso pafs. A CUT, com
sua prãtica sindical, busca uma nova SOC]_

edade. Ela estã se implantando gradativa
mente, a partir da base (hoje 20% dos si!..'~.
dicatos do Brasil estão próximos da CUT).
Ela tem um posict cnamento de afrcntemento
ao atual sistema, procurando rompê-lo
Dai o peleguismo preferir a CONCLAT qu.e
busca manter o atual sistema.

Em segundo lugar, assessorados por
Betinho (IBASE), estudamos a resposta do
"~_vi~,e..f!to Popular. Constatamos que ê bom
termos em mente a dimensão de nosso paTs
quando analisamos o Movimento Popular-. Sõ



assim não cometeremos o erro de supervalo
rizar a esquerda bras ilei ra. Se pensa rmos
em termos de processo, as tendências per
dem muito de sua importância.

Hoje o Movimento Popul ar está enf'ren
tando dois desafios:

1) Resistência diante de toda domina
çao, Vimos que enquanto acontecer simple~_
mente a resistência, significa que quem
está dirigindo a luta e o opressor. E
constatamos que a maioria de nossas lutas
são ainda de um povo que resiste. No enta~
to, não hã processo sem resistência. pois
através da resistência se pode mobilizar,
organizar, conscientizar.

2) Quando o Movimento Popular e ca
paz de passar da critica e da resistência
ii proposta alternativa, a iniciativa pas
sa para as mãos do povo. sã aí consegue
verdadeira mudança~ transformação. Quando
salmos da etapa de resistência para a pr~
posta é um sinal de mudança da conjuntura
da luta popular.

i

t,
,
i.

IA revolução vem de dentro: e da er">
t ranha da própria donrinaçâo que surge o

revolução, pois o atar da mudança ~ o
vimento Popular. Assim como o processo oe"

dom;nação, o processo de -Iibertaçào
bêm e secul ar. Esquecer' que a revo'j

vai sendo construTda no dia-a a. e
tender queimar etapas.

Viffi'JS que e importante a tar-efa
t ica diante do Movimento Popul ar ,
não podemos mis tif icar (I ~1ovimento
lar.

Num tercei ro momento (05íOl)) ultimo
di a do encontro, assessorados por D,Clâu
dío HUrr',mes, refi et imos sobre a f.~st.!?r~E~l_2,

.- • "1:" c

~r~~na ~,~__a ~grel~.
flcou c laro para nos que quem fôZ

ri! amente a Pastoral Operária. são 05

os operários organizados. Eles
0$ primei ros animadores ~ nós $€H,iamos 12:')

pede de assessores. tI Igreja ~ comprova»
do sua f'i de1idade a Jesus Cri s to. tem uni'
missão em re Iaçâo ao operário: a sol i

dade - "Nós devemos nos 501id':l1iZ2Y

os trabalhadores" (Laborem Exercens I"~

Conste tamos que o trabalho jâ "
um setor da soei edade, Antes , a soei edad,
hóje e urna soei edade de traba 1no. E a I,.
gr'eja como um todo tem que assumi r .es ta
realidade global, caso contririo~ ela fa
rã uma pastoral ds-sligada da. realidade.

Alem disso a Igreja deve ter uma res
posta especifica, que se constitui na Pas
tora 1 Opediria ~ e que deve estar no COf) =

texto da resposta global. Nas a Pastoral
ria não pode ser uma espêcie de a-

í: cnno, apêndi ce ao conjunto da Pasto ~

Essa sociedade caracterizada por
t raba 1hadores ê um mundo em con+I t tos ~ em
luta de classe que divide a sociedade en
tre oprimi dos e opressores. Precí samos r-e
conhecer que este conflito existe e admi
tir que a Igreja estã dentro dele.



..

Nesse conflito, o papel da Igreja s!
y,ã de reconhecer a legltima autonomia das
associações e o papel da Pastoral Operã: ..
ri a será de pÔr..se a servi ço dos tr-aba 1h.?:_
dores, respeitando suas decisões3 embora
nem sempr-e concorde com elas.

No entanto, nunca poderos dei Xô (' de
confrontar nossa Pastoral Operã~~iacom o
Evangelho. A oração, a celebração são fLJ!L
damentais para não perdermos a proposta e
vangêlica$ a fê em Jesus Cristo.

o papel do agente de pastoral da Pas
1 Operãria serã explicitar a articu
entre o projeto operário e o Proje-
ueU$"

o local de trabalho da Pastoral Ope-
ca , no baí rro , mas ela

'u<a pode ! igçtr-se da comwrldade, da
j.j :a. caso rio cairá no e1itis-

1ui ndo, deste Econtr-o nao surg-iu
proposta para os traba 1hadorss

,$ os participantes et~am conscientes
nao cabia a eles fazer propostas aos
lhadores. mas antes voltar ãs suas

bases e cont ínuar apoiando corajosamente
este processo assumido pela classe operã
r-la e endossado pela Pastoral Operária CD

mo um serv í ço no intaria!" da mesma;

Animados POt' estes três di as de enr i
quecimento mutuo os parti ci pautes propus~_
ram que encontros deste gênero se multi _
pliquem nas bases e anualmente se renove
ti, experiência para dar cada vez mais cor-

a uma rgr~eja que se propõe ser Servid.2_
(' entada para assumi r O' desafio da

prt:ferenci a1 pelos oprimi dos II •

O Encontro agradece aos três assessQ_
res que nos trouxeram força e Iuz : D. Clã!~
dia Hurrmes, Bispo de Santo flindrê, Bet ínnc
e Patm,

-)
~c ,./ fadul!

4' ""•._,, ..,.

._---_.-.,------ '--------.........,----- ----------------_. -----
~~;jR

"", ..
com suas caricaturas; contribuiu p:ara 8 descontrEiç~o do encontro

'Ti.1II



8

A IGREJA E O MUNDO DO TRABALHO URBANO

o e bispos reunidos em Ttiaioi., neste d .cumento apontam o desemprego como o
mais gra'/)e problema q-ue atinge o Estado de são €spee-lalmente as cidades 1.:ndU8 -

trriccie: A causa é a poZ:ttiaa d.e recessão imposta pelo qoverno para atender aos intel'en

ses do F.M.I. O deeeepero gera açoee extremadas" como saques e depvedaçáee, A CZaB8c

Trabal-hadora vive pressionada e 0$ eindicatoe mai.e combativos sofrem úTtey.-rJençõe~1. /]:3
Igr'ejas do Estado de são Paulo sentem-se compromet-idae com o povo que mais eof're e ;3,,,

propoem diversas pistas paetorai.e apropriadas para essa
'"1"«2 «nt eqra:

REALIDADE DO MUNDO DO
TRABALHO URBANO

Na assembl ête Geral Ordi nãria do Re-
ena-i SUl I (04 a 07 de junho de 1984) a

reflexão sobre" mundo do trabalho urbano
? o desemprego como o mais grave pro
i:-ler'j,'1õ atingindo o Estado todo e principal
l';,:;nte às cidades apoiadas na produção in -
dus tr-ia1, Ao desemprego soma-se de forma
crescente o subemprego. Em1981, segundo I

dados do IBGE. 23% da população em idade e
condiçôes de traba 1ho (P e A) se encont ra
sem trabalho fixo e remuneração decente .

.A raiz geradora desta situação, o
desemprego em nivel socialmente insuportá
vel, ~ identificada na politica-acon6mica
ado tada pelo governo para atender o FMI e
como componente necessário do regime que
necessita da demanda da mão-de-obra: "Exer
cito Industrial de Reserva II~ para conter'
os sal âr-ios e a força de reivindicação dos
operãrios. E hoje e agravada com a polit2_
ce de recessão imposta pelo governo.

A recessão impondo a redução da pro
dução e prestação de serviços cria o dese!.l.!
preqo , esta por sua vez incide na recessão
interna criando assim um circulo vicioso'
acarretando especulação e inflação.

Este quadro todo se abate sobre os

Nota-se um inchaço das periferias i

urbanas e crescimento desenfreado das fa
velas. Elevado indice de mortalidade in
fantil, ã medida de 1.000 por dia no Sra-

'si) em consequênc ia da fome.
Verifica-se a manifestação do dese~

per-o nos saques a supermercados e arma

z~ns;explosões sociais com depredações I

;de ônibus e trens, ocupações de áreas pa
ra plant io ou moradia; aumento da vio lên-

doença. angustia e desespero.
trabalhadores e suas famílias gerando fome, C'i:t t: çdminalidade e um triste cenário



ante deste panorama sente-se convocada a as zonas crescentes de miser'; a. e mesmo
um renovado esforço de evangelizaçào. En- fome. A Igreja acha-se vivamente empenha-
contra, no entanto, serias dificuldades' da nesta causa porque a considera CO!TID

para mercar uma presença transformadora! sua mt ssâo , seu serviço e como uma compr~
neste meio operãrio. vaçâo da sua fidel idade a Cristo" para a~

f l/.fll' "H6,H€,Hé, D1AC0:9-:-sim ser verda-cteiramente a "lgre~a dos Po-
11'.[11 DO co/-r OCOO:.(-, e H f o 8\
i . GO OAS ,célS /14,< are ..l tn. C).

I . 7RI1I.3AL/l1577'/$.,., _O mundo do trabalho: Nosso mundo

Ci.. \ c(~mporâneo estrutura-se na forma de so
. ciedade do trabalho. Este nio e apenas um

r setor da sociedade atua 1. Ao contrãrio, G~.) .
;'< trabalho e sua organização social daternri.'-

~..;: nam o modo de ser global da nossa socied~~_",

•

As consequênci as desta rea 1idade
sao igualmente nefastas para as organiza
ções dos tinabalhado}~e$~ pois lhes ê impo.§:.
to vio1ento arrocho sa·la.da·J pelo govel~no
e pel as enoresss por meio da ro te t ividade
da mão-de-obra. permitida pela legislação
em vigor.

A classe trabalhadora víve pr-ess in
nada pelo medo e muitas vezes desOl"ganiz~
da pois poucos são os sindicatos combati
vos enquanto as demais diretorias são "P!
legas" pois não representam os trabalhad2.
res. Este quadro sindical e agravado com
as mGltiplas intervenções do - Ministêrio
do Trabalho nos si ndicatos mais atuantes.

A rgi~eja do Estado de São Paulo di-

I I - FUNDArvlENTAÇ~O DA
AÇfi.ODA IGREJA-....;;..-------

- I . N opçao! .. Miss~.9 da . ~reJa: ossa .
pr'eft:;rencial pelos pobres , baseada no E
vangGlho e expressamente assumida em Pue
[de}: ree l iza-sa também numa clara solida
riedade da Igreja com os trabalhadores. O
Papa disse-o explicitamente na ~laborem
Exer-cens H:

UE prec í 50 que haja sempre novos no.
vimentos de solidariedade dos homens do
trabalho e de solidariedade com os homiOnL~
do trabalho. Tal solidariedade deveri
zer sentir a sua presença onde a exijam a
degradação sacia 1 do homem~sujeíto do ti"::.
balho, a exploração dos trabalhadores e

de. O Papa diz que o trabalho "assume tm
portância fundamental e dec f s iva " (L.E~ ,
n,3),

Por isso~ a resposta da Igreja tam
bem deve ser ~lobal, em primeiro lugar
Toda a comunidade e todos os aspectos da.
vida comunitária devem assumir a real ida
de do mundo do tra ba1ho: na 1iturgi a, na

·""''''''"'-0 . _ ~ catequese, nas várias formas de evangel i-~ ..- .

\ ~ zação e assim por diante.
\~ Contudo? a Pastoral Operãria será in
~~ dispensável resposta esnecf fica aos pro -
'-'} bl emas, lutas e esperanças dos t.rabal hado



s o conf l í to soe ia 1: Esse mundo do
t ra ba1ho es tã em conf l ito ~ es tã em 1uta I

de classes , não por causa da própria nat~
reza do trabalho humano, mas pela forma
c()mQos homens o estrutura ram soeia1emnte ,- - ...

f' ..'~ -~ _, h Si 'A tencaçao nossa e uescon.ecer e ~e con ,-
fI 'i'h', nu tentar- ramuflã-l0 par:t não P'er~, - . -.,,~ ~,",.\A '" ." t".. ...... h. 51 "_._Y- .

turbar a "paz" de nossa comunÚi~de, quan
do de rato este conflito per'passa tudo
De nada adianta camuf'lâ-Io. (}Papa~ ao
contrário, O reconhece e enfrenta na. "La
borem Exsrcens ". E1e es tã convenci do '.que
a verdadeira comunidade fraterna de todos
os homens só se constrói pela superação I

deste conflito.

membro da pastoral operária já existente '
em outra Diocese ou Paroquia, pode rã ser
nos de grande valia. Talvez, no começo, t~
nhamos que ,enfrentar o problema da falta
~e credibilidade: os operãrios, muitas ve
zes~ querem ver primeiro gestos concretos
em fa vor de sua jus ta 1uta , para começarem
a acreditar em nós. Outra dificuldade pod!
roa ser o _medo da parte dos operários, me
do da repressão tantas vezes defl agrada em

traba 1hadores ,

J .. :

-:.) i
~. 1.. 1
~~;~"·::1~..._- '

~'-._.
~,._ .....

A Igreja, na verdade, não promove a'
luta de c1asses ~ muito menos a tuta de .
c lasses armadas cono íintco caminho da 1i- :

_ ,.,\\,'.,;,-; .• ' .....,.. 'o:"~"'

berta çap , Ma s se E1a nao promove t por ou... ~""'c,,-'"

tro 1ado nã~'pod~')d~i xar de marcar presen ";~_~=:=•.•'.. ' -~ .

ça' dentrq dd êbnflito, a exemplo da Enca! ",,_" ..-..
nação do Senhot< A questão ê: qual ê o P5!_
pe l da Igreja dentro do conf lito? Ela de
'verã sol idarizat"-se concreta e eficiente
mente com os injustiçados e por-se a ser~
viço dos valores humanos e evangélicos j>

bem como í Iunrinar e articular ° processo
de superação do conflito com projeto de
Deus.? com referência essencial ã morte e
ressurreiçã'o de Cristo.

4 - ~uperação: A Igreja, inspirada
no projeto de Deus, ensina que a atual si
tuação de conflito entre o capital e o tra
balho, entre nações ricas/dominantes e n~
ções pobreS/dependentes, deve ser supera~
da na direção de urna sociedade que se es
trutura segundo "0 principio da priorida
de do trabalho sobre o capi tal!! (LE.n. 12}.

III - COMO IMPLANTAR A
PASTORAL OP,ER7\RIA

1 - Reunir inicialmente um pequeno
grupo de operários da produção. ,Se conse -
guirmos para isso a colaboração de algum'

2 - Uma vez -'de opet'(~~
rios, estimulá-los a assumir eles lTI€Sl1K1'S

o quanto antes, a coordenação do grupo"
cando nôs , pastoras, como animadores
nt'Íncipai s evana!?! izadores.'. ri.!..

3 - Na reunião~ animar o grupo a r:~:,l~
_!:~~;:os problemas especificas e as condi o·

s de \t1da e trabalho na fâbri Cd ~ no mej_
.. , 1 h.' (' bc S·lncl.lca. e no ua,lrro p01S, no ain~o,,~

condição de operário rnarca muito a vida n:,;
çoletividade e na famT.1ia do I)pel~âl'''io),
relato passar para a anãTis~_, em que
buscam as ca,usa~t que estão por' deu'ãs
ta real idade por eles relatad.a, EvH, "
fazer pre1eções, como se fôssemo:;
res dos oDerários reunidos. Ei (:S' Sdr:'" i'

1hor de sua vi da e condi ções de tra b5 ')

do que nós, pastores. Assessorãwlos. sim
na medida em que vão avançando na anã1-;s~:;
e des.envolvendo sua caminhada de grupo!
ta e a grande parte do animador e assessO'<



tente motivar o grupo para rezar em cima ~ tlesus Cristo.
de toda esta real idade operária e promo _ '"
ver celebrações especificas com o grupoB,'
e inclusive com toda a comunidade! nas," ~
quais a prática do grupo, os problemas ',:.'s~,Ji E~
avanços e recuos da caminhada dos traba -r<;~~rPI
Ihadores , sejam celebrados diante de Deus~'>\l!
e com os demais companheiros na Fé. __,)

..

4 - Depois, da anâ I í se , tomar a Pala-
de Deus e com eles descobrir ate que

:XIi'lto 65 ta situação dos traba 1hadores con
ttôdiz o Projeto de Deus e, consequenteme_!!
te, convoca os cristãos para uma açao
transformadora. Por-tanto, fazer a e rt icuta
ção com o Projeto de Deus, revelado na SI
bl ia. Fê e vida devem andar integradas.

Depois de alguns meses, quando ° gr~
po jã estiver mais firme e animado, será'
muHo iitil levá-lo a fazer um bom cu(sinho
bTbliço. que o ajude a compreender melhor
e viver mais esse Projeto de Deus. A Pas
toraI Operiria Nacional insiste muito nes
ta formação biblica. Para organizar o cur
5 í nho 011 conseguir vagas em cur s tnhcs pro
movidos pela Pastoral Operária por este
Brasil afora, pOde-se recorrer ã Comissão
Regional do Sul L

5 - Estimular o grupo para a ~ no
seu meio operário, tanto na fãbrica, como
no sindicato e no bairro. Esta ação deve
ser também pastoral, e claro. Umgrupo de
Pastoral Operária não ê apenas um grupo
de operãrios que se organiza para atuar
em seu meio, mas ê essencialmente tambem--pastoral: são operários cristãos que , o
rientados e animados pela sua fe em Jesus
Cristo. agem organizadamente no meio ope
rãrio para transformã-l0 segundo o Proje
to de Deus, tendo atrás de si o respeito
de sua comunidade. de sua paróquia de sua
diocese.

6 - Nas reuniões, alem de fazer a ar
ticulação com o Projeto de Deus~ ê impor"

Respeitar, conforme ensina o Cone; -
lio Vaticano II (ef. n.o 36 e GS 0.0 76)
a autonomia legItima das organizações da
sociedade temporal. Isso significa, no ca
se t raba 1hadores , que nós, pastores
ni, ~!S snnamos o 1uga r dos si ndí ca 1i5tas I

ou legitimas assembléias dos trabalha
dores, mas t"espeitemos suas decisões, ai]!
da que nem sempre as aprovemos de todo
Não podemos pretender ditar decisões que
competem aos sindicalistas ou às assembl é
ias dos trabalhadores, p, ex. ~ dec idtr
sobre o tnfc+o ou o fim de urna greve;
cidir sobre quais itens os t.rabeIhadcres
deveriam reivindicar e com quaiS metodos>
etc .. A Igreja como um todo compete apoi.ar' ~
s im, as reivindicações justas e os meto ~.
dos pacifi cos oferecendo .consequentemente
serviços concernentes; apoiar, portanto
os 'Ia1ores humanos e evangé'l icos que i}

classe trabalhadora dec ídtr- defender ou
promover melhor, Portanto5 a Igreja nao
apoiat'ã necessa riarnente toda e qualquer I

decls00s mas aquelas que defendem ou pro
tTIO\'Pi' v310res humanos e evangé1i COS, mas
tambÊir( não pre tenderâ dar palavras de or
dem em área que tem seus legltimos )~espo,~,
sâveis, a saber, os sindicalistas e as as
semb1éias dos trabalhadores, Alem desse
respeito como princípio s dos evenÜ,Jels ,~l

oo íos - serviços concernentes ~ ç Igi'eja;
e de modo particular nós, pastores, t(~LúS

por tarefa eV~I'!.2e.!iza~~ isto e. ajuchr- os
trabalhadores a articular sua vida e sua
luta com o Projeto de Deus1 com \~eferên ~
cia essencial i Morte e i Ressurreição d~



8 - Articular o(s} grupo(s) de Past~
ral Operária com a comunidade paroquial e
diocesana, sem querer exigir que necessa
riamente os membros da Pastoral Operãria
assumam tambem uma serie de serviços in
ternos da comunidade, como, p.ex., cursos
de batismo e matrimônio~ catequese, etc,
Isso não impede que um ou outro se ponha
ã disposição ou aceite o convite de seu
pastor .

9 - Ir rrn..ll tip'ltoando aos poucos os
grupos de Pastora-l Operãria~ ar-t+culando
-os tambem entre si e com a Pastoral Ope
rãria tanto regional como nacional.

10- Sempre respeitar o principio ge
ral que quem faz propriamente a Pastoral
Operária nas fãbricas~ no sindicato e em
todos os demais ambientes especificos do
operariado são os próprios operãrios cris
tãos organizados.

@ -ARTICULt4ÇkJ_-

·'~~1~".~! \-,i
v

~

~__ ,[VCf'ê
IV - _ PISTAS DE AÇÃO PASTORAL --

Esta Assembléia conclui~ assumindo r

as seguintes pistas:

1. Pistas em relaçªo ao problelT'.ado
~)esemprego :

1.1. As Igrejas do Estado de São
raulo se propõem: ~ontinuar e reforçar a

la contra o desemprego e a politica
econômica de recessão implantada no pais.

1.2. Lutar pela Reforma Agrãria:
1.2.1. Fazendo disso um meio para °i_!l

ccrrtivat· a união dos trabalhadores rurais
,,-,urbanos.

- .: _l ~

1.2.2. Tomando conhecimento do S-igi:_
fi cado e conteúdo desta 1uta,

1.2.3. Apoiando os comit~s e organi
zações de luta pe1a Reforma Agrária proc_~
rando conhcer as suas propostas e metodos

1.2.4. Transforma.ndo esta luta em
uma bande í ra de resistência pacífica e de
esperança capaz de organizar os trabalha
dores empregados e desempregados, do cam
po e da C1dade , na transformação da situa
çao de injustiça em que vivemos

),3. Lutar contra o desemprego:
1.3. °1. Apoiando os comi tês de 1uta

contra o desemprego conhecendo seus obje
t ivos, métodos e propos tas ~ bem como va -;C!
rizando-os enquanto ação e organi7açãa
trabalhadores desempregados.

1.3.2. Incentivando a organi
sol tdar iedade concreta dos desemprc-ir,

que não seja meramente ass í stenc te ltsta
1.3.3. Incentivando o surgimento

comi tês de 1uta contra o desemprego rz :,
CEBs.

1.3.4. Assumindo a luta contra o de
semprego significa que as Igrejas do Esta
do de São Pau10 se dispõem a apoiar as
justas reivindicações e iniciativas, que
estão sendo levadas, em relação ao desem~
prego~ pelos comitês de luta, movimento o
perãr to , movimento popular , Dirigentes
Cr:s,;;oos de Empresas e outros, partícula_!:.
mente: seguro-desemprego, abertura de fre~
tes de trabal ho , garantia de ãgua e luz ~
passe-desemprego, cessão de terrenos deso
cupados para hortas comunitárias, redução
de jornada de trabalho sem l4edução de sa
lãrio~ eliminação das horas extras e cria
ção de novos empregos, adequação das ores
tações do B.N.H.



Obs.: Foram aprovadas tambem duas
moções: uma aos Presidentes de todos os
Partidos em favor do seguro-desemprego
outra ã CNBB para que se dirija às Confe-

r~ncias Episcopais dos palses credores a
fim de que apoiem a nossa luta contra o
aumento das taxas de juros, 1embrando a
misêr-ia causada pela pol It ice do F.M.!. e
demais instituições bancirias.

2, Fi ~ta~," parCl:_a
gl:_,3E~~rlanas Dioceses:

J\s Igrejas do Estado de São Paulo se

expansão da Pastora 1
. ----_.

2.1. Cr-iar grupos de Pes toral
ria nas dioceses e paróquias aprove-i
a propos ta do item II I des te tex conclr-
s tvo , estando atento para partir
existe.

Que .).:.

2.2. Ter em cada diocese um padre res
ponsãvel ou operãrios Iiberados ,

2.3. Providenciar subs Id+os baseados
na fila borem Exercens ti e documentos soeii:d s
da Igreja.

2.4. Estar presente. evançe l Icamente i

nas lutas do movimento operãrio.
2.5. Promover a formação de milHan _

tas da Pastoral Operãria.

-___--.....--......_.__
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r---'-----------------------------'CARTA DO BISPO AOS OPER1!;RIOS DE VOLTA BEDQti_QA.~
t
1 Em 23 de junho de 1984.,
I
!I Prezados Operários da C.S.N.
i

Conhecemos a solidariedade que vOfis estio recebendo da Comunidade
de Volta Redonda e de fora. E porque a ~ausa de voeis i justa. E a luta
contra a fome.

E quem aceita passivamente a fome? 55 quem i suicida. E Deus confi
ou a vida para ser vivida. O nosso Deus nio i o Deus dos mortos.

A solidariedade que voeis estio recebendo i porque souberam se or
ganizar paclfica e ordeiramente. Ati as miquinas sio defendidas. São ela

I as companheiras de voeis no ~ganha pio de cada diau• Fazem bem em.defen
dê-las! Elas não são culpadas pela distribuição injusta do produto, ger~
do pelo trabalho de voeis. São os homens que fazem as lets e os decretos

.que tiram do que pertence aos trabalhadores a fim de atenderem exiginci
as e interesses de pa1ses ricos e poderosos.

A greve de voeis i leglt1ma. Amanhi eles poderio dizer que i 11e -
galo Não será novidade, São eles os donos das leis. Nunca poderão dizer
que a greve nio i justa. Decretos e leis sio apenas para cercear e inti
midar a organização dos operirios. Onde a coragem deles para disciplinar
com. decretos e leis a ganância do capttal t smo internacional em con lut o
com o capitalismo nacional dependente. concentrador e marginalizante?

Eles mesmos chamam isso de "Capitalismo Selvagem". E que querem
salvar a todo custo o capitalismo velhaco, que 55 i pr5spero nos palses
dominantes, i custa de nossa misiria.

A greve de voeis fez um bem a todo o pais. E um grito alto contra
a fome. contra a morte. E um basta i violincia das leis e decretos que
impoem uma pOlitica de fome e misir1a no Brasil. E um sinal de esperança
para aqueles que não acreditam mais em nada. E uma lição de força da ~ni
ão paclfica.

Com representantes de voces o Bispo, sacerdotes, religiosas e lei
gos estiveram reunidos para estudar gestos concretos de solidariedade • I
Lembramo-nos do nosso irmão, Bispo d~ Roma~ Joio Paulo Ir~ sempre ao la
do do Sindicato Solidarieda~e em seu pals, que diz em sua "CARTA SOBRE O
TRABALHO": "Para realizar a justiça social .•. i preciso sempre movimen -
tos de solidarjedade com os homens do trabalho. A Igreja acha-se vivamen i

.........!

te empenhada nesta causa porque a considera como sua missio~ seu serviço I

e como uma comprovação de sua fidelidade a Cristo para assim ser verda -
deiramente a Igreja _dos Pobres." (Laborem Exercens n9 8) .

. Faço-meu o apelo do Papa Joio Paulo II, "Os tt"'abalhadores devem ter assegurado o
direito ã greve sem terem de sofrer sanções por nela participareml!. (L.E. n.20).

RESPEITEM O DIREITO DOS EMPOBRECIDOS, Para isso peço as bênçaos de Deus.

,__--------.----- ~ Dom waldi:.~ z, Bis"{2o Di522eso;no f-
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cQ) nosso Bo te t.Lm t.ra z nes se numero, como p on to s p r inc-i po.i [!
para nossa reflex50J a carta que a PO Nacional enviou aoa bispos em

Itaici., e a mensagem que os bispos deram aos trabalhadores no dia 29
de Maio, bem como o sermao de V.Ivo na missa do trabalhador em Itai-
C1.:.

.Estes tY'~s dooumentos sao importantes para n08sa militan ~

01:0. po vque moet.ram o c aminho que , por um l.a do, a PO Nac iona l: faz, c~

minha este de estar sempre presente n08 momentos decisivos de nossa

Itiet ôria, B eja dentro da Igreja ou fora de la. Por o ut ro La do_,o cami

nho que 08 bispos tamb~m fazem_, cami~ dp aproximaçJo~ oompreensao

e atuaç50 frente a08 grandes problemas sociedade brasileira.

aA PO alegra-se com a receptividade que_, tanto sua carta co

mo a mensagem dos b iepoe, tiveram. Se ncimo e que a Assembléia da CNEB

em Lt aic-ifoi um exemp lo de e eriedade de trabalho e grande urri dade .

Os bispos mostraram esta unidade atravis dos compromissos assumidos

em seus doeument08 e mensagens. Itaioi foi um passo na compreens5o r

da miss50 da pr6pria Igreja no mundo. Foi um compromisso conjunto de
lu t:a contra a mis~ria que., tendo o NE como espeZho, ae espaZha por
todo o Brasi l.,

(~o
.Os problemas do Brasil hoje 8ao enormes. O momento poZiti

é um labirinto de inoer teeae e contradições. O povo foi jogado fq_
do paZco e passa a ser mero expectador das cenas de negociaç5o p~

t{_tica. A negociação não existe. o que existe são interesses de ambos
os Z_ad08~ ou para manter o poder e dar tempo ao tempo para que apre!
t.aç ao de conta ao povo nao seja feita. Ou, o poder passa para as

can di da io de OpOS1.:çr..1.0 que faça o Jogo da q aran t i.ado bom fim
do atuaZ e i s t ema , Tudo -isto tendo em vista o proveito pessoal de

não da N(w,70. O companheiro Cláudio Jou de outro grupo poZitico~

Cedac, em breves palavras, ~maranhada rede de interesse
J

r'!.O ClpOS 25 de abr-i l ,

DE o movimento popular, o movimento sindioal? Continuam su

Zutas. A luta peZa tJPra_, peZa Reforma Agraria; A luta nos sindi-

catas em direção a conquistas cada vez maiores. Como amostra

t.ran.screuemoe do PO INFORMA de S. Berna-rdo do Campo uma not icio.

Ã'u'L·S e o
80-

bre a operaç5o tartaruga. Os trabalhadores nesse tipo de greve mos -

tr aram não só sua força orqani eadox-a, mas também sua estratégia de
luta contra as patp5es.

um

do
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_Desde que e ste Boletim na sceu , a Comi 8&1.0 Nac.i.onal de Pas
tor-aL Operária não de i.xou de publicar, ou fazer referência, à s pu
blicações que a Conferenc.i a Nacional dos Bi spo s vêm oferecendo ao
Povo de Deus , Neste ano, com alegria, apr-eserrt a ao S S"EUS 1ei tore s II os pronunicamentos que 03 Bi spos fí.z er-am por oca sião do dia 19
Maio, quando reunidos em ITAreI.

"A Comissão Nacianal agradece, em nome de todo sos tr>aba :..
l.hadores, à Conferência Nacional d02 1'3:1. soo s pelo intere.sse que mani.
festou no sentido de f az er- na 8::.:ey'n.. . >ceS(~s a Pastoral Operária
que vem r e sponder à s a spiraçõe s da c.i·{ c~ e operári.a. Cria- se, ' a s sím,
condiçõe s e a' e stLmul.a a S<:~ or-ganí.zar- ,S po si. c.ioriar- com f i r-meaa fre~
te a todo s aque l.es que t errtar-em dividí-Ia ou in strumentalizá-la.

Leiam aqu.i. a. Nensagem dos Bi spo s do Era.si 1 ao s trabalhado
r-e s!
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euni.dos em /\.ssembléia. no dia 19 de
~~dlo, f'i:1.0 jXiderí'aJTDs deixar de dirigir

" :_'-.Ii.darti edade fratfX'na e de SLncero
i.oio às suas l'ltas em nro.I da justi ca 8.)-. -'

....__ ..._~----- _.--_ ..- --.~----_.. ~.~...._- ~ ---'--
@Lste di a que deveria EeP de f'e sti.va

exaltação da (+; gnidade humana do tl'Bbalh3

cor- ê, I-oje, infelizmente) um dia de mui-
tos sof'ni.merrto s para o Brasí 1.

Sofrimento pela si. tuação dramáti ca '
em que se debat ern os trabaUadores brasi
Jeiro s. Sofrimf:õ'nto por cama de desemp:t"'e

go que envolve em insegurança, de sespp.ro

c fome milrares de fanílias em todo oBra

!::;i1. Desempregc que também representa um
deEperdÍcio da cap:lcidade produtiva e Cr.l

ati va de nossa gente e, :rortant9 UJIB. p'a2_2
de perd:.1.·p:u:é a economia . i?ofri mento :r:or
caus,) dos b:'lixos S31=1rios conti :1u:.mlente

corroídos pela cancerDEa inflação instal~
da na econorrri..abl"'as.i. lei.re. S::>frimento pe
la rep:t"essão violenta que impede camp::me
se s e opereri os de se orgam zarel11 livre
Irente para a defesa de seu s di rei_tos e.
reEpOns3vel 1-Bl'tidp:tç,3:o na vida do país.
Sofrimento pelos lavradores rrortos na de-

fesa de um pedaço de terrra para vi ver
t- aba-l·...._- C'~f' l' l' ~~r u::u' • 0-.J :r:'lmento pe o s ll1l .noes
l:Óias-fcias, desprov.i.dos de segurança
traba.loo e de previ.dência rociaI.

no

Esta.rros, no entanto, ceJebrando a

F'âscoa do Senror. Cri stc Res susc:i:tado no s

Is EO será· reali dade qUcUX10 lDUVeJ'1

-.c,

à.ndícatos livres e autónomos, trabalm
p~lra tüdo s, e stahi Li.dade no S empr-ego s
ocllári o s de senpr ego , par-ti. cí. }):."l.ção do s

caJI1}.xJDE'~-es na r-earí zaçâo de UJ1"a reforma
;:}'j"V,\:::.",·-j .-, al·i.·;'1+"': C\a e -'I " sta o 'e i"lS=g""""'e rCt1:.,'1. ,,1.1 -" Cl. _. .1 . <-, L.J.. ._._. ". _ U c..cc, \.< 1... _~ =- ."........
terT'i.J ao G q ue nela tra1:::alh3.ffi. Este S ob] e-o

- . ~, nao J_ ntere SS3JTI apena s a ela EBe +ra-

J::'.l.i 'llchm. São e.Lemerrto s indi epenffivei s à
const ruçao de u.rna. socí edade justa e derro-
crática~ e, por i S30 mer-ecema rnlidari_e
dade de todo s quanto s s:? t::mpenlarn I):.u:"a o
bem comu'Tl do Paí s.

Acima cJe tudo, porém, innãos

dores, JTl3.ntenh:HT!i rq uebr&'1tável a unid,a.,-13

da da Sf:;e traoo.lha.dorH. Não Jxxmi. t('3Ji1 q '.J8

intere SEE s de gt'u}D s ou pJEições idE:.'Clóg}:_
ca.s lancem tr·aoolmdores contra tratBlha-
,;:bres compn:)rnetenc1o ê.lsám a eficácia
ve:rx:ladcira luta pela justiça.

Aprovei tamo ~~a o"a à.3:o p'Jra mm fe s-

da

tar ]1(")SS) apreço, confiança e i:1f-Oioa to

dot::.:os JTDvimentos pas:orai sque atuam ju~
to aos trabaHBdoY'f~s do cam:fXle da cidade.
rcizemo s voto s de q ue o te stermmto cri stãCI

de sõ:us mili tante s plen,=:unente incorp')Y'a
d- S ?t caJ11inluda da ela SEe traooUBdora

e inpri,~,là luta pela justiça os valores e
Vdní!,~]j.eos da não-'violênda,. da reconci.:Li_o _

a(~ao entre i rmã.os, da a] egTi a no comp0.:mri:.

SED, (k) c-of:rimento que redime,. da abertu-'
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Caros Irmão s presente s nesta igreja
Prezado s Irmão s unido s cono seo atravé s da Rádio Aparecida
Muito querido s trabalhadore s de no ssa Terra!

1 - Bispos do Brasi.l, reunidos emAssembleia Geral decidi
ram mudar o horário de nosros trabalhos, para dar destaque maior a
esta Santa Missa, no dia 19 de maio. Já numa ou-tra oc.a siao , numa
única, fizemos i sto . Foi em abril de 1983~ quando aqui proclamamos
e inauguramos o Ano Vocacional. Demos então especial relevo ao tema
da s Vocações Sacerdotai s em no s ss Pátrj 0., tema que, na pre ~nte As
sembléia, estamo s completando, com a '/nlulgação da E diretri ze s pa
ra a Formação do s Padre s do Era sí L, Hoj E:, no s voltamo s para o mundo
do trabalho. E o fazemo s daqui, de ste templo, na hora si..gnificativa
da Mis S3. em honra de São Jo sé Operári o. Modesto carpinteiro da mo
de sta Nazaré, o pai adoti vo e legal de Je su s era menosprezado pelo s
grandes do lugar, que se exaltaram e irritaram di arrt e da sabedor-ía
mani_festada por Cristo: "Não ê ele o filho do carpint:eiro'? DODde

1he vem toda e sta ciência e eloquência" '? (rvIt. 14, 55).

2 - Comtri steza devemosr-e-
conhscer-e denunciar que ainda roje
exí stemcarpinteiro s e outros trabal}--~
dores desprezados,. .í nju stiçado s e ex
plorados. Par-ece eequeci.daa primeira
p3:gina. da Bíblia, emque S? proc.Iena
a àngular grandez.a.do ser humano, de

d h .... .caaa ser rimano, cr-í.adoa arragene 83-

cultivar e dominar-
e os animais, este

ti'ido
1110,dever e direi to do rememde rue

3 - A mesma ci tada página inicial da Bíblia diz que "Deus,
vendo toda sua. obra, considerou-a muito boa ", O criador, com erei
te, eopí errt e , pod.eroso e bom, nâo poderia fazer' ummundo que nao
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fosse bom, b6~ par-a todos 08 seus Llo s , E se hoje o mundo não é
bom para "todos o s romen s, e se o PI'a 1 não é bom para todos os br-a-

'.J '._

sileiro s, ê por-que entrou o',pe-cado, o pecado indiv{ÓuaI e 0--'" pecado
soei aI e eat r-utur-al , a ganânci a de un 8 e a i ncompetêncíe de outro s .
O Br-asi1, certamente ma.í s de que q ualq uer- outro Paí s, pode ser hü'm
para os Brasileiros, oferecendo. trabalho condi gno para todos, salá ._
mo s sufi ci ente 6 para todo s, segurança verdadeira para todo s, 'di rei-

~:,.,tode or-garri zação e de",participação para todo s. Por que então .e-st.e
,.opi.se t~~,<ir..lP.érià;.:e"já'--n:;'j,easfixiante" nos campos e nas cidades, na
agricu1tu;~-:'~ ~~:".~n...~},d'ltria, ,~.,~.:..·'r..e o s trabalhadores mas também entre

'k, ." • ft: ~Ii ,;~.!: I~.'f}V"'"
os empregadores é:~:rnpr'e's3.!'iC)s'.~:,t porque nao se respeita ou nâo se

t::·\.,,· "1;' ..~ -. '"-.]'fl .

conc:r:::;t,iza o Plano 'de Deus, com"~$ll.ªexigê'lv.:;i,asbásicas, que EaO os
pila~~~ c!'íà:';;a90sJustiça e LIberdade. Justiça'- para assegurar a to
doS",ji1±,r~±to~"e opor-tum dade s i guai s - o que nâo acontece no s si. ste-:

('?;,

ma\s,e1reglm'es capitalistas liberais; Liberdade - para assegurar a to
dÜ\"~a li vr-e or-garu zação e o li vr-e exercício do s direi to s ci, vi s -"':. o
q ue i nao acontece nos si stemas e regimes coletívi stas mar-xí stas.

4 - Que este dia 19 de maio no s faça refletir com .serri eda
de e decidir com lucidez', O Brasil nâo precisa d e saní mar"; precim
sim, de medida s globa:i s' corãjo sa E; E:!) ,-:mtes. Nó s Bi spa s q uel"emos

' .. '. . ' . ~
;"---'contribuir construtivamente para 1. FCCi,

" '.' .
terr'eno êti·co. Comeste obj eti vo pé!

nao no camp9 ;técnico, mas
óti co e" pa stora1". e],.a~oramos a

, J' ~'. r. _,

Desejar'íarnos que esta Mensagem viesse às mãos de todos os
Operário s do Brasil e 'àt5''''coração de todos os Bram leiro s de boa von
tade.

no
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Faz e Bem!
~ .•.
-O mesno tenpo - que 'JOCi. utariio
reunidos emAsSEftlblêi.a NIIcd.or.:1..àlb)a
de ~ha®res do lILIndo intc.ro esta _
rão celebrando o PrLme1ro de Malo - J1.
ã;) 'lraball"ador. Etllte QOS't\IM se' \II di..
de feste e de luta. Mal nee. «no, O tN.-ball'sd::Jr do OOSBl Bnui,l celeb:nl O al

dia numclima de delblação e meIII) de
tr.agêdi a. Nl.lTlCa na no_ lietõri.. tive _
moe tanta misma, d.~..." fc:me •
~ ..
~l!tica econ?mLcad,epresà va do
~ e d:> 00 eS'Ia.gaos t:re.baltador-es.
Alueles que e ~pam as rralh:t s Cb desem...
JX'ego,vêem seus süários se desvalori~
rem ca~ :aia, devida 'à lX'lítica ã;) aiper
-am:>cho. O desemprego não s5 aflige mi
lh3es, mas tambÉm,representa umde~
<io da capacidade p::routi. va e cciati Vil '
da nossa gente e, portanto, urna ~
~ para a econ::mi.a.Qta.ntos pais e
mies de fam[lia sic levados a bu9:m' a
~vêncr.a ematividades que violam
aa pr;ópda digni.dade h.mana, ~ sie a ~
ta ele canf..dae obj eto s nos lixos da. cid!.
ele atê o oométti.o de"drogas, a l%'Osti~
ção OUã violência. são express3es do
desespero causacb pelo desemproego, pela
lJIIIl'Igina1ização .e pela mi.sêr.i.a que estão
flq~s O fi l1Olf.DG tnWallado:t'es da.
'.dada e ~ campo.
~ ~e~e, 3,S ·mi.lb)es de n::1Z'de..!
Un:) li~ de fome entre 1919 e
l'~t e.rquantoa ''indústria da seoa" ,

, .. q' ..... _

continua fazendo 1~8" A situaçãO ~8

, ,

que vl.vwa nalN&f,õeact:irwLdl.1 pela ...
ca ê de.. ~. AI flentel da ... ,_
aêncla, que t'Alvez lI'1nc:a'a 08 ~ _

tos do.que •• int.-, 01.... aptNl.

er$lS.300,OO pal' mêa. O. trabIlJoacb.e.
lxlnen8 • DIllJate I - 1Nauent..rt. de ..
-- de .tâae. Kâta".cola.pt......
da NgLio .ati:> fe:Nda., p:d. I • I PR»f•..!
IDnUI" aajeLta. a lB1iri.o. JJi. •
(Clt$9.oo.00·pt mi._ DU1i.c:CP.OI do c.-
na) ,.~ ~ ~m nasm.n.
te 8de émergênc:i.a.
~polÍtica de.pqar a dLv.ida ex:ter
~ br'S,d.lei.ra ª' .q~YC' e\l.«O está le ...

"..." " ..........., .... '" ...vando a. ~nustt!i.a. l1aCl\#A.I. ti ~e~a.çao.
O llÚDero de falên::ias e oo~. de

--peq,u~s e mêdiasemproem-atinge nLvá.
8!!Dl ~entes. A liquid4çio de .. ___

p:'8. s ê ~lada pela. ex:pmsio do ~
p.tal t:mn~d.onal, eapec::i.al.mente . no.
setcA... mai. s rent:âvei. s. A ati tu:!e aDzi 8. -a d::>"governo aosint~ s. 8 tranS'llCio
nai s 41'Ji.Jmu a s 8Dp:'e .• s e gover:no 8 6:).

pai li!8industrializado 8a exi.gireD DI.Jdm
. , -

ça~ Jrejudiciai s ao ~8 e ã aa 8lbe:...-
ma, tai 8 00!lD o relUMliPlito da legi.SIa
çã::, '1Dbre nme sa de ~~ 8para o a:te:
nO[', a m.ü.tiplicaçio da8atividade 8ba!!' .
cádas tnlnrmcfonai 8no Pnlà.l· e a ~. "-tntção do8gnmdes <Xq]c::IDIrado8tNn~
aLcnd. s IX) am.r de mi.~. até
agora Jl:\'tegl.cb pele governo.'

I'EJIi'Il~ 08~s e me.,
a 8cU"_ midla .. 4!l4fCàoe::eat, o. D.CX)8~. CN.,.. ... Jiq-a. CbrrSa. __

'.
.,

• '" '''.,'' ..••.• )'" ..,'-.".,'-'., ....~~~ I\J,.. ~........ ~
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Pa sto.rnl tem compreerraLdo. e estirrulado a
par-tí.ci.paçâo con ecierrte e crítica do.S
t:n?J::B.lladores nos andicato s, assocí açô
e 's, comisroe s de fábri ca •.• ~? (n, 2lI5).
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pr'¬ ;;sádo S chegam': à t€'r' !"ellll..met',"!ações que

equí valem a 8 00 ~âr.io s mí'nitros. No en
.... +arrto, os asrala'riaoos que recebem mais

de S mlário.s mí:nimos (pouco m:ri. s de CJ7.$
250. OOO~DO) não. cr:ega.ma 9% do tetal de
.a ssllê'Jiado s do. paí s, Ainda por- cima, 'e
IX-"cter' de cc)rrrpra.de rume mfníno an agô~
:0. ele 1983 \3.1ui vale a apenas 46%do. de ju
1m ae 19qO, data de naecí.merrto de ~á _

.. ~...,m.o narumo.

@ povo. brasileiro tan vivido. nos Úl
'ti.rros 20 anos una cri. se permanente. As e
Ute s não. beàtam emtransfer.ir para o.s
trabalhadores os custo.s da cri 00, levando.
-(JS ã situaçâo. de dereepero. Estão, p:>r _
tanto, n::> ba:nc.o de s :r:êu s, r.ão ape.nas o.s
,governantes e as eli i:e s que centralizam '
as deci IDes E''Übreo desti.no do :çaíS, UE, S

o próprio "TIDdEüo'!de rodermzação indu s
trial eri.entaétl p3.rn a transnacionali:t.a ':""~
çâó da nossa. econ::mia e da,a nossas in$ti-

,,~"'j'r,! .-. ::"i':-~~ós::a c..'On8:!i.€nCl.a evang~.ca nao,1).';:'s

. ~oerm:i'te ç.alar o~ pr'€tender neutl."'alidade\ f
J; .~ '"

étianté deS&2s fatos. Estanos, pois, r,C'en-

coom alegria, a CPONacional consta
ta que estas ps.Iavras da Cl\JBB estão. f'ru
'tifi.cando , Dezenas de díooeses de todo o
aresiI e várrl o s Regi.onaí, s e s:::oll:er>arrl CD·"
Iro prioridade pa Etoral o mundodo trdba.,
no. A parrtí.r- de sta esco.í ta, ssrrti no s
que aumenta o Lrrter-e see e o. apoi.o dos

bi spo s, padr-es, rerí gío scs e reli~oS38
00 trab:Uro da PastoreI Open~r.ia. E os
leigo s tral:alhadores cri stãos a=.ntem- se
l1lci. s ani.mados a anunciar a rnent:agemev~
géJica do' arror, da justiça, da fraterni
dade e da p3lrti ci pação no S oouS looai s
de trabalro e Jrt)l'adia, dentro dos sindi- .
cato s e entidades de classe, enfim,
toda a rociedade.
I~~m e&:e e~rito que qu€'J:"'¬ SSOC)se~

1",;'brm' o P:ci.meiro de l'-1aiode 19$4. Por
:: ''.'(i, éipr'OVeLtando a Qporturn..dade da As-
'··":,'rnh'l 9:f a Na- CL'onaJ 'no-~ C' 1"f'Â s~o. Naci o. -,-~,"~_ ...........I..~ - ... , .. -, :.J,"""' ~

Tal de Pastoral Ope,t:âria, qUer>emJS apre-

tc·a desai'io s urgentes: exigir llEMO<RI'CIA J,....senl:ar' algumas SJgeb-tõe "
em. tcdo. S os nrvei s da vida a::x:ial, o. que )..-.(I •

"., ~"l d··..f.,..,.,,~ - d "n·eçe. $";; 1) Comen:orar Em conjunto. com QS bi. EpO S ~E';() px!e ser cu,(',..a:n.qa o aLJ.l!:Nes e ...... # .
" de rumma forma, este 11:imá ro de M:ri.o::'5a8 mudança s estruturai $1 (00<::. 28~CNBB- 1;:)-'

r' ~"')\ _. ·;:,'~'tab:(:)-l 1" .4- das el' - Jm'a, ã l\:tz da Palavre, de Deus, celebraEJ,J,thJ j, o .020 . Il:!. (/:'!(! mel1\..O· açoe s
<lireta s}:B:.C1:3p.r'esLde:nte e o. restabeleci, -

m.er:tc dos :çode:res do ~slative; defen -
d,?:, as liberdade~ p::tlíticas, civis e an-
C~~'r.;:" c;- 1-,',-k" '1" 1"'\:>""~ q' U"" O T'n''''' t~~"h- ace s-~\.""'-'" ,-_, .........i.l,..c;._ ~~..L'Çt. ç :r-vv t::.1U.lf:t.

so ã i nfo:nrElçã6, pela mação de instân .-:
cia. :3 de 1,),::rr'iici ração roptilar ru;l.S <deei -.... '.... ,-
s3!i;: s e pelo re 1:p¬ Lto à vontade IX>pulat'

A Igreja t6n C8J!linhacb na busca de::te es
:paço" atravé s da op:;âo preferencial pelo ~
pobres e da, evangelização TO mundodo tr~
balro: "Quefazer para que e rnurrlo do ~
~lro laja nkis p;wticipaçãó e oomunreo..
.? (n. 252) "(boo p!'Ol'lPver uma espici:tua
lidade do t:rabaJJo ••• ? (n. 244) "A ro::ESa

nos o s rofri me.l-rtos, a S luta s, a: pe:c 82gU~.
ção, as rrortes e as vitórias dos treDa.;;,.

2) Que es espaços para a PC e os novimen
to s de lei. go s que $ preocupam com os

nas di.oceses onde ainda não exi s:e a Pas
,'.toral üperâri, a;

3) Que a mundo do tral'BlJn e os proble -
mas <:Ps trabal1'adores estejam. cada vez
m"lÍ,s presentes nos Seminários e CurIDS

de 'I§:X)logLa,especialmente de p::;nto de
f_t:ahLbli co-teolági, co, àndi cal e :.da

hi, ,stóri a da ela $e operári a;
aI En

.- - ----------------
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cien conjuntamente e de forne vigorOEB , dância. ~ a ro ssa fé, firme e oons:iente.
sobre os prOblemas e a condição das cla s -. .
se s traOOl}adoras eh campo e da cidade. ....A.,. Em Cri.. sto,

~ COMISSÃONACIONAL DA PASTORALOPrnARrA. ,

r
I
I,
I
I
!

:.,) Que sejam pronoví.do s cur 3)8 de atw.l!..
?dçao soor-e a questão ecorômí ca, social
c po.If tica , ándi cali sro, etc., para os.·
pa stor-e s, os religLof:Ds e os ard rraôore s ;1
de comuní dade s;

5) Que os trebal redores encontrem em
nó s apoí,o para SJaS lutas, esi:Ímilo para
a s sua s orgarri.zaçôe s e rei vindi eaçõe s •
Em anra , ge stos concreto s que afa stem

o desànirm di.ante ela ineensU:ri.lidade das
classes di.rigentes e do s poderosos.

• • •Lembrando o que no s alerta João
Paulo II na LE, Pag.Bl , Ed, Paulinas
Para 8e reaZizar a jU8tiça 80ciaZ•••
preciso que haja sempre novos movimentos
de 80Udanedade doa homen8do tmbaZho
e de eotidariedade com08 homens da tpa
baZho", a POaprovei. ta a data da Assem -
bléia para pedir que os bi!JX?s se pronun

.,
e

. -l.::::--;'_ _ r:\
<, (' / )~IÍ

Quem e stá na luta tem esperança. Neste
temJX)de Quaresma, de Paixão e tvbrte, de
IDfrimento, não e !iIuecano s de que vi rão
a pásooa. e a ReSSUI"r'ei.ção. A exemplo de"'
Cri sto, creres que a libertação da ela s
se 'trabal, raôora rã de se dar, tun di a, pa
ra que todo s, corro diz a Campanha da Fr~
terni.dade, tenJ:am vida, e vida em abun -

L; ..·,··__ _",~~ __j
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5 DESE~PREGO - EXPERI~NCIA DE PETRÕPOLIS
o"\.

jl...., -- NOVA IGUACO LUTANDO CONTRA O,
DESEMPREGO

=r - CAMPO ALEGRE
ENVIE SUA CONTRIBUIÇAO ==---
PARA SECRETARIADO NACIO .
NAl DA PASTORAL OPERART
Conta NQ 010354-9
8eO. DO ESTADO DE MINAS
GERAIS S/A.
AG. DUQUE DE CAXIAS - RJ.
ou Cheque Nominal _ao Se
cretariado Nacional.
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LJ-t Dias, 24, 25 ; 26 de agôsto de l.984, aooniieceu em são Bernardo 00 Campo, BP,t::í' o "LP Conqreeeo Nacional da Central Ünioa dos irabal-hadoreo (CUT). Coma expreeeiva

partrioipaçao de 5.260 delegados de todo o pala. 11 Pastoral. o peràx-ia, fo'i entirevietar
/ ébdiae José dos Santoe; pneeideni:e do S-indü;ato dos: MGta).iÂT~g1.:eo8 de NUe1"ó,i,.

dos part ioipantiee desse Conqreeeo e tieeoureiro da cu
Rd:J

~: Abdias, quais foram os pontos altos
desse lQ Congresso da CUT?
ABDIAS: Umdos pontos altos foi a prõpri a
realização do Congresso. A CUT com um ano
de existincia, apenas, atravessando difi
culdades próprias de sua implantação, CD!!.

seguiu realizar o Congresso.
Em segundo lugar foí a expressiva

participação dos trabalhadores rurais, r~,
velando em seus depoimentos um avanço mui
to grande na sua consciincia e visão.

Outro ponto alto foi o esforço feito
por cada trabalhador para estar presente
ao Congresso. Caso de trabalhadores que
viajaram atê 12 dias para poderem partici
par.

Neste Congres.so não se buscou mai s
bandetras de luta, mas como executar , en
caminhar as decisões ji existentes.

Outro ponto a1to foi a avaliação 00-
jetiva que ii ÇUT fez de si mesma. Avaliou
sem querer justificar-se o não encaminha"
mente dos pl anos ide luta na sua totalida-.,
de; os fracassos da Greve Geral, por duas
vezes tentada; a sua participação ainda
muito tlmida nas lutas que se desenvolve
ram no campo, principalmente ocupações de
ter+a , nos movimentos dos bo í as-t'ries ; a
sua entrada no preces so das "üi retas Já'!

nao como organizadora, mas apenas como

__ rlllC._~~:

O Congresso foi rico em detalhes.
Por exemplo: A vontade que os trabalhado
res tinham de participar. Qu'ando 0$ trab!
lhadores da' cidade, e as tendências come ..
çavam, nas comi ssões, a absorver o tempo,
os trabalhadores do campo interviam e
questionavam. Como se fosse uma chamada
de atenção.

A dificuldade que se tinha de assimi
Ieçâo das coisas foi outro ponto observa
do. A mensagem dada pelo homem do ,.campo ~
homem Simples foi mais fãcil de ser assi-
mi lada . .Jã' os trabalhadores da cidade
principalmente a vanguarda, trabalhadores
organizados, foram menos compreendidos por
causa de sua linguagem cheia de rodeios.

F 0JQllais os desafios que este Congresso
dei xou?
ABDL.4.5_'. O grande desafio deixada para os
congtessistas foi a implantação da CUT.
Isto porque a CUT estã sob o cerco de vã
rios fogos. Muita gente quer a CUT, mas
não trabalha pare a sua implantação. Hã
tamb~m aqueles que d if t cul tam a implanta
ção da CUT. porque ela ;jâ desponta como
um instrumento de luta dos trabalhadores
que pode mudar a conjuntura, a organiza -
çâo sindical do Bra~il. Existem aínda as
cO\"rentes contrárias ii CUT, correntes li-

_ ..

:.:, ~:" ao governo.- e que se



Outro desafio muito sêr+o ê o da CUT
assumir as lutas dos trabalhadores. A CUT
tem a responsabilidade de organizar e po
litizar os trabalhadores. Pois os traba -
lhadores não podem ser massas de manobras
de quem está no poder.

Temos o desafio de romper~ eliminar
a estrutura sindical atua l e implantar um
sindicalismo que permita a organização in
dependente e livre dos trabalhadores.

Temos o desafio dE!. quebrar os tabus
q_uea atual estrutura ínantêm e que impedem po:Em que .a Pastoral Operária pode contr-í
a participação politica dos trabalhadores, buir para que a cur cresça?
pois não podemos permitir que a politica ABDTAS:A CUT tem antenas ligadas às três I

seja privilegio de quem está no poder. forças que atuam no Movimento Operário: o
O Congresso se posiC'ionou com relação Governo, os PCs e suas decidências e a

às "Diretas Já"; repudiou o "Colégio Elei- Igreja. Todos com o mesmo discurso, ./ mas
toral"; "afirmou a convicção dos tr-abalhadc com objetivos diferentes. A Igreja se si-
res por uma sociedade independente, por um tua como uma força dentro do Movimento Si.!!.
movimento sindical autónomo, responsâve Lü dt ca I, pr+nc tpa lmente no campo. r quest to-
Congresso apontou como formas de luta a nada e até boicotada pelas outras forças,
Greve Geral, a manifestação popular, a or- mas respeitada, porque seu trabalho tem
ganização dos trabalhadores pela base atra tido grande coerêncte , Nossa grande preo-

a organí l'a--'--cupação ê que a Igreja se ret í re do Movi-
0'$NO~ Operário, pois ela está contribuin-

..Ji;J;~~t:~;r--do para manter a independência do Movi me.!:'.
to Operário e do Movimento Agrãrio. Ela I

permite o crescimento do movimento inde -
pendente. Esperamos que a Igreja vã se ali
nhando cada vez mais às propostas da CUT,
pois isto irã permitir a formaçã~ da CUT.
A função da Igreja vai ser de preparar os
traba 1hadores pa ra serem independentes e
não alinhados nem a sua própria estrutura
nem as demais visões.

utilizam da estrutura s indf cat , criticam
-na, mas não trabalham, nâo querem ver o
fim dela porque têm os sindkatos como
instrumento para manter o trabalhador sem
luta.

.....,. .

-, .... ' ,;'. "'). .;"

... ';.. ..:::....

E'O: Qual foi a representatividade deste I

Congresso?
~AS:Este Congresso foi mais representa- .
tiV9.do que Congressos anteriores. Dentrti
dos 'Critêri os da CUT, apesar dos processos
viciados da. portaria 3448, quando na cate
goria se conseguiu reunir 15 trabalhadores
e daí t+rar seus 3"delegados são mais re -
presenta t ivos do que a pr.ópria diretoria .~
mobil ista. Apesa r di sso ~ admitimos que ho~
ve quem burlasse os cl'iterios da CUT, em
assembléias biônicas. As assembleias foram
feitas e o Conqresso foi divulgàdo, apesar
do boi cote dos ~1eios de Comunicação Sociai s
burgueses. Reunimos 5.260 trá,balhadores de
todo Bras iL

Participantes do Congresso
5.260 delegados sendo:
3.670 delegados da cidade
1.590 delegados do campo

Participaram um total de 937 entida-
-PAlfl2MO- des.



D E SEM P B E G O
•PETROPOLIS

Em Petrõpolís, existe, desde outu
bro de 1983, o "Movimento dos Desemprega
dos", Enfrentando sérias dificuldades, e~
te grupo para se articular e organizar
fez uma rifa de um automõvel, e outros
prêmios. Cada nQ custou Cr$500,OO. DU1~an
te meses, os desempregados venderam rifas.
ficando o vendedor com 50% do valor do nu

sua subsist~ncia e 50% para

levantados milhões de cruzeiros para o
fundo, parte dele dividido entre os desem

Ao mesrr~ tempo o movimento vinha exl
91ndo da Pref'eitur-a uma ajuda concreta eos
desempregados, mas a mesma só fez rolar o
caso. Diante disso~ dia 10 de julho de
1984, a Comissão dos Desempregados despa
chou uma Carta Aberta endereçada ã Admi -
nistração Municipal de Petrõpolis onde
denunciava o descaso da mesma para com os
desempreqadcs , Ao mesmo tempo recordava o
que jornais da ~idade denunciavam:
1) "O dinhe í ro que sai dos cofres muni ci
pais para pagar o prefeito e todos os pa
rentes daria para a prefeitura contratar
400 trabalhadores com sal âr-to minímo".
2) liAAdministração Municipal diz nao
ter dinheiro para ajuda~" 0$ desempregados,

mas a-ltIgOiJ Orná casa para ã Secretaria de
Apoio Comunitário no valor de Cr$ .
960.000,00 por mês e já pagou dois alu
gueis (Cr$1.920.000,OO) sem usar a referi
da casa, enqua nto nós e nossos fi1 hos pa_!
sarnos fome."

Diante desses fatos denunciados, os
desempregados pediam: "Trabalho e se lâr+o
para todos nós desempregados a1 na Prefei
tura"~ e outras 7 reivindicações. Fato n~
tório foi a vitória do Movimento. Das 8
reivindicações, 6 foram atendidas. Eí -Ies :
1) A Prefeitura pagou a conta do armazém
dá' Comissão dos Desempregados que estava
em aproximadamente Cr$1.500.000,OO! Conta
assumida pelos franciscanos em nome dos
desempregados.
2) A Secretaria de Apoio Cômunitãrio da
Prefeitura está pagando todas as taxas de
ãgua e impostos municipais dos desempreg~
dos.
3) A Prefeitura está dando ã Comissão de
Desempregados cota de Cr$1.000.000,OO pa
ra a a1ímentação dos deseepreçados do Mo
vimento.
<1) A Prefeitura cedeu uma ãrea de terra
para os desempregados desenvolverem uma
experi ênct a de horta comunitã ria. Forne -
ceu tambem as sementes.
5) Os desempregados vão participar da ela
boração do orçamento da Prefeitura para
1985 e, naquele orçamento irão definir uma
cota fixa mensal de ajuda aos desemprega
dos.
6) Prioridade para os membros da Comissão
de Desempregados para todas as futuras
contratações da Prefeitura.

Alem disso, a comissão promoveu as
seguintes atividades:

a) Em conjunto com uma comunidade da
Periferia da Cidade. alugou um Teatro e,
no Rio de Jane; ro alugou o filme IIlagoa
Azul". Os desempregados venderam os ingr~
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ssos na rua, ficando com a metade do in.;.
gresso. O filme foi projetado em 4 seções
em agôsto.

b) Estã fazendo um acordo com uma f~
brica de confecções onde, a mesma vai for
necer para os desempregados venderem a sua
1inha de produção por apenas 1/3 do preço
da praça.

ORIGEM
Faz 7 meses que um pequeno grupo de

desempregados de Nova Iguaçü, RJ, puxado
inicialmente por 3 jocistas desempregadas
e um assistente local da JOe, começou se
reunir e a se solidarizar na luta contra
o desemprego.

Caracteristicas dos desempregados do gru
po.

Em geral, os desempregados que apa~
cem nesse grupo são as pessoas mais expl~
radas e oprimidas, as mais empobrecidas :
domesticas, pedreiros, serventes~ jovens
ã proçura do 19 emprego, migrantes, pes -
soas sem qualquer estudo e profissíonali-

//' zação. São pessoas desesperadas, com a f~I milia morrendo de fome, sem dinheiro ate
para correr atrãs de emprego.

~stratê9ias de luta

I
I,

I
I
!

r

I
I

Inicialmente o grupo se firmou atra
vês da venda de uma rifa organizada pelo
Comitê de Desempregados de Petrõpo 1is, Rj •
Terminada a rifa~ o grupo se propôs prom~
ver um show de musica, teatro e dança pró
desempregados de Nova Iguaçu. Com a venda
antecipada dos ingressos garantiu • seu
fundo (50% do valor dos ingressos) e o
atendimento às necessidades mais imedia -
tas de cada desempregado que vendeu ingr~
550.

Show pró desempregados

Após dias de intenso trabalho, sobre
car regando alguns membros do grupo, dia

iz" \,~!
Endereço: \...r <J

MOVIMENTO DOS DESEMPREGADOS DE PETROPOLIS
R. Montecaseiros" 95, - Igreja dos Franci s
canos~- Ca'ixa'Postal 90.023
25.6pO - Petrôpolis - RJ.

1Q de setembro de 1984, realizou-se o
show. Nesta oportunidade o grupo distri _
buiu uma Carta Aberta ã População mostran

,-
do a origem do grupo, seus objetivos, de~
nunciando a situação de desespero e expl2.
raçao em que se encontra o desempre'gado e
fazendo suas reivindicações:

Carta Aberta

"NovaIguaçú, Z.9 de setembro de 7..984.

Pnezadoe Companhe-iro es

ãuet.iça e eolidax-iedade,
O desemprega que hoije atrinqe 7.5 mi

UiÕes de bI'asiZeiros é uma chaga de nossa
eooiedade e ameaça atingir vocês também.
Somoe I5 m:iZhões de desempregados porque
nos querem assim.

Todo dia eaimoe a procuro de emprego_,
amanhecemos dormindo nas filas_, chegamos
a deemaia» de ,fome e nada. O que ganhamos
é a repressão pol.ioial. como vimoe dias
atrás_, quando 5.000 MuZheres desemprega -
das buscavam uma das Z.500 vagas paro me
»ende-iras rta rede munio-ipaZ de ensino da
cidade do Rio_, a preço de um sa lá:rio m{.n'i
mo. O u quando desempregados somos deecara
&unente convidachs a vender nosso último
espaço de diçnidade às causas de proetd. -
tuiçda, Comoaoonbeceu , dias atrás, aqui
em NO'Va Içuaçú, quando companheiros nos _
sas em busca de apoio a esta festa, rece
bepam de um e,1;-aandúlato a pref'ei to de nos



sa cidade; propaeta para serem maeeaqieta
em sua casa de r,~8$agem.

1
~

!
I
I
I
I
I
I
I
I

I
lI ii», sem direi.to a eobrevioe»,

I _ÊP :::,:i!:::e;;;~sq::ao~::e~

sem dinheiro estão se desintegrando. Nos-

Companhei.roe, o desespero toma conta
de nós. Bem trabalho" sem apo-io, sem -; .

80&&

dax-iedade, eecamoe mas-rendo, Fugimos
campo onde e SO.1?a1)0S

do g-Y'Gnde [azendeivo , Cheqamoe aqui na
dade esperando sobrevive». B o que encon-.
t.ramoe só foi desespero. Outros companhei
1'0$ deeempreçadoe, tratados como vaqabun=
doe , Luian.__do para eobreoive», vivendo
bicos e bisca-tes, fu-gindó do fiscaZ cop~
pto, jogado na ear.ieta, sem ter o que rJC-

me» nem onde morap. Sem direito ao tiraba=

sas cidades sem solidaY'iedade estão sendo
devoradas pelo ego-ísmo eeiabel.eeida na "li
vre concorrência, na exploração, na Zei
do mais forte.

Diartte deste quadro desumano urge fa
zer aZguma ooisa. l~S o quê?

Pensando nisso, há 6 meses, um peque

no grupo de desempregados de Nova Iguaçus
apoiado pelo Comitê de Deeempreqadoe de
Pet~oZis, começou a se reunir e a se so
l idariea» na Luta contra o desemprego. Eun
damos o atual. Grupo de Desempregados de
Nova Iguaçú, sediado na Catedral de Santo

J
t

Antônio, Av. MapeahaZ Flotriano Peixoto
2264, NOVá Iguaçu.

Neste Grupo nos apoiamos na bueca de
subsistênaia, de empregos e na ariação co
munitáz.ia de novos serviços. A eol idar-ie
dade"a aompreensão das aausas do desem -
prego e as reivindicações em prol dos de
sempregados são nossos obâetriooe,

;

NOS80 objeti1;p é l'amificaI' este gru
po em sub-grupos peZos r~ippos de Nova
Iguaçú.

Companheiros, esta festa é de grande
importância par~ nós desempregados. Não
aonsideramos o apoio recebido uma esmola ..
mas um (Jpito de eol.idaeiedade e união dos

-"..-",~.,~,

(iJ ,
empneqadoe com OD deserrrpregados na lu;: I
contr'a e desemprego que está destruindo I

J

de
PaI' isso, f'--inaZ-izando., queremos agrÇi

deoer a so Züull''L:edadede todos vocês paro

o apoio neoebi.do cont-inue a se ooncretri _
zax- no nosso dia-a-dia. Pois o que quere
mos é 8Õ empreqo e um sczZário d-Z:gnopara
viver' como pessoa. n

de

,

DepoiS do Sho~J

Jã desde o inlcio, a coordenação sen
tiu que o grupo não estava assumindo, nem
garanti ndo o show. Este fato ficou eviden
te durante o show, com algumas pessoas se

!'ii .desdobrando e os desempregados do grupo
não vibrando com o mesmo. A tal ponto que
o show promovido pelos desempregados pas
sou ser um show em prol dos desempregados.
Hoje, um mês apôs a realização do mesmo,
vemos o grupo esvaziando-se vive, embora
o show tenha chamado a atenção para o gr~
po e tenha aumentado a procura do mesmo
por desempregados. Atê membros da própria
coordenação se afastaram. Motivos? Proble
mas pessoais, desânimo, desencanto com o
trabalho com desempregados ou com a forma
de conduzir esse trabplho, etc.

Avaliação do grupo

Para os membros que ainda permanecem
no grupo, muitos se afastaram porque:
1) Pensavam que o grupo fosse resolver
seu problema de desemprego, dando emprego;
2) A fome e o desespero exigem solução i
mediata, coisa que o grupo ainda não estã
em condições de fazê-lo~ 3) As reuniões I

longas e mau-coordenadas; 4) O grupo nao
buscou nem contou com o apoio e a ajuda '
de pessoas empregadas.

De positivo se vê: 1) No grupo o de
sempregado encontra pessoas, espaço para
desabafar falando da própria situação, de
nunc+ando os abusos a que e submetido
2) O grupo se constitue como um local on
de os desempregados aprendem ii ser solidá

,LJoS entre si; 3) Através do grupo O de-



sempregado está encontrando espaço para
lutar dentro da prôpri a categoria.

Propostas

Esta.s pessoas que ainda estão no gr~
po se propõem:

- Retomar a ação e o grupo;
- Ter bem claro o que desejam - obje

tivo;
Planejar as lutas, assumindo

tamente o que o grupo se propcem e se
te capaz de fa:z:er;

- Fortalecer a luta assumindo pes
soas empregadas que desejam apoiem' o mo
vimento;

- Arranjar meios para atender as ne- f I
cessidades dos desempregados e assim ga - /
rant í r sua luta e oportunidade de consc ien i~

t ízação: cheque cardâp io , arrecadação ju~ ..
to ao comercio de uma cota mensa 1 de gên~ t
ros de p~imeira necessidade; organizar e
dinamizar o "Bel câo de empl"l:?goH; hortas .

.1. _. d-" d ~ I" icomun1tarias; pe agiOS de arreca aça~ i'#' ~
etc, ~~' .\/ f _~~,~

, "

I .
I I.! .
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"of[4_~yl ..., ·CAMPO ALEGRE· •

,~ Fica localizado no 29 Distrito de tras E'1tidadesdo Brasil e do exterior
êi;FQueimados. E um loteamento com 42 mil '10- ferem o maior apoio nesse periodo de dure
) tes de 360 m2 cada lote. O inicio se deu za pard os ocupantes de Campo Alegre.
I em 1950. Desta data ate 1984 foram vendi -

//

í

..

dos menos de BOO lotes. A imensa ãrea foi
cercada por grí1eiros, como Coronel, Tenen
te e policiais criadores de gado. Em 1974
a Companhia Loteadora foi ã falência, por- \nao ter conseguido vender lotes suficien -
tes para cobrir as despesas e compromissos
com os bancos. Campo Alegre era, portanto,
uma imensa ãrea deserta. sendo poucos os
animais que vagavam ã procura de pasto.

Na madrugada de 9 de janeiro de 1984
cerca de 300 fam;lias, na maioria desempr~
gados ou aposentados do INPS resolveram o
cupar Campo Alegre para plantar ou para m~
raro

Chegando em Campo Alegre instalaram I

uma barraca de lona que se chamou Acampa -
mento nQ 1. Ai ficaram os homens e ao lado
numa casa velha ficaram as mulheres e crian
ças.

Nos primeiros 30 dias~ apesar das
chuvas, iniciaram a medição dos lotes para
a área urbana e, tambem, para a rural. Pa~
sados 60 dias começa a perseguição por pa!

. A; ajudas eram em forma de a 1imenta-
ção~ s ementes , f'errámentas , roupas, reme
dios, nateríal de construção e dinheiro.

1\0 dia 20 de junho os camponeses re-
solveram fazer uma passeata da Central
ate o Palãcio Guanabara (14 Km.) para se
encontrarem com o Governador Leonel Brizo
la como tentativa de solucionar a posse
daquela área. Os posseiros ocuparam os ja!
dins do Palácio das 9h. às 22Hs. Esse dia
foi o Dia da Vitôria, pois o Governador,
ã noite, diante deles assina o documento
de desapropriação de Campo Alegre para
fins de utilidade publica.

Hoje são mais de 800 posseiros traba
lhando e hã mais de 2.000 inscritos a es
pera de um pedaço de terra para trabalhar.
Jã foi criada a Associação do Mutirão de
Campo Alegre. A organização de coletivos
como uma prática solidária de cultivo e!
tã sendo o projeto em discussão. são mui
tas as Entidades de Nova Iguaçu envolvi -
das, como: CPT, Cãritas Diocesana~ Comis-
são de Justiça e Paz, MAB. A nivel de Es-

._, - ~_ "':-.:::J
Z' .. - ..,,__.Jte dos gri1eiros , contando com o apoio da tado: CPL_Begiona1,_._ ...........--_ ..... ::..3

Delegacia de Queimados. Os posseiros deci- (_.L c. - "
... , .~-.--'. ./1/, i ~ ..._..............ú'

diram não aceitar as provocações. Foram •. '/ (I?'
Xt.,,k,r 'i::::. :::::;:'r:{presos e conduzidos ã Delegacia por duas . :_. , .

vezes. Nada disso desanimava os posseiros, ;~:;.-"'~.,>~-:::. _.;ff.\.':.-"
1/, -Ó, •

pelo contrãrio, aumentava o numero de pes-/I/"<
soas que chegava a Campo Alegre. Em mai
jã começa a colheita dos frutos da terra:
quiabo, maxixe, abóbora, feijão e milho
Mas não colheram mais~ porque parte da
plantação fora pfsoteada pelo gado dos gri
Ietros.

Algumas casas jã estão construidas na
ãrea urbana.

A Diocese de Nova Iguçu, atraves d
suas Entidades e Comunidades, bem'como ou-
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dias de '1)1.,.:;51- ta a lruYf..7.Y'agua, no uncno de agosto, gostancr - ~. . ",~-=-~-::.'.- de conta» aZgWT!Qcoiea do que vi e eent-i e de fazer al.qumae reflexões sobre a (51:tua-:~::~.'.: ~;_.:._
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l-imitadae, pareiai e e não definiH?-~a8, porque CIS diae de viei.ta iOl'CfJrl poucos.
~--"".m ....w..., -_ ........__ ......._ .....' ....n_1R....·.1liX!!!_~'WMiII1'1!'JI1 I wa.r'iiMi'plCIf"_ •.... _,

3- ~'1asa luta do povo nicaraguense -;--<;.":'2.

apesar da vitór ta em julho de 1979, não---~::
terminou. Hoje os contrarrevo luctonâr tos , -=-k
antí 90S membros da Guarda Naciona 1 de So- --~yc-.

<:.::1>-"

_ ..,.._--.-

1- Para fazer uma revolução num pals
como a Nicarãgua - de três milhões de ha
bitantes e metade do tamanho do Rio Gran
de do Sul- dominado por mais de quarenta
anos pela ditadura da femf l ía Somoze com
a permanente ajuda emer-icane , ê preciso
um povo muito unido e organizado. r um p~
vo que e capaz de dar - e deu - a vida
por uma causa, por sua libertação.Jovens,
crianças, adultos e velhos, em nome da '11
berdade, não tiveram medo de arriscar sua
vida, porque só assim seria possivel li
bertar a pãtria e construir outro tipo de
sociedade, que acabasse com a exploração
e caminhasse para a justiça e a igualdade.
Para este povo valeu e vale mais o futuro
de todos que a vida individual de cada um.
E não hã outro jeito de chegar i vitória,
neste mundo de multinacionais, de lucro ~
de armamentismo, de dominação de classe

/; e de exploração do homem pelo homem.

2- Por outro lado, ao lado da tenaci
dade e junto com a doação total, ê um po-

. .
vo profundamente religioso~ Qualquer +es-
ta de Santo padroeiro, como a de São Do
mingos, padroeiro de Manágua, a capital ,
junta milhares de pessoas em procissão
em oreçao , em alegria coletiva ..t um povo
que, memso se defendendo dos exploradores
internos e dos americanos de armas na mão,
nia descr~ de Deus) não deixa de celebrar
e cantar sua vida e seu amor a Deus e aos
homens. Assim, Deus e revolução~ religião

e Just+ça se juntaram num mesmo grito de
um povo que de escravo passou a 1ivre e
que continua mantendo firme sua fe e sua
prãtica religiosa. agora numa outra situa
çao, com 1iben:1ade e sem persegui ção ,.

moza e mercenár t os pagos pe1os amer-í canos
e pelo capitalismo internacional, contin~ trJ:' (J
am agredindo a Nicarágua na fronteira. E ,_J-~

mil hares de jovens ni ca raguenses defendem
sua pátria e seguem dando sua vida. Isto
faz com que muitos recursos, que poderiam
ser empregados para alimentar o povo, pa
ra dar-lhe melhor saüde e educação, te
nham que ser encaminhados para sustentar
o Exercito Popular Sandinista na frontei
ra. Por outro lado, a nivel interno~ tam
bém hã uma guerra ideológica muito forte,
através de jornais, às vezes da Igreja
querendo demonstrar que a Revolução enca
minha-se para uma ditadura, em totalita -
r+smo e que , portanto, seria contra o po
vo e sua libefdade. Portanto, apesar da
vitória, a Guerra continua. As vezes se

; ._J

diz que o mais dificil numa Revolução nao
e vencer, mas mant~-la e consolidi-la. Na
Nicarãgua. isto não deixa de ser uma ver
dade.

4- A Igreja e os cristãos, em espe -
cial, ajudaram ativamente na luta pela der
rubada de Somoza. Muitos cristãos pegaram
em armas e lutaram. Estes, participantes
de grupos de reflexão, de CEBs, continuam
firmes hoje apoiando o processo revoluciQ.
nãrio. Jã o mesmo não se pode dizer de
muitos padres e da hierarquta que .es tão
apoiando as forças contrarrevolucionãrias
sustentadas por Reagan. Com isso, cl~iam -
,-se choques muito grandes dentro da Igre
ja, com ampla repercussão, inclusive a n1'



• vêl internac í ona 1~ o que '~ uma pena t por-~t,

que se toda Igreja tivesse unida~ ao lado
do povo, a democr-ac+a , a .iust tça e a i
gualdade jã poderiam ter avançado, muito
mais , com maior participação e com menos
divisão.

5,- Canso'lidar uma Revoluçâo , como já

fa 1ei acima ~ não e fácil. Exi ge sacrif1 ~
cios de todos , mas .semclivtdas sacr t flc ics
muito n:enÓres que aqueles exigidos na di
tadura SamDz1sta , Porque,agora o povo que
sãi) em seu benefl c io ~ de seu futuro < E di
f'Ic t l reorqani zar umpafs eessacrado pela

,guerra civl1. r necessária' uma reeducação
de todos, porque agora o importante ê a
partilha e não o privilêgio~ agora o im
portante ê o essencial (o pão! a saude, a
educação, a casa) e não o acessõr-to (o 1,~
xo, as superficialidades), agora ,o impor
tante e participar e não obdecer, agora
o importante e ser irmão e não dominar
agora o importante e ser so l idár-io e não
egolsta. E isto não acontece de <um dia p~
ra o outro. Nós que somos cristãos desde
pequenos, que fomos educados na fe, que
participamos de CEBs e da Pastoral Operã
ri a. bem o sabemos, porque expedmf:;ntamos
a nossa própria dureza e dificuldade to-\, .

dos os dias ~"sa~emos quanto o sí s tema e
I. a ideologia capitalista deseducaram o tra

ba 1hador.

6- ./\'9'ra a Nicarágua está vivendo o
processo e eitoral. São eleições livres e
diretas. t ~ sete partidos inscritos. O
partido d. FSLN(Frente Sandjnista de li
bertação ~cional) deve ganhar as elei
çoes. pOlque representa a 'continuidade e
·aprofundu,mento da Revolução e tem o apoio,
do povo. Todos ('5 partidos têm liberdade
de propaganda e l e ttoj-a l e espaço igual no
rãdio f> telev+sâo . -s- I ~""!- ti- ... -. loaos LamoJemrece em
uma verba igual da junta d5 Governo para

:." .

fazer sua campanha e let tora I. Não hã res-
trições quanto a comfctos ou defesa de i
deias. Quem quer participar do procé~so
tem liberdade. So não participa e e con ~
tra quem não quer o povo livre, quem quer
que volte a dom;nação~ a fome e a miseria.

\ .

7- Hoje o povo nicaraguense jã flao
passa fome. Podem f'alta» muitas coisas \
como aparelhos eletrodomisticbs, pasta ~e
dente {por falta da tampi nha pa ra o tubo',}:~
roupas variadas, etc., mas não falta comi
du nem dinheiro para comprar comida. O a
nalfabetismo, de 70% baixou para pouco
mais de lO~L A saiidemelhorou senvivelmen
te~ apesar das dificudades e da necessida
de de importação de muitos remédios ( que
custam dõlares), O padrão de vida do povo
melhorou. Os camponeses têm terra parque
está serdo feita a Reforma Agrária. E têm

apoio para plantar.

, I, ,
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da Nicarãgua e muito importante. Precisa-
mos aprender com ela. Ela nos levanta mu.:!.
tos questionamentos. E nós devemos ques -
tionã-la tambem, como cristãos. Questio -
nar a nossa fê na luta. E que a luta nao
esmoreça nossa fê, como acontece com o p~
vo nicaraguense, que continua crente em
Deus e procura realizar Sua vontade. Co-
mo cristãos, temos um papel a desempenhar
na transformação da sociedade brasileira,
mantendo nossa identidade e coerência.

8- t um povo feliz, que sabe que te"!
que caminhar muito ainda e que espera, p~
ra mais cedo ou mais tarde, uma invasão!
americana. Segundo eles, ê uma questão de
tempo e de oportunidade. E o povo vai ter
que pegar em armas de novo. Porque ô mon~
tro capitalista não pode ver um povo li
vre e unido. Seu lucro, sua riqueza, seus
privilegias, seu consumismo não podem
ser arranhados.

Acredito que para nos a experiência
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EBITOHÍÊT
É com muita satisfação que a COMISSÃO

NAcIONAL DE PASTORAL oPERARIA apresenta
esta edição de seu Boletim, retomando um trabalho
iniciado há 7 anos.

Somos um povo, ao longo de sua história, foi
roubado de todos os direitos essenciais à
sobrevivência humana. A Pastoral Operária tem
participado do movimento sindical na conquista de
direitos da população enquanto trabalhadores: um
salário melhor, direito de trabalhar, melhores
condições de vida e de trabalho. É hora de
participarmos de uma nova etap at a oonquista do
direito de ser cidadãosl

Dede o início de 1985 iniciou-se um processo
de avaliação e o Boletim volta reafirmando sua
função de INFoRMAR e FORMAR os militantes
da PASTORAL OPERARIA e do movimento
operário em geral.

Esta edição especial quer ser a primeira
experiência de uma nova fase que, com as críticas
e sugestões recebidas, terá sua forma definida.

APOEACONSTITUINTE

A Reforma Ag rária e a constituinte são os
temas principais de discussão no Brasil de hoje.
oueremos dedicar esra Ediçâo Especial do Bóhtim
da PO à questâo da Constituinte.

Este assunto aos poucos vai deixando de ser
discussão das vanguardas, chega até os
trabalhadores, e torna-se uma preocupaçâo nas bases
da PO. Cada vez vai f icando mais claro que a
elaboração de uma nova Constituição tem muito a
ver com a vida e a luta dos trabalhadores.

Desta compreensão nasc€u um crescente interesse
pelo conhecimento, pela discussão e a vontade de
partícipa r no processo Co nst itu inte.

As comissões de Po, muitas vezes em conjunto
com outras pastorais, comunidade, dioceses e
entidades, por esse Brasil afora, estão realizando
debates, carti Ihas sobre'a Co nstitu inte,
cpnstituindo um verdadeiro Movimento pela
ParticipaÉo Popular na Constituinte.

e ano, em praticamente todos os enoontros
de Pastoral Operária, â rível local, regional ou
nacional a CONSTITU INTE tornou-se um tema

rEDtÇÂO ESPECTAL

N
O lr

*:L

soMos UMA NAÇÃO

Estes fatos todos nos demonstram que estamos
vivendo uma oportunidade muito especial de,
participação da classe trabalhadora no processo
de reconstrução da NaSo Brasileira. '

O movimento pela Constituinte deve ser
entendido não apenas como tentativa de se obter
uma nova Constituição mais justa e mais
favorável aos interesses da Clase Trabalhadora,
mas como um movimento amplo de conquista da
CIDADAN lA, de reencontro da NAÇÃO.

Entendemos quq a_participação nesse processo
constituinte é um MqvlMENTO FORTL: para uma
verdadeira FoRMAÇAO pOLtTlcA de noisos
militantes e da classe Trabalhadora romo um todo.

PERCORRENDO UM CAMINHO

É nesta perspectiva que este Boletim apresntÊ
a.rtrgos gue mostram a importância da paiticipação
da PastoralOperária neste movimento p.l,
realização de uma Assembléia Nacionaí
constituinte com ampla participação popular:

- Dom Mauro Morelli, bispo da diocese de Duque
de Caxias, que acolhe o secretariado Nacionat da 

!

Pastoral Operária, e gue se coloca como
misionário totalmente dedicado à participaÉo
popular nesse processo de reconstrução da triafro,
escJarece, numa entrevista, suas propostas e sua
visão sobre o movimento pela constituinte.

- O Boletim também traz um relato de como a
P.O. e outras forças populares estão se engajando
nesta luta, pelo Brasil afora.

- A Petição Pgprl?r, tema de outro artigo, é
uma forma sugerida de participação das
comunidadef n9 próprio ato de ôonvocação da
Asrembléia Nacional constítuinte, mnfoime
critérios que interessam aos setores populares.

Não deixe de enviar suas contribuições,
observações e críticas ao Boletim da c po: ele
é nosso t
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Existem várias
rnneiras de entender o
processo Co nst itu i nte que
estamos vivendo:

1. O Governo fez a

@nvocação de um
Co ngresso Constitu i nte com
pod eres Co nstitu i ntes.
Dessa forma limita muito
a participação da :

sociedade. Porque o
Congresso é uma
institu ição que
tradicionalmente tem
outras funções, suPõe que
seus membros estejam dentro
de uma carreira Pol ítica.
As eleições para o
Congresso iá são
carregadas de vícios como
a grande inf luência do
poder econômico, a venda
de votos, politicagens e

manobras em geral.
O Governo também não

incentiva a participação
popular quando escolhe uma
"Comissão de alto n ível",
so com pessoas imPortantes
para fazer um ante-Projeto
da ConstituiÉo.

f \rüv b \r\rtti,rrrt tr!tts

2. A maioria dos
integra ntes dos partidos
políticos entende a ,

Constituinte mais como uma
ocasião de ocupar cargos,
iniciar ou fortalecer
carreiras e posições
pol íticas. A participação
'e os interesses do povo
não são o seu objetivo
principa l.

3. Algumas forças
políticas vêm na
Campanha pela Constituinte
um tempo em que é

importante o povo se

ma nifestar em protestos,
agitação. De um modo
parecido com a Campanha
das D iretas. Não se
preocupam com a

organização popular. Não

se preocupam em tirar como
resultado da Campanha uma
melhor organização e
articulação do movimento
dos trabalhadores.

Nosos obietivos:

4. Sabemos que nas
condições atuais não
vamos conseguir mudanças
i mportantes na Co nstituição.
Mesmo assim a paÍticipaçâo
dos trabalhadores no
processo Co nstitu inte é
importante. Nosso obj etivo
nãoéapenasanova
Co nstitu ição, fftas também
o fortalecimento do
movimento dos traba lhadores
através desse processo.

Durante muitos anos os
movimentos populares e
sindicais acumu laram mu ita
ex per iência, co nq u istas e
força nas suas lutas. O
processo de preparar e
real izar uma Assemb léia
Nacional Constituinte é o
momento de trazer toda essa
força e experiência para
um novo passo: a luta
dentro das institu icões
políticas. É como üni novo
passo: a luta dentro das
institu ições po I ft icas.

É como um novo aprendiz
que o trabalhador tem a
tazer. Nesa etapa de luta
nossos objetivos são:

Usar toda a nossa
experiência e força para
conseguir o máximo
possível em LEIS
melhores: reforma
agrária, liberdade i

sindical, ffioradia,
transportes, liberdades
democráticas, etc.

- Aprender a cidadania: a
Consciência de ser
cidadãos com direito a
participar na vida
política da sociedade, A
Campanha pela Constitui n'

é um momento forte de
educação pol ítica.

- Aumentar e melhorar a
nossa organização e
articulação. Este deve ser
o principal resultado da
part icipação popu lar na
Co nstitu inter g

A equipe deste Bo letim
entrevistou D. Mauro Morel-
li, bispo da diocese de Du-
que de Caxias e São João de
Meriti, um dos grandes de-
fensores de uma Constituin-
te verdadeiramente popular.

PO Temos visto o Sr. saindo
pelo Brasil afora pregando a par-
ticipação popular num Movimen-
to pela Constituine. Afinal, qual
é seu obietivo nessa Campanha?

D. Mauro Participar do
diálogo nacional sem o qual
é impossível f irmar um pac-
to social e político.

I ncentivar o exerc ício do
direito de cidadania. Sem o
povo teremos um pacto de
elitei e o Brasil, em Estado
constitu ído, effi benef ício e
sob coma ndo de uns pou-
cos.

PO Por gue o Sr,, uffi bisPo,

se propôs essa tarefa?

D. Mauro Nas "Diretrizes
Gerais da AÉo Pastoral da
lgrefa no Brasil" encontro
inspiraÇão e fundamento pa-
ra minha atividade política,

C onstru ir ou participar
da construção de uma socie-
dade justa e fraterna é colo-
car um sinal vivo do Reino
no centro da H istória dos
homens.

Fortalecer o povo empo-
b re cido e aviltado, lutar
contra a discriminação e a
margina I ização, são compro-
m issos e opções da Co nf e-
rência Nacional dos Bispos
do B rasí1.

PO Até hoje as Constituições
brasileiras foram feitas sem a

participação popular. Hoie se diz
que o povo brasileiro Em uma
oportunidade única de participar
da elaboração da Constituição.
Por que isto aconteceu?

D. Mauro As mnstitui-
ções não só foram f eitas
sem o povo. Na história po-
lítica do Brasil o povo foi
ignorado em termos de deci-
sões; f oi co nvocado e sub-
metido ao jugo do Estado
constitu ído com obietivos
co ntrários, guase sempre,
aos da Naçâo.

Temos oportunidade, Do
espaço de abertura que con-
quistamos com muita garra
e sof rimento, de fazer valer
nossos d ireitos de cidadãos.
O povo conta com duas ar-
mas pol ít icas poderosas: a

srla organizaçâo e a força do
seu trabalho.

A unidade do povo e sua
energ ia orga nizada poderão
rea I izar tra nsf ormações pro-
fundas na "ordem e no pro-
gresso" do Brasi l.

PO O que Íazer para qu_q

M ovimento pela' Constituir
não seia mais uma esperaÍ

frustrada, como rconteceu
Movimento pelas "Diretas Já'

D. Mauro O Movimen
pela Constituição políti
do Brasil não pode se lir
tar à batalha da próxima I
sembléia Nacional Cons
tuinte. Antes, durante e (

pois, devemos agir com
pés no chão e com vigilÍ
cia. Devemos empreend
sem esmorecimento ou t
guâ, uma caminhada polr
ca para restaurar a Sobe
nia Nacional e implantat
just iça

O rga nização, f raternide
e solidariedade, são as Pr
vras de nossa bandeira.

PO - O obietivo do Movime
é apenas conseguir uma Cor
tuição melhor? lsto seria s

ciente para garantir a justiça
cial? .l

Apenas legitimar as in
tuições do pa ís não at
deria aos reclamos, ansei
necessidades e direitos
Nação.Éprecisoeurger
dotar o país de uma ord
úcio-econômica e polít
q ue restau re nossa sobera
e garanta igualmente a pa
cipaçãoatodoseacada
dos brasi leiros.

orelll e a

cruffiNÁRro Do t DE r,íAro 1986 - crxrsNÁRro oo t DE uAro ]r
aa a a a a a aa. a.a a a a a oa a aa a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a aa I aaa a a aa ara.a aa

rgs6 
-: 

ôÉiitgNÁÊiô' ilô' i DE }íAIO



,'1 6l

*,w - x!ãt^:''iil ;d;?;;il"#ili'E- ffiffi*{**:

ruüd*x*fiüfiffi
11 

R .lf PoPulares.

,Jl ouADRo - MovrMENTo DE pARTrcrpAçÃo popuLAB NA coNsTrffrure/-i-) 
- 

- 
al ) .--. -^-,, A-

oflr"

.Io i"N §}Hffifr§$7'ffi Tg'rlllor-s.199112_ando 5üi;'#;ifiã';#l.l ;= n \ §ffiUr' ffi 1t:.T31t!l'-'j'IiY!!qu' iãlaiseasrormasde

carreira parlamentar. hstados iá se aniculam ,,i' çÚ.
-^^+^- l- --r:^!---Ê i Ç t

convergem para esses
ou;etiv§ âio torúáoe :l?1?,trtÊ3JrT#r,
§X?,XT,:$fr,lil*',, ys;#bqi:qüe çr,,geran
debates sobre a ao Secretário Nacional

constituinte e' Pg at'é agora e são
principalmente da áreatt*'(- H#§q & & W*K ;#tff'#,fi5§:il'f",

A constituinte que queremos ;ilHrâT,i:e'j:ii:r 
apenas 

srande *irrg.n?iÍã.t'-tt 
t completar tt* 

:go'

:ly.?j n:i.l?i:3 - ura.,t.p, -n ,rti,. Xl.p'.liH?Tà:fuHlifil:.t" / 'rtrKqi'«!
- qu9 a partlcrpaçao - uma etapa consultiva popular na Coúltuintã-'-- /i q'l o),h4tül 2

ffi*llil,i#'ÍlFff*" Í,g..§,.3iltrãài#;'.1" ílhÊ:H§.#,çtorar ,/./,ffi,Tiamplaeorganizada;.consiituiçao;térra,comuIil;Hbw*,/ffi
+=.-- Íl

W,rc

' \",xç1$--àiãrt;= ;:1gr deba,B 
o.T- L\)Xt%,

( "Â.2fU nowlaradiofônica -. 
/ \\tÉl

)q-S$t*-rííã-i3:i1]Iii:, llfliffi: ;,- corniü (cpr-Edu f,d t
( 3.t1 ^ 

"-'t'/ camaçari cartirhas 
ton'24346721 

'/-t/

,.A üí(-r;íÉà.f1í?11," canirhas :HH emid(62.2Í8er 9P\t J §.c { ''- -/ stg André debetes LY-' 1,

\ rt-C9 \"a -1 Campinas canilhas debat$ U t>--1\. zÕ\rãi ) o* .121 RIF Rio canilhas debata3 cornid, cornício teett I / /\, J' Y4 ''.*./ (Miriam 226€1311 + ?1 .,i

\ JKlí-! R:fi,ffi :IllH: rr§ comitÉ \ Y 1í\ J\ §..g l*,I111,;"* ;fiiffi H;;H *-/&'=#) I
\ /--{ 

='i'W 
rtasuaí canirhas debatâs *'1li$' ,ÇyI t\fffi petrôpotis cartilhas - v/L.1t

\ \ ^ 9\ ) \'rsl Es: vito,ia ,/i"--,.o'\ 
--{J?W' 

t---*i 
TL'"'r",n" cartirhas dobat* 

;:fl',iiâltàE,Knohrine ffi)
\ ,-í^V-^l$-*'à>il'ÍJ11L" canirhas t'eb' "'K,*)o\\ \ 7'l . \ Vilâ Velha fone: ?2936061 U L f

r-i,'%;çê--:19lÍ§o,*"' canirhas TL,Qü'§'"

\ )i§|írã .,-_-. :i^ff:i": 
cârtirhas .{ehir's comisaâpÇstaduar\ §l*s ,7 .---.. à?#:1". 
cârtirhas '{ehir's comisaâpÇstaduar

\J
\ ,-*u")9-. /51 PB + curitiba dsbatas ManiíBsto

I \/y -.2-;! \.- municípios popular na Conrtiürint (Íone:234-7tXl3l

:'cb.'úiüriÂil.iô::'iô::.i::::fu:Llifi,::::.'.iiii:::.q-'iürÊi{'riii'ô'rió.i::..:üE:'úÀiô""idgl;":'iEirrEirriiiô'i,a i"'ilE'iiÀiô""ibd6



Pts I !VAt, pop u LAR
Os n anos de ditadura militar nos deixou oomo he-

rança: fome, miséria, impunidade, desemprego, cor-
rup@, conflitos de terra, falência da Previdência Social,
falência eoonômica, aumento das dívidas interna e exter-
na, dependência do capital internacional.. . . Se torna
tngente reorganizar a NaSo. Neste sentido, fazer uma
nom Constituição se tornou tarefa das mais importantes
e úrangentes da atual mniuntura nacional.

Sabendo disso, as elites dominantes estão se mobili-
zando e inrrestindo muito dinheiro para não perderem o
domínio sobre NaSo.

Este fato está forçando o povo a se mobilizar rapida-
lrente para controlar o poder que deve ser seu.

Pensando nisto, dois juristas, um grupo de entidades e
cidadâos brasileiros, escreveram uma Petição Popular,
um tipo de abaixoasinadd dirigido âs autoridades máxi-
lnas do país.

O texto está aberto a modificações. O importante é
reproduzi-l o, fazer oom que o maior númeno possível de
rcsinaturas úegue às autoridades em Brasília. Enviar
ópias assinadas segundo modelo ++
Exmo Sr. Presidente da República José Sarney
Palácio da Alvorada, Brasília, DF

ExmP Sr. Presidente do Senado Jo# Fraçlli
Senado Federal, Brasília, DF

ExmP Sr. Presidente da Câmara Ulisses Guimar&s
Câmara Federal, Brasília, DF

_Nós, eleitores brasileiros, tornamos a iniciativa da presente PETI-
ÇÃO POPULAR pela convocação de Assembléia Nacional Consti-
tuinte verdadeiramente representativa do povo. A Petição Popular é
forma signif icativa de manifestação da vontade do povo, única fon-
te legítima do poder político.

Queremos garantir a mais ampla partícípação popular durante
todo o processo de convocação da Constituinte e de elaboração da
nova Constituição como meio de realizar o estado de direito demo-
crático.

Pleiteamos que a convocação da Assembléia Nacional Consti-
tuinte assegure:
1. Eleição dos membros da Asembléia exclusivamente para fins

constituintes, e que a promulgação da nova Constituição faça
cessar todos os poderes da Assembléia Constituinte, que s dis-
solverá naquele ato solene;

2. A escolha de uma data propícia para eleição dos constituintes
que não coincida com o dia 15 de novembro de 1986, marcado
para a eleição dos parlamentares do próximo Congresso;

3. O exercício pelo atual Congresso Nacional de suas funções legis-
lativas ordinárias durante os trabalhos da Assembléia Constituin-
te;

4. Admissão de candidaturas independentes de partidos pol íticos.
Assim, qualquer eleitor, com representatividade suficiente, po-
derá se candidatar de forma avulsa ou através de associações
legal mente constitu ídas;

5. E liminaçâo de todos os dispositivos da legislação atual sobre
organi zação partidária, propaganda política, imprensa, greve e
sqlurança nacional que restrinjam os direitos anteriormente pro-
postos. Deverão, poÍ fim, ser revogadas outras leis que, embora
não mencionadas, limitem a panicipação democrática.
1
8,, portanto, Sr. Presidente, o momento histórico da vez e voz

do PovoConstituinte. E, por esses motivos, esperamos providências
urgentes de V. Excia.

ACONSTTTUIYE E A 2,
Todo iogo tem uma regra. 

o ,/L JC \

r' r.rkl fl'raÍ# il:#.;, I'{{:H,W \h G
ganhando.thando 

regras vira bagunça. 
'@

Um jogo sem regras vira bagunça. 
V )4q ,/,Pois bem, a vida é muito mais importante \< 7fZ

Na Blblia é assim também. Nela temos re-
gras para o "jogo da VlDA". Regras acertadas
entre Deus e o povo através de assembléias
populares e de pessoas que ajudavam o povo.

Mas existe uma diferença muito grande
entre as regras de um jogo e as regras da
VIDA. Num jogo, um time ganha do outro; na
Bíblia, fica claro que se quer que todo o povo
ganhe a V lDA.

Os Dez Mandamentos são as regras qr*( í
Deus acertou com a assembléÍa do pov o " pra \\
que todos tenham vida". Muitos anos depois 4'
d o s Dez Mandamentos, Jesus comple tou:J
"para que todos tenham vida em abundância"'{

ili (Jo'l 0,1 0).
iitf A lei mais importante da Bíblia é a lei da'
II VIDA. Os Dez Mandamentos - a lei da Vida
11 - São a constituieão do rrrvo de Í)errs
ll y I urr1. LrJ l,ÉL tytdt tUdtlttÍt tUS - A lel Aa V lga
ll - São a constituição do povo de Deus.
il

'l n constituição é como aquela lei que Deus
I cornbinou com o povo, A lei de Deus na Bí-
i b lia tem 3 recados i mporta ntes para o traba-
t lhador de hoje:
l
; 1. A lei do sábado: Deus trabalhou seis dias e
1i descansou no sétimo. O trabalhador temi,r OeSCanSOU nO SeIlmO. U traDalna0Of tem

t, direito de exigir mais tempo de descanso,
\i conseguindo as 40 horas semanais.

1r 2. Deus mandou Adão trabalhar para "ganhar'l o pão com o suor do rosto." O trabalho
lrtri não pode virar exploração do trabalhador.
I 3. Deus combinou com Moisés as leis que o
il povo discutia nas Asembléias, Elas são o
fu acordo de Deus, que o trabalhador cristão
f i discute hoje quando se organiza em sindi-
l:! catos livres e autônomos.

ARrE E D,AoeAmnclb: ,ôASã
r uvsrÊA qtõ; Htwcví p4.Leet4o

Pois bem, a vida é muito mais importante
que um iogo' Era tamkÉm tem que ter suas 

//_4^fegfas.,,, ,i'

As regras de um jogo são acordos. Elas.
dizem o õu. cada jogaâor pode tazer: no fute- , ruN Ví3
bol,quempodeagarrarabolaésóogolei'o,,\Qm\/t
no truco, o blefe taz parte do jogo. 

.__ ^ t§*- '.\ /

ii |yrà
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Boletim Nacional da Comissâo de Pastoral Operária
Anexa à CNBB
Setor Leigos - Linha 1

SECRETABIADO
R ua Mariano Sendra dos Santos , 441501
Duque de Caxias - RJ
Tel. : 771 -3459

AVULSO
ÇrS 600,

A PARTIR DE 10 ASSINATURAS
CADA IIMA Cr$ 5.000,

ASSINATURA DE APOIO
Cr $ 20 .000 ,

ASSINAI'IIRA AI{UAL
CrS 7 .000,

PARA O EXTERIOR
u$ 10,

Envie sua contribuiçâo para:
SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA
c,onta nP 010354-9 - BEMG 030-7 - Duque de caxias - RJ

NomeAssinatura Título de Eleitor
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O tempo de Natal, celebração da presença real e

definitivá do,senhor éntre nós, é tempo que nos convida

a repensrmos nossa vida, nossa luta'

O nascimento do Senhor, sua escolha .de 
se.r carne da

carnel de ser pobre e pequeno, de assumir a-siT.plicidade

de uma vida de gente humilde, nos interrgrga..Elq. traz a

esperança da Reãenção, descortina o horizont_e da vida

nürnanr. â

la criação dP novo, oA panir: desse nascimento, c

"Sr-n!9r alterd e fenoya 9s v,3lo1e: hrmanos. lnverte

critér:ios. E tança as baset lo ReiÍ1o.'.

Diante do mistério do Natq!, vamos levbr nosso ano:

na certezade que.o Senhor f9i nascendo entre nós'na

medida em quá fomos capazés de partilhar, de se5

'an.ça, da fraternidade. '

Neste Natal, a certezade que a luta recomeça. De que

há ,rito ainda prá se caminhar. Mas tambérn de que o

Reino e a presença de JeSuS cresçe entre nóS...

Como forma de imageT a todos aqueles que foram

criando o Natal ao longp Oesse 85, querenios hoie

lembrar os companheiros de lpatinga (MG),
' rhetalúrgicos da Usiminas... Esses companheiros tiveram'

a c§trgt"* de p'lantar o novo: sua fé os levou ao r r'

engaúrnto iindical organizado. A enf rentar uma dura.

ele'Íçâo sindical. Derrotaãos pela pressão patronalÉ f.jt
du ra, foram a seguir demitidos. Um após outro. §ão hgie

1g os demitidos-por esse implacável Herodes... Mas, nâo

há dúvida... o ménino não foi atingido. O rnenilo^lut
nascéu no coração do José Horta (demitido após 2-t

anos de empresa - 21 anosl) e de todos aqueles 
,

companheiiosdelpatinganãomorreunemmorrerá.
Herodes nenhum Foderã alcançá-lo. Porque é divino, éa
certezada Eàper,ança.'Vma Estrela háde bril'har colrl 

.
intensidade muito especial neste Natal em lpatinga..- é

Um Natal de Vida Nova para todos.nós e que 86 nos

encontre unidos e plenamente decididos a prosseguir a

construção da Sociedade Nova, o Reino do Senhor.

a. araa a a a a a aa alol t" 
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A 5? Assmbléia Nacional da Pastoral Operária acon-
êceu no Rio de JangiÍor nos dia§'91 de'nóyembro e 1g
de dezembro de 1985. Participaram lffi pessoas, de
rg Estados brasileíros, sendo 75 detegados, ig ronúid.-
dos, 7 da Executiva e 6 pessoas do ierviço,dg apoio esecretaria. ,

Apos uma reflexâo iniciat e a apresentação ^destes

representantes de guse todo o Brasil,.o grupo se lançou" '

num processo de avaliação_de Gomo'foram assumidas as
tarefas prioritárias de 1985. Houve g seguir um trabalho

,i

trrslTrlrrrlar rIF r .'v' .,. ;'

de aprofun{amento da avaliaçãó buscando pisas pal
escolhade frioridades para 8d. 

!

A Assembléia aprovou por fim as prioridades esco
das, um ptano de iorm.çdo, um ptano de auto-tin.n,
mento progressivo e uma nova êstrutura para a- pO, c,
as pessoas gue irão compor.a nova Executiva Nacior

Tivemos bons momentos de comemoração, celeb'à,

ção, oração e cantos junto com a presença amiga I

irmãs do colégig Assunção.
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PRIOR]DADES PONTOS POSITIVOS DIFICULDADES

MOVIMENTO SINDICAL o foi levado a sério
o muita partibipação em

oposiçõeq sind icais, greves,
sindical ízação,-apoio à CUT

falta de preparo
demissões

o
o

FORMAÇÃO o houve muítas atividades
s

I

o desordenada
o falta método" :

o falta capacitar lideranças

DESEMPREGO
Io apoio e acompanhamentos

o criação de comitês iontra o
.desemprego )

o a rticu lação regiorí al /naciqnal

., dificuldade em sair do â

assisten.irÇfô 
.

REFORMA'AGRARIA o apoio à CPT e aos
SEM-TE R RA (acampamentos)

q falta conscíência de que a Refor$a Agíária
té necessá1ia para o trabalhador urbano 

r

CONSTITUINTE à
o a Brioridade cresceu
o houve muitcis debates e estutos

é um assunto novo e dif ícil

a atuação do Congresso

o
o
o

PASTOIAL DE CONJUNTO . hoje ,a Pastoral Operá ria é
reconhecida pela' lgreja

o está p-l'esente nas dioceses, *

CN,BB e junto a outras pastorais

(D., parte do clero que ainda não
assumiu

o em alguns lugares, a PO é
prioridade apenas no papel

-FUNCIONAMEIVTO DA PO
a'

o formação de grupos de base
. 

. aiud? da4PO Naciof l para a
organizaOão estadual e regional

o falta a prática de'Revisão de Vida Operári
o falta estrutura estadual e regional
. finanças :

. d istâncias
o desconhecimento da estrutura
o solidificar os regionais
o falta um 

-calendário 
de atividades
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1. FORMAçÃO
É uma atividade permanente na vida

da PO e.precisa ser planejada para que
haja um processo contínuo de forma-
ção e não mais aBenas atividades isola-
das. Nesse sentido veja ao lado o plano
de formação aprovado:

E iilOVIMENTO SINDICAL
TaÍnUém é uma atividade permanen-

7

, te. Destaca-se ar prioridade de ÍIssu-
mir tarefas quaDto à:

CUT/CONCLAT
campanhaq salariais; eleiçôes sindi-,
cais; nova estrutura sindical

levar a discussão sindical às comuni-
'-dades (lpreia)

'r,
. 3. MOVIMENTO POLrTICO

participar de Comitês pro€onstí-

.:
,i.

tu intes
trabalhar nosias propostas parÍ
Constitu ição

- participar das eleíções,.apoio a c
didatos popu lares, partidos

4. MOVI'M ENTOS POPU LARES
T Feforma Agrária (apoio a ocupaç(

e acarnpame,ntos. Carnpànha da F
tetnidade/86 "Te rra"|

-- desemprego .

- aslxlciaçãô de moradones (articu
eEBs'e PO)



Este plano de Fornaçfu trata-se de
'uma ptoposta de como pôr 9m prática \

pma formaçEo por níveis (as indicaÉes
de temas e método seryem para as re-
gionais relletirem e programarem suas
atividades de acordo com a realidade
Iocal):

Nível 1 (iniciantes):
llobietivo: motívar e acompanhar o

engajamento
2l responsabitidade: coordenações lo-

cais, d ioeesanas, estaduais
3l temas:

a) brbtico, GEBs
b)dinâmica de grupo, O que é PO
c) análise da sociedade
d) mo-yimentos operárío e popular,,

constítuinte (início da análise)
o dar ênfase a este n ível .'
o adequar às-necessidades regionais

'.ç,
Nível 2 (militantes):

1l objetivo: capacitar para coórdenar,,
reproduziç debates e reflexões, atuar
no§ movimentos e instituições

2l respon s b i t id ade.' coordenações esta -

duais e regionais

'3!. 
temas.'
a). aprofundapento bíblico-teológÍ-

GO, retiros, CEBs
b) Tetgdologia (prática-Teoria-Prá-

tica)
-metodología

c) análise da sociedade, conjuntura,
economía, . potítica, constituinte

- capital ismo-social ismo, anál ise, crítica do Marxismo
d) história dos movimentos de resis-.,

tência no Brasil

- história da classe operáría (valo-
res culturais, sindical ismo)

- tnovimento popu lar, desemprego
e) vida afetíva e engajamento

N ível 3 (dirigentes) : ,

1l ob]etivo: capacitarpara descobrir ru-
mos, planejar, adquirir visão global,
ser formadores, atual izar-se constan-
temente

2l responsabitidade,i coordenação na-

3l temas.'
a) cunio b íblíco, teologia da liberta-

ção, CEBs, história da lgreja, reti-
ros

b) metodologia
- pedagogia da educaÉo popular

POl,Elcq
' ,a. . ., t , Ê' - -análisepartidáril .t , 

,

trutura sindical)

desemprego ' *

e} vida afetiÚa e engajamento .

.

r No ano de 86 serrão realizadaS, â n Ê
vel nacional as seguintes atividades de
e â, " r ,' . rformaçâo: semináríos sobre metodolo-
gla,,análise crítíca do mtarxismo, lgreia
e Teologta da Libertação; encontro de
agentes de pastoral e de casais engaja-
dos e encontro sobre síndicalismo pàra
mu ltiplicadores.

** ** ** ** ** ** * *****l*:* ** **

P LAt\tO DE AUTQ-F I NANCIAM ENTO
.in

cará recu rsos f inanceiros para se

auto-sustentar. O Secretariado Nacio-
nal deverá encaminhar a proposta de
campanhas finaneiras suçrindo que
no mês de Maio sejam fêítas coletas
em todas ai dioceses em benef ício da
PO. Deve-se aproveitar a oc*ião do
cenenário do 19 de Maio, vender agen-
das, calendários, etc.

nova est"rutura

EXECUTIVA !

o Gilberto e'Dari (PR)
3 Valdemar, Nivaldo e José Albino (SP)
o Ana Maria mais um (MG)
o Ana Cruz mais um (RJ)
o Jairo (RS) +

. Pe. Agostinho e RogÉrío
o D. Cláudio Hummes
. Pe. Virsílio Uchoa (CNBB)

1 1

SP RJ
MS

REGIONAL
CENTRO

1 1

MG ES
GO

'REGIONAL
LESTE .

SECRETARIADO
. funcionários
o liberados.: , '

. assistentes r

1 açnte de pastorat por região

RN, PE, PB,
AL, BA

variável'
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', Com a desculpa de "salvar" o Brasil

i do comunismo', os militares, apoiados

i pela CIA e pelo capital internacional,
i deram g golpe de '1964. Na verdade,

I "eles buscararn' calar o grito de justiça
i do trabalhador para amordaçar o Brasil
r aos interesses do capita! nacional (tati-
. fundiários, banqueiros e empresários)
I e internacional (multinacionais , FM l,
Ij bancos internacionais).

O resuliado desse jogo de carta
marcada é a fotnê, o desempre(pl o
aumento do custo de vida, o êndivi-

dos próprios trabal[âd;ores. E§a impu-
nidade vem garantindo e estimulando
u,ÍrT massacre cada vez maior (ex.: Sul
do Pará).

Os números dos últimos 4 anos
mostram a escalada da violência:

I

LAV RADORES ASSASSI NADOS. POR ANO
i NO BR.ASI L

\

1 982 1988 1 984 1985 ;110112!-

53 85 116 18Í)

re.s :e agentes de pastoral ameaçados
concretamente de morte ;

lutar por uma verdadeira e efetiva
Reforma Agrária, pois enguanto
existir no Brasil imensos latifúndios
e milhões de Sem-Terra haverá con-
f litos de terra: a fome não aceita

:.

assttrt ruRA AituAL - cr$ 15.00ô,
ASSTNATURA DE APOIO - Cr$ 50.(X)O,
A PABTIR DE tO ASS. - Cr$ 12.OOO, (cadal
PARA O EXTERIOR - US$ 10,

Envie sua @ntribuiçío gaía:
SECRETARIADONACIONAL
DA PASToRAL oPEnÁnle

Rua Mariano Sendra dos Santos, 4,0/501
25o1O - Duque de Caxias - RJ - Tel. ;771-3459

damento nacional , 
'a 

Çorru.pção, a im-
punidade, a invasão da cidade e do
campo pelas multinaciônais, operários
mais explorados, lavradores expulsos
de suas terras, FMI rnandando no paí§,
etÇ. O ricô "ficou mais rico ainda, e o
pobre ficou mais empobrecido.

Ê neste contexto que os conflitos
de terra vêm explodindo por todo o
país e cresce assustadoramente a-vio-
lência armada no campo.

Os grandes proprietários para abafar
a resistência camponesa, perseguen,
expulsam, piendêffi, torturam e matam
os trabal hadore$, principalmente suas

I ideranças. Cr:iam grupos para-m i lita_re§,

pagam pistoleiros; armam verdadeiros
"exércitôs", dàsafiando a iustiça. E no
entanto, até agora as autglidades f.o
tomaram nenhuÍnâ. providência séria
para ' csnter essa milita rização dos
iatifundiários. Nenhum assassino foi
punido. Ouando algum caso- foi puni-
'do, e suÍili vítimas vingadas, aconteceu
em função da revolta e da organizaçãó

?W

Na chamada "Nova Repúb,lica" esta
situação tem se agravado: em 1985, a

cada dois dias, foi assassinado, em mé-

SEMANA TUEC]ONAL CONTRA A
VIOLÊNCIA NO CAMPO

- 8- o MST (Movimento dos Sem-Teira)
promoveram de I a 15 de dezembro
de 1985, a semana de luto e luta con-
tra a viotência. Por todo o Brasil reati-
zaÍam-se atos públicos e manifestações
para, dízer um basta a esta violência
monstruoía. O objetivo desta semana:

- exigir providências imediatas das
autoridades: punição para os assasi-
nos e seuó mandantes, e fim da vio-

da vida dos lídefu-dos trabalhado-

Recuei r*uando
afiando as facas

ilve a terrq
não tenho,'

,tive casa,
não tenho

tive uma pátria,
venderam,

tive f ilhos,
estão mtortos
ou dispersos,

tive caminhos,
foram fechados,

iive mãos:
drceparam.

f'

- e planta chagas

a

e cmza

(do Poema Tempo Subterrâneo .

Pedro Tierra)

ARTE E DIAGRAÍUIAçÃq' IBASE
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EtlITÍlBIAI.

NÃo ffi . mal§ PÀna, ESPenÂn :
, ,- , ,

Ur. vezmais o Boletim Nacionat vein tentar
estabe'lrecer a comuhicação entre nós; abrir unü cbàversa
sobre os acontecirnentos atuais. Entendemos que é

. princípio de sabedoria cristã aprender a olhar bs-- 
ilcontecimentosí pensí-los e refletir sobrg eles à luz.'da
Pal'àvr.a de Deu§re dos dados da ciência (ãom oe óãrii).'
ETr prggesso nos capacita para desgnvolvermos uma

*ação milftanle qug realmgnte contribqa para a

i' . ' 
' ,. ' ..

Pqrc gug este Boletim possa cumprir de fato seu
papgl, é preciso que ele seja uma estrada de duas mãos.
Vai e vem. Não deixe de enviar, pois, suas opiniões.
Contribua para .o debater pirtióiiie d'essa coàver:sajvocê

farta para Rossa reflexão, ênquanto cristãos engaja-dos
no movimento social: eleições rnunicipais, as ú'ltimas
greves (São_ Pauto, Joinvílle, Anjr. dó; néii. i.Àtrt
outras), o.Sínodo dos Bispos qu-e agontece ern Roma , a
Assembléia Nacional do Clero, a votação em .29 turno
da convocação da Constituinte e a Asiembléia fVaãional
da Pastoral Operária.

Destacamos apenas a peça pregada pela sabedoria
popr{lar em.muita gente, quê, ârrogante e soberba,
cantava vitória antes da hora. . . lmportante ainda
saliental o avanço político da partíóipação popular,
aPesar d.e,todos os'vícios do piocessô eíeitoraí, côm ós'

,. 'abusos do p-oder econômíco â ua corrompida máguina

ldüc,,.,,,â -.

(,
.'1'

u;
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De 21 a 25 de outubro de 1985, os
presbítero§ da lgreia do'Biasil reaJiza-
iam.serl l,Encontrõ Nacional em ltai-
cí',' SP.' A [resênça dê 400 presbíteros
delegados,l representando a. maioria
das dioceses e o§ 13,1 55 sacerdotes de
nosso 

"país, bonverteu o casarão de
Itaicí Furna sorpa mar?vilhosa dê êX-
periências, lutas,' resistênci1s, e numa
ôaminhaOa libêrtadôr:a de Fé e Amor '

ao Povo.
, Bispos da Conferência Nacional dos
Bispob do Brasil ' GtttBB) e outros
acompanhando delegações regionais,
'assessoreô teologos, cãnas e telegramas
de apoio, fizeram cqm -qqe o Encontro
se tàr.naisq num colegiado participati-

tuinte, negros, índios, pgbt'es, Nicará-
gua e Amér:ica'Central, Africa do.Sul,
Teologia da' t-ibertação, ",se{ili nários,
padres cásados, celibatô, etc.' Toda esta tematica Íefletida em grr- -
pos e nas plenárias, ofereceu aos parti-
cipantes um intercâmbio riqu íssimo
de experiências e testemu nhos.

no ll, Conferênciàq de Medeil Ín e.Pqe-
. bla e do Evangelhô, selou o encontro
' com nota de rendvação,' comunhão e

participação.

,;.,É
, Para assegurar ,a continuidade deste

acontecirnento foi proposto como
, Frogralna ,dq açío a curto, médio e

longo prazo: "

-Ift

,\

Aprofundar, através de encon'
tros, cursos, a' teo[ogia do iiresb]Ítero,
ressaltando o 'enfoque eclesiologico €

o desafio dô uma formaÇãq perÍiianeÍt
te; 

:

.:.

- Assumir, cornci presb'íteros,''o pd.
pel e,sOecjtiT e essencial,' Íla forrnaçãc
e animaçâo da comunidade ôclesial;

- Que a Gomissão Nacional do Cle
ro (CNC), tome'atitudes de apoió.-êÍÍr
,relação aos padres, leigos, em dificul-
dades ou persegu idos;

; Oue, haia "úrn' consen§o no sentidc
de tódós ôs pres'bíteros a§sumirem:

: - o'69 Encontro lntereclesial dat

(CEBs), êffi' Trind.áde, GO, iulho'dt

o 109 aniversário do martírio dc- Pe. Joâo Bosco Bur:nier.e"do§ outrot
mártires, em outubro de, 1986; ' 

, ,

de dois €m dois anos,-um Encon
tro Nacional do Ctero.

. : Valorizar, os Gqnselhos' Presbite-
riais e outros orgaàismds iepresenta:
tivos, d os p resb ítero-s;

LUZ
'llista negia", üolências, prisões, :

ameaças, mortes;

.a

" Nas mãos' dos trabalhadores
' ,Rão estão cassetetes, nem arÍnas,

,'mas a consciência de e.lxqe, a or-
Eantzação, a solidariedade, a Gre-
v!9.

- 

.1" , 
' 

"':' i -

' . :A Greve, instnrment,o'efr,,cau,"
obriga o patrão e o Gsverno a
seútarem de igual paru igual e 

1

discutir as conveniêngias de me- ''

, :'4os lucros e mfis di§tribuição,
menos opressãô e mais participa-

, Ção, Ínenos pobreZa e mais justi-

É um grito sadio e legítimo. Para
a Igrej \ é instrumento legal e os
trabalhadores devem ter assegu-
rado o direito à grev_e, sem-sofrer
sanções penais, pe.ssoais ou,co\e- ,

, 
tlvas, por _Hffffl deras,

:
norância, comodismq ou omis-,
sãb, ipàlmente opresso res.

Trataee de umaluta ass-umida
também por trabalhadores cris-
tãos, gue a refletem à luz da Pa-
larrra de.Deus.

\

}(
NOSSAS ARMAS

rA' HistóÍia côntinua e as-fu-
tas estÍ[s nas f,íbrieas, nas Íuâ§,
na bitüação dos 'índiqsJ doi ieih
terÍa,'' dos'., desempregados e oü'

,,,, A luta é dura e dé,conseqtiên-' cias imprevisíveisi poÍem, ah
continur r pr"ço alto: demissões, :

, pfeocupaçEg§ e ,.teÍnoÍes, {eve-' ser üsta e eshrdada com mais ob-
jetividade, cqragem e,inteligência

. por lgdos nós,, Qprnar 
'sobre a'

grevg sem coúecer 'a {ed situa-
, ção ãos trabalha{ores que:a de-
claram,'as reiündicaÇ'ôbs :que es-
tão. em pauta, os;passos já dados
para evitá-la e as implióações po-
líticas qua, a envolireffirlé correr
o risco de cair em reações ,4e .ig-

Reflpxõesi 1r , .:

L A,que categoria você perten-
ce? Você está sindicaltzado?

"Jí participou de alguma gre-

melhorou . pu piorou? Por'
quê? \

Já leu e meditou pÍlssagens da
Bíblia, onde Deu§ tomã parti-

". , do" dos oprimidos e.condeÍra

gani,rpaçãoíl (Confira' Is . S §;
Lv 19,13; Tg 5 #; Ex todo o



UNIFIG

. E' í,.

r oçtuhro'e:novembro vimos o.Po-"
Ukista-1iyo -grilar, g se: áposs.t_ dl
rr.'ôon§tituinte, ,"eúe é. do pgyg.

ão' teremo§ irnais'uma'AssembléipuY -_. _r,,:,7 _.

onstitúinte' popular, mas: Cgngresso
,.,

onstitu i-nte,,de deputados, senadqLe$
r diíso, 'o úovimento 'PoPu'lÊr

ntinuq sê mqbilizando parq, 
-§oÍlsê

ir um espaço de ParticiPaÇão,
Em, todo Pa:ís, os movimento§,p,ela
rtie ipação Popu lar na Constituinte
ão buscando definir novils estraté-
s para está $omento. Por ocasião dg

o em 29 turno da'emenda que
nvoca'a Constituinte, ern meados de
vembro, ' ufflil,êaravana tde' represen-

baiÍr'o'ou 'locdl de trabalho é preciso-
:riar'um- Plenário io, Comitê) êonsti-
ürinte. Nesses Plenários as pessoas vão
eceber informações e trazer sua cola'

ap

boracao. para o novo texto, da Consti-
, , t.r
r . P &.. t .

Comitê§'de base.de todo o municípiô
formàrão o, Plenár'io Municipal Pró'

nstitu inte.,, Estê - P lená rio- orú anizaira
iimâ r, Assemb te ia' C o nst itu i ntel 

-Mun'icri-
;,

i- .As prgpostas- :pa'ra a Constituição
teitas pelô' po\ro ser'ãorrebol[iidas num

'Pt"ruirio,' 
g§taOuai , e num Pti;nário Na-

J*.

'Depois da campanha salarial nacio-
nal dos bancarios, ern outubro-novem-
bro foi a v9z de rarias categoríàs se
unirem em São Paulo para exi-gir 4 rei-
vind icações básicas: fieajusrá í, base
do INPS para_ todas as,faixas salariais,
20% de repo§içâo,,redúçflo p?ra 40.ho-
râs', semanais de trabalho e, especial-

'Co-; , iniciatival ldos' 
Ou Ímícos' dê

São Paulo, foram reunidos em torno
de 30 sindicatos de várias categoriàs,
ligados à CUT e à Conctat. No finaí
restarâffi, de fato, I sindicatqs: eu í;i-
cos {ê §ap Pa'ú|o,,_do ABC e de Campi-
n-ês;.P!ás^ticos de São Paulo, Comerciá-
r_ios de Santo André, Metalúlgicos de
São PauJo e Guarulhos e Mrrrãnároã
Os metalúrgicos são tigados à óón.iài
e. os ryrceneiros não têm filiação. O,
demais estão na CUT e foram eles que
sarantf ram a deftagração áã ôrárã iG
caso dos Metalúrgicos de Sãó paulo e
Guarulhos,'foi a Oposição quem for-
çou as diretorias" ã assümirem a luta ,

unificada. Bastaram dois dias de greve
para que algumas vitórias fossem al-
cançadas, .inclusive a redçção_ dà ior. .

nada para 45 horas semanàii Oe foima
escalonada.

O FATO MAIOR./-

Sabemos que a pelegada hão guer
desenvolver a luta organizada. Por is-
so, o fato maior destà campanha fdi a
unificação das diferentes categorim
nurnt Íne$no processo de lutas. E e4a-

-:'tamênte'este'p 
aspecto gue' mgis desa-

-glq$a o governo da "Nova'República",
iá q:ue sua proposta de."Pacto Socialtt *

' vE!' por água a_baixo.' Assim, é poss{vel.
-aafirmar Qu€,'os trabalhiidores gpoiap a','

prática da CUT e rejeitam a prática de
conci[iaçfio dgs sindiCatos ligados à

:

_ No caso dos metalúrgicos de São
Paulo, 'a proÉosta de campariha uniÍi-

" cada provocou um "rach au maior den.
tro da diretoria. O Joaquinzâo,.parte
do PC.B e o Pc do q nàô-rit.üilãú:
postos: a , sê unir' aôs ,sindicatos da'
Ç-UT. -Outros^ porérn, entendefqn eue 

í

não entrar ná iuta se-ria praticâr o,iui:

cadaria, dentrq da diretoria e a propos-,
ta.de afastamento do Joaquinzãó da
direção , da câmpanha, Uniticrr ãái're
toria,só toi possívet depois que os PCs

- convenceram o presidente a se tornar
, o i'cômándante'i da campaiiha. Acon-

teÇe ,güe ele.'foi vaiado pela sua Frói,
pr-ia categoria e não conseguiu se fa- ,

r'{l

Uma conclusão final é gue os tra
balhadores vão impondo uú novo ru-
mo à vida do Sindicalismo brasileiro,
forçando mudanÇâs, derrotando pele-
gos e impedindo que se concretizem

' I .;

UTA

tes destes Movimentos esteve em
íl ia,' pÍêssion_ando os parlamenta-

, cobiando sua çoerência.
§ i' prês"ença destes rePresentantes,

Bragília, ao lado do resultado elei'
I de 15 de novembro, fizeram rnui-
par.tame gt' "balançar" sua posi- ,
. l*o prova.qu.e a pressão g a-mani-

ofganizada da população po-
consquir muitol\r\rl rrr\rvL lI

Enfüa*nto,, isso, contiirug havqndo

bilizaçâo em toino da constituinte. '

ESGREVER NOSSA
,coNsrlrulÇÃo

;i{

Pa*icipar 'n'a Constituinte nâo- é*
€nâs,Bleger dgOuta{os Çonstjtu i ntes.
Jeremos escrever nos mesmos a Dos:

'^. t

quabro ao lado) 1

l''

:r ,' ,r lN§TlTucloNAL '' -':" 
.

â 7--- -

:

Mas isso tu:do vai dar algum re§ulta-
do? , Mesmg seodo ', " Q:9n-grelso -

- Constituinte" úale', â, pêna de!ênder 
,

propostas parq a Constltuiçâo? 'r'

,,sar em endidaturai popularês . parã,'o,§

Congressô: 'i Constituinte. Estes candi-
, datoõ devefi participar, dos !Ie^nád&

, ê,.se compromêtei ,a ,'[evar à As§em- 
,

,blé'ia _ConstitÚínte as p1opostâs, feitas
pelo po.vo.-

Nâo vamos eleger apqnas i'boas in, ,

tenções" mas qudn p.ar:ticipa da nossa
' lutar.conhêc§,ê s€ compiomete com as '

propostas elaboradas pela base. .,o '! :' ( ye,ia



TUAPA§ToRAL@EnAnIA ,

Asslstirnos hoje a. um )incontrolável
avarço cultural do povo brasileiro, há
uma profunda mudariçA nos valores e
cünportamento do povo, For mais
gue se esforçê, o poder econômico-
político não consegqe contro Jar nem
direcionar esie a\ranÇo. \

E neste n ível,que ,q PO tem um res'

paçE e uma séria i.rponsabilidade, tal-
vez seu 'desafio 'maior._ Desafio gue a
Assenrbléia' Nacional 'da' PO de 1984
percebéü com muita clareza..Ela de-
termiqrou gúe: ,q. ExgcuJiva NSrcional
criase 'uma, eqtripe de,.,f,ormação p-ara
avanÇar.a ÊeflexãosobÍê o p,focesso de
formaÉo''da Paôtoral Operária. Esta
eguipe, vem sê reunindo desde março
e refletiu mais sobre o método de for-

Aqui temgs trechos de 3 cartas mostrando: Gomo a PO nasgg (1?);

' 
-coú6 

"!a 
vai d,smbrrindo o seu serviço te'se 

es,tr$túrandil laer,1;,

í'No dia 25 de agosto, nós da

terrninarnos de càncoter a arna
eleição disputando a diretoria da
Associação de Bairro do nosso
conjunto.

rygl tudos da PO'e dâ'Cofitunidadà
qrgqalllaygs muito na yeipen; da ;' ,

e!?Íç?o. Tivemos pouco tempo para
d_ivulgação e falta de condição
financeira. Nossa campannâ nãà faú ,'',

Pe. Ângelo La Maren

UMA REFLFXAOSOBRE. . Q MÉTODO

outros tempos do .movÍmento operáriô
brasileiroe.internáóionaJ?''..-_

"Querido irmão Gitberto, agradeço
e comunico o recebimeçtto de-uárias

aonvcrcaç.ões, etc. Muito nos interessa

como aínda estamos lentos e atrasados.
Mas não,'de.,ian imamos, Sqa iirteiíi 

-

entre nós foi muito boa. Àínda
lembramos suas palavras: "Centrar
foíps nos sruiis* oàír. É;;m;;iu
a massa".

Após uárias reuniões para uma
defjnição e atganização: de nossa
Pastoral, estamos chegando aos
"f inalmente". tatieítiôis g ue exi stem

,chapa'não tinhram mi,ri lfà, aibáiieÃcir,,
A ponto de; dar espaçorparâ a outra

, clapa àql!çara politicagem,*fomo§ 'l

timpo. - -- t

Na avaliação chqamos à conclusão
de gue valeu a peitã. Nós adgüirimos' ' '

experiência, e demos um bom pas;o
para gue na proxima sejamos mais l

l§tNArUBn arvuÁ! - Cr$ 7.0@;- ; i
lTlIlI_uRA DE Apoto - cr$ zo.óoo,

PARA O EXTERIOR - U$ 10, -

Envie sua contríbuição paia: . ,l ' , 
:

sE0BETARTADo úniiôúrr_ , I ,/- ,.
DA PASToRAL oPEnÁnIe
conta ni otoss4-g - gE'rc ôgoz 

r,', " ' -,
DuguedeClxias-;nl-- i - ---i .,' .:,1,

:, I :í. ,.,

: Ruq 146yiano Sendla:dos San tos., 44lS0I
25010 - Dusue de Caiias - RJ''.-ã. inLgaág .

'I

do há mu íto tempo. Como era em

- crorTp a classe operária tem reagi-
do em:várias épocas?"O Que'di2ern dô- :

. cumeçrlos .importantes sobre fatos co; ..
' nio estesT 

'Q que experiêhcias de ou-
tros povos nos ensinam?

_ Comp ar.ar com a prática do Povo
de Deus, de Jesus e orientação de do.-
cu:mentos,iaIgreja,,hoie.:'*,.

'= Vamos vêr, êm" s ímese, o que en-
tendemos desta discussão.

Esse momento de teoria não se dá
somente na reunião. Pode sercomple-
tado em vários encontros de aprofun-

mos utilizando um rnétodo edlrcativo
serlo é quàndo esta,teorização leva 'êa- , 

'

da compantreiros e o grupo a uma no. t

. va práticat: prática capnz de se Gngaiar" ,

I 
, - ,lsto tem a vêr cof.n a forma de oÍ:

g?niza$à da prgdu,ção, da pqlítiqa e
da,dtrtiiburão e rhtleza:do PaÍs?
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TDITORIAL
É pREctso cuLTlvAR A ESPERANÇA!

Or tempos atuais estão exigindo que vivamos a virtude
da esperança em toda a sua extensão e alcance. Porque a

tentação do desânimo é muito grande.

O que os atuais dirigentes dessa malfadada " ÍJova"
república fizeram com a Reforma Agrária;
a Constituinte e o Movimento de mobilização dos
funcionários dos Correios, é pra dirigente nenhum do
velho governo botar defeito!

Todos estes fatos desmascaram a falsa imagem que a
bu rguesia I ibera l-conservadora tentou
irresponsavelmente passar para nosso povo. Ela tentou,
utilizando o mito "Tancredo Neves" , criar um clima
otimista de mudanÇa que não era real. Não houve
mudança nenhuma de regime. Houve apenas uma
transição de governo, pâra que o poder continuasse nas
nrgsmas mãos. . .

O triste é que mais uma vez o povo foi enganado.

Temos, pois, a responsabilídade histórica de trabalhar
para que o desânimo não tome conta das pessoas. Agora
é que é preciso lutar!

A questão da Reforma Agrária foi descarada demais. Tão
descarada que o superintendente do INCRA, José
Gomes da Silva, pediu demissão para manter sua

dignidade. Fizeram uma Lei de Reforma Agrária para
impedir a verdadeira Reforma Agrária!

Lamentavelmente, quando fechávamos esta edição,
recebíamos a notícia do assassinato do companheiro
Nativo da Natividade, de Carmo do Rio Verde, GO.
Dirigente Nacional da CUT, Nativo é mais uma vítima
da luta pela Terra. Sua morte é em grande parte
responsabilidade de um governo que não pune os
assassinos de trabalhadores e tarda em realizar uma
verdadeira Reforma Agrária.

A ,provação da emenda da Constituinte foi mais um ato
vergonhoso da Maioria do Congresso Nacional. . .

lronicamente, a sessão que aprovou a emenda da
convocação da Constituinte fez lembrar a sessão do
25 de abril de 84, quando foi votada a emenda das
Diretas. Mas muitos atores mudaram de lado! Oue triste
papel desempenhou o PMDB. . . Fez exatamente o que
fez o PDS naquela ocasião: seguiu, entre submisso e

interesseiro, a vontade do Presidente da República.
Foi incapaz de ouvir e sintonizar-se com a vontade
popular.

O resultado disso tudo é que esses "grileiros da
ConstituiÍJte" roubaram do povo o direito de uma
participação efetiva na Constituinte. Já podemos

imaginar o tipo de Constituição
Congresso eleito em 86

elaborada pelo

Brc completar o quadro, essa admirável greve dos
Funcionários do Correio. É bom estar atento para o
simbolismo desta greve. Uma categoria até ontem
completanrente desmobilizada. Sem direito à

sindicalização (tem apenas uma Associação registrada
como entidade civil), sem estabilidade de seus dirigentes,
consegue fazer uma greve praticamente nacional (1 4
Estados), reprise de outra realizada em março deste
mesmo ano. Isto é sinal de que a conscientização e

organização dos trabalhadores avança, apesar de tudo!

Do outro lado o Governo, através de Antonio Carlos
Magalhães, manteve-se surdo e despótico demitindo as
principais lideranças (iá passam de2.000 os demitidos).

Ore o EspÍrito do Senhor nos ilumine nessa hora e nos
conceda sua luz e sua energia para que nossa esperança e
nossa decisão de luta não sejam quebradas. . .

;que sera

"O que gera tensões dentro da lgreia
dificilmente são problemas de fé, ma§ muito
mais problemas ligados a Posturas
diferentes face à realidade social."

(L. Boff - Da Libertação,

liiiló..iii..rb.::iÍi:.'i,ii§:...!ilii::;.'cú.iirÊiÁúiit'pe.]._.,ee..!âip....:!isó:.:'aciçt'âBi.o..pe. !?.::.qr;Hâip:.::.:i.r.liÍ:_ :iifr



Greve dos rodoviários do Rio, greve

dos funcionários dos Correios em
vários Estados. Campanhas salariais
e negociações. Agora são mais de 1

milhão de trabalhadores em São
Paulo, ligados a CUT e CONCLAT,
que se preparam para entrar em greve,

ctrso não sejam atendidas suas

reivindicações. . . Assim vai a classe

operária conquistando, à custa de
sacrif ícios, terreno para melhorar sua

vida. . .

O que presenciamos diante do
Governo da " nova" república? Um
endurecimento. Falam em "pacto".
Mas o que oferecem? Nada. Ouerem
somente que cedamos. Os recentes
§.rrtos de greves demonstraram, mais
um a vez, como o Governo não pensa
me$no em melho rar a situação do povo
trabalhador. São 40 milhões de
brasileiros que estão passando fomel
E, quando se faz uma greve justa,
como é a dos funcionários dos
Correios, o Governo responde com
demissões, espalha mentiras e

distribue violência entre os operários.
O direito do trabalhador, de que tanto
falam, está intimamente ligado ao
direito de vida digna e salário justo.

Cumprindo orientação da Comis-
são Nacional, companheiros da PO

têm viajado pelo Brasil. O obietivo
dessas viagens é de incentivar, articu-
lar, integrar e refo rçar os trabalhos
da PO.

VIAGEM AO NORTE

No final de setembro , o compa-

nheiro Dari Krein (Pn) viajou para o
Norte. Passou por Marabá, Carajás,
Conceição do Araguaia, Belém e San-

tarém no Pará e em Manaus e ltacoa-
tiara no Amazonas.

Constatou que em Ma rabá e Cara-
jás se inicia um trabalho de organiza-

ção da PO, com boas Perspectivas.
Em Conceição do Araguaia, são Pou-
cos os trabalhadores urbanos. Em
Santarém e Belém a situação da PO é

muito frágil. Apesar disso, o pessoal

está sentindo a necessidade de se or-
ganizar. Em ltacoatiara há boas pers-

pectivas: o trabalho está avanÇando,

Tudo o que o movimento sindical
brasileiro realiza é muito pequeno em
relação ao que lhe foi "roubado"
nestes 20 anos de ditadura.

O ministro Funaro disse que "não é
hora de aventuras." A advertência,
direcionada a nós, serve muito bem
pra eles. Ouem, durante mais de 20
anos, fez a grande aventura de levar o
nosso país para o brejo, foram eles,
com o total aval dos patrões. Agora
falam em "aventuras"? lsto é uma
brincadeira!

Por que o Governo e os patrões, já
de antemão, olham a greve com a
"determinação de não ceder"? Porque
não está no pensamento deles o bem
estar social, mas o seu poder. Ceder é

pra eles uma diminuição de poder
frente à organização popular e sindical.

Agora, para o mês de novembro, a

classe trabalhadora, tentando superar
na prática suas divisões internas, se
prepara para mostrar sua força através
da campanha salarial unif icada. Será
a maior campanha salarial de sua
h istória : 1 B categorias p repa ram a
greve caso não haja entendimento em

principalmente no setor madeireiro.
Em Manaus a PO está iniciando uma

recuperação a partir da formação de

novos gru pos.

VIAGEM AO NORDESTE

Em outubro, Jairo (RS) e Rossi
(Sp) viajaram para o Nordeste. Passa-

ram por Recife, João Pessoa, Natal,
Fortaleza. Teresina e São Luís.

Em Recife a PO está avanÇando
(salto qualitativo). João Pessoa vai

superando suas dificuldades internas:
o trabalho está muito bom. Maceió
comeÇa a criar novos núcleos. São

Lu ís está ava nçando: há u m Pessoa I

muito animado dedicado à PO e à lu-

ta sindical . Já a passagem por Forta-
leza foi prejudicada pelo desencontro
com o pessoal. Natal foi uma surpre-
sa : a P O está ava nÇa ndo e com o

apoio da lgreja.

g-u-rrr-

torno de: reajuste trimestral, reposição
das perdas salariais, 40 horas semanais.

Vamos permanecer atentos e

dispostos a apoiar os companheiros
em luta!

VIAGEM A CAMPO GRANDE

Ainda em outubro, Ana Cruz (RJ)
e Nivaldo (SP) toram a Campo Gran-
de (MS) para um encontro diocesano
de pastorais sociais. Foram semear.
Colheram a intenção da d iocese
apoiar o nascimento da PO.

VIAGEM DO FRANK

F ins de outubro Frank (RS) via-
jou a Ji-Paraná, Porto Velho em Ron-
dônia e Cuiabá no Mato Grosso do
Norte. Voltou impressionado com o
avanÇo e a organização da PO em Ji-
Paraná e a perspectiva que se abre na
Região. Há grupos se organizando
também em Jaru. Em Porto Velho e

Cuiabá há perspectivas de trabalho. . .

Conclusão
Estes companheiros voltaram mui-

to animados. Constataram que a cria-
ção dos Regionais está ajudando a

PO a desabrochar no Norte e Nordes-
te. Hoje esses Regionais são uma rea-
lidade. . .

Para concuir informamos que o
Secretariado Nacional continua aber-
to a solicitações de viagens como es-

tas,

-rr 
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Nos próximos dias 30/11

e 19/12 será realizada a nos-
sa Assembléia Nacional. Ela
é fundamental para a cami-
nhada da Pastoral Operária
no Brasil, iá que muitas
questões brotam das nossas
experiências pastorais, do
nosso engajamento na vida
sindical, política e no mo-
vimento popular. É necessá-
rio aprofundar a compreen-
são do PROJETO DE DEUS
afim de responder a tantos
desafios com fidelidade à
Classe Operária.

O Brasil tem dimensões
de continente. As distâncias
são enormes, as realidades
econômicas, políticas, cul-
turais e religiosas são mui-
to diferenciadas. No entan-
to, o sistema de exploraçâo
é o mesmo, embora se apre-
sente de forma variada em
cada região: no sul a bruta-
lidade da exploração indus-
trial suga nossas forças f ísi-
cas e mentais, gerando um
profundo esgotamento de
nossa capacídafle humana.
O gigantismo das capitaís
mataaalmaeocorpodas
pessoas: são verdadeiras sel-
vas de pedra onde o homem
não conta, a não ser para
produzir.

No Nordeste prevalecem
os desempregados, os sub-
empregados que vivem co-
mo biscateiros lutando pela
sobrevivência. A "indústría
da seca" continua sugando
rios de dinheiro enguanto o
povo passa fome.

O norte carrega a marca
do desafio amazônico e do
isolamento do conjunto do
país. A luta pela posse e o
direito de cultivar a terra
continua a causar a morte
de agricultores e a migração
dos rurais. Com isso cres-
cem as grandes cidades e
com elas a miséria. No pla-
no político, esta situação
de miséria favorece a práti-
ca do coronelismo.

A exploração capitalista é
a mesma. São principalmen-
te as grandes multinacionais
que determinam os rumos
da economia brasileira e, em
conseqüência, a própria si-
tuaçâo do povo.

É neste contexto que a

assembléia aparece como
um espaço para rever nossa
caminhada. Poderemos sen-

tir se, no geral, temos conse-
gu ido responder a tantos e

tão d iferenciados desaf ios.
Vamos ava Iiar nossa inser-

ção no movimento sindical,
político e popular. Veremos
ainda se a estrutura regional
e nacional da PO correspon-
dem às nossas necessidades,
se nos ajuda a compreender
a realidade e a encontrar

sa ídas. É momento privile-
g iado para saber se conse-
guimos motivar o conjunto
da lgreja para as questões
do trabalho. Enfim, os dele-
gados presentes poderão fa-
zer um proveitoso intercám-
bio de experiêncías e apon-
tar pistas para a próxima
etapa da nossa caminhada.

Waldemar Rossi

4rr
D. Jesus tivesse que vo-
tar hoje, como é que ele
iria escolher um candÍda-
to? No tempo dele não ha-
via eleições, e ninguém
imaginava uma coisa des-
tas. lsto é verdade, mas até
parece que ele adivinhou,
porgue disse e fez algumas
coisas que dão muito ensi-
namento.

Um dia ele estava pas-
seando com os discípulos,
quando escutou a conversa
deles. E les estavam na
maior briga, porque cada
qual queria valer mais gue
o outro. Aí ele entrou 'de
sola', porque eles estavam
se comportando como se
não conhecessem a Deus.
E le fa lou assim :

"Os governantes que
não conhecem a Deus é
que dominam sobre o
povo. E les oprimem o
povo e ainda se fazem
chamar de benfeitores"
(Lc 22,25l. .

O rádio, a televisão e os
jornais estão cheios d isto:
ca nd idatos fa lam deles
mesmos, dizendo gue são
amigos do povo. Mas eles
nunca dizem como irão
cumprir o mandato de Je-
sus:

" E ntre vocês não deve
ser assim. Ouem qu iser
ser o ma ior, tem que
serir, tem gue ser igual-
zinho ao menor"
(Lc 22,26l. .

Também nisto os nossos
pol íticos procuram engam-

íblio,

belar o povo. Eles põem
um asfaltinho aqui, pagam
o estudo eotratamento
dos filhos. E compram
uma porção de eleitores,
dizendo que isto é serviço
ao povo. Mas Jesus não era
bobo assim. Ele dá o reca-
do certo.

,'F--Eu vrm para servir, e
para dar a vida em res-
gate por muitos. Eu vim
para que todos tenham
vida, e tenham muita
vida. . ." (Mc 10,45 e Jo
10,10). O seruiço que
Jesus exige do político e
de todas as autoridades
e este: que se sacrifi-
quem como ele se entre-
gou, e prestem um servi-
ço gue traga vida em
abundância para todos.

Diante dos candidatos,
olhando o programa detes,
observando a prática, dá

vontade de perguntar a ca-
da um deles: "É o senhor
que vai governar bem, ou
nós temos que eleger um
outro?" Acontece que to-
dos vão responder: " Ló-
gico que sou cu", mas as
obras deles estão sendo de-
semprego, violência, fome,
prostitu ição, menores
abandonados, povo sem
terra. Um dia fizeram esta
pergunta para Jesus, e ele
respondeu assim: " Olhem
bem o que estou fazen-
do! "... e continuou cu-
rando os doentes: fez os
cegos verem , Íez os surdos
ouvirem, os mudos fala-
rem. E fez com que a vida
dos pobres f osse a legre,
deu-lhes a boa not ícia. De-
pois então d isse: "Agora
vão vocês anunciar o que
eu fizt" (Lc 7,18-231 .

Procüre votar em guem
serue o pegueno e dá ale-
gria ao pobre.

sleiçôes
As

e
a,

ô

áorrrrrrrr.E.t......czuux,nrq..q'_..i...:Dii:i{ii::::.'ii:,i:;:rliiürÊ-rüÂfti'ó'iiÓ::i.::,ii.{i.rli:::.i.{qi,::::iifi$iÁilI:iti:i::::LÉ:ii+lii::.:ii:,ii:

I
I



UutraYez,r, -1"\IÀl* J. ?""ID4,.e W
ELEIçOES

Apresentamos duas cartas de militantes da PO. A 1A mostra a luta
dó companheiros para criar um sindicato combativo . A 2? mostra a
pO apoiando a luia sindical e se preocupando com a formação de

seus militantes.

"Envio esta mensagem anunciando a
nossa situação operária em Taió,
Salete e Rio do Campo (SC).

lVosso s companheiros trabalham nas
madeireiras das 6 da manhã às 6 da
tarde, fazendo o total de 290 horas
mensais para ganhar 380 a 450 mil
(mensal). E ainda, quase não recebem
os pagamentos em dia. A maioria das
firmas dão ordens para fazer compras
nos seus armazéns onde a mercadoria
é mais cara que nos supermercados.

Em março de 1984 comeÇamos uma
organização para fundar um sindicato.
AÍinal, o sindicato de Rio do Sul que
tem base territorial em Taió, só tem
base para receber o dia sindical sem
prestar serviço. Aí foi fundada a

associação com 12 membros. As
firmas, com a aiuda do sindicato,
fizeram opressões: desPediram o
presidente, o tesoureiro, o secretário e

o vice-presidente. Desses l2 sobraram
só 2.

Assim mesmo, no dia 20 de fevereiro,
fizemos assembléia para transformar a
associação em (carta) sindicato. Mas
a federação e a delegacia do trabalho,
com a ajuda do sindicato, cortaram
nossa carta sindical. Aí nos fizemos
outra assembléia dia l3 de julho de
1985. Agora os papéis estão a
cam inho do M in istro do Traba lho. E u
pediria à Comissão Nacional da PO, s€
for possível, pedir ajuda à CUT, para
intervir iunto ao Ministro para
apressar a assinatura da carta
sind ical."

Olindo Vicentaines - Taió - SC Kristiano - Camaçari - BA

gunta: Mas, entre os que podem.ganhar,

áud seria o melhor prefeito prá minha

cidade, o menos ruim? E se Percebe que,

na "nova" república os partidos "respei-

táveis" estão indo paÍa a direita' Os can-

didatos escolhidos são os que se com-

prometeram com os conservadores, a

manter as coisas como estão.

Para o Movimento Popular e Sindical

se colocam duas oPções: ou se deixam

cooptar e transformam-§e em cabos elei-
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A maioria das pessoas que lutam pela

Ístiça e pela organização popular fica
cansada. . . desanimada. . . só de falar
nas eleiçÕes. E o povo também. O desâ-

nirns, o cansaço, o descrédito são mar'
cas muito características desta "rodada"
de eleições municipais. Com talvez pou'
qils erceções, não se vê grandes comí-

cios. mobilizações. Os candidatos são

até expulsos. . . As poucas tentativas

& uma proposta mais séria são desen-

corajadas... É difícil levar à frente a

proposta de construir uma sociedade

i'usta através de uma campanha eleito-

ral tão marcada por segundos interes-

Í€s. pela mentira, corrup7do, demago-

gia. falta de propostas e pelo descrédi-

to do povo.

A DISPUTA DO PODER

lia disputa atual de prefeituras, prin-
cipatmente das capitais, não é apenas o

poder e a administração municipal que

estão em jogo. O objetivo é firmar e

arnpliar o espaço e o poder político de

cada corrente política na 'onova" repú-

blica com vistas às eleições aos gover'

Ílos estaduais e federal.

A ALIANÇA DEMOCRATICA

Há um jogo de vida ou morte Polí'
üca. Ou a Aliança Democúúica se fir-

trla ou se espedaça. E este jogo não está

fácil.
Em 1982, o PMDB foi o dePositário

de uma grande e sofrida esperança do

povo, em quase todo o Brasil. Já se pas'

saÍarn 3 anos. Essa esperança encolheu"'

deu lugar a uma grande desilusão' Os

candidátos da Aliança Democ tática (co-

ligação PMDB e PFL, ou cada qual em

separado) tiveram muita dificuldade em

conseguir a aceitação do povo. Mas no

desespero, num jogo de vida ou morte a

Aliança Democ ráúica joga toda a máqui-

na para sobreviver.

O POPULISMO E O
MOVIMENTO POPULAR

Dentro de tudo isso a gente se Per-

Com essas contribuições a PO vai trocando experiências e se

enriquecendo. Mandem tamtÉm suas contribuições.

torais, ou são marginalizados, persegui-

dos, caluniados e rePrimidos.

Para nós cristãos, que devemos ser

sal e luz do mundo, o temPo de eleição

deixa angustias e grandes perguntas:

A disputa Política não é, mesmo,

um espaço de construção de justiça?

Temos que continuar Plantando uma

semente nova e diferente Pro fufuro?

Temos que aprender a jogar diferente
nesse jogo, conquistando espaços, fa-
zendo barganhas e alianças? Quais os

critérios para definir esse tipo de rela-

cionamento?

"Aproveito para umas notícias daqui
da Bahia (diocese de Salvador).

1?) O Pólo Petroquímico de Camaçari
foi palco de uma primeira greve total.
Todas $2) fábricas pararam. A greve
durou 17 dias e foi declarada LEGAL
pelo TRT. Mesmo assim houve
demissões (iá chegou a2O3 operários).
O sindicato está lutando. Os demitidos
criaram uma comissão e pretendem ir
para Brasília. Mas os patrões nâo
cedem. Desde o início, a PO apoiou os
companheiros. Peço divulgarem estas
notícias.

2?l Tivemos um encontro "Bíblia X
Trabalho" dias 7 e 8 de setembro com
23 pessoas. Foi muito proveitoso para
todos.

3A ) Em Camaçari estamos preparando
uma peça sobre a Constituinte. . .

43 ) Estamos organizando uma
assembléia sobre a questâo dos
trabalhadores nas'empreiteiras',
problema nQ 1 em Camaçari."

ASSINATURA ANUAL - Cr$ 7.000,
ASSINATURA DE APOIO - Cr$ 20.000,
A PARTIR DE 10 ASS. - Cr$ 5.000, (cada)
PARA O EXTERIOR - U$ 10,
AVULSO - Cr$ 600,

Envie sua contribuiç{o para:
SECRETARIADO NACIONAL
DA PASTORAL OPERARIA

conta n9 010354-9 - BEMG 0307
Duque de Caxias - RJ

Rua Mariano Sendra dos Santos, 441501
25010 - Duque de Caxias - RJ - Tel .:771-3459

ARTE E DTAGRAMnÇÃo: tBAsE
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e da Cidade.

o processo da Reforma Agrária avança para seus
dias decisivos, pelo menos guanto à aprovaçâo do
Projeto Governamental. Os trabalhadores rurais estão
firmes e se mobilizando cada vez mais, percebendo que
sÓ assim vâo garantir uma Reforma Agrária verdadeira.
Os Acampamentos estão aí para ninguém duvidar!

Os bancários deram a saída (e que bela saídal ) para
o processo de mobilizações que a Classe Trabalhadora
deverá realizar até dezembro. Metalúrgicos de diversos
estados e tantas outras categorias oryanizam suas
campanhas salariais. . . VEM CHUMBO G ROSSOIII

A "NOVA" POLITICA
a parte do Governo e dos Patrões, mu ita
incerteza e vacilaçâo. Para os trabalhadores
pouca coisa mudou com essa República (nova só

de nome. . .). As mudanças da área econômica nâo
tendem a vir em benef ício real dos trabalhadores; a
posição geral do Governo frente à Classe Trabalhadora
continua a mesma: os trabalhadores devem produzir e
respeitar a "legalidade". O resto é desestabilização, é
ameaça à "ordem democrática". . . e por aí a fora!

Na área polítíca, algumas questões começam a
p reocupar:

A idéia do congresso constituinte ( e nâo de
Assembléia Constituinte ampla e democrática) é
defendida mesmo por setores considerados progressistas
do Governo e de seu partido. De outro lado, cresce a
mobílização popular, o que permite prever um
confronto importante na votação da emenda que
decídirá a forma de convocaçâo da Constituinte.

o congresso vem perigosamente sofrendo uma
desmoralizaçâo diante da Nação. Os casos dos "botões
apertados duas vezes" e dos "jeto[s", pôem a nu uma
ínstituiçâo gue a burguesia controla e que, embora deva
representar o povo, representa em sua imensa maioria
os setores dominantes deste país.

Para os trabalhadores, se é verdade gue não
interessa um Congresso desmoralízado , tãmpouco
interessa um Congresso dominado por latifundiários e
empresários que alí preservam os interesses de suas
ol iga rqu ias. . .

SOLIDARIEDADE A CUT E À CPT

,t lém de tudo isso, êffipresários localizados no

|{Partido da Frente "Liberâ1", tentam formar uma
- -"cortina de fumaça" diante das imorais

" caix inhas" que m ontam para eleger seus congressistas

constituintes. Tentam desmoralizar a CUT, na hora em
que esta se destaca na articulaçâo da vitoriosa greve dos
Banciírios, com a famosa história do dinheiro úndo da
Alemanha para a CUT, a CpT e o pT.

Estes senhores não merecem resposta, A
coMlssÃo Nacional de pastoral operária guer
solidarizar-se com as entidades atingidas por essas
ridículas acusações, particularmente com a CPT, nossit
co irmã.

Não é dif ícil compreender o ataque a uma entidade
que desempenha um papel decisivo no apoio à
organização dos trabalhadores rurais contra o latifundio.
Principalmente se lembrarmos que a posse desses
latifúndios por "coincidência" está mu ito relacionada
aos senhores da Frente Liberal. . ,

E LEIÇÕES

finalmente, é bom não esguecer'l 5 de
Novembro. sabemos que nestas eleições, ffiais do
que as prefeituras, o gue está em jogo é o poder

político regional e nacional, com vistas às eleíções para
o congresso, pa ra a constitu inte, o Governo dos Estados
e a presídência da República.

Dentro de todo esse gudro, qual o nosso papet,
de militantes cristãos inseridos nas lutas da classe
Trabalhad ora?

o BoLETIM da Pastoral op erária procura nesta
ediçâo dar sua pequena contribuição a este grande
desaf io, tentando abordar os assuntos que hoje
mobilizam a nação, e em particular, os trabalhadores.

Vamos à LUTA!

"O interesse principal dl Teologia da

Libertação ê criar uma úoda lgreia

que .i,oi,rJd}5ji t?i!#§j p 1 3)
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Tentando o pÍrcto social, o spverno

iniciou uma série de encontros com
sindicalistas. Dia 7 de setembro os mi-
nistros do Trabalho, Almir Pazzianot-
to e da Fazenda, Dilson Funaro, reu-
niram€e com a CONCLAT e dia 1l
com a CUT.

O governo propôs à CONCLAT o
segu inte: garantia de reposiçâo real
dos salários de acordo com a inflação,
com a condição dos trabalhadores te-
rem "paciência" não fazendo reivin-
dicações "exageradas" nem greves, até
gue a sitüação econômica do país me-
lhore. Além disso, nega-se a negociar
a trimestralidade. Na verdade, a pro-
posta do governo mantém o "arrocho
salarial", negando a reposiçâo de tudo
o que foi tirado dos trabalhadores nos
ú ltimos 20 anos.

Na conversa com a CUT nem se
tocorr em pacto social. Nela o gover-
no prometeu discutir com os trabalha-
dores, a partir de agora, os próximos
planos e p rojetos na área traba lh ista.

Com os pés no chão, sem exigir o
impossível, sffi precipitar as coisas, a
CUT vai manter os trabalhadores mo-
bilizados e informados, para forçar

+eH€Râ§
éd

concessões. Até o fim do ano, nas da-
tas base de renovação salarial, Frevê-
se várias mobilizações trabalhistas:
campanha dos canavie iros, metalú rgi-
cos de São Paulo, petroleiros e outras.

Para a CUT, atrimestralidadee a
reduçâo da jornada de trabalho não
sâo absurdas. Por isso não abre mão
dessas reivindicaçôes. A trimestral ida-
de corresponde a um aumento de ape-
nas O,7o/o no custo da produção. A re-
duçâo da jornada aumenta a oferta de
emprego: a Volks, por exemplo, ao
reduzir sua jornada de trabalho para
43 horas, contratou mais de 9 mil ope-
rá rios.

Apesar da disposição da CONCLAT
em aceitar o pacto, sênte-se que os tra-

balhadores não estão indo na "conveí
sa" do governo e dos patrões. Perceber
que sua política em relaçâo aos trr
balhadores não mudou quase nadi
demitem em massa líderes sindicai
tentando desmob il izar a classe, enq u €

dram os trabalhadores combativos n
justiça comum como criminosos, dei
xam impunes assassinos de campon€
ses, propõem uma "nova" lei de gre
ve euê, na verdade, reforça a repres
sâo ao Movimento Sindical, mantên
o arrocho salarial.

A resposta dos trabalhadores pod
ser notada na vitoriosa mobilizaçã,
dos bancários. Nesse confronto os pÉ

trões foram obrigados a reconhece
que "em termos de unidade de comar
do e ef iciência, os trabalhadores gÍ
nharam de goleada das organizaçôe
patronais" (Cam ilo Calasans p res
dente BB).

Mesmo não se recusando a dialc
g3r , os traba lhado res estão consc íer
tes de que sua força está na sua orgÉ
nizaçâo e na disposiçâo de !uta. §,
através delas é gue reconguistarão o
seus direitos e obterâo novas vitórias.

Participação Popular na Constituinte
Dia 8 de agosto o Presidente enyiou ao

Congresso Nacional um projeto para a con-
vocação da Assembléia Constituinte. Este
projeto consiste em dar poderes constituin-
tes ao C-ongresso (dep. federais e senadores)
que será composto com a eleição de no-
vembro de 86 (inclui senadores eleitos em
82 e biônicos).

A caravana esteve presente à instalação
de uma comissilo mista (de dep. federais e
senadores) com a tarefa de estudar este
projeto e mais 13 emendas que substituem
ou complementam o projeto do Presidente.
Com esse estudo a comissâo fará um paÍe-
er qfie deve orientar a votação no Congres
so. A comissão tem 60 dias para esse traba-
tho e a votaçâ'o deve aconteêer logo apôs o
dia 20 de outubro.

Existem várias emendas contrárias ao
congresso constituinte e está crescendo a
pressão para haver dehgados constituintes
(fora do Congresso) e Assembléias Consul-
tivas municipais.

A caravana se reuniu em Brasília e mar-
cou uma reuniâ'o no dia l4 de setembro em
São Paulo para continu ar a articular os mo-
vimentos prôparticipação popular na Cons-
tituinte. Na rcunião em São Paulo, partici-
parÍrm representantes de SP, RJ, P& SC,

RS, RO, CNBB (Brasília), CPO, CUT, Fe-
deração Nacional dos Arquitetos. Foram
estudadas propostas paru o moümento
atuar a curto e a médio prazo.

A curto prer,o (atê 2A de outubro), para
conseguir uma Constituinte desvinculada
do Congresso, foram aprovadas as propos
tas:

Intensificar o envio de aerqlrÍrmas, tele-
g_ramas e petições (abaixo-assinados) ao
Congresso Nacional, a Flávio Bierrembach
(relator da comissão mista) e aos demais
Deputados e Senadores e suÍls famílias;

participagf,o intensa
movido pelo Jornal da
de Bandeirantes;

no 'plebiscito pro-
Constituinte da Re-

ia 20 de agosto houve uma carav&
na a Brasília levando a reivindica-
çâ'o do povo brasileiro de ter uma

fusembléia Constituinte especialmente
convocada para este fim e com ampla par-
ticipação popular.

A PO Nacional e de alguns estados este-
ve presente. A caravana levou a representa-

çâ'o de mais de 500 entidades através de
documentos e de milhares de assinafuras
entregues ao deputado Ulisses Guimarães e
ao senador José Fragelli. O presidente
Samey não recebeu a catavall.a.

nova Caravana Nacional à Brasflia, trB
data da votação e ügflias nos estados, com
os que nâ'o forem na caÍavana;

por ocasião da caravana, será realizada
em Brasfliq reunião de dois dias da articu-
laçâ'o nacional.

A partir de ryom, â CPO Nacional disúribui-
ú à PO pelos Estado s o Boletim Nacional
do Plenário PrôParticipação popular na
Constituinte. Endereço:-AiC Cmf-n - Re-
gioxal qUL I Av.- Higienópoh, 901
01238 SíIo Paulo Sp - Foneife§-e S4s, à
tarde com a Yara) (01 1) 826-5055.
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A aprovaçâo do PN RA
sofre sérias ameaças.
Não se tem previsão do que
poderá acontecer.

o Hot4ENTo A?uAt BRASIT€tR(
E À Ar.Ão )A IGREÍA

Aos poucos se constata:
o povo sai do seu anonima-
to. Campanhas salariais, gre-
ves. Aprende-se a negociar,
de forma organizada. A
campanha das diretas, ape
sar das frustrações, deiiou
muitas lições. As propostas
das elites liberais, que ape-
nas concedem favores, é in-
suficiente para a solução
dos grandes problemas na-
cionais. O povo quer parti-
cipar ativamente. No inte-
rior da luta permanente há
que ocupar os novos espa
ços criados.

Apesar do verbalismo
exagerado da "Nova Repú-
blica", as mudanças reais
ainda estão por acontecer.

Talvez, como nunca, seja
esta a hora do povo. A cres-
cente consciência de partíci-
paçâo fez emergir a certeza
de que só o povo organiza
do traz o novo.

Este novo é resultado do
contato das massas com a
dura realidade do dia-a-dia:
Sobreviver, trabalhar, ter
saúde, edu cação, transporte,
alimentos, segu rança real.
Organizar a vida nacional,
em bases profundas, signifi-
ca optar, real e efetivamen-
te por criar formas de par-
ticipação, onde o povo seja
ouvido no seu clamor.
A IGREJA E A
CONSTITUTNTE

A CONSiITUINTE está
aí, exigindo a mobilização
de todos. Caso contrário, a
vida do país poderá se orga-
nizar apenas conforme o in-
teresse dos que detêm o po-
der econômico, o poder de
informaçâo ou o poder pe
lítico partidárío. O poder
que emana do povo é mui-
to mais profundo e signi-
ficativo. É muito maís do
que a luta política de um
partido, de uma associaçâo,
de algumas reivindicações.
Há direitos reais que ante-
cedem a todaequalquer
transformação desses direi-
tos em lei.

A lgreja, nestes ú lt imc
anos, esteve lado a lad
das mobilizaçües popu larer
A tônica de sua renovaçã
foi a de ir ao encontro d
povo, de suas aspirações, d
seu desejo de participar, d
se orga nizar.

O momento é de extr(
ma importância para nó
cristãos. A ação profétic
da lgreja volta-se, hoje, mu
to mais para alertar a rer
peito de uma nova order
social, política e econômicr
ordem gue mdifique subÍ
tancialmente as relações er
tre o capital e o trabalhc
A força viva, humana, é |

principal investimento d
naçâo.

A Constitu inte e, cons€
qüentemente, a nova cons
titu ição aparecem como un
sinal de esperança. O exerci
cio de participaçâo que no
levará à elaboraõâo da nov
Carta Constítucional, por s

mesma já será um grandr
passo, único na nossa histô
ria, rumo a uma efetiv
e real mudança.

O exercício de participa
ção nesta fase preliminar e

posteriormente, no at(
constitu inte, dará oportu n i

dade a que todos os segmen
tos da sociedade, e não ape
nas alguns iluminados, dêen
a sua contribuição de com(
querem ver organ izado (

pa ís, mais justo e equ il i

brado nas suas relações so
ciais. (

A grande missão da lgre
ja, nesta hora, apoiada ni
sua té em Jesus Cristo é da
sina is concretos de "n ovo
céus e nova terra" pa n
todos os brasileiros, d iant(
dos grandes e tremendos de
saf ios. E isso de mane iri
pac ífica, participativa e or
gan izada.

Pe. Virgílio Leits Uchoi
Subsec reério Ad m in ist rativt

asesso r da..,Ít#t:
Pastoral Operárii

VAMOS APOIAR A REFORMA AGRÁRIA!

No ú ltimo dia 6 de setembro, num dos acampa-
mentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, êffi Mar-
meleiro, Para ná, nascia uma menina, DAN lE LA.

Sinal de esperança, Daniela trouxe muita alegria!
U ma out ra " menina" está em gestação nestes Acam-

pamentos. . . E la tem no rosto os traços da Justiça e
vai se chamar REFORMA AGRÁRlA. Seu parto, sua
vida, vão ser, certamente, mais dolorosos gue a vinda
de Daniela ao mundo. Mas ela há de crescer e se de-
senvolver pela luta dos trabalhadores rurais e dos sem-
terra. . .

Com acampamentos, manifestações, ocupaçôes pa-
c íf icas de terras os Trabalhado res Ru ra is Sem-Terra
estão forçando o Governo a aplicar imediatamente o
Plano Nacional de Reforma Agrária (PNBA).

Este plano é limitado, e e muito semelhante ao
"Estatuto da Terra", feito pelos militares em 64 e ja-
mais cumprido. Mesmo assím, os latifundiários estão
se mobilizando, se armando, agredindo lavradores e
pressionando o Governo contra a sua aplicação.

Como o mês de setembro é o tempo limite para
que o Governo aprove o Projeto, os trabalhadores
rurais entendem que é preciso uma forte pressão para
gue o Governo pelo menos inicie o cumprimento de
seu Plano. O resto é com a luta organizada da Classe
Trabalhadora.

A Reforma Agrária interessa a todo o povo oprimi-
do. Ela trará conseqüências para a população das ci-
dades:

Uma produçâo maior de alimentos e a baixa do
custo de vida;

o homem fixado no campo não será o desempre-
gado de amanhâ na cidade e mesmo trabalhadores
hoje desempregados poderão voltar ao campo;

A luta pela Reforma Agrária vai ajudar os trabalha-
dores a compreender que a Propriedade privada da
Terra e dos meios de produção (máquinas, ferramen-
tas, matéria prima) nâo pode ser um valor absoluto:
O prôprio Papa João Paulo ll diz em sua Encíclica
"Sobre o Trabalho Humano" : "Terras para cu ltivo
ficam abandonadas pelos donos, êrquanto trabalha-
dores não têm terras onde trabalhar. Essas situações
são claramente injustas". E diz ainda : " A proprieda-
de privada dos meios de produção sô é legítima guan-
do serue aos trabalhadores e ao bem de todos. . ."

Os meios de produção resultam do trabalho dos
tr:abalhadores de ontem e de hoje. Por isso não pode-
mos aceitar o Capitalismo que defende o direito ex-
clusivo da propriedade desses meios.

3
E preciso construir um sistema em que os trabalha-

dores sejam proprietários em conju nto dos meios de
prdução!

vamos apoiar a luta pela REFoRMA AGRAnIAI



"Continuamos com o trabalho de
formação e tentando organízar os
trabalhadores por categorias a
chqarem ao seu sindícato.
No momento estamos apoiando a
Chapa 2 dos Trabalhadores no
Comércio, junto com a CUT. Esta
lua tum sido de muita coragem
porque a outra chapa, euê tem como
candidato o presidente atual, foi aos
jornais, televisão e falou gue somos
comunistas e gue nós queremos tomar
conta do sindicato para gastar o
dinheiro e viajar para CUBA. Disse
gue a PO está ligda ao Partido
Comunista e a CUT ao PT. Mas os
intqrantes da Chapa 2 foram à
televisão e jo rnais e deram a resposta
gue ele merecia. Resumindo: ele fez
tudo rsso potrlue tem mdo de perder
a mordomia que há vinte anos
comanda,
Sobre a Constituinte, estamos
prcmovendo debates em algumas
áreas, a n ível de formação. Para
colhermos ass inaturas com os modelos
gue recebeffos da CPO Nacional,
resolvemos fazê-lo dentro da realidade
de cada comunidade: aí os estudos
srão mais profundos.
Estamos pretendendo fazer cursos
sobre nossa formação pedagógica,
metodológica e didiítica @m os
affntes de pastoral dentro de nossa
prática. Para l'sso estamos contando
com a ajuda da FASE
Estamos realizando em Sâo Luís, a
primeira Reunião da Coordenação do
Rqional Norte, e esta tem como
pauta: a avaliação do Regional e a
preparação da Assembléia Regional
em outubro."

Simone Pinheiro - São Luís - MA

ARTE E DrAcnAtuaÇÃo: IBASE
rLrJsrRAÇAo cApA E coNTRA.cApA: oANtEL cARvALHo

"A hstorul Operária em Venâncio
Aires vem exercendo suas fu rções iá
híí 4 anos. Até novembro ultimo a PO
estava funcionando com um grupo só,
agon se expandiu mais. Em alguns
bairros está funcionando bem em
outros não. Esta expansão se deu após
às missôes gue se realizaram agui em
Venâncio Aires.
Para o l9 de Maio elaboramos
folhetos com roteiros que foram
distribuídos em toda a diocese e
refletidos nos grupos de base. No d ia
19 de Maio realizamos celúração,
encenações e tribuna livre,
Em relação à Nova Constituinte
escrevemos cartas aos Presídentes dos
Panidos Pol íticos reivi nd icando uma
Constitu inte De mocrática, j u ntamente
com abaixo-assinado. Fizemos
encontros onde debatemos sobre a
ConstÍtuinte e a Constituição."

Nilcia Henckes - Venâncio Aires - RS

A Companheift, ainda relata que a PO
tem apoio e incentivo do bispo, dos
padres e das religiosas. A PO realizou
um cunio de sindicalismo a nível
diocesano e participou da fundação
dos sindicatos da Construção Civil
e Mobiliário e dos Calçadistas. Apesar
disto eles ainda deixam mu ito a

deseiar.

vróRra
MUITO IMPORTANTE!

A greve dos bancários realizda ms
dias 11 e 12 de setembro tem um sig-

nificado muito importante para o con-
junto da Classe Trabalhadora brasilei-
fa'.

- Pelo seu caráter nacional, esta gÍeve
repÍesenta um grande ananço e de-
monstra que a Classe Trabalhadora
tem avançado em sua organização. É

a partir destas greves por categorias
profíssionais que unificam sua lutas
nacionais, que poderemos caminhar
para a Greve Geral de todos os traba-
Ihadores brasíleiros;

- pela combatividade demonstrada
pelos trabalhadorcs de base e por se-

toÍ€s do ilbvimento Sindical esta greve

foi um teste. O setor que aposta na
conciliaçâo, os reformistas e pelegos

foram desmacarados e atropelados pe-

los trabalhadores, que realizaram a gre-
ve com ou sem apoio dos dir'tgentes.
E quem se fortaleceu foram os dirígen-
tes sindicaís combativos, em sua gran-

de maioria ligados à Central Únicados
Trabalhadores.

- pelo apoio obtido junto à opinião
pública: foi importante o apoio que
o movimento grevísta encontrou junto
ao povo, que começa a compreender
melhor o significado destas lutas e

assim avança politicamente,

- pela vitória econômica obtida: a vi-
tória econômica é importante, em pri-
meiro lugar porque sígnifica menos
fome, menos miséria. Em segundo lu-
gar porque estimula e anima a conti-
nuídade da luta. E fínalmente porque
se mnsthui num golpe à ganáncia dos
banqueiros, que é o grupo de patdes
gue maís lucrou e explorou nos últi-
mos anos o nosso povo.

- Apontamos tamhÉm com surpresa e

decepção o comportamento de setores
governamentais que pretenderam re
correr à força e ms instrumentos de
repressão da Velha República.

Nossos cumprimentos a esses valoro-
sos ompanheiros bancários. É preciso

continuar a apoiar essa luta e ser soli-
dários agora, num momento em que

a repressão patronal certamente vai se

verificar atravÉs das demisões que já
se iníôiam em vários estados.

PE. EZECHIELLE, SEMENTE
DE UM NOVO TEMPO

Na manhâ de 24 de julho de 1985,
pe. Ezechíelle morreu assassinado por
pistoleiros em Arípuã, MT. Pe. Eze
quielle era um homem coerente com
a opção pelos pobres. Corajosamente
se colocava ao lado dos índios e dos
trabalhadores sem terra.

A Pastoral Operária acredita que o
sargue dos que lutam pela justíça, são

a ümente de um novo tempo. Tempo
de justiça.

,Á"lháo' da' Vu{,stpJ" W
O Secptariado, com muita alegria, uem recehndo cartas que

mostram como a PO tem vida e crcsce por esse Brasil afora.
Para vooês conferirem e participarem dessa aleg ria,

apresentamos trcchos de cartas de duas militantes de base. Elas

mostram como se constróÍ uma Pastoral Operária inserida na vida
sindical, nos bairros; fennento na lgreia, prêocupda Gom a íormação
de seus militantes e com a articulaçâo do seu regional.

Com essas contribuições a PO vai trocando experiências e se

enriquecendo. Mandem tamtÉm suas contribuições.

UM LOGOTIPO PARA A PO

Companheiro(a), este Boletim é

seu. Pedimos sua ajuda mandando
cartas falando da vida da PO,

sugestões e críticas ao Bo letim.
Além d isso ped imos q ue

o(a) companheiro(a) ma nde
desen hos suge rin do u m

logotipo para a PO.

I aSSINATURA ANUAL - cr$ 7.ooo,
I aSSINATURA DE APoto - cr$ 2o.ooo,

I e nARTIR DE to Ass. - cr$ 5.ooo, (cda)

I nenA o ExrERloR - u$ 10,
i avuLso - cr$ 600,
I gnvie sua @ntribuição para:

t se c RETA R lA Do N Act oNA L DA PÁsSTo R AL oPE RÁ R lA

I C"nta n9 010354-9 - BEMG OS7 - Duquede Caxias - RJ

I nua i/lariano Sendra dos Santos, 441501

I ZSO1O - Duque de Caxias - RJ - Tel.:771-3459

iÉiirEtuÁiiõ'bô'iô"'dÉ'iliÀld"irb'd"'j"'iÉiffÉft'Áiid'ixi'ib"'iiÉ'iiÂrô'bE'i§8ii':"cÊiirÊiiÁfri'd'ixi'iit"'tiiiúiÍó -'iió
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MERTI [Íl§ THIEATHf,I|ÍIRES
"Estiqrado irmão,
companheiro de luta,
Trabalhadores e (as)

O Brasil vive momentos muito especiais da sua His-
tór.ia. Depois de duas décadas de inegávelditadura autó-
ritária, temos um regime que se chama "Nlova Repúbli-
ia", M.âs o que vem acontbcendo dentro Oestã sitüãção
mostra sempre m.ais claro que o antigo^ autoritarismo
nao apenas sobrevive, mas apenas muilou de "casca,,.

, Há três procesSós que nos preocupam particular-
m.ente, .pela sua gravidade e pela sua importância, e para
os quais desejamos hoje, como Pastoral Operárà, e
como 'lgreja atuante no mundo do Trabalho'e especial-
mente entre os Trabalhadores, chamar a sua atenção:

Estamos vivendo o clima da CONSTITUINTE.
Apesar disto, e em franco desrgspeito a nossos represen-
tantes rzunidos em Brasília, as Forças Armadas saíram, .

às praças. em verdadeira ação Oe OCUpRÇÂO M lLlTAR,
para Ímpedir que os Trabalhadores reivindiquem melho-
res condiçõ..gs de trabalho e um salário que dê condições
mínimas dd sobrevivência. Finalmente,'o Governo pro-
cura esconder a perversidade de sua política econômica
atrás.dos problemas gerados pela sua DfVIDA EXTEFI-,
NA.

CONSTITUINTE

A maioria dos brasileiros viu pela televisão a insta-
lação do Congresso Constituinte, no dia tg Oá tevereiià
de. 1987. Apesar do modo como se proces§ou a'Consti:
tuinte', desde a maneira como seu elenco foi escolhido ,:
até a sua instalação, o povo Brasileiro, ainda eue [êfi.]o1-
tamente, àlirlentava um mínimo de esperanças em ver e
sentir mudanças concretas. A grande maiopia dos brasi- ..

lêiros, os empobrecidos, vêem angustiados, como têm
se comportado grande parte dos constituintes.

É ev.idente e predor.ninante a presença dos ban-
queiros,' latifundiários, empresários,'representantes-das
multinacionais e militares com seus lobbies,. inierferin-
do decisiva e diretamente em favor dos seus interes es.
Do outro lado, vemos uma minoria Oe constúútài,
realmente comprometido§ com o povo e seus problemas,
lutando com muitas dificuldades para que a Corrstituinte
tenha, ao menos,,um mínimo de soberania, exclusivida-
de e compromipso popular, assegurando os direitos fun-
damentais para a vida dos trabalhadores e suas famílias.
Não basta essa diferenÇa, vem mais o pesado cartucho
do executivo (sarney) 'com 

seus minisiros interferindo
sobre.parlamentares 'em 

favor da burguesia Oeise óah,prejudicando'novamente os trabalhadores. Eles iá o'reiu-
dicaram a soberanía, asseguraram a ilegítima pãrticipa

ção dos senadores eleitos em ,9.2,, impediram uma maior
participação popular e tentarâo fazer com que o oovo
nao tenha espaÇo pâra ver seus direitos assegurados.'

* Dianté dessa sítuação o gue faremos?

Como levaremos o povo a pdrticipar? Como vamos
nos organizar? Já existe'um párã[1àiã'aprovado no n+grmento rnterno da Assembléia Nàcionar constitúinte.
que nos abre um espaÇo de presâo atiav?s áã ;r;;ó;d;populares, desde q.ue,'asinaàas por três entiàaãeiã cãÃ-
tendo um mínimo de 30.000 (trinta miti.;i;ãü,á;_
rão aceitas para a discussão. E;ie é u; ó"qrild;rt$;.t preciso muito mais. Temos que centrar os esforçós áà
temas capazes de atraif números sempre ,aiores áã assi-
!.11-r*, a fím de não dispersar a força popular" cOns"-gutr ao mesmo tempo maniÍestações'e propostas muitofortes. Ajudai- na org.anização á'prãsraó róLrã,ãi';;;t;
mentares é urn dever. nosso, como lgreja e pastúr-õp4
rária, presrar um serviço ao povo. n mã'Oif iraõãã-'ff,í;

_,- _{p_urrr. da precariedade dos instrumentos à nosa
otspostçao, é horade desafiara nossa Fé acreditando nas
nossas organizações.

ocuPAÇÂO tlr.LtTAR

As Forças Armadas ocuparam nora*an,a as rua§ e
as portas de fábricas. Vimos todos;.ao vivo ou petaláte-
visão, os tanques postados ostensivaúe"tã á-íorü;-;;
Taoncas e praÇas, para impecj.ir a mobilízação áos traba
rnaoo.res, nos portos e nas refinarias de todo o país. Já
assistimos a gsta ceàa, durante os vinte anos da úiádu;;que foi substitu ída pela república que se ónãrnã ;;;;a;;-

. lsto significa qu,e os militares estão dando um rec&
do muito claro:eles estão aí, guerem ocupar um espaço,
e estão prontos a intpedjr que os trabalhadores e oborã

, em geral conquistem novos espaços de poder. eubrem
Amarrar as m§oS dos constitu intes. quereú amedrontar o-
qovo e irnpedir'as organizações populares edetrabalhi
dores.

A.ocup-ação que impediu as greves de portuários e
petroleiros foi uma operação militar execuiada de ma-
neira refinada, e que colocour. à mostra duas realidadãs
graves. Mais que em 1964 o exérciio está alerta e apare
lflaO9 qarg uma aÇão rápída e eficaz de desmoUilií.Ção
dos trabaihadores. Em segundo lugar, ss militares não
estão dispostos ã ceder o-mínimo-espaÇo das poJiçOÉi
conguistadas pelo arbítrio, a tortura e a'rigidez-Oa íSe
gurançê Nacíonal'. Conseguiram que a Consiituinte fosse
castrada do pooer. de abolir as leii de arbítrio e de ,entú_
lho autoritário'. Conseguel-yr, em seguida, rparaiizar os trabalhadúri orgãnirãáà;:"-' d
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A resposta da classe trabalhadora não pode ser nem
caótica e desorganizada, comQ em 64, nem de terroris-
mo yiolento', como alguns anos depois. Nestes anos cre§-
ceu também o sindicalismo. Conseguimos impor ao go-
verno, novas formas de organizaçQo que ele antes proi-
bia, e agora procura desmoralizar. É hora de ajuntar e fa
zer'crescer ao máximo as forças que temos, para alargar
'sempre mais o nosso eampo de poder. Só assim conse-
guiremos superar a violência'que eles impôem com o uso
da força at'madà, com o desemprego e a fome,,mas tam-
bém s/itar a violência para a qual eles nos.querem
provocar e desafiar: "nern medo, àem violênciá| lutar é
preciso".

DíVIDA EXTERNA

Asistimos há'pouco tempo o presidente Sarney em
cadeia nacional anunciando a suspensão do pagaménto
dos jur'osda dívida externa. Na oportunidade afirmava o
presidente que tal atitude vinha de encontro à soberania
do país e em benef ício da classe trabalhadora.

É necessário entender que tudo não passa de pura
demagogia,do governo. Na verdade o que foi anunciado
foi a deôlaração de 'moratória técnica', ou seja a'impos-
sibilidade temporária do pagamento dos.iuros, isso por-
.que o país está "quebrado" economícamente, devido à

incompetência de seus ministros,

' Entretanto, lnteligentemente, o govérno procurou
passar através dessa 'moratória técnica' uma imagem de
atitude corajosa e soberana. O ministro'Funaro saiu pelo
mundo aforà explicando aos donos dos grandes bancos e

aos governos 66s países mais ricos do mundo essa atitu-
de: mas para quê tanta exPlicação?

É chegado o momento de explicarmos ao povo tra
balhador a, farsa conduzida pelo governo. E chegado 0
momento de coqneçarmos a gritar bem alto queessadí-
vioa é injusta e pecaminosa e que náodevemos, não po'
demos, e não queremos pagâta, porque não foram o§
trabalhadores quem a co-ntraíram.

Tal posicionamento signiÍica essa opção política
bem clara, a de que se dê um basta às sangrias a que. o
oaísvem sendo submetido. Dizer hoje 'nãor à dívida, sig'
nif ica af irmar um 'não' à morte,.e um sim à vida, e exigir
majs educação, alimentação, salários mais altos.para os
trabalhadores.

Deseiamos, com esta carta, chamar a sua atenção
paia estes acontecimentos. Temos gue estar alertas: ana-
lisar continuamente a situação, e planejar os passos de
uma resistência que impeça, a todo custo, as violências
que se anunciam. Corno lgreja presente no meio dosTra
balhadores, nâo podemos compactuar nem com a violên-
cia, nem com o medo, nem com a omissão. Para isto dis-
pomos da força da Fé e das armas da Organização.

Duque de Caxias,25 de março lge7,'
Ca missão N acio nal de Pastora I Operária

Finolmente foi aprovado o Regimento lnterno da Corstituinte.
Nele temos o regras do funcionamento do Corgreso Cpnstituinte e
da elôoração da.futura Consthuiçâo Brasileira. Conseguimos uma
grande vitória: ver incluída no Regiments lnterno alniciativa fupu,
/ar.' disposhirc pelo gual conluntos de 30.000 cíddâos poderão
aprêsontar emendas m Proieto da Con6thuição.

Agora, para comolidar a vitória, cabe a nós estudar, analbar
este Regimento à luz dós interesses de patticipação popular.

Este texto foi baseado em documentos do exdeputado federal
João Gilberto (PMDB-RS) e do Plenário Nacional Pró'Participação
Popular na Constituintê.

REDAÇÃO ADOTADA

A Iniciaiva PoPutar foi in'
cluída no Regiúento Intemo
arrim:

"Árt. 2i - Fica asegurada,
no ptazo estabelecido § 10 do
utiào anteior, a aPresentdção
de porysta de e,tnenda ao hoie-
to de bwtituiçõo, desde que
strbscrito Pr j0.000 ou mais
eleitara b'rasilàiros, em listas or'
sütizddas pt, no mthimo, i en-

tidades associativas, lgclmoúe
constituídas, que se raPonsabili'
zufu oela idoneidade dns asina-
tutas, obedecidac ds seguintes
condições:

I - a asinatura de cadd elei-
tor devqd rer *compaúMa de
seu nome completo e leglvel, m-
dereço e dados idútificadores
de su títttlo eleitoml;

II, -:a proposta seni prutoco-
lada peroúe a C.omissão de Siste-
matizaçfu que"verificmi se fo-
ron cumpridas a ertgências u.
tabelecidts neste attigo Wd sua
qtrewntaso;

. fiI - a hmissão se rnanifa'
tani sobre o recebimqtto da pru'
psta dentro de 48 horas da sua
qresentação, cabando da deci-
são denegatôia (de ndo aceita-
çiflo) reanrso pcra o Plenário, se

interposto Wr 56 Constituintes,
no pluo de 3 sessõ6, contando
da conannicaçfu da decisfu à As-
sembléia;

IV-aporystaaPraentada
na forma deste artigo terii a mes'
ma tramitação das dernaií emq-
das, ,integrando sua numeração
gerali ressalvodo o disPosto no
poágrafo seguinte;

Y - se a üopasta receber,
unanimemmte, Parecer contrá'
io da Comissão, serd considera'
do prejudicada e ini ao Arquitn,
salw se for subscritd Wr qm
hnstituinte, cdso em que ini a
Plentiio no rol das ernendas de
parccer contráio;

W - na bmissão, pod*ti
usar a palavra para discat.ir a pro-
postd, pelo prazo de 20 minatos,
um das sigiwtriios, para esse fím
indicado quando do apresenta'

ção da proposta;

WI - cada prorysta, apresen-
tda nos tqmos deste artigo, de-
vqá clrcunscretebse a um único
6sunto, indepandentemmte do
número de artigos que.contenha;

Wil - coda eleitot wderti
subscrüer, no rnriximo, "j pro-
pstds."

AS,ETAPAS
DO PROCESSO
CONSTiTUINTE

Para situar m elhot a Iniciativa
Populo no processo constituin:
te, rcjamos como este se desen-
volverá.

O Regimento lnterno prevê 5
grandes etapas:

1Ç etapa: formação de 8 b-
missões Temriticas (cada uma se

subdividindo em 3 subcornis-
soes) e 1 &missão de Sistemati-
zação, Estw ComissOo Temáti-
cas terão 60 dias para apÍesentaÍ
suas pÍopostas.

fr etapa: a Comissão de Íiis-
lemú:a;açÍo compatibiliza u
propostas das Comissões Tem&i-
cc, elaborando então um hoje-
to de Constituição. Ela terá 30
dias para fazer e3'se trabalho.

fl etapa: O hojeto de Conr.
titúção vai a Plenário para seÍ
discutido e reoeber Emendas. Es-
ta etapa dura 45 dias, sendo que
as Emendas terão que seÍ apÍe-
sentadas nos seus primeiros 30
dias.

' 4Ç etapa: a Comissão de Sis-
1sÍnãti7aqão estuda as emsrdas
apresentadas, e apresenta um
novo Projeto de Constituiç&,
num prazo de 25 dias.

5Ç etapa: o Frojeto de Cqns-
titúçlo volta ao Plenário para
discussão e votaçío, em dois tur-
nos. Não há prcza. estúelecido
paxa essa última etapa, saho no
que se refere ao trúalho da Co-
missão de Sistematização entre
os dois tumos (10 dias) e entre o
segundo tumo'e avotaç6o dare-' 
dação frnal (5 dias).



COMO PARTICIPAR
..NESTAS ETAPAS?

O Movimento Fopular podení
paÍicipar desas etapas dessa
forma:

Na 1( etapa vai se formular a
pÍoposta sobre o tema que vai
estar no Projeto de Constitúção..
Cabe ao Moúmento Popular ten.
tar influir nàr idéias brísicu dote
Projeto:

- acompanhando quern vai
formar cada subcomissão,
não perdendo de vista a
sua respectiva Comissão
Temática;

- pÍomover rapidamente mo-
bilizações específicas e le-
vantar questões básicas (á
nesta etapa, é facultado às
entidades representativas .

da sociedade a apÍ€senta-
çb e a defesa de p-ropostas
constitucionais).

Na fr etapa é preciso aten-

ção, poir a màtéria àprovada pela
Comissão Temática vai para a
Coinissão de Slstematização para
ser unificada com o restante. A
C.omissilo de sstematiZação, no
ajustaÍnento da redaçao, pode
comprometer o sentido das deci.
sões iniciais.

Na 3Ç etapa,uma vez pÍonto,
o Projeto de Constituiçíoé aprc.
s€ntaiio à Constituinte e ampla.
mente diwlgjado. lnicia-se a éta-
pa de Ematda de Pleruirb (30
diar) e du Iniciativas Popuhres.
Vale tando recolher as assinatu-
ras necasáÍiaE @mo apÍesentaÍ
atrards de um C,onstituinte a
idéia que fdta ou a modificação
que é necess-ária.

I

Na 4l etary, a C.omisão de

Íiistemdização vai estudar as

emendas apÍerentadas e ouvir
um represcntante de cada lista
de usinaturu de proposta da
emenda da.popdação.

Na * etapa, ô Projeto será
rotado por títulos ou caPítu'
los. As àmendas de cada tituh
ou capítulo serão rotadas em
bloco 

-conforme 
tenham recBbi'

do oarecer oontrário ou farorá'
vel ta Comissão de Sistemdiza'
ção. Mas, cabem destaqueS para
oue uma.emenda ou uma Parte
du artigo do hojeto seja rolado
sep.aradamente. O requerimento
de dctaque deve ser aPÍesenta'
do por 35 Constituintes, e se in'
dpfàrido, cúerá ÍecuÍso ao Ple'
nário.

Este será o momanto das
grandes manifest açõês popubq.
Pgliticamente, é o mais intenso,
o mú forte, o de tensões e pres-
sões. Dçlo cÍonograrna, irá acon-
teceÍ no final de agosto ou em
setembro.

Os movimerttor popultes de-
rerão chegar a esta fase já com
muita unidade sobre alguns pon-
tos prioritários"que serão desta-
cados ou nos quais será investida
a maior potencialidade da mobi.
l:rzryar- e da manifestação.

O segundo tumo admitiÉ
apenas emendas supressivu orr
de redação..Nele será necessário
o alerta paÍa as conquistas obti-
das {rao serem desürtuadas ou
até suprimidas.

A redação ftral admite apenal
coneç6es de redação e sua vota-
gb, @ contrário, das anteriore§
dàrce-á por maioria simple*.

A ESTRATÉEIA
A ADOTAR

C.onsiderando essas posibili'
dades, parece acomeltÉvel;

1. Elaborar a PraPsta duran'
te, no máximo, os 30 Primeiros
dias da 1? etapa.

2. Apreentar a proposta à

Mesa da Assembléia, para que ela
a encaminhe à Comissb corÍ€s'
pondente, e aguardar (Pressig'
irando para quaisso aconteça de
fdo) a chunada da §tbcornisslto
para ar.nliência.

3. Ao mesmo tempo, começaÍ
a coleta das 30.000 s§sinatuÍr.

4. Uma vez çoletadas a§

30,000 aÀtinaiuras, a proposta
poderá seÍ apresentada à Mesa
da AssembHia, nes 30 primeiros
dias da 3Ç etapa (provavelmente
até 15 de julho), iã comolnicia-
tívd Populat Constituinte. Se

esta proposta já tiver sido apio-"
rcitada pela Submmirsão e pela
Comissão de §stematizaçb, sua
aprcentação com 30.000 assina-
turu a ajudará a ser aproveitada,
será o momento de intensificar
as rnobilizagOe§, para que a Co-
missão de §§stemdização a in-

' corpore nd segunda reôaçío do
Projeto de Constituiç&.

Ob.: É lnteressnte que a Emenda
. seia redigiJa no formulárlo.pró-

prb gue vai ser feito pela A+
seúbléia ptrâ uso dos próprloc

. corpthuinte§, êvitando€o sim,
errot tácnicos e probhrna f tnu-
Í108.

FOR ONDE COMEÇAR

Os organizadores de cda pro-
posta p-recisam começaÍ pela es-
colha dàs entidades que a apre-
sentarão, assuÍIindo a rÊspo$a.
bilidade pela idoneidade das as-
sinaturas recolhiilas. Deyem ser
no mínimo três, mas quanto
mais entidsdes se reuriireme par-
ticiparem da elaboraçtu de uma
proposta, mais força elç terá e
mais nípida será a coleta de assi-
naturas.

No momento da apreentaçiÍo
da proposta como Inieiativa Po-
pular essas entidades deverão
pmvaÍ que . estâo legalmente
corstituídas e com a doanmenta-
ção em dia (estatutos. atas eÍn
dia, registros diversos).

DEFE§A DA PRCIPOSTA

Um signatário de cada pro-
posta poderá defendê.la, ôurante
20 minutos, perante a Comissao
de §[stematização (inciso VI do
aft.23).

O nome desse signatrírio devt
rá ter sido in«iicado previame,ntc
nci momento da apresentaç& d
pmposta. A escolha deverá naür
ralmente recair sobre pessoc
com capacidade e eventualment
bastante prestígio, pam que ess

oportunidade seja utilizada cor
a maior efisiência possível.

Se a proposta tàmbém for er
- eaminhada como sugestão, na I

fase, eventualmente 6sa mesm
pessoa poderá falar em nome do
signatários, nas audiências d
Strb comissão correspondente.

Seria aconselhável que já n
lançamento da coletas da assint
turas. . . esse nome fosse conht
cido.. .

A COLETA
DE ASSINATURAS

Na coleta de asinaturas
obrigatório figurar o nome con
pleto e legível e o endereço d
cada subscritor, além dos dadr
identificadores do seu título.d
eleitor (na de inscrição, zona
seçãb eleitoral, município e e
tado da fedetação). lsto exige
máximo de cuidado na coleta. ,

falta de algum desses dadoc pod
invalidar assinaturas e ewntua
mente toda uma proposta. Com
nem todos canegam consigo set
títulos de eleitor, valeria a pen
lançar camparúas do tipo:"C
dadõo 30.000 I seja Constitui
te I canegue consigo coiu d
seu títub de eleitor e asshe v
proieto".

Não esquecer que cada cidr
dão só poderá asinar no má:r
mo 3 propostas.

As Delegaçõc de Plqriíric
que se reuniram em Bruília pn
puseram que.ar entidades da s(
ciedade civil elaborem peb mr
nos 5 propostas mab gerais, er
torno dos seguintes assuntos:

- Dreitos dos trabalhadores

- questfu agrária;

- quetão urbana;

- informação e'meios de «
municaçfu de massa;

- instrumentos de participt
ção popuiar;

A propesta Instrumentos a
Participàçãc Ptpular será assum
da pelos próprios Plenários, s'.tgr

rindo* que, das tÍ€c assinadÍ
por cada eleitor, urna delas sej
essa, dada a sua importância par
o aperfeiçoamento posterior d

Constituição.

A§ LISTA§ DE
ASSIh'ê.TURAS

As listas para coleta de assin'
turas sãc o documento básico d

Iniaiativs Populdr. É precisr
poúanto; que sejary bem prepr
radas. §eria aconselhável qu



cadq folha @ntivesse, na frente,
um cabeçalho impresso indican-

1 do o assunto da proposta, os no.
: r-nes- e endereços das entidades

que sê responsabilizam pela mes.
ma, ewntualmeste o nome do
signatário quo irá defendê.Ia, e
uma menção como por exernplo
a seguinte;

"Subscteyo a hoposta repru-
duzida no yerw da'pirsssni 1r-
lha, a ser apraentada à Assem-' blêta Nacbnal bnstituhte, nos
ten?1os do artigo 23 de seu Rest-
'mürto Intemo, como Emenda
ao hojeto de Constituiçdo apre-
§entado pela Comissdo de Siste-

- nutizaçlÍo, wm preiutbo da pos-
sibtlidadC de alguns de seus itms
já terem sido-incorporados ú, esse
hojeto,"

Em seguida deve sei previsto
esp1ço paÍa as asinaturas e para
u demais indic4Oes (nome com.
pleto, endereço e dados do títu-
lo de eleitor).

No veno de cada folha seria
imprsso o texto completo da
proposta.

A ALÍANçA
COM CONSTITUINTES

A Iniciativd Popular foincor-
porada ao Regimento Interno
porque cohtamos com um núme.
ro .suficiente de Constitirintes
comprometidos com as causas
populares. Cabe, agora, estreitar
nosa aliança com eles:

1) Será impgÍante conseguir
a adesão de pelos menos 56
Constituintes dispostos a inter-
por Íeorrso, se a proposta não
for recebida pela Comissão de
Sistematização (inciso III do ar-
ttgo 23), ou reapresentar a pro-
posta, no caso previsto no inci-
so V.

2) Esses Constituinta devem
br 'conüdados 

a participar da
campanha de coleta de assinatu-
ras,junto aos seus eleitores.

3) Deve ser mantido estreito
relasionamento entre os organi.
zadores de cada proposta e os
Constituintes que appóiam, para
que de'um lado potsam intérür
com efisiência na discussão do
Plenário, e de outro osorganiza-
dores sejam informados da pe-
cessidade e da oportunidade de
mobilizaçío dos signatários paÍa ,

que a prcposta seja àprovada.

ASSINATURA ANUAL - CzS 3O,OO
ASSINATURA DÊ APOTO - Cz$'tO
A PARTIR DE í O ASS. - Gzs 25,00
PAHA O EXTERIOR - US$ í0,
AVULSO - Cz$ 3,fl)

Envle sua êonlrlbulcão para:
SECRETARIÁ NAC|óNAL
DA pAsroRAL opeRÁRn

Av. Pre§. Kennedv 1861/í I
25.O2o- Duque de Carias - BJ
bl.: ní-3459

coMrssÕEs E
SUBCOMISSÕES
TEMÁT!CA§
*-,. "I - Comissõo da Soberania e
dos Direitos e Garantias do Ho-
mem e ddMulher:

l. Submmissão da Nacionali-
dade, da Soberania e das
RelaçOes Lrtemacio nais ;

2. §ubcomissão dos Direitos
Políticos, dos Direitos Co-
letiros e Garantiu;

3. Subcomiss6o dos Direitos
e Garantias hdividuais ;

ll - Comissiío dd Organização
do Estado:

4. Subcomissão da União,
Distrito Fe.deral e Territô;
rior;

5. §ubcomissão dos Estados;
6. Subcomiss(o dos Municí-_.

pios e Regiões;

lll - C.omissão da Organiza-
çõo ,./os Podéres e Sistema de',
Governo:

7. Subcomissão do Foder k.
gislaüvo;

8. Subcomissão,tlo Fodei
Executivo;

9. Subcomissão do Porler Ju.
: diciário e do Mnistério§

Púbüm;

lY - hmissão da Organiza-
ção Eleitoral, Partiüia e Garan-
tias das Instituições:

10. Subcomislao do Sistema
Eleitoral e. Partidos Políti
cos;

ll. Submmissão de Defesa do
estado, da Sociedade e de
sua Segurança;

12. Subcornissão de Gaiantia
da Constituição, Reformas,

, 
Emendas;

Y - Comissão do SistemaTri-
butário, Orçament*e Finanças: .

13. Subcomissão de Tributos,
Participação e Distribuição
das Receitâs;

14. Submmissão de orçamep.
to e Fiscatrizaç{o Fiàancei.
Ía;

15. Submmissão da Ordem
Emnômica;

YI * Comissdo da Ordem
Econômica:

16. Subcomissão dos Princí-
pios Gerais, trntervenção
do Estado, Regime de pro-
priedade do Subsolo e da
Atividade Econômica;

17. Submmissão da Questão
Urbana e Transporte;

18. Subcomissão àa pótitica
Agrícoia e Fundiária e da
Reforma ggrâna;

Vtr - Cornissde"da Ordem
Ecorúnica:

19. Subcomi-csão dos Direitos
dos Trabalhadores e Srvi.
dores Públicos; -

20. Subcomissão de Saúde, Se.
guridade e do Meio Am:
biente;

21. Súmmisão dos Negros,
Popula@es e Indígenas,
Deficientes e Minorias;

VIII - Comissão da Famt\ta,
de.Educação, Cultura, Esporte,
hmunieação, Ciência e Tecno-
logia:

22. Submmissão de Educação,
Cultura e Espoúes;

23. Subcornissão de Ciência e

Teenologia e de Comunica-
ção;

24" §r.rh .missão da Famíha,' 
do Menor e do ldoro.

ATENÇÂO: Pêrà mántcr o fluxo dc
' ' inforraâçô$ do Congrc-' so Con$ltuinte,'reÍorçar

. ârnóbllizaçãoeaprooefo
populâÍ, o Ívlnvimcnto
Consthuintê aniçubu a'j nível nâelonrl umâ rêde

" de telêx. Burquc em acu
estado, munlcípbs locair

- de recoblmcrito dos bolc-
t lns axpedldos (plenárior,'
entidades, etcl.

F LUXOGBAMA DA ASSEMB LÉ{ A NACIONA L CON§T ITU INTE

I ELABORAEÃO DE PABECER SOBRE AS NOVAS EMENDAS PELA I

I coMrssÂo EE srsrEMATrzAÇÃo II _ (10 prAS! I

---§F-

VOTAÇÃO DA R FINAL

suB-üoMtssÕEs (40 Dl AS)

IE SISTEMA
(30 DlAs)

PUBLICAÇAO E DISTRI

EM PLENARIO
- APRESENTAÇÃO DE EMENDAS (3O DIAS}

(40 DtAS)
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.il!r. grande questão gue atormenta os patrões é a
redução da jornada de trabalho gara 40 horas semanáis.
Todas arganizqôes patronais e pelegos procuram, neste
momento, bombardear a intenção de alguns deputados
ínscreverem na nova constituiçfo esta jornada máxima
de trabalho na economia brasileira.

É Oo, que se 6elembre que esta jornada de 40
horas é comum (e legalizada) em todas economias
industrializadas (Estados Unidos, Europa e Japão).
Mas, ao contrário, não é comum (e muito menos
legalizada) nas e@nomías subdesenvolvidas. Dentre
estas, sobresmi o Brasil, em gue a jornada.semanal média
lupera as 50 horas

lllas quais os'verdadeiros fundámentos desta reação
capitalista, ào Brasil, contra a redução de jornada de
trabalho aos níveis próximos das economias capitalistas
desenvslvidas? Mais uma vez as condições atuais da
economía podé noiajudar a responder esta pergunta.

Jl. atual sítuação da economía brasileira a
burguesia pode optar por duas alternativas gerais. A
primeira seria a altermtiva da regrasb eonômica e
política. É aquela para qual as classes dôminantes
pendern com maior clareza neste momento: transformar
a economia brasileira - e a estrutura industrial, em
partícular - em mero enclare capitalista, no momento
em que se aprofunda a divisão internacional do rabalho.
Este enclave capitalista não passaria de um depósito de
lixo da economia mundial, em que as piataforrnas de
exportação serviriam para produzir enormes saldos
comerciais que finalmente seriam canalisados para o
sistema fínanceíro internacional na forma de juros,
lucros etc.

M m irto não é tudo. Esta alternatiVa de
crescimento industrialé a única posibilidade de manter
intocadas as atuais condições de estrutura agrária, de
especulação financeira, de clientelismo estatal, de baixos
salários, de repressão política etc., que sempre
caracterizaram e caracterizam o Estado.brasileiro. E
dentro desta estrutura subdesenwlvida, o
prolongamento aa máximo da iornada de trúalho é um
elemento fundamental Forisso que no momento em que
a burguesia pende para esta alternativa de retroceso, a
jornada de 40 horas semanaís volta a atormentar as
classes dominantes e seus pelegos. É por isso que
q'ualquer intenção do Congresso Consútuinte de
regulamentar.estê jornada, por mais tímida que seja estai

CÍIilSTITUII{TE E A§ 4Íl HÍIBAS SEMAilIAIS
Ã ,rgrra, aftprnativaque a burguesía brãsileíra

poderia optar neste momento sería a de realizar algumas
reformas, que diga-se de pasagem já foram realizadas há
mais de '100 anos nas economías que hoje são
dominantes na economia mundiai. A princípal delas é a
reforma qrária, que lwaria não apenas a destruição do
entulho reacionário, o que aínda domina a política
brasiíeira, mas, ao mesmo tempo, xria a base de todas as
demais reformas que transformariam o regirne político
brasileiro em uma forma de social democracia. Ou seja,
a.lguma coisa parecida com o regime predominante, onde
os trabalhadores recebem um salário real que lhes
permite comprar a maior parte dos alímentos necesários
para sua reprodução, ínclusive carne, têm habitação, um
transporte razot'tel, uma educação primária, uma
p rery idência. social também r ao 6t el, u m certo sÇgu ro-
desemprego etc. E na base destas condições, uma
jornada semanal máxima de 40 horas (enÍ alguns paí§es
jâ é inÍerior a 40 horas).

TrOo isto pode p arecerpura ficção quando se trata
de uma alternativa que se coloca para a burguesia
brasileira. E. é, ná realidade. Basta analisar, compreender
a atualsituação econômica brasileira. A chamada"nova
república" não passa de mais uma repetição - tráglca
,em todos os sentidos - de como a burguesia arena com
esta ficção com urna mão (não faltam ;setorês

progresistas".nos partídos, na sociedade civil, até no
exército, no Departamento de Estado dos Estados
U.nidos etc) e com a outra realiza a mais sangrênta e
cínica exploração dos trabalhadores. Uma exploração
que rnaterializa, aprofunda um regime político que não
aponta para nenhuma solução reformista. Ao contrário,
o regime praticado no Brasil é um instrumento cada vez
mais autoritário, de arreio e esporas afiadas, para
conservar a estrutu ra êconômica do subdesenvolvimento:

- acumulação do capital no interior e burro de carga do
imperialismo no exterior.

Troo isto deixa de ser apenas palavras para quem
realrnente é capaz de entender o que se passa atualmente
na economia brasileira. Ouando o Ministro da. Fazenda
declara que o programa do PMDB tem qLle ser mudado,.
adaptado a quem está no poder, ele não está ensinando
nada de novo. E le está repetindo que a f icção é uma
coisa, a reaiidade é outra. Ele não está mostrando mais
do que aquilo que todo "progres'sista" guarda no fundo
do seu coração: a vontade de mostrar para o mundo - e' principalmente para o FMI * do que a burguesia
brasileira é capaz.
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{IBJETIIíÜ§ N.tI PIA$IO BHE§§Effi
lunça é demais rçpetir que o objetirao

principal do Plano Bresse-r foi o de aÊabat
com o "gatilho", Por quê? ExatâÍnente por"
que, com a alevaçãrl- da inflação acima dos

20o/s aa mê§, s gatilho transfoínou'§o ern
tipo de esçala móvel mensal de salános. Ou
§êja, a recomposição salarial dos trúalhado'
res passou a ser mensal.

E mesmo que ôs "resíduog" fossem se'

açumulando, ou seja, a recompooição dos ea'

lárior nunca acompaúavam a inflação, elta
çseala mówl dc salários urensal quebrou em
grande parte.o mecanismo de transferênçia "

dc rcnda dog acsalariados para gs empre§á'
dos, gsverno e demais clasres proprhtárlas,
poÍ um único motívo: a periodicidadc ds
rcaJuste dc saládog pa$ou a ser muito curta
paxs B€r vcneido polos aumontos gerais de

pr§ços, Poris§p cste§ último§ tiveram que ex-"

plodir a partir de Janeiro, numa tentativa de

manter o meeanismo de transferênçia do rcn'
da üa inflação.

Elos conseguiram egte obietivo de aunen'
tar a transfer6ncia de reRda, mü levaram a

eçonomia ao limiar de uma hiperinÍlação'

O Plano Bresser procura qrtão troear a lii"
perilrflação por um anocho convencional de

satárros. Ou soJa, aumentar a periodieidade

dos reajustes Ealariats ao me§mo tempo 0m
gue os empresárlor e outrog proprietários aul

menlam seus pÍeço§ em prazo$ menoÍe§'

Polo Plans, or salários devem Íicar congela"

dos por três meses - sem falar no roubo do
mês dç junho - enquanto todos os demais

prcços contínuam subindo, alguns inais mo'
deradamsnto, como o§ preços dos produtos
industriaie, outrog menos moderadamente
como os aümontos', e outros bem rapidamen'
to, eomo as tarifas públicas e, principalmen'
te, os juros reais e a taxa cambial.

Depois de 9Ô dias de salários congelados,

estqs salários ainda continuarão semiaonge'
lados, porque o Plano estúelece que q§ re9'
justes salariais serão çom base na mddia da

inflação dos tÉs meses anteriores,

O objetivo dolflano será então, finalmen-
te alcançado: um retroçesso aos períodos'
mais negros de arrocho salarial da ditadura
miütar aberta (Delfin, Simonsen, Campos

etc).

Mas o Plano tem outros otjetivos. Ao es-

tabelecer uma diferenciação entre a velocida'
de de aumento de preços entre diversos seto-
res da economia, ele estabelece uma nova es-

trutura de repartição da.renda nacional. Nes-
te sentido, as iendas do Governo, dos espe-

çuladores Íinanceiros e dos exportadores, au-

mentarão mais rapidamgnte que a renda'dos
outros setores. O resultado final será uma
grande recessilo econômica que aumentará o
desemprego dss trabalhadores, o que serürá

esquema de especulaçiIo financeira (altu ta"
xas dE juro) Para os empresários e rentistas ,
em geral.

O aumonto'da renda dos exportadorer
càrá cm funçío do objetivo do Governs de

aumentaÍ'as exporiaçõe§ - através da desva-

loazryilo oarúial aoelçrada - e diminuir ar

importações - através da rçeessão iuterna,
quô aiminui a demanda por bens !mpo{a:
doo, e o proprÍo alm€nto dos prryoo dos

produtos importadol, 'decorrerte da desvalo'
rnaqao canrbiaf.

Em nraío o Saldo Comercial já aliançou
quase 900 miltroa de dólaros' Em jqho
derar purar de 1. bilhe de dólarec. Em julho,
iá com ss efeitos do Plano Bressor, egte saldo
'comercial poderá beirar I bilhao e meio de

dólares. Todos estes recuÍlo§ serão usados

para-p8gsÍ oo juros da dÍvida externa, Com

isto, õ Governo vei prôcuÍar Eair da morató'
r-ia e renegoc{ar a dívltla quo o Braril Rlo têm
coruegúdo pagar deade o ano paroado.

Esta renegociaçgo, ,. será no me§mo e§'

pírito dàquelas renegociações já feitas pela

Argentina, Médco, Filipinas etc' No me§mo

espírito das negociações que eram feitas por 
.

DelÍin, Pastore etc., na época da ditadura
sem vaselina. Em re§umo, salva os bancos

credores externos e afunda ainda.mais os

países devedores no pântano estagnado da

miséria econômica, política e social.

Mas e depois? Supondo que o Plano Bres'

ser "tem que dar certo", como Íicará a eco'
nomia? Como Íicará a indústria?

, A resposta é dada também pelo modelo
de indústria quá o FMI prega para as ecoho-
mias subidesenvolvidas do Terceiro Mundo.

'Dentro das atuais diÍiculdades Íinanceiras

zÍuR sêmprc grândeo'saldos comereiair para
.§erem enviadoc paÍa o oxtçrior, Portanto, a

indústria destas ocorprnias devem dirigir sua

produção para as exportações. Como é feito
pela Coróia, Clngapura, Formosa, Élong"

Ifung etc, qüe nío p$sam de enclaves onde
a mltodeobru é bar&a, u multinacionais
não pagarn impooto; onde a agrieuhura é

subdesenvolviôa, orrda imperarn as ditaduras
militares, onde o povo riw em miséria per'
manente.

Atualmente o governo brasileiro dirige
suas atenções para o "modelo coreano" de

industrializaç2o,,, e outÍat economias asiá'

ticas, onde predomina o modelo de "plata'
fotmas de exportação".

Se este modelo pregado pelo FMI trans'
forma*p em soúo do Samey, o Plano Bres'

ser já cúda de limpar o terreno para que isto
seja lmplantado no Bruil:diminuição dos sa'

lárior, atmmto dar exportaçõ€3 € rece§§ão

lntorna. Espra que defolr da rategociaç6o
da dívida, novc formac de ontrada de capital
externg Ílnancie aquole modelo oxportador.
Porisso se fala tuto atualm€nte em "trans"
forrn4eo do óapital do empréstimo em capi'
tal de risco". Isto quer dizer que grande par'
te da dÍvida externa soria cancelada e trars'
formada em indústrias no Brasil. Mas mesmo

supondo que isto dê certo, seria necessário

antes gue grande parte do atual setor hdus'
triat brasileiro fose dest"nrído, sucateado,

par4 gue fosse substituído por indústrias vol'
tadas apenas para o mercado externo.

Esta possibilidadç. . . repÍesenta os inte-
iesses mais retrogrados e reacionários das
classes dominantes. Para que esta posibilida-
de seja concreti?,ada, será necessário uma di-
tadura sanguinária, uma conwlsão social sem
precedentes, uma verdadeira guerra de exter"
mínis das forças sociais vivas da modernida.
de e da humanidade, para que o Brasil se

transforme finalrnente, no grande soúo de
Sarney: uma imensa zona franca de Manaus.

para rebaixar ainda mais os salários. Para os destas econoraias devedoras, o FMI sabe que
in^dustriais e pequenos produtores o Governo não pode haver solução duradoura p*á o,
qferg.e9 eompensaçõês -- socorro eom gran- problema da dívida externa. O modeio pre:
á-o ll-L-c Á- ^Jái+^o ."Laiá'i^,1^ --r- i^.d- I J- ----..--r -
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TENRÍIUIA ilÍIRTE. §Ut
L̂ronro.roo Pela cPT (Centro'Sul de

õiát, ,, grupo de entidades envolvendo

geólogos, .economistas, sociólogos e repre-

i.ntuãttu de sindicdos, debateu durante dois

üias,26 e 27 de Maio, em Gsiânia' o signifi'

ããá o. constr.uçâo da Ferrovia Norte'Sul

iÊnlS) put, os trabalhadores da região atin'

gida.
. . ,Até agora a masa de informações so'

'bre o assunio se atóm ao"escândalo da con'

*ortán.iu paía a Construçâo da obra'.Se rí

importantá denuneiar o clima espúrio deÍa'

voieciments vigente nas relações entre o. Go-

,árro Oa Nova:República - em particular o

rrlinister io d os.TransB'orteo à as cmpreitei ras'

- nâo podemos permitir guê e§$e§ fatgs obs"

cureçam a questão de fundo'
- - 

À constiuçgo da Ferrsvia Nsrte'Sul se en'

caixa no pruSeto de incorporação dos Cerra'

dos brasileiros à agricultura de exportaçao

;;;ú;" pela JleA (JaPan lnternational
'doperation 

Agency) no finalda dócado nas'

sada. A implantação dB$8 Broieto teve como

únto Oe partida os PADs {Proletos 9u al'
ãentâmentos Dirigidos) em Minas Gerais' sob

aldireção da CAMP0 (ÇomBanhia de Promo'

ção Agrícola), empre§a "holding" resultante

áa elsociaçao BASAGBO (braEileira) çsm

Éi r àu t.pitat e à ;eogco (JaPonesa) mm

49%,'= 
A par do§ atropelos técnicos, da oportuni'

dadeou não de se construir uma obra deme

vuho num momento Bm queo Brasil f§.úÍa'

lido financPiramente; do escândalo dos.favo"

recimento§ na coneorrência, é necessário..de'

senvolver o debate em torno das conseqüên"

cias da Norte'Sul para a populaçâo tiabalha'

àot. qm hoie vive na sua área de influência'

A FNS atravessará uma das áreas mais

conflitivas do país. O Norte de Goiás e s Sul

ãí ú.t.nhâo- estão entre o§ recordistas da

violência contra os trabalhadores rurais no

eBru&@

^§*t árríF

*,:9

Hoje, toda a soeledade brasileira se mobi'
liza em'torno da bandeira da Refôrma agrá'

ria que dcrnoeratize a prbpriedade fundiária

no país e rcoriente a política agrícola para a

produÇão de alimentos para o mercado inter'

no, O país está diante de duas opções: Ou

apro$ria o modelo dc agricúhura de expor'

tação estrangeira, mantendo. a estrutura fun'
diária'sob o monopólio do latifúndio, ou de"

mocrãtiza a e§trutura fundiária e estimula a

peguena e média propriedade recpomáveis'poi 
lOy, dos alimontos gue o§ Brasileiros

con§omem,
A Ferrovia Norte-Sui deve ser debatida

nçse nível, pensando ús interesses a longo

prazo dos trabalhadores dessa nação, pen§an-

do na Soberania nacional e na preservação

das riquezas desse país para a§ geraÉes futu'
ras,

CPT * Goiânia,04 de Junho de 1987

Brasil, É íácll prever a agudizaçâo dgi.pro'
ceogos de grilagem eom o Ímplo avanço do

eonotruião da Ferrovla'-- 
À tr'iurn.r pela experi6ncia dos Projetos

oe' Àíitãmentos Dirhidos (PADs) em

Minas Geraig, não ctamos diante de um pro"

i;;;;r. íixe o homem à terra' Trabalhando

;;1;i;t $lecionadog Belo seu níYel de

".uitatizaçao, 
d iaciplina a "capacidade geren'

;ü;;, ;; ;úriônciaa da CAMPo dosPejaram

;;ã; ;;t mais asricultorss do que o número

ou" ,tttntou. Trata'3e, portaÍrto, de-'m?. P?'
lítica que resulta na conoentração funotarla

acelerada.
'-=Ã'ãã"rrentaçâo oficial dfoa a público

o"fn Uinirigtio dos Transportes e Ministório

da Aqricultura ignoràm solenemente os cam'

;#;;;;; ho[e habitam a resião e a ae.rj'

;;;i;;;ü; .les praticada' A se valer ecsa ló'

"i"t. 
.ttã ng" stiá a Fettovia do Grão: será a

É"riovia do Latifúndio'



p),,,,,oT,Tff,['1}.o qj, ",l frnq DI
zou"rs o I Encontrc Ertadurl da Par.
toral Oparárla do Mato Grcrrc do
Norte, a E0 km de Cuiabó. Ertirarsm
prâlentsr 17 glxrla, Entre elar Círlar
§aneon da CPO Naclonal o Wrndorley
Plsnati da Pró€UT MT,

srTUAçÂO DO OPERARTADO
EM MATO GRO§§O 

I

Discutindo a rituação do operaria.
do no Mato Groso, comtEtou{s:

Ern Cárcereg íúo há entidadc que
defenda or trabalhadores. Há muito
desemprego. Nerca região exinem
muitas madeireirar I poucas acinam
carteira dor empregrdor. O número de
trebalhadores autômmor ú grande e
há muita êoncorrência delleal.

No município de Barra do Garças
os asgalariados (Sadia e Coca€ola) vi-

vsm numa situação de legítima explo-
ração. Nâo há coletivo para o horárío
que as firmas exigemf o horário de
servíço só é estipulado para início de
trabalho. No momento há um grupo

lúb J" E#n^[
Porto Alqre,S dc maio de-1987

"Companheiros,

Oueremos levar ao conhaimento
de vo& alguns fatos qui no Sul.

* 
As ocupaçõeo c"grev6 estfu deixan-

do o governador e denais denqogos
qua* louos. Embon qui não eja
useida a viorlência ao ntlvet da que Jânio
tlsotJ, também, em algumas otcupações
tàn acontecido tiros pr pane dos
que se dizem proyietários. É o caso
de uma tentativa de ocupação de uma
ára nnde poderiam ter sido éoloca-
das umas'500 família,- Em Carpas
(antinuqão da Vila Santo Operário).

- Esta foi dqmantelda pela ptícia
' gue desde às 2 horas e meia da madru-
' gada perorria as ruü da vila e o avis-

tar uma mudatça an@çava de prisão
até que coneguiu evitar gue 7A/o dos
ocupants. clqassem até o local com-
bindo. Mesmo xsim conseguimos en-
trar com algumas famílias,-m* quan-
do entramos fomos aacdos por tiros.
Algemaram uns companheiros, gue só
foram libertados graÇas à prasão do
WVa'que e aiuntou no local. Cona-, mos as algemas dos companheiros.
Beqt, mesmo assim, a turma diz gue

- solnente foi perdida uma batalha, mas
nãrt a at torrq Àvqnlol

Em relação ao sindicalísmo, a turma
está a todo vapor se artículando em
cima da oposição à atual diretoria dos
Metalúrgicos de Porto Alegre. Tam,.
bém a nível de outras catqorias estão
sendo bastante trabal hdas : meta lú rg í
cos de Canoas, Caxias do. Sul, Santa
Cruz, Bancários de'Porto Alqre, , .

A 't4omaria do Trabalho". pelo
gue nos parece, a primeíra desté gêne.
ro no Sul do País,'está sendo encaqi-
nhúa Será no dia l2 de outubro, em
Canoas, na Vila Santo Operáiio. ' .

O Curso "O Brasil que temos e o
Brasil gue queremos" está sendo mui-
to procurado. Já existem 55 inscriçõa.

Organizamos um encontro de Agen-
tes, a nível estadual. Será nos dias l5 e
16 de junho, no Seminário Maior de
Viamão.

Comunícamos que para o Enconffo
de Agentes, a nivel nacional) vamos
participar com pelos menos três agw-
.tes. Prevemos, também a ida de cinco
liberadas para o Encontro Nacionalde
Liberados.

O envio do relatório financeiro atra-
sou devído a uma certa desordem na
secretaría. Co.mo não contamos com a
forya de alguém liberado para isto,
fica um pouca difícil...

Até mais.
Abraços d o companhei ro,

oltà

de trabalhadorês tentando formar uma
associaçâo. Atém disso, há um número

.considerávelde bóias-frias. . .

Em Cuiabá a maioria das associa-

ções dos.poucos sindicatos stâo nas
mãos dos pelegos, não representam os
interesses das classes. Não há piso sala-
rial, os acidEntes de trabalho são enco-
bertos. O maior número de assalaria-
dos são da construção civil, registrados
com um salário mínimo, recebendo o
re§tante como serviços prestados, omi-
tindo a firma as obrigações sociais. Há
muitos trabalhadorç autônomos,
principalmente na construção civi l.

Após um estudo do sindicalismo
mundial e nacional, da conjunturabÍa,
sileira e do que vem a ser a Pastoral
Operária, seu obietivo e como está or-
ganizada hoje, os encontristas defini-
ram o seu plano de ação.

PLANO DE AçÃO

Formação de base, calendário de
atividades, reuniões semanais, forma-
ção a nívet de MT (agentes), encontros
mensais (local), divulgação da PO, ca-
pacitação de operários (priorizando os
da construção civil).e ligação com a
PO Nacional.

ASSINATURAAilUAL - Cr3 l@.tX!
ASSIi{ATURA DE ApOtO - CzS 2i}ü,OO
APARTIR DE IOASS. - Cz$ 80,00
PAFA O EXTERIOR. US3 tO.
AWLSO - CrO 10,00

Enuir nrt contribuicb mre:
SECRETARIÂOo rUaCpruar
DAPA§ÍoRAL oPERAnlA

Av. Pnr. Krnnady 1861/tt
F.!T_:Pp-rrberxir- ru -
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DÍUDA

PARA REFLETIR EM GRUPO

l. O que significa para nós, trabalhadores, a rNova".República?
2. coro a'ilovar Repúbrica vem tratando a questão da dÍvida externa?

Por que efa age assim?
!. Coro nós, trabalhadores, devemos tratar a questão da dÍvida

externa?

0 visível esgotamento po1Ítico da "No- nunca, é preciso que os trabalhadores de-
var (?l ) RepÚblica recoloca na ordem .do cidam seu próprÍo destino não apenas nas
diaaquestãodasDiretaS-já.Maisdoquefábricasmas,ÍguaJ.mente'nasociedadema

EXTERIIA E DIRETA§ J[

(

flffl'i]aÍà,
rfi6n*?r:: ü
AQHflI9 

tuu4^4.' /



t i§"ãmpla'êin qr-.ie vivem. A ilegitimidade da
transição eonservadora, questionada por
tôdos os lados; 'demonstra que o cenário ,/
po1Ítico está maduro não apenas para a mo
bílização em torno das diretas-já mas :
e isso é de funla,ne:rtal importância - pa-
râ trnasformações mais profunJas na econo
mia e na sociedade brasileiras

Ao considerar estes fatos, não podemos
nos esquecer que a rrNova, República tem
conferido um tratamento privilegiado à /
questão da dívida externa, um tiatamento/
que impõe a recessão para que, através /
das exportações, a dÍvida possa ser paga.
De fato, é impossível pensar-se em I'Nova'l
República sem se recordar que a dÍvida ex
terna - hoje superior a 110 bilhões de d6
lares - faz parte do modelo capitalista 7'
conceptrador de renJa e de poder político
vigente no Brasil.

0 Governo tem tratado essa questão de
forma "técnicarr, ou seja, discutindo ape-
nas üs aspectos formais da dÍvida externa
(juros, taxas de rÍsco, prazos de pagamen
to etc). Finge ignorar as raÍzes da quesl
tã0, seu caráter polÍt.ico, sua repercus -
são no dia-a-dia dos trabalhadores. Nesse
jogo sujo, estão juntos Governo, banquei-
ros (brasileiros e internacionais), gran-
des latifundiários, grandes empresas bra-
sileÍras e multinacionais. De,nosso ladc,
então, faz-se necessário politizar a dis-
cussão e o enfrentainento da dÍvida exter-

Para os trabalhadores, a questão cen -tral não é a eleição direta do presidente
da Repúb1ica - a primeira desde 1961. Di-
retas-já somentê farão sentido se acompa-
nhadas por creseentes e profundas trans -

na. Faz-se necessário que ela receba dos/
trabalhadores um tratamento crÍticor Fopular e de massa. Isso somente será possÍ'f
vel se a dívida externa fizer parte das /
lutas operárias em nosso País, dos sindi-
catos às centrais sindicais, dos partidos
polÍticos ao movimentc sociál maib amplo.

Nesse processo, uma oportunidade exce-'lente para que isso aconteça é a mobiliza
ção, a nível nacional, a favor das dire I
tas já.

PARA REFLETIR EM GRUPO

l. No momento atual, quais são as grandes bandeiras de luta dos
trabalhadores e da sociedade, eor geral?

2. Qual o sentido das diretas já para nós, trabalhadores?

formações na economia e na socÍedade que
caminhem em direção à superação do capita
lismo, em direção da construção do socia-
lismo em nosso PaÍs.

Fernandes Dias/CEDAC
16 de agosto de 1987
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ilTTIL:
FELIZ NATAL e Próspero Ano NOVO!

Estes são os votos pronunciados por milhõês de
bocas brasileiras. -

Os ricos podbrão encher bem a boca e
pronunciá-los aos goles de vinhos finos, muita comida
e festa.

Os pobres, os trabalhadores empobrecidos por
estes ricos, os dir.ão com o coração apertado, cheio de
angústia, deixando que a ESpEnÀNçA fale mais alto

situação? Como dízer "Feliz Natal" se aquilo que â
TV, o rádio e o comércio mostram como necessários' para se ter um Natal feliz (comida, moveis, dinheiro,
brinquedo) os trabalhadores não podem ter?

Como desejar um "Próspero Ano Novo', se o
'póximoanonãoserádejeitonenhumpróspero?A

miséria aumentará, o salário diminuirá, a inflação
crescerá, a vida será mais dif ícil?

No final do ano passado (1980) durante a agonia
do Plano Cruzado l, a espbrança de um ano melhor era
maior, e e gue tivemos? Logo nos primeiros meses de '

1987 a inflação chegotr a mais de2Oo/o ao mês. Depois
yeio o Plano Bresser reduzindo novamente os salários,
prestaÇões da casa própria e aluguéis subindo de acordo
com a OTN enquanto os salários eram apenas
reajustados pela URP, média da inflação dos três últimos
meses para os três meses seguintes. Houve mais
desemprego, a inflação voltou a subir. 

,

Que prosperidade vamos desejar, se o tr:abalhador
brasileiro tem o salário mais baixo do mundo? Se possue
a maior jornada semanal de trabalho? Se grande número
está desempregado, se seus direitos sâo, na prática,
reduzidos?

Que prosperidade vamos desejar, se os constituintes
conservadores trabalham dia-e-noite para não haler
nenhuma melhoria nos direitos dos trabalhadores na .

Constituição. O "Centrão" comanda a Constituinte
impondo a vontade da minoria do povo brasileiro
(industriais, latifundiários, militares, banqueiros) à

, grande maioria (trabalhadores, mulheres, críanças
abandonadas, negros, índios...).

,rr HBEBTT$I0 §E rPnoxtMr !

Chegamos à casa dos 140 milhões de haLiitantes.
90% desses '140 milhões não poderâodizer com a
sinceridade da r.ealidade e de seus corações os votos de
"Próspero Ano Novo", porque não há prosperidade rc
seu alcance

As festas de f inal de ano, salvando-se apenas o
sentído religioso-cr:istão do Natal que é apAZe

autenticamente porque não estamos numa sbciedade.
f raterna e igualitária.

A bem dizer não estarnos numa sociedade cristâ.
Pois não condiz com a àeÀsagem,do NATAL a
exploração, a opressão que uns ,,cristães,, (ricos)
impõem a outros Cristãos (pobres). Não possue
"Espírito Natalino" esta classe social dominanie (seja
de pessoas cristãs ou não) que pelo seu modo de vidâ,
nega radicalmente ds votos que nstes dias proclamãá
bem alto.

Onde falta o amor 
"oo.raro, 

real; onde falta a
fraternidade,:a justiça, a partilha, a participaçâo não há
nem pode haver Natal. Não há nem pode hwer
prosperidade.

Companheiros, tevantemos a eabeça
Coragem, Deus continua ouvindo noiso clamor.

furegacemos as mangâs. Nossa libertaçâ'o se aproxíma.
É NATAI.!
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TRE]ITE DE 64

Sobre o movimento empresarial, no
momento três fatos são básicos:

1 - Completou-se a montagem de
ampla frênte que, agora, reúne, sob
um programa mínimo de convergên-
cías, entidad'es que, no campo e na

eidade, mantinham posições difer,én-
ciadas.

2 -Tal Írente recompõe o conjun-
to de forÇa§ qu.e sustentou a plepara
ção e a deflagração dó movimento de
3i de março de 64.
' 3 - O dado que falta - apoÍo mi-
Iitai e, intervenção no sentido de uma
nlptur'? - depende agora da capacidê-
de das forÇas que acabaram de se unir
para cooptar a classe média, base ca
paz de'dar sentido social ao proÇsso.

Essa é a síntese da investigaÇão do
reporteÍ Gustavo Corrêa de Camargo,
que oüviu em São Paulo as mais di-
versas lideranças ernpresariais, rppre-
sentantes de interesses rurais e urba-
nos, para traÇar a disposiçâo da clase
diante da conjuntura política, a Cons-

tituinte e o futuro do País.

NO CAMPO. Paz entre as líderan-

ças rurais. Estão superadas as diver-
gências que marcaram o rêlacionamen-
to recente de entidades como a Con-
federação Nacional da Agricultura, a

Sociedade Rural.Brasileira, a Federa-

ção da'Agricultura do Estado de São

Paulo e a União Democrática Flura-

lista (UDR)
Foi fechado um acordo Para atua

ção conjunta: sobre'asuntos da Ccn§-

tituinte, ou do setof, Renhuma das or-
ganizações irá se manifestar entes de

consulta prévia a suas congêneres,
numa .tentativa de uniforrnizar e dar
caráter mais abrangente a qualquer
iniciativa. O acerto, feito há três se-

manas em encontro de eúpula das en-

tidades rurais, foi detonado pela apro-
vação, na Comissão de Sistematizaçáo, .

da imissão de posse automática de-
pois de 90 dias.

A PONTE. Do camPo Para a cida-

de, 'a ponte foi feita: Reunidos na

Erente 
'.Nacional 

pela Livre lníciativa,
os empresários urbanos aderirarn cole-

tivamente ao esquema, em marcha

desde que, sob insPiração da União
Democrática Ru ralista, foi criada a

União Democrática Urbana (UDU) -
e feita uma ligação entre os dois seto-

res através do setor madeireiro, "que
tem..base nas atividades rurais (refls-

restamento) e urbanas (indústria). Se-

gundo diretor da FIESP quq acompa:
nhou as di"scussões nos últimos 45

dias, havi-a, de in ício; "uma certa re
sistência":

- Medo'de que fÔssemos encarados
corno golpistas de direita.

O. medo passou. A aProvação de
garantias do emprego na Comissão de

Sistematização e a diÍiculdade- dos
lobbies empresariais em niobilizar o
governo Sarney na defesa de seus in-
teresses vencerarn as resistências. A
FIESP e a UDB estreitaram contatos,
sucederam-se reuniões e, agora,'a UDB
festeja a finalização dos'entendimen-
tos que põem todos no mesmo barco:
o rnovimento de defesa da pioprieda-
de. Roosevelt Roque dos Santos, pri-
meiro vic+presidente da UDR, subs-

tituto do presidentà Ronaldo Caiado
dúrante as férias prÓximas, comemora:

- Já não aguentávamos mais essa

história de fanáticos de dir:eita. So-

litária a UDR pão mais está.

UBE, IL, CEDES, UDR; UDU,
ACRN. As siglas em Profusão refl*
tem a amplitude de um esquema que

vem sendo montâdo Pacientemente,
apressado por decisões sobre a ordern
econômica e social da Constituinte,
que a maior parte do emPresariado
classifica de"'inviabi l Ízadoras do capi-
talismo e do desenvolvimento". A for-

ça da articulaÇão que agora sê movi-
menta - e que põe novamente coqlo
parceiros os mesmos agentes .soÔiàis

de 64 - foi que motivou reação, na

última quinta-feira, do presidente da

Cbnstituintê, Ulisses Guimarães, con-
clamando a sociedade civil a deÍen-
dê-la.

O OUE FALTA. Falta ao movímen-

tô unitário da clãsse empresarial, en-

tretanto, a pimenta Yerde.oliva que

transforma rnaterial inflamável em ex-

plôsão. Mantendo "estreitos contatos"

(sic) com a área militar, Boosevelt
dos Santos acha que "hoje ainda não
existe ólima" (sic) para intervenção
das ForÇas Arr,nadas no prócesso po-
lítico:

- Falta uma coisa básica: a mobili-
zação da clãsse rnédia, solieitando es-

ta intervenção. Por enquanto, o que
existe é u.m grande descontentamento
pela perda do poder aquisitivo.

E§TOPINS. Na verdade, golpê mili-
tar não está na ordem do dia ou nas
palavras de ordem. Prevê-se a concla-
mação das Forçais Armadas para sus-
tentar a eventual radicalizaçâo de po-
sições:

- Ninguérn* mais cede em questões
de princípio - avisa Ro.osevelt dos
Santos, que Íulmina: - Sabernos que
teremos que negociar para qvitar im-
passe maior mas, a partir de agora, a

maioria é que cor-nanda as r:egocia-

ções.
Os princípios são' amplos, genéri-

9o9 -.o sistema de mercado, a deses-

tatízaéão, o livre comércio, libeidade
para o capital externo - e há eviden-
te preqcupação em não extrapolá
los.para não avançar ern terreno íoo:
vediço no qual não haja unanimida-
de. Semana passada, dirigente empre-
sarial que, n.o Congresso, comandava
seus deputados disparou um recado:

- Ninguém discute aqui sistema de
governo e duração. de mandato. Va-
mos cuidar só daquilo que nos une.

O cenário político, eniretanto preo-
cupa. Muitas lideranÇas ouvidas que-
rem eleição presiQencial em 1988, mas
acharn inviável a convocaÇão de elei'
ções geíai§ logo depois de promulga-
da a nova. Carla," porque deputados,
senadores:e goveinadores do PMDB,

.dono de avassalante maioria no'plei-
to de i986, não 'concordariam. As
mesmas fontes, aliás, assinalam que
não há mais solidariedade com o go-
verno como prerrissa para a negocia-

Ção - "não vamos seEurar o caixão do
Sarney", costuma dizer Roosevelt do§
Santos. À falta de perspectivas palpá-
veis pEra sair da conjugação de ci'ises,

" qualificado indusrial indica o que po-

de ser o estopim da radicalização em-
presarial

. As nLgociações na Constituinte se

esgotam e a derrota no plenár:ib é

iminente.
. No lado econômico, o governo

faz novo congelamento de salários, a

classe média sai às ruas e o Exército
faz outra revolução.

(Relatório Reservado - 9.? 1.87)
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"Existe uma grande campanha contra os

povos indígenas e conüa a lgreja. lsto levou
os bispos da CNBB-Regional Norte I reuni-
dos em assembléia em Manaús ('21 a27.09,
87), a refletirem sobre o significado desses

aconiecimentos. Concluímos que é nossa
obrigacâo esclarecer as cornunidades cristãs e

toda a população o seguinte ;

- As agressões contra a lgreja: calúnias,
ameaças, expulsões de missionários, visam a

invasão. ocupação dos últimos redutos terri-
tori,ais das nações indígenas e seu'extermí-
nio,'por parte dê poderosas empresas capi'

.ta I istas,

; Solidários com estes membros da lgre-
ja atingidos e particularmente com os povos
indígenas, afirmamos com o apóstolo Paulo:

"Se um membro sofrs todôs os membros
comiartilham- o seü sof rimeàto" (1 Cor
12,261.

coNTR lBUrçÃO HISTÓRrCA
DA IGREJA

, Diante dese planejado processo de de.
sintegraçâo e morte que pesa sobre toda.a

. Amazônia, a lgreja reafirmâ sua posição a
favor da Vida e vida em abundância para

esses povos.

Nos 350 anos de presença missionária na

Amazônia, a lgreja fez consistir a evangeli-
zaçâo não só na transmissão da Palavra de

Deus e no conhecimento de Jesus Cristo,
m'as também na defesa da saúde, educaçâo e

crescimento cultural.' Reconhecemos. que

durante essa longa caminhada houve erros,
príncípalmente por omissão, quando ficamos
assistindo passivamente a morte de muitos
povos da Amazônia. Por esses erro§, humil-
demente pedimos perdão. A reflexão e ava-

liação sobre essa exqeriência missionária
levou a lgreja a se empenhar cda vez com
mais coragem num projeto de vida para o§

povos indígenas assumindo a defesa de seus

direitos fundamentaís. Por isso acontece a

caiàpanha difamatória contra ela.

OS AGRESSORES E §EUS OBJETTVO§

A lgreja, em particular o Conselho lndí-
genista Missionário (ClMl), têm acompanha'
do cor4 afli@ e denunciado, nos úhimos

-20 anos, a invasão violentade dezenas de ter'
ritórios indígenas, por estradas, fazendas,
garimpos, projetos de mineraçlIo, hidro'elé'
tricos e outros, destruindo seu patrirnônio,
sem€ando a morte física e cultural etrans'
ferindo as suas terras para a grande empÉesa
privada ou estatal. . .

O mesmo destino estará reservôdo à,s po'
pulações intlíçnas localizadas na Região do
eroleto Calha Norte, que nllo garantindo os

direitos básicos dos povos indígenas, favore-"
ce a invasão de suas terras.

A'campanha gue vem sendo feita agora,
ataca, sobretudo, o trabalho mais positivo
da lgreja e têm urna finalidade muito clara:
não cleixar entrar na.Constituição brasileira

i leís que.defendam as terras e os demais di-
reitos dos povos indígenas.

Para alcançar seus objetivoi servem-se:

- Dos Meios de Cbmunicação .Social, que
facilmente têm seus espaÇos mais abertos
à' meltira e falsidade do que à busca da
verdade;

- do aliciamento de lideranças.indígenas,
provocando a divisão entre os pequ,enos;

- da falsificação e manipulação de docu-
. mentos.

Desviam a atenção do problema central,
que é o respeito aos direitos indígenas, para

um {also temor a missionários "estrangei-
ros", muitos dos quais dedicam gs melhores
anos de sua vida a serviço desses povos.. En-,'
quanto se reprime a açâô pastoral da lgreja,
se introduzem se[tas fanáticfs; eue oferecem
uúa religião deslÍgada da vida. em consonân-
cia óom o sistema opressor e organiza'se um

verdadeiro exército paralelo, a serviço dos

invasores; com proteção oflcíal. 
". 

' ,

CoMPR9MISSO DA IGREJA. ,, ,,, .

Diante cie tudo isto, reafirmamos o nosso

compromhso'de apoiar e defender ,a'vida,
particuiarmente a vida ameaçada dos povos

ind ígenas.

A eles renovamos a nossa solidariedade na

defesa a seus direitos. Alertamos para os pe-

rigos de. uma integração forçada na socieda'

de brasíleira, onde fatalmente sé encontra'
rão em condi@es de inferioridade e estimu-
lamos as comunidades indígenas a sê organi-
zarem,sempre melhor.

Aos. rnissionários manifestaúos nossa ad-
miraçãô e apoio e fazemos um apelo para
qu€, em nome de Jesus Cristo Libertador,
não desanimem, não se deixem intimídar
e apesar de-ordens arbitrárias não abando.
nem seu trabalho,

À sociedade envolvente, em especial aos
pobres da nossà'tàrra, pedimos que não se

deixem influênciar por campanhâs contra
os povos indígenas e'contra a lgreja e que
mantenham q espíritol de Jesus Cristo que
nos faz todos irmãos.

Finalmente quererÍios relembrar e Íazer
nossa! as palavras gue o papa João Paulo I I

dirigiu aos povos indígenas, em Manaus, no
dia 10 de julho de 1980:

.:'Colfio'pli pgderes públicos e outros
reeponsáveis-, os votos que êste en@ntÍo
c'om vocês eu'faço de todo coração, em no-
mç..do Senhor.,rOue,a vocês, ÕuJos antepas'
sados foram os primeiros habitantes desta
terrd, tendo sqbre ela'um partlculai díreito
ao longo dg gêrqçdêi, seja reconhecido o di-
reito de h$itá:la nia paz, na serenidade; sern

o temor, verdadeiro pesadelo, de serem desa'
lojados em benef ício de outrem, mas segurrs
Oê,úi'isÉaçO vitàlqoâ seiá base;. não sornêÍr:
te para sua so5revívêneia, mas'para a pre§er.

vação de sua identidade corxl grupo huma
no, como verdadeiro povo, como verd@eira
naçâo".

Manaus, 27 de setembro de 1Q87"

uM POUCODE NOSSA Hl§'TÓRlA

H0ilEilt r0u0
2s rilo§ 0l til0RTE IIE
: Ola g de outubrg comemora'

ram-se os 20 anos do assassinato
de Ernesto Che Guevua nas &l-
vas da Bolíyia. Na Annrica La-
tina, poucas pe;soas encarnam
tanto quanto. ele.o símbolo da
Homem Novo. Médico, optou pe'
lo§' pobres e abandonou a Argen'
tina para clínicar em leprosá-
rÍos da Amazônia.'

Atendeu também os doentes
maÉ pobres da Guatemala. Até
que, no México, encontrou um
grupo de exílados cubanos gue
pretendia desembarcar na llha
para derrubar a ditadtira de Ful-
gêncío Eatista. Che uniu-se a Fi'
del e a leus companheiros. A
19 de janeiro de. Í959, desfílou
vitorioso pelas ruas de Cuba, os'
tentando o título de Comandan-
te da Revolução.

Parém, Che nãa se a7qau âs

§uas funções, àos #tls títulos, à
imqem rcmântíca de guerrilhei'
ro que ,tanto fascinava os turistas

.s"
GHE SUEUTBT

gn Cuba. Conseg4tíu t/encer as
três serpentes que envol]/em um
mititante potítico:. a vaidade, a
ambição e a prepotência. Anôni-
mo, foi à África assessorar os re-
beldes do Congo, Após breve
rctorno a Cuba, internou-se nas
matas da Bolívia, o coração da
América do Sul.

A lição que ele nos deixa é a' de gue o llomem Novo não é
weflas um pruieto de futuro. É
atgo que já agora dercmos pro-
curar viver na revolucionáría ati-
tude de serviço e sabendo comba-
ter os minis-Pinochets que tanto
eiam rugas em nos;a transpa-
'rência: a inveia, o. ciúrne, a co- ,

brança, a mentira, o ímpeto de
lçvar vantagem. Sobretudo, não
kzer do pavo uma mera figura
de retórica mas, colno Che, mer-
gulhar de corpo e alma lá onde
dfe se encontra, partilhando suas '

d i f ícu ld ad es e cong u istas.

Frei Betto

CNBB-Regional Norte I



P,O. §E IFIRTTIT HÍl I{ÍIRTE.illIAIlE§TE
A nrrt*ente a Executiva Nacional

-da PO desenvolve um plano de visitas
regíonais_, para animaÇão das eqúipes
locais-e .melhor entendimento da rea.
lidade que caracteriza cada Região.
Durante o mês de agosto/87 coube a
mim fazer um e*tunio giro pelos Es-

tados do Cearét, Piauí, Maranhão, Pará

e Amazonas, em substituição ao Pe.

Agostinho Pretto que é o assistente
nacional.

Numa vísão globai, essa imensa ex-
tensão do território brasileiro, além
dos intermináveis e cruéis conflitos
de terra e o extermínio das nações
indígenas, apresenta agora uma nová
questão : a industrial izqão.

As grandes jazidas de .minério (en-
tre as maiores do mundo), localizadas
principalmente no Estado do Pará,
atraíram a cobiça de mineradoras
multinacíonais e despertaram interes-
ses econômicos internabionais. Com a
implantaçâo de uma infraestrutura gi-

gantesca de Comunicações, Portos,
Transportes e Energia realizada pelo
governo brasileiro, já estão operando
poderosos complexos industriais de
alumínio, como a Albrás e a Alcoa."
Blevemente entrarão em fu nciona-
mento as primeiras usinas de ferro-
gusa, espalhadas em diversas cidades
do Maranhâo que, por sua vez, vão
necessitar de mão-de-obra qualificada
para produção do carvão vegetal.

, As fam ílias camponesas que tiveram
suas terras desapropríadas, passaram a
engrossar as fileiras dos trabalhadores
assaÍariados, sem qualiÍicaçâo proÍís.
síonal, e por isso tantos estão empre-
gadós corno sub-empregados, ou de-
sempregados, pouco ou nada usufruin-
do das riquezas produzidas, que mais
se destinam à exportação.

Neste novo contexto social, a Pas-

tora[ Operária já se faz presente na
Região, como um serviço à classe tra,
balhadora. Enquanto os grandes Proje-
tos contemplaram apenas a lucrativi-

AS§INATUBA Al,lUAN- - C6 2oo;oo
. ÂsgxlruRa DE APoto - cz$ soo,oo

A PÀBTIR OE 10 ASS; - Czg 160,00
PARAO EXTERIOR - T.lS8,10.
AVULSO - Cz$20,00

Envb sua contrlbuhão para:
SECRETAF]ADO NACIONAL
DA PASTPRAL OPERAR'A

Av. Pres. Kennedy 1861/11
25,020 - Duque de Caxias - RJ - tel.: 771-3/,59

dade econômica, a PO foi a prirneira a

voltar-se para os interesses dos traba-
lhadores, inspirada no Evangelho. Fiel
a seu método próprio - Prática-Ieo-
riaPrática - procura Íazer emergir
nele§ a consciência da sua dignidade,
e coloca-se como um espaÇo aberto
de permanente reÍlexão, no sentido
da organízaÇão e das lutas.

É animador constatar - e disso me
faço testemunha - que lideranças sin-
dicais e populares. ao lado de inúme-
ros agentes pastorais, se, dão conta

Estou acrevendo parei pdír'que voés encerrem a minna a§inatu'
ra.do Boletim da CPO'Nacíonal. Os motivo§ são os squintes: ao mesmo

tempo que assinei o BoÍetim d9 CP!, a.ssinei o.Boletim.da C.UT Nacio'
nal. Durante *si tempo tive dificuldde para ler os dois boletins, poís

tnbatho numa firma e trabalho em casa - a mínha 65,posa §empre tra-

batha e não pode asumir sozinha o serviço em casa. Por isso decidí assi'

nar apenas um e.fiquei com o da CUT. Já que não eitou participando na
PO, apqtas de alguns encontrcs. Afirmo gue'a PO sempie foi uma for-
ça, pois é nela que a gente bu§ca força para resistir às lutas por uma
nova sociedade (melhoirs nlários, sindicatos livra, organização nas

associações de moradores, unífu com a famíiia etc.)

Entre todos boletins da PO, g'uero dizer que gostei mais daquele
que falava sobre a qiatão da militância nos movimêntos e a família.
Acho gue a PO deve invest:ir muito Írer;sa questão, porque muitas pcr-

soas se empolgAm ffim 65;sa luta e às vezes esgu*em do relacionamento
am a farnÍlia. E chegam a ignorar a importa'ncia da viÉncía com a fa'
mília. & quísermos fazer uma sociedade iusta, fraterna; igualitáría,on'
de as pasoas uivam felizes precísamos começar em casa.

Aconteceu comigo isto e atté hoie Éí,tou lutando para viver a parti'
lha, a começar em casat na minha rua, e no trabalho,

, Estou eqotando o tempo gue tenho para escrever.

Aíirmo que' *tatnos de'mãos dadas com wcês, construindo o
reino de nosso Pai.

Lorival Paulo Reitz

da importância e urgência de uma pm-
toral específca junto aos trabalhado-
res. Não são poucos os que se empe-
nham seiiamente em fazer nascer a
PO ou acompanham a caminhada da
sua afirmação nas cidades da Região. ,

Não há como não render-se à essa
evidência. O Norte e o Nordeste me-
recem, hoje, especial atenção da Exe-
cutiva Nacional, que já pensa numa
permanência maior dos militantes li-
berados em visitas à Região.

Pe. Armindo Cattelan

Joinville,22 de julln de 1987

Á,1fu & r
Companheiros da CPO,
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DÍUIIN.EXTERTA
E S0G]AHSM0

dÍvidaUma das palávras de ordem mais utilÀ
zadas pelap forças de,oposição à "Nova" /

Repúb1ica é a do não Pagamento
externa

PARA REFLETIR EM GRUPO

l. 0 que PressuPõe, a Palavra 
'de

2. Temos alguna Prática social
todos os trabalhadores nesta

orden: "não Pagamento da
coerente capaz de envolver
. bandeira de luta?.

dívida externa"?
ativanente

Trata-se, então, de traduzir Parâ a

prática as paiavras de ordem tiradas n?i
reuniões. Nesse momento' surÚe a grande '/
dificuldade: como fazê-!o? A resposta - é

iimàies: a questão da dívida externa'é., g
cima de tudo, umâ':questão polÍticá globS'}
do capitalismo e, como tal, somente p99e

ser'enfrentada de forma global a partir
da ruptura eom esse.mesmo capitalismo. V§
jã*ór-" questão mais de peltq para que. 7
[ossamos'compreender o verdadeiro qentido
dessas palavras

'vimos, ao Longo de nossa convexsa, /
que a dÍvida externa brasilej'ra e latino-
-americàna se:constituíu desde o século /
XVI. moldando a economla e a sociedade de

nosáos'paÍses. A dÍvida externa produziu/'
e segue produzindo, de um lado, a riqueza
mais-ostensiüa e absurda; de outro, a mi-

séria mais amarga e vergonhósa.-Vimos, {
também, que, a a[ual riqueza do Primeiro ,/

Mundo (os paÍse9 lcapitalÍstas industrial-
mente avançados) é produzLda e continua -
mente alimãntada pelos recursos transferi
dos para o exterior sob a forma de dívida
externa. Dito de outra forma: a riqueza /
do Primeiro Mundo não po-de existir sem a

misérià da elasse trabalhadoxa.brasileira
e latino-americana

Conforme discutimos anteriormente, a

dÍvida externa está ligada profundamente/
a um modelo de desenvoLvimento eeonômico/

-que privilegia no máximo de 2O% da popu'l g

cão brasileira. A ligação da eeononÍia brg
áiteira com a internacional é fortÍssima;
trats-se, na verdade, de um modelo asso -
çiado e áependente em face aos grandes /.

àentros'do'Pimeiro Mundo. Esses centros /



g _9^u: 
e 3ue r.i<ís ye^ ôs É.A7;Ep sE, Dg,pots Di§o,

o FMI VlÊR AOUI E FEêüIAR lâ§o TUDo a;
ÁlÍaAfylE penpapo?

não aceitarão serenamente a decisão de pu
ra e simplesmente rompermos o laço de del
pendência. Para que possamos fazê-Lo, há/
que se eonstruir de§de já as condições po
lítÍcas que sustentem esse ato de soberal
nia. E essas condições são o oposto daque
las vigentes sob o capitalismo brasileir§
hoje e sempre

Se formos verdadeiramente à raiz da/
questão, vereÍnos que temos recursos inter
nos capazes de viabilizar nosso crescimen
to acelerado. Esses rêcursos, contudo, en
contram-se nas mãos dos banqueiros, dos /
latifundiários, dos grandes industriais e
comerciantes. Esses recursos encontram-se
nas mãos da burguesia toQa poderosa, que/
detém o poder econômico e polítÍco em nos
so país. Se desejarmos colocar esses re I
cursos-pratÍcamente infinitos a serviço /
dos .trabalhadores, deveremos então trans-
formar integralmente o. Brasil, nele cons-
truindo uma socÍedade socialista. Somente

essa sociedade soeialista, construÍda pe-
la maioria esmagadora dos trabalhadores,/
poderá crÍar as condições'econômieas, po-
1at .lÍticas e socÍais para que a'riqueza exis
tente no PaÍs possa fÍnanciar o crescimeõ
to da economia, na cidade e no campo. Sol-
mente assim, os trabalhadores usufruirão,/
plenamente da riqueza que produzem coti-
dianamente com suas mãos e seu coração.

Dessa forma, continuar a falar em /
não pagamento da.dÍvida externa sem colo-
car na ordem do dia a questão so socialis
mo do Brasil nãq passa de mentira grosseT
ra, mentila que deve ser rejeitada pelos7
trabalhadores. E o socialismo, para sur -gir, para se fazer vitorioso eomo forma /
nova de vÍver e produzir, surge inevita -,'
velmente da superação da exploração capi-
talista. Eis.a tarefa que temos em nossas
mãos; em torno dela, devemos nos reunir e
eonstruir esse mundo novo que há tanto /
terirpo sonhamos

PARA REFLETIR EM GRUPO

l. Que desafiss nos levanta a reflexão deste encarte?
2. Que tarefas devenos executar a .cutto, a médio e a longorprazo para

irmo§ Ímplantando desde já o socialismo.e não pagarmos a dívida externa?

José Fernandes Dias
CFDAC,/R.''I
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A "oívida externa" atribuída aos povos
latÍno-americanos é umablasfêmia contra Deus e um
crime de genocídio contra a família humana.

Situada e analisada no contexto do mundo judaÍco-
cristão, a "dívida externa" é o grande pecado do
Primeiro Mundo.

Judeus e cristãos proclamam a soberanía de Deus
sobre tudo o que existe. Tudo é obra de suas mãos' Céus

e Terra cantam a sua glória. O esplendor da criação e o
encanto do rosto de r-rma criança são reflexos da grandeza
e da beleza do Deus da Vida.

Na Lei de Moisés e no Évangelho, Deus fez
radicalmente tudo para todos. No Sinai e na Montanha
das Bem-aventuranÇas, o Estatuto de Deus determina
que a terra seja livre, como deve ser livre o mais
pequenino do filho dos homens, órfãos ou estrangeiros.

A "d ívida externa" é a negaÇão da Herança de
Moisés e de Cristo. É a maldição na terra: geme a prÓpria
natureza, saqueada e corrompida; desfalecem crianças
famintas e abandonadas nos monturos de lixo.

A "dívida externa" é a exaitação da idolatria do
Bezerro de Ouro.

lf o oro..rso colonizador da América Latina, a
"dívida externa" sempre significou o saque das riquezas
do solo e do sub-solo;exploraÇâo do trabalho humano;
destruição da cultura, da liberdade e da vida.

Em nossos dias, a implantação da usura sÓrdida e
iníqua através db financiamento do "nosso'f
desenvolvimento; injetando-se recursos imensos para os
projetos dos governos autoritários, corruptos e tiranos.
Tudo pago com altíssimas taxas de juro, carregando-sê
para os celeiros e cofres do Primeiro Mundo a
abundáncia do§ Írutos da terra, as riquezas extraídas ou
produzidas pelo trabalho explorado com a mais refinada
perfídia e cinismo.

Em 1984, os países latino-americanos "deviam"
36&bilhões de dólares. Cada uma de nossas crianças
nasce devendo mil dólares no primeiro dia de vida! No
mesmo ano, além de tudo o que foi colhido, produzido
e exportado, foram remetidos para o exterior os lucros
acompanhados de 40 bilhões de dólares como
"pagamento" dos juros da "d ívida".

Para se ter uma idéia do que poderia ser feito pela
vida do povo, soinente com os juros, proponho um
exemplo. Ao câmbio de 15 cruzados por dólar,
poderiam ter sido construídas, naquele ano, 3 milhões
de casas populares, a um custo de 200 mil cruzados
cada.

DÍUIDA EXTER]IA. PEGADtl IItl I3 MUilDtl

f"âffifir?S,r,CADÉFA Tüút(|
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A "orr,ou externa", melhor def inida como
"eterna" não pode ser paga! Não deve ser paga! Aqueles
a quem "devemos" são credores de nossa miséria. O
pagamento da "dívida" é uma blasfêmia contra Deus e
um pecado contra a vida do povo. Em 1992, quinto
centenário da "evangelização" da América Latina, deve
ser proclamado pelos cristãos um "Ano de Graça" ou o
JUBILEU. (Confira Êxodo 21,1-11 e 23,10-12;
Deuteronômio 15,1-9; Levítico 25,8 a 55; Jeremias
34,8-22; Éxodo 22,21-23; Lucas 4,18-19).

Durante o Jubileu, nossos credores reduzirão os
gastos com armamentos de guerra (900 bilhões de
dólares anualmente) e farão'um jejum correspondente a
1o/o do produto interno de seus países.

D .u, será louvado ! As crianças dançarão cheias de
vida, abênçoadas pelo sorriso das mãqs e dos velhinhos!

+ Mauro Morell,
(lo Bispo da tgreja Catótica Apostólica

de Confissão Romana em Duque de Caxiat
e S. João dp Meriti, RJt



MÍlMEilTÍl PtlIÍTIGtl
O msmento atual é de incer-

tezas e mm implicações políti-
cas ga\€s. Fodemos anúsá-lo a
partir de dois grandes cenários.
Determinar suas contradições,
os atores e os fato§, e suas inter-
relações. Estes cenários não sib
contrapostos nem paralelos, ti-
po "Brasil real X Brasil oficial'l
Ámbos são reais, com caracte-
rísticas diferentes, ê, consti-
tuem uma totúdade. São as
duas faces da mesma moeda.

CONGRESSO
CONST!TUINTE

O primeiro cenário é o do
CONGRESSO CONSTITT'IN.
TE,instalado eà 1q de feverei-
ro, como fruto da atual transi-
ção conservadora. Vejamos
suas características e contradi-
ções através de xta composição
pal{ticar e svas^conenÍes polí-
tico-ideológicas' .

O Congresso Constituinte
foi apenas instalado, contudo,
alguns fatos e atores se desta-
cam. No discuno de abedura, a
frase que calaç1,erla,a o espírito
da transição e da própria Cons-
tituinte: "Por via da concilia-
ção, se encerrdum ciclo revoht-
cbnário !". Destacam-se, a vo-
tação do presidente da Consti-
tuinte (Ulisses Guimarães), so-
bre os biônicos, o papel do Se-
nado e da Câmara, o Regimen-
to Interno. Todos revelam uma
aliança muito poderosa dos
"donos do poder".

O debate iniciado sobre a
soberania da Constituinte em
relação à Constituinte em ü-
gor, revelou o possível camry
de alianças que poderá ocorrer,
em tomo de alguns temas e/ou
questões. Dois bloms se articu-
laram: de um lado, apoiando a
tese da soberania, PT, PDT,
PCB, PCdoB e a esquerda do
PMDB. Do.outro lado, defen-
dendo a Vrnstituição atual,
PFL, PDS, PTB, PLe os mode-
rados do PMDB. Este últirno
blom foi chamado de "Bloco
Tancredo Neves" e, segundo o
lÍder do PFL, Carlos Chiarelli,
representa uma articulação do

Púício do Planalto. C,onstata-
se, assim, a possibilidade de um
bloco democrrítico que poderá
vir a ter de 50 a 150 parlamen-

CRISE

O segundo cenário é o da
CRISE. Tende a ser aberto, de

rua, talvez de massa, social e,
sení dominante em relação ao
cenário Constituinte Congres-
sual. Comó caracterizar este
ceruíd,o?

Em janeiro deste ano, um
grupo de asessoria a Multina-
cionais de{iniu a situ4ão do
Brasil da seguinte forma: "in-
tensa desorganzryb do gorrer-
no, coÍn -66nlies e falta de
regras, cria um quadro de flu-
tu4ão de poder e crise de go-
vernabilidade", "esgotamento
de legitimidade do governo",
"fragmenlação da elite políti
ca" e "deterioração sociôeco-
nômica". Conclü euê, "a
administração Sarrqey não dis-
põe de uma estratégia dç longo
pÍazo".

Ouais os indicadores
desse Cenário?

Inicialmente, o f,rm do Plano
Cruzado, sobretudo a partir do
Pacote de novembro. Signiflr-
cando a volta da inflação (a-
neiro 16,20/o; fevereiro 25"Á), o
disparo do gatilho salarial; a
volta da ciranda financeira (u-

ros de 500% anuais, overnight
23% mensais), queima de 5 bi-
It6es de dólare§ de reserva, di-
minuição do saldo comercial de

I bilhão de dólares para 100
milhões de dólares mensais;
descongelamento geral dos pre-
ços (dos 2400 produtos tabela-

4gl du SUNAB, restam apenas
65), as pressões patronaií pelo
descongelamento dos preços
(escalada desde a maqüiagám
de produtos, ao ágio, a fatã ae
produtos, até o lúaute - tipo
MC Donald's e amanifestação
dos rurais dia 12 de fevereiro
em BrasÍlia), queda dos inves-
timentos externos (hoje, abai-
xo dos 100 milhões de dólares,
eÍn vez dos 2 bilhões de dóla-
res), crise de abasteciments,
filas, ágio, desvalorização do
cruzado, sinais de recessão
(queda do emprego e produ-
ção, perda do salário real). No
aspecto soçial 77 milhões de
pessoÍrs em miséria absoluta, 17
milhões recebendo até I salário
mínimo de 58 dólares, o mais
baixo da América I^atina.

Em relação à Díüda Exter-
na, foi realizado um acordo
com o Clube de Paris reescalo-
nando 4 bilhões de dólares,
sem acordo formal com o FMI.
Fato louvado perla imprensa
como uma grande vitória do
Ministro Funaro. A ameaça de

tares, dependendo das questõ€s
em rotação. Por exemplo, na
votaçiio do papel dos bíinicos,
126 parlamentares votaram
contra.

A manifestação popular, no
lQ de fevereiro, Íicou restrita
as imediações do Congiesso.
CUT, CGT, CONTAG, PLENA.
RIA PRÓ PARTICIPAÇÃO
HPULAR, etc., rcalu;ar:rnt
manifestaçfu, enquanto o povo
era cercado pot 12 mil policiais
e o Crmando Militar do Planal-
to §stava de prontidão.

Para o bloco liberal-conser-
vador, a duração da C.onstituin-
te deve ser a mais curta possí-
vel. Em 1.986, Marco Maciel de-
fendia I ano, hoje defende até
7 de setembro ou 15 de novem-
bro. Neste sentido, há pressões
internas e externas dos lobbies.
As multinacionais desejam rapi-
damente um quadro estável
para seus investimentos. A Cri-
se econômica pode conduzir a
um cenário de mobilização po-
pular.

Este é o primeiro cenário,
fechado, conservador, congres-
sual e, por enquanto, dominan-
te.

coMPosr ÇÁo po L rT r cA Do coNG B ESso coNsT tTU r NTE

PARTIDOS

PMDB
PFL
FDS
PDT
FTB
PT
PL
PCdoB
pDc
rcB
PSB
DCn

TOTAL GERAL

DEPUTADOS

260
116
32
24
17
16
6
6
E

J
1

1

447

SENADOHES

46
15
5
2
1

1

1
1

n

TOTAL

g)6
131
37
26
18
16

7
6
6
3
2
1

559

%

i2',1 7s,1%

6,6
4,6
3,2
3,0
1,2
1p
rp
0,5

0,3
o,2

100,0
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CoRRENTESlCOruSrrrutNTESlx
Direita e uhradireita I 122 | 21 ,g

(liberais)

Centro+squerda | 4l

(reacio nários) I IttCentrodireita I 99 | 17,7(conservdores) 
I Icentro. I ,a6 I 41,s

8.5
(liberais-progressistas) I

Esquerda I ,,



Frmaro de retirar ÍN reseÍvÍls
brasileiras dos bancos ociden-
tais, levou à conclusfo deste
acordo de úftima hora. À po-
pulação do país, resta saber
qud reservas são estas? E, corno
será estancada a sangria exter-
na, pois, pagamos só de juros
entre 1980 e 1985,56 bilhões
de dólares.

Os atores deste cenário mo-
vem{e em contradições. Do la-
do dos "de cima", as divergên-
cias na área econôrnica (Fazen-
da, Planejamento, Banco Cen-
tral, Banco do Brasil, Traba-
lho). e consequente paralisia e
a indecisão de iniciativas. Os
patrões assumem, então, o va-
zio de poder determinando a
política econômica, sobretudo
de preços (lucros). Destes mi-
nistros (Sayad, Funaro, Bra-
chet, Pazzianatto, etc.) quan-
tos sobreviverão à reforma mi-
nisterial de março, com a possê
dos govemadores?

Do lado dos 'ode baixo", as
greves, perplexidades, sufoco,
filas, etc. A resistência se esbo-

çando. O pacto social foi con-
gelado, implodido pelos pa-
trões. O gor/erno não negocia
pontos fundamentais (por ex.:
Salário Mínimo). Como disse
Meneghelli, da CUT, é para
"discutir o tamanho da corda
para enforcar o trabalhador".

A expectativa é de mais um
Cruzado, üa decreto-lei. A eco-
nomia já está fora dos trilhos
ou descarrilhando. Espera+e
um quadro de estagflaçdo (re-
cessão + hiperinflação), ou
uma taxa mrnima de cresci-
rnento econômico. Seja como
for, os trabalhadores vão pagar
o pato, pois os bandidos desta
história são os preços e as vÍti-
mas os assalariados"

Como este dois cenários
se relacionam? Como um
influi no outro?

A crise e@nômica, poÍ sua
natuÍeza, se desdsbrará num
contexto de crise político-so-
cial, tomando*e dominante no
contexto global. Estabelecerá
as condições gerú para o avan-
ço das lutas sociais, atingindo
de cheio o cenário congressual
que pasará, então, a refletir as
grandes questõc sociais, e, im-
pulsionandoo a assumir uÍn ca-
ráter aberto e dinâmico. A pos-
sibilidade de coexistência da
crise geral e da Constituinte
deixa em aberto cenários alter-
nativos:

- democratização plena do
país;

- retrocesso político;
- acomodação das forças

políticas num pacto con-
servador"

Tendo csmo pano de fundo
o contexto da crise, a articula-
ção política dos dôis cenários,
das lutas articuladas em duas
frentes, apresenta{e como a es-
tatégiz principal das forças po-
pularesdemocráticas:

Numa frente, a luta de um
"bloco democrátioo" na
Constituinte.
Noutra frente, a pres§ão po-
pular organizada como eixo
central.
Urge retomar uma campa-

nha de mobilização popular
que resgate, num nível supe-

4or, a Campanha dasDiretasjá.
Criar.. meios de comunicação
entre o congresso e a sociedade.

De início, pÍessionar na
questão do Regimento Intemo
da Constituinle, incluindo a re-
vogação do "entulho autoritá.
rio". Nestê sentido, o ilfo vimm-
to hó-Participação Populor na
Constituinte estabebceu pon-
tos importantes:

1. Que o Congresso Consti-
tuinte tenha prazo de um ano
para concluir seus trabalhos.

2. Que os senadores eleitos
em 82 tenham direito a voz,
mas não tenham direito a voto.

3. Que as entidades da socie-
dade civil, aÍins com os temÍ§
tratados, sejam convocadas a
participar das discussões das
comissões do Congresso Consti-
tuinte.

4.Qou seja garantido, atra-
ves de legislação especíÍica, a
expressão dessas entidades so-
bre esses temas, nos jomais, rá-
dios, redes de televisão, duran-
te os trabalhos do C,ongresso
Constituinte.

5. Que o Congroso Consti-
tuinte acolha propostas e nor-
mas constitucionais, subscritas
por um número signiÍicativo de
cidadãos (mais de trinta mil ci-
dadãos ou pelo mínimo de
duas entidades civis que con-
greguem, juntas, trinta mil ou
mais socios).

6.Que durante o funciona-
mento do Congresso Consti-
tuinte a função legislativa ordi-
nária seja exclusiva do Congres-
so.

7. Que a promulgação da
Constituição seja condicionada
a referendo popular e seus itens
controvertidos, submetidos a
plebiscito. i

Algumas formas de pressão
popular foram apontadas em
debates sobre a luta constituin-
te:

- Criar forum popular de
debates para acompanhar
o Congresso Constituinte;

- prcmover encontros de
entidades da sociedade
civil e movimentos so-
ciais;

- criar plenárias mnstituin-
tes (comitês);

- articular a ida de delega-
@es à Brasília, em torno

de temas específicos (ter-
ra, greve, liberdade sindi-
cal, etc.);

- articulação estadual/re-
gionai/dos comitês cons-
tituintes;

- rede de articulação regio-
nal/nacional com üstas
âs informagões da Consti
tuinte;

- assembléias populares
municipaisi estaduais ;

- debates com constituin-
tes e moümentos sociais
(bancadas nos estados);

- petições populares, aero-
gramÍrs, telegramas;

- debates acompanhando,
as transmissões da Cons-
tituinte;

- recepção nos aeroportos
aos constituintes (nos es-
tados).

O processo Constituinte no
seu aspecto de luta pela cidada-
nia, enquanto avanço da orga-
nização, consciência, direitos e
mobilização dos moúmentos
populares, deverá se estender
além da prornulgação da Cons-
tituição. Aprovando-se o refe-
rendo popular e a aceitação de
propostas da sociedade (ponto
5), abre+e um campo imenso
de posibilidades para a luta
política.

Surgem pela frente, as elei-
ções municipais 1988, com
toda a questão da reforma ur-
bana (poder popular, gestão
dos serviços sociais, prefeitura)
e a Constitúção dos Municí-
pios. A elaboração das Consti-
tuições dos Btados pode ser
um momento de mobilização e
elaboração de teses constitucio-
nais por parte da sociedade ci-
ü1. 1970, ano das eleições ge-
rais. E, fica espaço para elei-
ções diretas para presidente, o
que deveria ocorrer já !

Cláudio Nascimmto

ÍlS SETE PÍlUÍl§ DA§ MISSÍ|ES
No Rio Grande do Sul, perto da

atual divisa com a Argentina,osiesuí
tas criaram aldeias para os índios.

Lá todos trabalhavam para o bem
da comunidde. Os índios entre si ti'
nham os próprios funcionários.

O que era produzido pelo trabalho
de todos era distribuído às famílias,
co nforme suas necessídad es.

Não havia nem pobr6, nem ricos,
não havia moeda. . . todos eram iguais.
Nos terrítórios ocupados pelos thdios
havia sempre conflito, pois os colonos
q ueriam co nt ro lar, escraví zar os ín d íos,
tomar suas terras tão ricas.

Em 1756, Espanha e Partugal fize-
ram um acordo destes territorio§. Por
esse decreto o terrítório dos Sete Po'

vos das Míssões, onde as índios ti-
nham suas repúblicas, passaria para
Portugal.

Os ndios deveriam deixar as terras
e as aldeias

Quando os índios souberam o que
os esperava, assim se expr*saram,
através de seus chefes: "Como Poderá
a vontade de Deus ser que vós tomeis
e arruíneí§ tudo o que nos pertence?
Aquílo que possuímos é exclusívamen-
te o fruto de nossas fadigas, e o reí
não nos deu coisa alguma. . . Não so-
mos apenàs os sefe povos da margem
esquerda, mas doze outras reduÇões
estão decididas a sacríficar-se conosco
desde que tenteís apoderar-vos de nos'
sas terras. . .".

Apesar da ínferioridade nos arma-
mentos, os índios r$istíram a atagues
isolados ou caniugdos de portugueses
e espanhóis até 1767, graÇas à sua te'
nacidade na luta, suas táticas e graças
a chefe como Sepé Tiaraiu.

Em í 759, os iesuítas, que aqoiavam
os índíos, por ordem do marquês de
Pombal faram expulsos de Portugal e
demais domínÍos do reína. A repres'
são e matanÇa dos índios cantinuou
com maior intensidade. Em Poucas
arro§, es§es poÜos foram díspersados,
escravizados e espalíados de seu gado
e suas terras.

CEHILA.POPULAR
(Calendário do Povo

Latino'americano, EF)
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GÍllISTITUIl{TE
Logo em seu primeiro dia de fun-

cionamento, a Constituinte deu a sua
primeira mancada: resolvgu que os
Senadores eleitos em 1982, terão di-
reito de voto na elaboração de nossa
próxima Constituição. Trata-se, sem
dúvida, de uma decisão equlvocada e

um desrespeito ao povo.

Já nos havia sido imposto o fato
da Constituinte não ser exclusiva,
como queria a grande maioria dos
brasileiros. Não bastasse isto, como
aceitar que dela participe quern não
foi escolhido para exercer esta tare-
fa? Todos sabemos que a eleiÇão dos
Constituintes ocorreu em 1986. Lo-
go, os senadores eleitos em 1982 não
têm poderes legítimos para desempe-
nhar o papel de Constituinte. O man-
dato que receberam do povo é exclu-
sivo para participarem do Senado,
não para escrever a Constituição.

De qualquer forma, o episodio nos
permite tirar duas conclusões impor-
tantes. A primeira é a da força dos
conservadores na Constituinte e da
insensibilidade desse grupo aos an-
seios populares. A segunda conclu'
são é que aproximadamente uma
centena ou um quinto dos Consti-
tuintes podem ser considerados sen-
síveis às teses progressistas. Afinal,
cento e vinte e seis (126) parlamenta-
res votaram contra a participaÇão dos
Senadores eleitos em 1982.

Porém, so haverá chances de êxito
na dura tarefa de enfrentar a maioria
"do outro lado", se tiverem o índis-
pensável apoio da pressão popular. É

preciso que os trabalhadores estejam
atentos e organizados. A Constituin-
te deve ser submetida a Permanente
vig ilância.- PlínÍo Arruda SamPaio

Em novembro de 1986, Por oca'
sião das comemorações dos 10 anos
da CPO Nacional, a Pastoral Operária
de Goiás fez a avaliação de sua cami-
nhada no estado.

Constatou que, ao surgir em Goiás,
a Pastoral Operária pretendia ser uma
presença da lgreia entre os trabalha-
dores e dos trabalhdora dentro da
lgreia; reunir trabalhdores cristãos
para, anímados na fé,díscutir os pn'
blemas de sua classe e raolvê'los.

A Pastoral Operária Goiana surgiu
numa época de forte arrocho salarial,
altíssimo índice de desemprqo e ro'
tatividade de mãode-obra. Sob um
governo estadual biônico e repressão
poticiat sobre os movimentos popula-
res. Era a época da ditadura militar. . .

Os principais acontecimentos, gue
marcaram a PO nestes anos foram:

- O fato de, em 1981, a PO se tor-
nar prioridade no Plano Pastoral
da arquídíocese de Goiânía;

- a partícipação de militantes da PO
na discussão e artículação da PrÓ'
CIJT de Goiás;

- o surgimento da oposição síndical
na construfio civil;

- a desartículação da CPO Por um
período de 4 meses Por causa de

_ uma crise interna.

lVestes anos a PO investiu mais no
apoio âs lutas dos trabalhadores,
principalmente da Construção Civíl e
na formaÇão de lideranças.

Atualmente só existe um gruPo de
PO em Goíás. Está em GoÍânia (nes-

tes anos desapareceram 7 gruPos).
Dele panicipam de l2 a I 5 Pessoas.

Ao analísar o momento nacional, a
Assembléia destaoou como grandes
questões.'

- Reforma Agrária e Urbana;

- Constituínte;
- liberdade e autonomia sindical,40

horas semanais, estabilidade no
emprqo;

- crise econômica;

- fortalecimento do Poder PoPular;
- projeto polítíco alternatiw dos

t raba I hado res à soc ied ad e b rasi I eí ra

Ao mesmo tempo víu como c,on'
tradições da PO diante dasas qux'
tões:

- O desconhecimento político;
- a falta de assessores;

- grande parte da híerarquía eclxial
que ainda não se comqrometeu
com a luta dos trabalhadores;

- a falta de uma pastoral Político'
partidária;

- o prdomínÍo nos trabalhadorx
da consciência índividual sobre a
conscíência coletiva.

Estudando profundamente víu que
o compromisso da fé cristã em qvan'
gelizar o mundo do trabalho é qu.e
-nos faz ser Po. Destacou como papel
da PO:

- Formar os trabalhdorx Para que
adquÍram conscíência de classe e
assumam as questões Polítícas e
po I ít ico -part id árias ;

- ser espaço de reflexos e forcalecí'
mento da fé cristã;

- acompanhar os companheiros que
assumem a luta.

constatou que enquanto PO, ain'
da temos dificuldades em saber qual
é nosso papel entre os dÍferentes gru'
pos políticos, como nos relacionar
com os mesmos dentro do movimen-
to síndical e popular.

A Assembléia tírou como ativida-
de a curto prazo:

- Enorossàr o Movimento Nacional
Pró-Partícipação Poputar na Cons'
tituinte;

- lnvestir na formação Permanente
de líderanÇas;

- apoío e presença nas reivindica-
ções salariaís e oposíções sindícais.
Á longo prazo vlçt que devemos lu'

tar pela õonstrução do poder político
popular democráticQ e da nova socíe'
dade.

Á1tl* J* Brfr*l,

ASSINATURA ANUAL - Cz$ 30,00
ASSINATURA DE APOIO - Cz$ 100,00
A PABTIR DE í0 ASS. - Cz$ 25,00
PARA O EXTERIOR - US$ 10.
AVULSO - Cz$ 3,00

Envie sua contribuiÇão para:
SECRETARIADO NACIONAL
DA PASTORAL OPERÁRIA

Av, Pres, Kennedy 1 861 /1 1

25.020 - Duque de Caxias - RJ - tel': 771-3459
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APB ESE lITICIÍI
A dívida e-xterna tonou conta do dia-a

-dia do brasileiro. Muito trabalhadol
vai dando seus palpites: Pagal Não pagal
Mas poucos conhecern as consequências do
seu pagattênto ou não-paganr:nto [Era c
trabalhador. A rnaioria não está analisan
do profundanente a questão.

Conxc cornpreender corretam=nt-e esta
questão, ssn dúvida comple-xa, até agora
considerada propriedade excl-usiva de çlc-
Iíticos e técnicos cornpetentes?

Diante disso, o Boletim ala CpO t{acio-
naI, assessorado pelos econornistas Jcsé
Fernandes Dias e Piragibe Castro Alves
(CDAC) e Marcos Arruda (CmlPIÀ), deci -
diu publicar, mensalnente, qn 1987, uÍla
série de 1I encartes sobre a questão da
dÍvida e-xterna e assim terern condições
de se trrcsicionare:n diante dela com rnis
objetividade.

Nesta série de encartes conhecerêJrlos
a_ferramenta que usarelrrcs para estudar a
dívida externa. Vere-nxcs a quern interessa

VONTÁDE, ^\.
ttÃo ueXfrvm

e coilto se faz a dívida e-xterna. Discuti-
ref,rps a dívida externa e noratória, re-
cessão, imperialismo, polÍticas nacio-nais, (flq5)eflprego, Constituinte, traba-
thadores. Esses encartes serão feitos pa
ra serê-rn estudad-os em grupo, usando o nÉ
todo prática-lleoria-prática (p-fp)

PARA REFLETIR EM GRUPO

r- Devem os trabalhadores brasileiros discutir a dívida externa?
Por quê?

2- como podemos compreender corretamente a dívida externa?
]- Que desafios a dÍvida externa nos i-mpõe?

- como nós trabalhadores devemos enfrentar esses desafios?

ll{lclAllD0 A c0iluEnsf,...

Sim, a dÍvida externa interessa acima
de tudo acs trabalhadores. 0s gigantes -
cos recursos transferidos há muitos e
muitos anos para o exterior permitiram
(e premitem) o desenvolvimento dos paÍ-
ses eapitalistas mais avançados. Por ou-
tro 1ado, essa transferêncÍa de recursos
tem como contrapartida, a nÍvel dos paÍ-
ses ditos subdesenvolvidos (ou "em vias
de desenvolvimento"), a niiséria, a fome,

as péssimas condições de vida das gran-
des massas de trabalhadores. Em resuno ,
a dÍvida externa viabiliza umas das ca-
racteríticas básicas do capitalismo, ou
seja, a profunda desigualdade econômica,
poJ-Ítica e social entre os países. E, â-
cima de Ludo, no interior desses países,
essa transferência de recursos, marca re
gistrada do capitalismo, gera a crescen:
te desigualdade entre as classes sociais



Uma velha questão... sempre nova

A dÍvida externa não é nova. De fato,
se falarmos a verdade, começa no Bras_i-l
por volta de 1510. À poca, os col_onizado
res portugueses comeÇaram a utilizar õ
capital comercial holandês para o finan-
cÍamento da cana-de-açúear. De um 1ado,
senhores de engenho ricr:s; de outro, es-
cravos miseráveis. Todas as etapas do
processo produtivo passaram a depender
essencialmente de decisões externas. Ao
longo de mais de quatrocentos anos, esse
processo de dependência assumiu assumiu
a formar por exemplo, das grandes empre-
sas multinacicnais (Volkswagen, Fiat etc)

Essas considerações iniciais, que se-
rão retomadas, de forma mais detalhada
em artigos posteriores, colocam de i.medi
ato uma pergunta à nossa reflexão: como
entender a dívida externa de forma a en-
frentar os desafios que e1a impõe aos
trabalhadores? A primeira sugestão ao
leitor diz respeito à necessidade de se
conhecer a história e a economia brasi -
leira, bem como as relações desta Última
com as demais economias capitalistas, ee
pecialmente as mais ricas. Não se assus-
te o leit.or com essa dificuldade. os ar-
tigos que se seguirão apresentarão um

pouco desse material, de tal- forma que
as questões discutidas poderão ser com -
prendidas sem dificuldade alguma.

t

0s trabalhadores e a dialética

AIém do conhecimento da economia, Pre
cisamos dispor de um método de análise -
para que possamos eompreender adequada -
mente essa questão. A esse método chama-
mos dialética. A dialética, ao contrário

Voltarerps
Aré 1á:

do que alguns talvez pensem, não é inven
ção de intelectuais burgueses desocupa I
dos. Pelo contrário, eIa se constitui em

ferrarenta de trabalho tão importante
quanto a ferrmenta do trabalhador na fá-
briea. Por essa razão, a dialética (a
que retornaremos posteriormente, commais
detalhes) tem sido utilizada há mais de
um século pelos trabalhadcres para com -
preender e transformar o capitalismo.

A análise dialética será fundamental
para que possamos tomar decisões concre-
tas e bem flundamentadas sobre a dívida
externa.

PARA REFLETIR EM GRUPO

1. Fata-se muito em moratÓria... mas o que é, de fato, moratória?

- Somos a favor ou contra a moratória?
- 0 que tem tudo isso a ver com a criação de empregos industriais e no setor de

serviços?
- O que tudo isso tem a ver com a coneretização de polÍticas de saúde, transpor-

te, educação, habitação etc favoráveis aos trabalhadores, o oposto do que suce

de atualmente?

-!

José Fernandes Dias
CEDAC/RJ

ao assunto no próxitP encarte.
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07 r Pon0uE TEMtls
lll .i, uma vez o povo trabalhador dobra a esquina

de um novo ano pisando a incômoda insegurança do
Íuturo:o "sonho-ilusão" do Cruzado acabou, a Nova
Bepública envelheceu de vez e a herança disso tudo é
tão amarga quanto amargos tem sido esses anos todos de
arrocho e opressão.

]la reatioade, neste final de 86, caiu de vez a
máscara. O comando político do país não consegue mais
esconder suas intenções e a quais 'isenhores" ele serve:
os preÇos disparam, o ágio está estabelecido, o boicote
de mercadorias virou rotina e ninguém tem
"autoridade" nenhuma para coibir nada.

as não é tudo: a Reforma Agrária foi
magicamente esquecida, a política agr"íco.la continua a
favorecer a grande pr.odração exportadora e praticou-se
essa Lrrincadeira de mau gosto que foi o disparo do
gatilho contra o peito do trabalhador, num aumento do
salário mínimo para Cz$ 960,00- . .

E nquanto isso, a dívida externa segue intocável,
com os juros pagos religiosamente.

Ho;., pois, podemos afírmar com triste certeza que
c Plano Cruzado e o conjunto de medidas econômico,
político e sociais desse governo em 86 tinham como
objetivo fundamental garantir a estabilidade deste
regime, cujas características e consequências para os
trabalhadores todos conhecemos. O que ocorreu antes e
depois de '1 5 de novembro é prova d isso ! O restante é
conversa, é história para quem quiser ser enganadol

Err. *o*"nto histórico é particularmente giave
::las perspectivas nada animadoras deste 87. A persistir
a falta de competência e acima de tudo, a continuar
::crando "competência" nessa política de submissão
a-rs interesses dos grupos econômicos, o ano de 87
:'lmete ser de recessão e arrocho, ou seja, a conta de-:'.: vai ser paga pelos trabalhaÇores.

Â constituinte, a cada dia que passa, gera menos

= ':=ciativa e maior certeza de um jogo de cartas
-:':adas. Nese particular, merece destaque o
::: -coi-tamento extremamente ambicioso dessa Íigura-
" -: lic da Nova República, chamada Ulisses Guimarães.
- ,-sição desse homem reúela o conteúdo velho e
-.,-:;'i'rido dessa elite dominante de nosso país. É uma
*:-: 3âíâ todos nóS!

fi

rÉ UAMÍ|S À TUTAI

.\/tr1-
-rÇ'.t

0 ,rn,. desse quadro, cresce a exigência cc -Íâ
atuaÇão muito firme e definida dos cristãos. E :;': :,
denúncia profética, corajosa e lÍmpidal Nosso oc,:
precisa saber das coisas. E aqueles que mudaram
discursos pra nãd mudar a realidade precisam sab=' i -:
o povo já não aguenta essa situação. Precisarn3s s3c.'
também que já não iludem mais suas palavras 1e-:3s
Vezes desmentidas por suas práticas!

lÜlu, norru fé nos impêle a ir mais lonce: : l=:
de Jesus nos anima a investir o melhor de "ós '=s-
no processo de formação, conscientização d= ,'.;r:
povo. Vai ser sempre mais dif ícil iludir urn pc. c
consciente!

0s militantes da Pastoral Operária de\.er3Í' ls :i:.'
firmes neste novo ano em nossos sindicaros, nas
oposições, nas associações de bairros, em íiJSSos
partidos, fermentando com a energia evangéiica:s-.a
longa, dif ícil, mas necessária luta dos traba..a::::
brasileiros pela construção da Pátria Noval

§
ri
;l
fi
É
I
Í
a
I
§

ATENçÃO| Brevemente este Boletim vai publicar urna éíiâ ô€ êftür:!r
sobre a Dívida Externa Pretende ôrir o leque de discusão iüErrÊ i
tema, para qüe possaÍnos ter um posicionarrento mais pé nc cl..&. C Er-
tudo üsará militantês e grupos de base, rsando a maodoOgb pfirri:Ê
Teoria?râtice
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A FARSA DE BRASÍIIN
Não. Governo e patrões chegaram para

@nversar propondo acabar @m o gatilho,
completar o descorgelamento, saláriõ míni-
mo de Cz$ 1.200,00, e mais nada.

Na verdade, a grande maioria do Governo
via o tal entendimento como um passo parao Cruzado 3, Com o fracasso das negócia-
Ses, o Governo teria a desculpa para dnoro
Pacote. Dito e feíto.

O OUE VEM POR Al?

Aind.a não foi anunciadq o gruzado 3,
mas- tudo indica que ele será um complsmen-
to do Cruzado 2 e um instrumentode reces-

são. Arrocho salarial através de urn s
mínimo rídículo, da suspensão do aa
do aumento da ínflação, Restrição ddc
mo interno e incentívo à exportaçõer
lqt "oT. 

que pagar os juros da d ívida ex
rtm. o?lctal do congelamento de pree
oo tndlca que o paÍs vai produzir m
apenas o suficiente para exportar, e ooí
o ctesemprego pode vir a ser alto.

, Enquanto isso, os bancos, a indústriqonos da terra e do comércio aumentrn
lucros de forma espantosa.

Como a classe trabalhadora pode dar
gua a uma política destas?

Nossa memória é curta. Facilmenb êque.
oemos os acontecimentos e t liúes da iiaa,E_.isto é do interxe d, 

"í;; d;;ír;:;;.
Ela, omo um rolo @mpressor, vai destruin-do a memória ppular, apagando , ru" ui*_nenda, a sua história. pan manter o *uãá-
m12io vai alocando na cúeçafu N;;;;.viião de mundo, a histttria-ãã-s-rÇãio;í
ndor.

A partír desse número, vamos ptoct)
fyat?r um pou@ desn mernórÍa'ppi,
Mem!1ia subrcrciva, prcpsitaaam-atÇ
gue?d? pela nosas er,colar., ,,fazedora

TO.rinidgs'., pis traz a memória r rru"ti,
,:-:r_ f,: tibertação. Oueremos mo$rí,r qe:tu tut?, arysar dç sufocda, ,r. onJ.
do a cada dia. . .

.. Vocé se habitou a ver na TV nos últimosdias o tal ,,diáiogo,,.ntr. paráo,-;#;:
oos e.Uoverno, o tal do pacto Social. De ümrilo. da mesa, os inimígos da nossa classe: oiqÍ.õ"r, aqueles gue nos exploram no ji, ãdia. Na cabeceira, o Ministiot; i;;;À:
representando o Governo Sarney, aquefe á"iPacotes. E, do outro lado d;;;;;;;;;
d iz iam representanter oo, ii.ú. ú-ál-rã"I-rã
lhos sjndicalistas com uma longa li;ã;;i;-
Ses à classe operária no seú ãurrículo. Tã-oos Duscando o tal pacto Social.

DE ONDE VEM O PACTO?

No final da ddcada de 70,o então Mínis-tro Delfim Neto procurou Lula 
" 

áut.ái'ii
oeres sindicais combativos para propor oelaprimeira vez um pacro Social: ;;í;b.íh;:
dores quentam a recessão,. .rÀ"r,. J.'jã-
:".prpg. sem greves ou reivíndicações emtroca da "abertura democrátíca,
. A resposta foi não: democracia sem lutados trabaihadores não e OemociacL.-Ê;;;

à lr.rta e conquistamos mais demoãircia.-"'"-A proposÍ.a de pacto 
"purr"ru 

Jã-noro
com Tancredo Neves. A pioposta d;;;àã
candidato biônico à presidência 

",à-Aã 
uã

1prd9 de 6 meses sem movimento,,iãirin-
91.i": que airapalhassem a consolidação
oo seu Governo nem o crescimento econômi-
co1 que deveria ,,beneficiar 

a todos,,. Oitrà-balhaCores deixaram 
"t"no, 

pa"tã ,O ,;;;;aumentc reai, reduçâo da jornada, estabiiid;-
oe,^co;gelamento de preços, etc,

C Pactc veío e voitor.r nos últimos 2 anose rêapareceu novamente, às vésperas da Gre"
ve Geral de 12 de dezembro. S"r*V t"i#üpedir que os trabalhadores não fi;;r;;;g;;-
1;e e ajudassem o Governo a mânter os"avan-ços" do Cruzdo te isso aepois J, Cr-*zad,o2...l.

POR OUE A CUT NÂO PARTTCIFí}U?

d+

.A-Greve{ieral aconteceu, foi nacional eatíngiu milhôes de trabalhadoÀ. ú;;;;;gue gueremos: congelamento real dos ore-
Ços, salários decentes, escala móvel aS%',sá-lllrto rntntmo calculado pelo DIEESE,40 ho_ra, liberdade sindical, eic. O Cove# ;;;,trspsto a @nversar sobre isso? E os patrões?

A REUÍITT& HBtrBS ffi§ETÊ
' tt, i:T s

_ Os negros mu-çulmanos que vieram como
escravos para a Bahia, receberam o nome di" ry E ". tu rten c ia m x 

. 
r.iagi ü";;;," rtr"s3e"T1Oa Muitos dela saoram ler e ncrever emárabe.

Os M_alê organizaram uma série de levan_
tes,na,Bah.ia, na primeíra metade i; ,é;;Lpassíxto, vtsando a tomada do poder.

As $p eram unidos pr iaçoi reliqiosas
nas " subjugados à escravidão,' **piínÃáá'-
ram que só com a turnada ao poaeípiíüo
a_ doutrina da profeta wgeiia triiirii'Ãá
Brasil.

D.as insurreições Malâ participanm muí_tos libertos africarps e até'ricos.
Na cÍdade de Salvadar, houve lewntes co-manoadas peios Hauxá, entre tB0íe-ibii

e ip*antes tendo à frente os Urcàírtn'íSié
e t835.

^. 
A Sryyqe_revoíta Malê ocorreu, no entan_to,. em I&JS, comancida, entre á;;;;,"r;;

mestre tdeológico da revolta, El*ii;i;;;;-
ra, que a dirigiu da cadeia, onde atava oreiPr pnhon; pr LuÍs Sanin, escrawl;.;.;
nesro tiberto Manoet Calafáte, eiiii{i'i,
escravos nqô Diogo, Bamí\, James, Co*ru

7 fg-f e a escrava jeje Luha Mahin, m* aLutsa 
.G-ama. Eles pretendiam acabr ar ;escravidão e construÍr uma sociedade fà_s

na.
0 plano militar faí assim elabordo: tngru@ partiria do bairco de Vitória pÃ aAgua de Meninos e outto ,umaria pr7 o-dhrito, onde se reurtiriam Ns escraws dos *+genhos.
A-negra Guilhermina, parém, delatou arewlta. A cidade ficou em oe ae g@rra. j

ry!rci, invadiu a car,a de uànoàt aíiau- ifai 
.rech_açada pelos Malê. tr, , ,iru JJZ{

de janeira.
tlouve combafus vito?iosos para os *Eno Laryo do Teatro e na Mourcria
O último combate s deu na mdr.ffi

d9 dia 25 cie Janeiro. As tropa irá-ã
derrotaram os Matâ.

Muitos rnorreram no gombate, outtos afo-cP:t !o,mar. os oreios fon; iui&-cgu* todos condenados.

(Calendário do fup
Lat ino -Americano, I gg6, C E 11 t La -

Popular, Ediúes hÍita;
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fui eu que criei o. mundo! O mundo é
assim mesmol Oue é que eu tenho
com isso?'Pior ainda: nossas crianças
viram anjinhos no céu!

Nem todas viram anjinhos. Muitas
escapam para comporem o numerosÍs-
simo exército brasileiro de menores
abandonados. Números oficiais esti-
mam em 36 milhões o número de me-
nores que, no Brasil, sobrevivem em-
pobrecidos, explorados e marginaliza-
dos. Destes, 7 milhões vivem abando-
nados, perambulando nas ruas de nos-
sas cidades. São 7 milhões dé menores
sem endereço, sem residência, sem
convivência com pai e mãe, sem saber
frequentemente quem são pai e mãe.
Sobrevivem em grupos e bandos, por
conta de roubos e furtos, ou concor-
rendo com ratos e baratas, na conquis-
ta de restos nos latões dos restauran-
tes.

A vida humana é um investimento,
o maior e o mais exigente de todos.
lnvestimento em amor conjugal, amor
familiar, saúde física e aÍetiva, aceita-
ção afetuosa no grupo, comida, esco-
la, saúde, assistência médica, possibili- Freí Luís Tltomaz

O texto-base da Campanha da Fra
ternidade/87 relata que, em 1985, nas-
ceram no Brasil 3.887.999 crianças e
morreram aproximadamente 320.000
entre 0 e 4 anos. O mais lamentável é
,que 246.000 crianças (84,4o/ol morre-
ram com menos de um ano e, dessas,
a metade antes de completar 30 dias
de vida. Para cada 10 crianças que
morrem na América Latina, 5 são bra-
sileiras. Você sabia? lsto num país de
mais de 8 milhões de quilômetros qua-
drados de terras produtivas, suÍicien-
tes para alimentar à saciedade popu-
lações muitas vezes maiores do que a
nossa. O fato é tão chocante que se
torna indigerível; passamos então a
reprocessálo na má consciência: não
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I Porém, apesar destes e outros de-
" safios em algumas cidades a Pastoral
. Operiíria obteve signíficativx vitó-
i rias que foi a criação da associaçãot, das balconistas, aumento dos satá.

ITIEilONES E MAIÍ|BES ABAI{DÍI]{ADÍIS
dades profissionais, mercado de traa
lho, participaÇão na comunidade e -a
vida econômica, política, social e q,.
tural. do país. A sociedade brmileir-a
nao lnveste quase. nada em 36 millÊx
de nossas crianças e absolutamen:e
nada em 7 milhões delas e quer, d*
pois, colher dividendos em comporra
mento social, obediência às leis, parti-
cipação harmonibsa no tecido'de re
lações humanas.

O menor carente e abandonado, no
Brasil, não é um entre outros proble-
mas sociais. É apenas a extensão do
problema anterior a ele, o do maior
abandonado. Somos o País das imen-
sas massas marginalizadas de tudo,
continuadoras modernas da sorte dos
antigos escravos. No Brasil, números
oÍiciais estimam que 70% de toda a
população ou vive ou beira a misér,a
absoluta. Dos que trabalham estimarx-
se que 60% recebem de um salárro r:-;'-
riimo para baixo. Como é, então, q.e
não vai se ter ou não se euer ter -,-
lhões e milhões de menores carentes :
abandonados?

Na Diacese de Ji-Paraná, a pasto-
ral Operária vem dando passos bas-
tante lentos, e neles enfrentando
grandes dificuldades.

A lgreia ultimamente tem volta-
do sua atenção para os trabalhdo-
res urbanos e constata que a articu-
lação para a conscientização e orga-
nização da classe operária enfrenta
sérios obstáculos, tais como:

- A grande massa migratória gue
chqa à Rondônia, vem com a
cabeça feita para se enrique.
cer, e, nesta ansiosa busca, se
individualiza, entra no esque-
ma da competição e repele a
idéia de se reunir e unir.-

- Como o trabalha está no iní
cio, a repressão é muito forte
e, o operária tem medo de per-
der q emprego e ser persegui-
do. Devido a isso poucos assu-
mem.

- Neste ano de 86, a campanha
eleitoral, com sua desonesta
po I iticagem, consegu iu desarti-
cular o pouco gue estava sen-
do construídq em diversas cí-
dades.

ríos das lavdeira, o estudo das car-
tilhas políticas elaboradas pela Dio-
cese, as manifxtações no dia do la-
vrador e o lQ de Maio, e outros.

com esta bagagem de lutas e con-
guistas, os operários de oito cidades
realizaram a 2? Assembléia Dioce-
sana do ano de 86 e fizeram as se-
guintes propstas para o ano de BZ:

- Conscientizar o povo do inte-
rior (roça). Encontros paro-
quiais (cada paóquia énviar
artigos para os jornais O Mi-
grante e Anunciando e Defen-
dendo/. Formar quipes paro-
quiais da Pastoral Operária,or-
ganização de classes. Fazer le-
vantamento da realidade traba.
lhista de Rondônia e ennn-
tros de formação e estudos.

A Pastoral Operária está vivendo
conscientemente, embora com pou-
cos participantes, sua experiência
'de sofrimento, desemprqo e explo-
ração.

Mesmo assim, decidiu prossquir
sua caminha, baseando-se na espiri-
tualidade Bíblica de onde se reali-
menta e retira forças e $peranÇas
na busca da libenação.

Comissão Diocesana da Pastoral Openíria
biocese de Ji-Paratxí - RO
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Não. Governo e patrôes chegaram para
@nversar propondo acabar com o gatilho,
completar o descongelamento, salário míni-
mo de Cz$ 1.200,00, e mais nada.

Na verdade, a grande maioría do Governo
via o tal entendimentg como um passo para
o Cruzado 3, Com o fracaso das negocia-
çôes, o Governo teria a desculpa para o novo
Pacote. Dito e feito.

O OUE VEM POR AÍ?

Ainda não foi anunciado o Cruzado 3,
mas tudo indica que ele será um complsmen-
to do Cruzado 2 e um instrumentode reces-

são. Arrocho salarial através de um saláric
mínímo ridículo, da suspensão Oo gatiiÊo-
do aumento da inflação, Restrição ddconsu.
mo interno e incentívo à exportaçõ6 parÍ
ter com que pagar os juros da d ívida externa
Fim oficial do corgelamento de preços. Tu.
do indica que o país vai produzir menos,
âpenas o suficiente para exportar, e com isso
o desemprego pode vir a ser alto.

. Enquanto isso, os banoos, a indústria, os
donos da terra e do comdrcio aumentam ieus
lucros de forma espantosa.

Como a classe trabalhadora pode dartré-
gua a uma política destas?

Nossa memória é curta. Facilmente equa
demos oE acontecimentos e * lições da vida,E isto é do interesse da ctasà dominante.
Ela, amo um rulo compres$or, vai destruin_
do a rnemória ppular, apagando a sua exre-
riência, a sua história. Pan mantero eu'do-
mtnio vai colocando na cúeça do pw , iu,
viião de mundo, a história âo cr;;i; d";í-
ndor.

A partir dese número, vamos procurar
fyaqr um pouco dessa memória ppular.
Memória subrnniva, prcpsitaaamenie à_
quecida pelas nosas er,mlar., ,Íazedora 

de
oprimidos", pis traz a memória e atualiza a
luta pela libenação. Oueremos mostrar que
esta luta, apesar dç sufocda, ,em ,enxcen-
do a cada dia. . .

Você se habitsu a ver na TV nos últimos
dias o tal "diálogo,, entre patrões, 

".rr.oã-dos e Governo, o tal do pacto Social. O" ü-
lado da mesa, os inimigos da nossa 

"f"rr", 
às

qflnõ"r, aqueles que nos exploram no dia adia. Na cáeceira, o Ministro do Trabalho,
representando o Governo Sarney, aquele doi
Pacotes. E, do outro lado da ,á;, á; qil;
diziam representantes dos trabalhadorJi, *
lhos sindicalistas com utna longa tistaOe trai_
ções. à classe operária no seú ãurrículo. Tã-
dos buscando o tal pacto Social.

DE ONDE VEM O PACTO?

No final da década de 70,o então Minis-
tro Delfim Neto procurou Lula e outros lí-
deres sindicais combativos para propor pela
primeira vez uÍn pacto Social: os irabalhaj
dores quentam a recessão, o arrocho e o de-
semprego sem greves ou reivindicações em
troca da "abertura democrática,,.. A respoàta foi não: democracia sem luta
dos trabalhadores não é democracía, Fomos
à luta e conquistamos mais democracia.

A proposta de paao apareceu de novo
com Tancredo Neves. A proposta do então
candidato biônico à presidência era de um
acordo de 6 meses sem movimentos e reiüh-
9i"çõ": que atrapalhÍssem a consolidação
do seu Gonerno nem o crescimento econômi-
co, que devería ',beneficiar a todos,,. Os tra-
balhadores deixaram claro: pacto só se tiver
a.umento real, reduçâo da jornada, estabilida-
cle, corgelamento de preços, etc.

O Pacto veio e voltou nos últímos 2 anos
e reapareceu novamenté, à vésperas da Gre"
ve Geral de 12 de dezembro. Sarney foi à TV
pedir gue os trabalhadores não fizàssem gre-
ve e ajudassem o Governo a manter os
"avan_ços" do Cruzado {e isso depois do Cru_z#o2...l.

FOR OUE ACUT NAO PARTTCIPOU?

A Grevegfieral aconteceu, foi nacional e
atingiu mílhôes de trabalhadores. Mcstrou o
que quer€mos: oongelamento real dos pre-
ços, salários decentes, escala móvêl a S%, sa-
lário mÍnimo calculado pelo DIEESE, 40'ho-
rm, tiberdade sindical, eic. O Governo 

"rt"rí,disposto a conversar sobre isso? E os patrões?

^
E
sd::
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Os negros muçulmatnos que vieram como
elgpuas para a Bahia, receberam o nome àe
"Malê". Pertenciam às nações Haussá- UaoA
e Tapa. Muitos dela sabiam t", 

" 
nrÃ*r-iÃ

árabe.
Os Malê organizaram uma série de levan-

tes. na Bahia, na prímeira metade do século
pasdo, visando a tomada do poder.

Os Malê eram unidos por iaços reliqiosos.
mx, subjugados à xcravidão, compíende'_
ram que só com a tomada do pdei ptítíco
a doutrina da Profeta paderia triinfar no
Erasil.

D.as insurreíções Malâ panícipanm muí-
tos libertos africanos e até ricos.'

t{a cídade de Selvador, houve lewntes co-
manciados pelos Haussá, entre lg07 e lglJ,
e levantes tendo à frente os ruagA entre iei6
e í835',

A grande revolta Malê ocorreu, no entan-
to, em 1835, comandda, entre outros. relo
mestre idàtógico d, ,rróttr, el"iiàa-iií,tí_
rá, gue a dirigiu da cdeia, onde atav" iiào_pr pnhon; pr Luís Sanin, escravo táoa. o
negro librto Manoel Calafate, Betchior,-os
mcrêrvos nqô Diogo, Ramit,Jama, Cor*tio

9 Tomás e a escrava jeje Luísa Mahin, mfu de
Luka Gama. Eles pretendiam acabar com a
escravidão e construir uma sociedade frater-
na.

O plano militar foi assim elabordo: umgfutn partiria do bairro de Vitória para a
Agua de Meninos e outto rumaria para o Ca-
brito, onde se reuniriam ns escraias das en-
genhos.

A negra Guilhermina, poÉm, delatou a
rew!t1. A cidade ficou em pé de guerra. Aplícia invadiu a eaa de Manoel Calafate e
foi rechaçada pelos Matê. Era a noite de 24
de janeiro.

Houve mmbates vitofiosos pan os Malê
no Latgo do Teatro e na Mounria.

O últímo mmbate * deu na mdrugada
do dia 25 de Janeíro. As tropx do gorrerno
derrotaram os Malê.

Muitos tnorreram no combate, outros afo-
gados no mar. Os prabs foram julgdos equ* todos condenados.

(Calendário do Povo
Latino -Americano, I g96, CE H t LA -

Popular, Edifies paulinal
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Os trabalhadores brasileiros ouviram, revoltados,
dia 12 de junho, o presidente da República e o ministro
da Fazenda revelarem os detalhes do Plano Bresser,'a
mais recente promessa de felicidade que nos é imposta
pelo Governo. Realistas, os trabalhadores perceberam

de imediato o que se esconde por trás de tanta
"bondade", ou seja, mais um violento arrocho salarial
de tal sorte que ai autoridades governamentais posam
continuar pagando a dívida externa. Como tudo isso se

passa?

U.i.rnos, de início, as medidas básicas do Plano.

O "Novo Cruzado" (ou Cruzado lll) pretende

congelar preços de bens e serviços, inclusive aluguéis.
por um prazo máximo de.90 dias a partir de 12 de
junho. Entretanto, ao mesmo tempo em que o
congelamento era decretado, o governo aurnentava os

combustíveis (13,1% em média); as tarifas de energia

elétrica l45o/"1e de telefone (33,8%);o preÇo do aço

132'/rl;o pão (35,7o/ol e o leite {26,7Yo1. Com o aumento
dos combustíveis sobem os preços do pão e das diversas

massas. O leite também foi reajustado;dessa forma,
serão reajustados os preÇos de seus derivados (queiio,
manteiga, reqúeijão, iogu rte etc.).

Tooos esses aumentos, decretados no dia mesmo

do "conçlamento", não seião repassados para os

índices da inflação; serão pura e simplesmente roubados
ab trabalhador. Para reduzir o impacto político desse

assalto ao nosso bolso, o Plano Bresser impõe uma
mudança no cálculo da inflação: ao invés de calculado
do. dia 19 ao dia 30 de cada mês, o índice passa, daqui
por diante, a ser calculado a partir do dia 15. Com isso,
"legalmente", o Governo elimina, como em um passe

de mágica, os violentos efeitos sobre o salário causados
pelos aumentos do dia 12de junho. Além disso; o Plano

Bresser mantém o gátilho de maio mas afirma que o
resíduo não pago nesse mês será pago em seis prestações

mensais a partir do final do "congelamento".

novo ministro da Fazenda, Luis Carlos Bresser

Pereira, era considerado até recente'mente como urn
progressista dentro do P'MDB, um componente do setor
de centro-esquerda do Partido. Sua receita para os

salários mostra a verdadeira face do "maior partido
brasileiro". Oue receita é essa? Além do gatilho e do
resíduo (vêja parágrafo anterior), .o Plano formula uma
"nôva" lei salarial: daqui por diante, os salários serão

treajustados mensalmente segundo a média da inflação '
Ánc trÂc meôc antorinroc 'Fcce loi viaaratá n irartir dn

ÍlS TRABATHAIIÍIRES E Íl PtAl{Íl BRESSER
haverá reajustes salariais. Suponhamos que o
"congelamento" acabe a 19 de agosto. O salário desse

mês, pago até o dia 10 de setembro, será a média de
maio (23,219ó), junho (26,06y,1e julho (previsão de

3,0i%). O valor total é 52,28Yo. Dividido por três, temos
17,43%. Esse será o salário de agosto. Para se ter uma
idéia do assalto, será bastante compará-lo com as perdas

salariais já.ocorridas antes do novo Plano, com o rest'duo
pago em até seis parcelas, com a inflação posterior a

12 de junho, roubada pelo Governo.

Plano Bresser foi elaborado, acima de tudo, para

facilitar o pagamento da dívida externa. Com"a queda

dos salários, vem a queda do consumo. Com a queda do
consumo, aumenta o volume de produtos para

exportaÇão. Com isso, paga-se a divida externa às custas

da qualidade de vida dos trabalhadores. Essa é a úrfica
preocupação do Governo. Como já era de se esperar, o

Govbrno anuncia o fim da ridícula moratória anunciada
em fevereiro. Os grandes banqueiros estâo muito
satisfeitos com o Plano Bresser'. E nós, trabalhadores?

E , ,.rrnos práticos, o que significa tudo isso? Com
o arrocho salarial pioram sensivelmente as já precárias

condições de vida dos trabalhadores., Ganhando menos
(ou desempregado), o trabalhador mora mais longe e
pior, come meno's e pior, desgasta-se muito mais com as

muitas horas-extras que é obrigado a fazer'. Essq

processo atinge diretamente sua família: não raro, os

filhos menores são obrigados a trabalhar para aumentar
a renda Íamiliar: Em resumo: com o arrocho salarial, o
trabalhador, além de trabalhar muito mais, deixa de

conviver com sua família e seus amigos, encurta em
muito sua vida, morre mais cedo. Devemos refletir com
muita seriedade sobre tudo isso.

0 .uO,,u,,rmo demonstra que a exploração dos.
patrões avanÇa à medida em que diminui a luta.dos
trabalhadores. Tudo o que falamos acima se tornará
novamente uma triste realidade se os trabalhadores
organizadamente não resistirem a esse processo de
destruição de sua existência. Precisamos
conscientenrente encontrar formas amplas e coletivas de
luta para a vitória, para a construção de uma sociedade
socialista onde o trabalhador desÍrute integralmente de
toda a riqueza que produz com suas mãos e seu sangue.
O presente e o futuro nos pertencem. Vamos nos

organizar para conquistá-los a partir de agora.

José Fernandes Dias - CEDAC/RJ



tos sociais. O primeiro, no campo dademo- das "diretas já" ern 1984 muita ríguapassou
cracia representativa; osegundo, no campo sob a ponte e temos que canalizá-la para
da democracia direta. Entendemos o segun- nossos.moinhos, dando um salto de quúdá-
do como seu aspecto principal; o priúeiro de nacampanhaatual das "diretas já".

, como seu aspecto.secundário, porém nío Constituinte e "diretas já" avançamcorh-
m0nos importante. Acreditamos que a de- binadas, porém com peso desigual. Enquan-
mocracia avançada, moderna implica uma to a p'rimeira se esgota em alguns aspectos e

síntese entre a direta e a representativa. se renova em outros, ao se incorporar a no-
A consolidação corservadora privilegia o vâ etapa da luta política,.a segunda repre-

cenário congressual, fechado, elitista, que só senta um avanço na luta política. Hoje,
se dinagriza pela pressão da sociedade. Já Constituinte como um fim significa legiti-
nosso cenário é o social, aberto, de rua e de mar a consolidaglo conservadora.
massa. Para o bloco de centro direitano po- Entretanto,-?'diretas já" é apenas uma
der, a Constituinte é um Íim, e não abrirá forma vazia. Gira em tomo de vma contra-
mão deste instrumento para consolidar seu diçõo coniuntural não estrutural, se bem que
regime.'O Congresso Constitünte foi convo- Possa ser a principal na coniuntura. Abre,
cado para este fim. pelo menos, dois cenários possíveis: um po-

dar a história. de caráter estrutural,.elevando o conteúdo

Nossa visão estratégica aponta paÍa a sitivo, se resultar na eleição de um Presiden.
constituição pohltica do povo, o que signifi- te progressista; outro negativo, se iezultar na
ca um processo político longo, tená2, com eleição de um kesidente conservador. Em
â.vanços e recuos. A longo prazo se expres- suma, avanç.a mas não resolve. Não tem fôle-
sando organicamente em um bbco histói- go a longo prazo.
co e, politicamente num proieto alternativo Torna-so necessário um conteúdo que dê .

de sociedade, Este é o objetivo que derrc vida à forma "diretas já". Este deve estar
tomar corpo em propostas concretas em centrado na própria dinâmica dos movimen-
cada conjuntura; buscar mediações, engraü- tos sociais; ter como eixo uma contradição

No momento atual, as contradições se

condensâm, anunciando uma crise geral que
concentra em si a crise política, a econômica
e a social. O foco da crise se situa a nível do
Governo., determinando txna crise de gover-
nabilidade; Com o conseqtiente l'vazio do
poder", diversas forças políticas se apÍesen-
tam para "ocupá-lo". Desde os liberais de es-

querda, passando pelos de centrodireita até
a extrema direita. É este contexto que expli-
ca as "rêapariSes" de atores como o gal. Fi-
gueiredo e os pretextos utilizados paÍa Íea-
tivar a LSN. Trata-se de uma luta pela hege-
monia no seio do bloco no poder. C,ontudo,
os elementos da crise econômico-social (de-
semprego,'Íecessão, mi$ria etc.) e seus efei-
tos no cenário político (saques, quebraque-
bra, grêves, revoltas espôntâneas e 'belva-
gens") ampliam o cenário da crise. C,omo re-
sult ante, a t ransição política encontra-se b lo -

queada, pois não corseguiu traçar uma polí-
tica de democratizaÇão. Atualmente trans-
formou-se numa consolidação conservadora.

coMo AVANçAR A LUTA POLITICA?

l[.u, contexto a campanha pelas "dire-
las já" ressurge com grande vigor. Squs indí-
cios: pesquisas feitas e os recentes comícios
como o da Se em 56o Paulo. For sua vez, a

Constituinte entra .em sua fase de sistemati-
zação e votação do relatório Cabral. A ques-
tão que se põe é: como avançar a luta polí-
tica? "Diretas já" ou Constituinte?

De início é importante definirmos nosso
cenário estratégico contrapondo-o ao dos ad-
versários e inimigos e, principalmente, de-
fuiindo seu conteúdo alternativo, nossa pro-
posta além da pura negação da ordem ú-
gente.

A Constituinte é um meio e não um fim
em+i-mesma. Apresent a^ doilrir"Í"i:.13:

de estratégia, L não ser por oportunismo ou

e 
-a 

forma da luta políticâ, significando um

DrRErAs IÁ ou coNsrrrurNrE? :lJ; j$,3,ij"11i;['j.?:Í:,,i.:]:]Hr"Tl;

Il .r.*o, acomparúar a realidade üva fr'ffiHl'r:i",i,"nToil;:."u",1"üÍ'JHuãil
que se apresenta em cada momento. Podese
mudar a tática em 24 ir;;;p.ré*;ôai Prazo'

DIVIDA EXTERNA
radicalismo estéril tipo "tudo ou nada", que I
só conduz a uma saída: o nada. Assim', a ll atual política econômica está voltada
luta por "diretas já" significa mudar de táti-, para a qu.riao da díúd;;;;r;. Erü t;
ca, rcfazer rumos, mas mantendo o eixo es' irin.ip.f questão da política internacional.t'"'í3'i3;", 

à nossa questão iniciar. uma *f,"Jj; 
r;:X.Xril"J:l*T:::,::fj:'ri'

posição defende "diretas iá" e outra Cors- ..diretas já,,. puxando ;;;" ã;;;;d"i-
tituinte. Ambas com dxclusiüdade. Cremos ras Oe úia t , ã iruauram concretamente
llue o erro não está'nem nas diretas nem na para os moviàentos sociais: reforma agtáia,
Constituinte. Ora "díretas já"-é uma luta ieforma utbana (moradia, transportel sob
constituinte enquantg luta pela soberania urbano, sáúdà, educação etc.), pãfti.u..o-
popular. O erro está. na exclusividade,. na nômica (contrá , ,..Àrao, deierirprego, con-
exclusão mútua, na separação. Como, dois gelamento real de preços, salários ,i..), a"-
contrários, ambas se atr.aem e se excluem, irocracia real (contia , tSN, reprcsao). 

'

mantêm relação de'unidade e de luta; são 'Este 
conterido avança a lutà poftica nu-

indissociáveis na atual conjuntura. ma pêrspectiva de classe, de caráter socialis-
É fundamental avançar a luta política e ta internacionalista. A lúa é contra o gran-

não o faremos nos apegando à fórmula Cons- de capital internacional e sêus ussociãdos
tituinte exclusivamente. A Constituinte en- locais. Nem um traço de nacionalismo. Aglu-
quanto f4to juri?ico desemboca numa Cons- tinar os trúalhadores e os povos espoüaãoí
tituição conservadora; tudo aponta neste do Continente latino-ameriõano e dô outros
sentido e não podemos manter ilusões pois C.ontinentes. .*.
teremos desilusões futuras, a curto pÍazo. Cremos que nesta penpectiva poderernos
Este aspecto da Constituinte é o "velho" que avançar a luta pela 

"ànrtttuiçAo 
)oltttca do

deve ser "negado", 'superado". Contudo, povo'. A médio ou longo prào ü 
"*prÀra-conservando o que é "Ílovo" dentro do "ve- iá .m um Bloco Históri'coi arn rinl ápartir

J!ro", q9sgat1ndoo.e jogandoo ddiante. F.ste de suas próprias lutas,.dialetizando pàtica
"novo" está.no seu aspecto de luta consti- e teoria, um projeto Áft*""ti* ã; ffi;;;
tuinte popular,_proce§so político que nos socialista. - -l-,
plrmitiu acumular forças (plenários, comi- Cláudio Nascimenb
fÁc nmnnciac oc ?íl mil occi-o+rr.
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hectares de terra na Amazônia para
grupos estrangeiros.

O braço do capital estrangeiro e de
grupos e movimentos internacionais
de extração de direita atinge outros-
membros da Constituinté congressual.
São freqüentemente citadas as ligações
entre o deputado Arnaldo taria de Sá
(P;[B-SP) corn a Seita Moon, e do de-
putado Fausto Rocha (PFL-SP), com
a Maioria Moral, movimento religioso
neoconservado r de mal( iz norte-ameri-

cana Já o deputado Aloísio Vasconce
los (PMDB-MG) é um dos representan-
tes da Brown-Bovery no Brasil, en-
quanto o deputado Antonio Ueno
(PFL-PR) defende os interesses dc ca-
pital japonês no país. Não se sabe, por
outro laclo, o alcance da inf luência da
maçonaria na Constituinte. Com certe-
za, apenas o deputado Moysés Pimen-
tel (PMDB-CE) é citado como consti-
tuinte que recebgu apoio eleitoral da
maçonaria.

IUDÉ?EUPÊPCIN
Àrhcto l.rA1-

MUPANCA PA LEI DE
FeMÉi,A De Lvctroç

AGEN -- A denúncia do deputado
Luiz Salomão (PDT-RJ), de que al-
guns constituintes estariam recebendo
assessoria de entidades norte-america-
nas envolvidas com o lrãgate e com
tentativas de golpe de estado, como
no Peru, reascendeu a discussão em
torno da influência de grupos e mo-
vimentos internacionais, em especial
dos EUA, sobre a Constitúinte Con-
gressual brasileira.

Em sua maioria, os constituintes
citados por Salomão atuaram até o
momento em defesa do capital estran-
geiro, nas fases iniciais do' processo
constituinte. De acordo com o parla-
mentar, o senador Roberto CamPos
(PDS-MT) e os deputados Guilherme
Afif Domingos (PL-SP), Delfim Netto
(PDS-SP), Amaral Neto (PDS RJ),
Alyson Paulinelli (PFL-MG) e Ronal-
do Cezar Coelho (PMDB-RJ) estariam
sendo assessorados pelo Center for
lnternational Private Enterprise e pelo
National Endowment for Demoiracy,
organismos que recebem recursos do
governo norte-americano. os dois or-
ganismos estariam agindo, no Brasil,
em articulaÇão com a UDR, na defesa
dos inter.esses privados eào capital in-
ternacional na Const itu inte.

A "VOLTA" DO IPES?

O deputado Luiz Salomão salientou
ter recebido as informações de pessoas

vinculadas à revista "E.l.R. - Executi-
. ve lntelligence Review", editada no

México. As organizações citadas são
sernelhantes àquelas que participaram
das iniôiativas que levaram à deposição
do presidente João Goulart, em 1964.

'São entidades "de estudo" e de articu-
lação do empresariado e políticos, na
deÍesa dos interesses empresariais. No
Brdsil, as iniciativas que levaram à de-
posição de Goulart foram coordena-
das, princip'almente, pelo IPES (lnsti-
tuto de Pesquisas Econômicas e So-
ciais) e pelo IBAD (lnstituto Brasilei-
ro de Açâo Democrática), que atua.
ram em consonância com os meios mi-
litares.

Dois constituintes citados por Luiz
Salomão integraram os quadros do
IPES: o senador Hoberto Campos e o
deputado Delfim Netto. Outro consti-
tuinte, não citado por Salomão, tam-
bém participou .das articulações pro-
movidas pelo IPES: o deputado Aécio

. de Borba (PDS-CE), pecuarista no
Ceará, Alyson Pau tinelli, por'sua vez,
é um conhecido defensor do cai:ital
estrangeiro.. Durante sua gestão como' ministro da AoricrrltrrrA. no oovernc)

llÍls PÍ|BRES DÍl
Entre os imigrantes alemãa, que

entraram no Rio Grande do Sul, no
s&ulo passado, houve durante muita
tempo uma situação satisfatória.

Mas por volta de 1870 a sítuação
boa do,início chegou ao fim. Foi aí
que estes "pobres" descendentes dos
alemãa ensaíaram a sua primeira
resístência.

Perto do Morro Ferrabrás, em Sa-
pirango, 'íivia um colono de nome
João Jorye. Entendia de ervas medi-
cinaÍs e preparava remédios para pes-

soas que o procuravam. Sua mulher
se chamava Jacobina, cuidava da casa
e lia sua Bíbtia. Ouando"procurada,
dava conselhos.

Aos poucos, os clientes de João
Jorge começaram a estuilar a Bíblía.
com Jacobina. litteressantes para elx
foram aqyelas palavras de /úosso Se-
nhor que falavam da bem.aventuranÇa
dos pobres e'da xperança de novo céu
e nova terra, onde haveria justiça. Mui-
ta gente começou a.se reunir na casa
deles.

Então os donos de armazéns e o de-
lesado de polbía comecaram a imaai-

po de Jacobína. Quando apareceu.um
homem morto, logo arrumaram um
culpado: os "Mucker". Mucker era o
nome que os colonos passaram a dar
ao grupo de Jacobina. A palavra síg-
nifica doido.

Houve perseguÍções. Os Mucker re"
vidaram. Tíveram suas pro§riedades,
seus .ranchos incendiados e incendia-
ram outros.

Por fim veio o exércíto, comanda-
do por um dos heróis da Guerra do
Paraguai. Os colonos se defenderam
e o herói foi derrotado. "

Vieram mais tropas que acabaram
por chacinar aqueles colonos gue, no
ínício, nada mais haviarn procurado
do que buscar forças para suà vida nas
palavras de .Nosso Senhor.

A revolta de Ferrabrás, também
chamada revolta dos "Mucker.", term{-
nou com a morte de Jacobína no dia
2 de agosto de 1874. Essa revolta tem
muitos asp&tos em comum com a do
Contestado, no Paraná, e a de Canu-
dos na Bahia.

(Calendário do Povo
Latino-Americano. 1 986.

F ERRABNA§REUÍlTTA
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O Regional Nordeste // da Pastoral

Operária vêm avançando, se solídifi-
cando. Os estados que compõem este
regional (Ceará, Piauí e Maranhão),
desde a divisão da Pastoral Operária
ern regionais na assembléia nacional de
1984, já realizaram três assemb léias re-
gionais e um curso sobre "a história
da classe operária no Nordeste". No
calendário de atividades para este ano
há dois cursos: um bÍbiico-teológico e

outro "capitalismoXsocialismo". E já
está caminhando para a lV Assembléia
Rôgional em outubro de 87 na cidade
de São Luís do Maranhão.

E uma novidade: acaba de sair o
nQ 1 do "Boletim Rqional Nordeste
I 1".

FORTALEZA
UMA NOVA COORDENAÇÃO

"O ano de 1986 foi de incansável
luta, de avanços e recuos. Em 87, a

Pástoral Operária de Fortaleza arrega-

ça novamente as mangas para uma
atuação mais forte junto à classe tra-
balhadora.

&Yffiffiffi&ffi E

CONSTITUINTE: ENTREGA
DAS INICIATIVAS POPULARES

A Articulação Nacional de Entiddes
pela Mobilização Popular na Constituinte,
reunida dias 22 e 23 de julho em Brasília,
confirmou 12 de agosto de 1987 como o
Dia Nacional.da entrega dos abaixo-assi-
nados (l niciativas popu lares Constituinte).

Neste dia haverá Ato Público em Brasí-
lia, com início às 14 horas e eng-rega uni-
tária das iniciativas, em frente ao Congres-
so, às '!7 horas,

Até I de agosto, o CEAC estará centra-
lizando as iniciativas subscritas. CEAC -
UnB - Campus Universitário - Reitoria
- & andar - Asa Norte - CEP 70.910 -
ErasÍlia -- D F.

A Articulaçâo Nacional decidiu apoiar
a Greve Geral, marcada para.o dia 12 de
agosto. Vai convocar a população para a

Greve Geral durante a coleta de assinatu-
ras. Fará dia 5 de agosto um Mütirão Na-
cional para coleta de assinaturas.

Em janeiro foi escolhida uma nova
coordenação responsável pela cami-
nhada da PO em Fortaleza. Esta nova
coordenação está tentando a cada dia
responder ao grande desafio do pro-
cesso de libertação da classe operária.
Atualmente estamos promovendo en-
contros, cursos e debates com I obje-
tivo de elevar mais o nível de cons-
ciência dos traba I hadores.

Preocupados com a formação de
mílitantes que estão assumindo papel
importante no movimento sindical e
político, organizamos um estudo síste-
mático e permanente com os mesmos.

Este trabalho de formação é um
constante aprender da prática de càda
um dos companheiros. É juntar práti-
ca à teoria para um agir mais àficaz
dentro da militância. E permanente
porque sabemos que quem conduz a
PO somos nós, os próprios.rraôalhado-

. res que vivemos a complexidade do
'dia-a-dia e entendêmos que a realidade

é dinâmica exigindo de nós uma leitu-
ra crítica da mesma.

Desta forma, estamos tentando, en-
quanto coordenação, assumir a tarefa
formativa entre as demais prioriddes
colocadas a nível nacional e regional.

Telma Bessa"

D. Paulo Evaristo Arns,
Caros $enhores iíspos,

Em reunião de sua Equipe RegionalSul l, a pastoral Operária, ana-
lisando os fatos q(te marcam a atua! conjuntu,ra no país, se'ntiu a nec6-
sidade de comunicar aos senhores Bispos, parte denossas preocupafia
e angústias com o sofrimento de todb'o povo trabalhador.

Gostaríamos de lembrar que a classe dominante, para saldar seus
compromissos com o capital nacional e, principalmente, estrangeiro,
vem ímpondo situações humilhantes à classe trabathadora através de pa-
cotes econômicos:

- Arrocho sataria! que gerou, nos últimos guatro meses, uma per-
da do poder aguisitivo iuperíor a 3|o/o.

- Um salário mínimo que é menor de toda sua história e que cor-
responde a í/3 (urn terço) do Satário Mínimo de 1g56.

- congelamento que, além de não ser rml, é contrário aos interes-
ses dos trabalhadores. '

- Provoca as demissões em massa em todo o país, aumentando o
já elevado daemprqo.

Tat situação leva o povo ao desespero, agravando os problemas so-
ciais como: o aumento da fome, da criminalidade, da viorêncía, da mor-
tatídade infantil, das favelas e a retomada da onda de saques como solu-
ção ímedíata para canter a fome. Tudo isso por não suportar maís a mi-
sérÍa a que está submetida a classe trabalhadora, empobrecida pelo sis-
tema capitalista.

Sabemos gue, quando ísso acontece, a classe dominante, que é a
geradora de toda essa situação, é também a prímeira a reprimir as justas
reívind icações dos traba lhadores empobrecidos,

y'|,/ossos griios vem sendo sistematÍcamente, sufocados pelos pode-
rosos. A mentira oficial, amplamente divulgada peloi meios de comuni-
cação, é instrumento de justifÍcação das várias formas de reprasão vio-
lenta que nos são impostas.

É fundamental, neste momento, a solidariedade da tgreja do Esta-
do de são Paulo. Precisamos de sua voz para tornar mais iorte a denún-
cia desta situação críminosa. tJrge incentivar o trabalhador a fortalecer
sua organização e luta em busca de solução urgente para tantos e tão
graves problemas.

Ficamos agradecidos pela disposição de nos atend_qr e nos coloca-
mos à disposição dos senhores Bispos para conversarmos sobre a dura
caminhada que estamos tilhando.

Fraternalmente, em Cristo Jesus,

Suel i A parec ida Set t ini
Carlos Augusto Alves dos'Santos

AS§INATURA ANUAb. - Czü tü),üt
'ASSIMATURA DE APOIo - Cz$ 2fl1.ü)
A PABTIR DE tO AsS. - cz$ sô.óO '- 

-

PABA O EXTERIOR - US$ 10. 
'

AVULSO - Cz$ 10,00

Envie sua contribuição para:
SECRETARIAOO NACIONAL
DA PASToRAL oPERÁRIA

Av. Pres, Kennedy 18ti/l t
26,020 - Duque ãe Caxias - RJ -Tel.: 771-3459
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NORDESTE il AVANÇA. ..
O Rqional Nardeste // da Pastoral

Operária vêm avançando, se solídifi-
cando. Os estados que compõem este
regional (Ceará, Piauí e Maranhão),
desde a divisão da Pastoral Operária
em regionais na assembléia nacional de
1984, já realizaram três assemb léias re-
gionais e um curso sobre "a história
da classe operária no Nordeste". No
calendário de atividades para este ano
há dois cursos: um bíbiico-teológico e

outro "capitalismoXsocialismo". E já
está caminhando para a IV Assembléia
Régional em outubro de 87 na cidade
de São Luís do Maranhão.

E uma novidade: acaba de sair o
nQ 1 do "Boletim Rqional Nordeste
I1".

FORTALEZA
UMA NOVA'COORDENAÇÃO

"O ano de 1986 foi de incansável
luta, de avanços e recuos. Em 87, a

Pàstoral Operária de Fortaleza arrega-

ça novamente as mangas para uma
atuação mais forte junto à classe tra-
balhadora.

EYffiffiffiEffi §

CONSTITUINTE: ENTREGA
DAS I NICIATIVAS POPULARES

A Articulação Nacional de Entidades
pela Mobilização Popular na Constituinte,
reunida dias 22 e 23 de julho em Brasílla,
confirmou 12 de agosto de 1987 como o
Dia Nacional.da entrega dos abaixo-assi-
nados ( | niciativas popu lares Constituinte).

Neste dia haverá Ato Público em Brasí-
lia, com início às 14 horas e enj-rega uni-
tária das iniciativas, em frente ao Congres-
so, às '17 horas,

Até 9 de agosto, o CEAC estará centra-
lizando as iniciativas subscritas. CEAC -
UnB - Campus Universitário - Reitoria
- fl andar - Asa Norte - CEP 70.910 -
Brasília - D F.

A Articulaçâo Nacional decidiu apoiar
a Greve Geral. marcada para.o dia 12 de
agosto. Vai convocar a população para a

Greve Geral durante a coleta de assinatu-
ras. Fará dia 5 de agosto um Mutirão Na-
cional para coleta de assinaturas.

Em janeiro foi escolhida uma nova
coordenação responsável pela cami-
nhada da PO em Fortaleza. Esta nova
coordenação está tentando a cada dia
responder ao grande desafio do pro-
cesso de libertação da classe operária.
Atualmente estamos promovendo en-
contros, cursos e debates com a obje-
tivo de elevar mais o nível de cons-
ciência dos traba I hadores.

Preocupados com a formação de
militantes que estão assumindo papel
importante no movimento sindical e
político, organizamos um estudo siste-
mático e permanente com os mesmos.

Este trabalho de formação é um
constante aprender da prática de cada
um dos companheiros. É iuntar práti-
ca à teoria para um agir mais éficaz
dentro da militância. É permanente
porque sabemos que quem conduz a
PO somos nós, os prôprios.trabalhado-

" 
res que vivemos a complexidade do

' dia-a-dia e entendêmos que a realidade
é dinâmica exigindo de nós Uma leitu-
ra crítica da mesma.

Desta forma, estamos tentando, en-
quanto coordenação, assumir a tarefa
formativa entre as demais prioridades
colocadas a nível nacional e regional.

Telma Bessa"

São Paulo,29 de junho de lgBZ
Caro
D. Paulo Evaristo Arns,
Caros $enhores Bíspos,

Em reuníão de sua Equipe Regional Sul l, a pastoral Operária, ana-
lisando os fatos qüe marcam a atua! conjuntuira no país, se'ntiu a n*6-
sidade de comunicar aos senhores Bispos, parte derro§§as preocupaçõa
e angústias com o sofrimento de todit'o povo trabalhador.

Gostaríamos de lembrar que a classe dominante, para saldar seus
compromíssos com o capital nacional e, principalmente, estrangeiro,
vem ímpondo situações humilhantes à classe trabalhadora através de pa-
cotes econômicos:

- Arrocho salarial que gerou, nos últimos guatro meses, uma per-
da do poder aquisitivo iuperÍor a 35o/a

- Um salário mínimo que é menor de toda sua história e que cor-
responde a l/3 (um terço) do Satário Mínimo de lg56.

- Congelamento que, atém de não ser rul, é contrárÍo aos inters-
ses dos trabalhadores. '

- Provoca as demissões em massa em todo o país, aumentando o
já elevado daemprqo.

Tat situação leva o povo ao desespero, agravando os problemas so-
ciaís como: o aumento da fome, da criminalidade, da viorência, da mor-
tatídade infantil, das favelas e a retomada da onda de saques como solu-
ção ímedíata para canter a fome. Tudo isso por não suportar mais a mi-
sérÍa a que está submetida a claxe trabalhadora, empobrecida peto sis-
tema capitalista.

Sabemos gue, quando isso acontece, a classe dominante, gue é a
geradora de toda essa situação, é também a prímeira a reprimir as iustas
reívind icações dos traba lhadores empobrecidos,

lVossos griios vem sendo sistematicamente, sufocados pelos pode-
rosos. A mentira oficial, amplamente divulgada peloi meios de comuní-
cação, é instrumento de justÍfÍcação da,s várias formas de repr*são vio-
lenta que nos são impostas.

É fundamental, neste momento, a solidariedade da lgreja do Esta-
do de são Paulo. Precisamas de sua voz para tornar mais iorte a denún-
cia desta situação criminosa. lJrge incentivar o trabalhador a fortalecer
sua organização e luta em busca de solução urgente para tantos e tão
graves problemas.

Ficamos agradecidos peta disposição de nos atend_er e nos coloca-
mos à disposição dos senhores Bispos para conversarmos sobre a dura
caminhada que estamos tilhando.

Fraternalmente, em Cristo Jesàs,

Suel i A parec ída Sel t ini
Carlos Augusto Alves dos Sanfos

Waldemiai-frossi

AS§INATURA ANUAL - Cz$ tü},üt
'ASSIMATURA DE APO]O - Cz$ 2ü,.ü)
A PABTIB DE 10 ASS. - Cz$ 80.00 

'

PARA O EXTERIOB - US$ 10. 
.

AVULSO - Cz$ 10,00

Envie sua contribuiçfo para:
SECRETARIAOO NACIONAL
DA PASToRAL oPERÁRIA

Av. Pres, Kennedy 186i/1 t
26.020 - Duque de Caxias - RJ -Tel.: 771 -3459
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DÍUIDA EXTERIIA
E PÍ|LÍTIGAS S0GIAIS

erco/ü
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PARA REFLETIR EII GRUPO

l. O que significa a dívida externa para os trabalhadores?
2. O que é polÍtica social?
f. Quen ten decidido a política social no Brasil?
4. A polÍtica social ten favorecido a que classe social? Por quê?

Tooo. os trabalhàdores'sabem, na 'pró -
pria pele, o que signiflica a dÍvida extel
ha. uâo se trata, púra e simplesmente, de

mÍ]hões de dólares que são remetidos anu-
almente para o exterior; milhões de dóIa-
res significam apenas um.nÚmero frio-e-va
zio de sentiôo. Na verdadé, esses milhões
de dólares significam, isto sinl, a queda/
ainda mais acõntuada do já precário pa

drão de eonsumo dos trabálhadores através
de produtos e serviços'que não podem com-

pfar com os péssimos salários que recebem

P.".i."ros ver a questão por'um outro
ângulo, o das polÍticas sociais. Políti -
cas sociaÍs são programas de vasto. alcan=
ce econômico, polÍtico e social que podem

e devem ser realizados pelo Estado para a
melhoria das condições de vida de milhões
de brasileiros vivéndo em gráu de miséria
quese absoluta. Políticas soci3is - saÚde
educação,'habitação, transporte, reforma/
urbana etc - são essenciais para se evi -
tar que essas condições de vida cheguem /
ao intoleráveI. PolÍtieas sociais não são
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resoluções efetivas da questão social;sãq
ha verdade, um espécÍe de mercúrio_cromo,z
que se passa em uma ferida muito mais oro
funda. Po]Íticas sociais são reformas ióI'ciais que nada resotverão .e 

"onÀiáui.ãã.como um fim em si mesmas. Em resu*o, àÀ-7políticas. sociais são extremamente impor_
tantes se consideradas como um ponto 'Oe /partida para lutas mais anüiciosas, para
Lutas direcionadas para a transforrí,"ção 7
em pmfurdidade da sociedadá-úrasileira.

E.... polÍticas sociais" exigem recur -scs financeiros muito elevados] A grande/
maioria das cídades brasileiras diõpõe de
redes de água e esgoto precáriasl isso o-
ccrre até mesmo em cidades como Rio de Ja
neiro e São Paulo. A rede escolar públicã
está decadente, à beira da ruÍna. b que
falar da rede hospÍta1ar e do setor de /
saúde como um todo? 0 transporte é carís-
gimo e da pior qualidade. Enquanto ni-/
thões de trabalhadores se espremem em ôni
bus velhos e sujos, uma minoria privile -gÍada utiliza'dÍãriamente o metrô, com ar
condicionado, construído na área urbana ,/
do Rio de Janeiro'meLhor servida de trans
portes. Tudo isso não acontece por aeasoT
0s capitalistas jamais investiram na Bai-
xada Fluminense ou na periferia de São /
Pau]o (ou em qualquer outra área carente).
Somente o Estado pode fazê-lo. Temos, con
tudo, que dar, como trabalhadores, a'dÍre
ção política desse processo. Temos que 7
formular nossas polÍticas soclais, estabe
lecer nossas prioridades, dar tm óontojdo
de classe a essas políticas.,

T"ro. que brigar para qu.e o dinheiro/
. dos trabalhadores, QUê o Estado recolhe/

sob a forma de impostos e da cobrança de
tarifas de serviços públicos, nao sé3a Z
remetido para o exterior colno pagamento/
da dÍvida externa. Temos que nos-organi-
zar para que esses recursos gigantescos,/
sejam utilizados, segundo nossas priori-
dades de classe, na melhoria imediata /
das condições de vida de milhões de tra-
balhadores. Ao mesmo tempo que lutamos ,/

por isso, devemos lutar - nos êindicatog
nas associações de moradores, nas dÍver-'
sas formas de organização dos trabalhado
res,. do bairro à fábrica - para transfof
mar profundamente a sociedade brasileirã
Chegol-a hora de colocarmos, em voz altq
a questão do smialismo.

Discutir a dÍvida externa eomo vem
sendo feito serve apenas aos interesses/
dos patrões e do Estado. É pq.eciso d-iscuti-Ia tendo em vista a superaião da ex -
trema miséria em que vivem mi-thões de /
trabalhadores. É preciso potitizar a dis
cussão da dÍvida externa- É preciso exilgir o não pagarnento da dívida externa e
a utilização desses recursos para a exe-
quçÇq-de polÍticas sociais orientadas, /
decididas e controladas pelos trabalhádo
res.Tudo isso depetrde de nossa organizal
ção, no loca1 de trabalho e no loõal de
moradia. Se o fizermos, estaremos dando/
um passo funda,nental para a construção /
do sociafismo no Brasil. 0 capitaliõmo /
brasileiro: já demonstrou sua verdadeira/
f"gg. Não_poCemos mais nos enganar. Dis-cutir a dÍvida externa só fará sentido /
se discutirmos, ao mesmo te,npo, a partir
das reformas imediatas, a organizaião /
profunda da classe trabalhadóra para a
construção do socialismo em nosso país.

José Fernandes Dias,/CEDAC' 17 de julho de I1BT

PARA REFLETIR EI.I GRUPO

r' cono diseutir a dívida externa de acordo coo os nossos interesses?2. Afinal, qual é o nosso projeto social?
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AUAilCNNDÍ| A
apa da conjuntura Constituinte,
fazer um balanço e redefinir

a etapa futura da luta

;E0lT0R|A!.
I

i Na atual et
Ja e possrver
táticas para

ruTA PÍlrÍflcA

demoerática no paÍs. Tudo aponta no sentido
de que a influência da sociedade na nova
Constituição, em termos de conteúdo e de
mudanças, será pequena. 0 principal está
cleterminado pela sua composÍção política
conservadora, com hegemonia de centro-
-direita. É o que ocorreu até agora, etapa'
de trabalhos de sistematização. Podemos
afirmar que, enquanto fato jurídico,
desembocando numa nova Carta Magna, o
Congiesso Constituinte está decidido. Não
somos pessimistas, apenas acreditamos que
alimentar ilusões conduz a desilusões e,
neste caso, a curto prazo

Trata-se, então, 'de continuar a luta no
campo social, das pressões populares,
campanha das f0 mil assinaturas, caravanas,
etc. Contudo, desde já, criar as condições
para um salto de qualidade: acumular forças
coCI o objetivo.de preparar a etapa pós-
-Constituinte. 0 povo está desencantado, é
um fato. Cremos, também, que o atual
Governo está findo, acabou. Se não morreu
ai.nda , no falar de Guimarães Rosa,''rse
encantour'. Neste momento, limitar-se-á
refletÍr o estágio atual, é legitimá-lo.

Desde o inÍcio, entendemos a Constituinte
eomo um meio e não como um fim-em-si-mesma.
É, ou foi, um fim para legitimar a

t'transação" conservadora, poís a transição
está definida. Sem dúvidas, a nova
Constituição vai traduzir a consolidação
conservadora. A visão estratégica tem como
eixo a luta pela constituição política do
povo brasileiro. Tomar a Constituinte
enquanto processo poIÍtico, cheio de
possibilidades, aberto para o futuro.

Não defendemos uma desmohilização da
polÍtica atual de lutas em torno'da
Constituinte, pelo contrário, avançarmcjs a
partir destas lutas. Permanecer na
realpolitik é cair no realj.smo ingênuo, no
imediatismo, ficar a reboque da hégemonia
fiberal-conservadora. A linha estratégica
aponta no- sentido de buscar a capÍtalização
do acúmulo de forças da luta consti.tuinte
e, seguir com a pressão e á mobilização
populares (garantir o calendário das
assinaturas e caravanas), agora, para levar
adÍante uma nova etapa, isto é: a luta
pelas DIRETAS enquanto forma de avançar a
luta pela democracia er pela soberania.
Contudo,'é apenas a forma, o conteúdo
devendo centrar-se numa campanha de mais
fôlego, enr torno de questões qúe são
inerentes ao movimento social no seu
conjunto: DÍVIDA EXTERNA, REFORMA AGRARIA,
P0LÍTICA ECONOMICA (salários, congelamento'real, etc.), REF0RMA URBANA.

Cláudio Nascimento
23 de junho de 1987



0 t{0ME DE DEUs r{A t{oul Gol{sTtTurcÃo rrl IuGARÍeun

AGEN - ':No dia 9 de janeiro de
1987 foi proclamada a nova Consti-
tuinte da Nicarágua, com esta intro-
dução:

E* ,om do povo nicaraguense, de
todos os panidos e organizações de-
mocníticas, patriótícas e revolucioná'
rias da Nicarágua, de seus homens e
mulheres, de seus operários e campo'
neses, de sua gloriosa juventude, de
suàs heróícas mã6, dos cristãos gue a
partir de sua fé em Deus se compro'
meteram e se inseríram na luta pela li-
bertação dos oprimidos, de seus inte'
l*tuais patriótícos, de todôs os que
com seu trabalho produtívo contrí-
buem para a def;aa da Pátria, e dos
que lutam e oferecem suas vidas dian-
te da agressão imperialista para garan-
tir a felicidade das novas gerações.

Nunca na historia da América Lati-
na houve uma discussão tão profunda
e um resultado tão lúcido como -
aconteceu na Nicarágua - a respeito
da introduÇão ou omissão do nome
de Deus na Constituição Política do
país. Os conservadores queriam a todo
custo que aparecesse o nome de Deus.
Os liberais e marxistas queriam que
fosse omitido. Mas, num momento de
lucidez proÍética, a Assembléia tomou
consciência de que tanto o Deus de-
fendido como o negado não eram o
Deus que havia inspirado a luta dos
cristãos pela libertaÇão dos oprimidos.
A luta entre consêrvadores e marxistas
era sobre um Deus que não o Deus dos
cristãos revolucionários. O deus discu-
tido pelos assim chamados crentes e
ateus era um Deus abstrato, metafísi.
co, íntranscendente. O Deus dos cris-
tâos revolucionários da Nicarágua não
tem nada.a ver com esse Deus. A fé

cristâ é'atéia' a esse Deus, e o consíde
ra um fdolo criado e fabricado pelo
sistema dominante. O Deus que final-
mentê ántrou na Constituição Íoi o
Deus bíblico, o Deus de Jesus, o Deus
verdadeiro, o Deus dos pobres, o que
'luta pela vida e pela justiça.

É muito curioso constatar que a
maioria dos cristãos conseruadores
(incluído alguns bispos) se opunha a
que se introduzisse o nome de Deus na
ConstituiÇão, para evitar que se mani-
pulasse o nome de Deus por parte do
Governo. Os marxistas tradicional-
mente também se opunham, claro que
por motivos diferentes. Mas, nessa dis
cussão entre conservadores, sejam cris.
tãos ou marxistas, ninguém se pergun-
tava finalmente sobre qual Deus se es-
tava discutindo. Desde há muito tem-
po na Teologia da Libertação se tem
dito que o problema de Deus, na Ame
rica 

'Latina, nãp é a existência de
Deus, como esse Deus é e onde está,
quars são suas opções e como nós o
representamos. Não. é mais significati-
vo que alguém diga que crê em Deus.
Deve especificar em qual Deus crê.
Tampouco é significativo que alguém
diga que é ateu. Deve especificar de
qual Deus é ateu. O problema teo.logi-
co fundamental na América Latina
não é demonstrar a existência de
Deus, mas discernir o Deus de Jesus
dos falsos ídolos. O problema não éo
ateísmo, mas a idolatria. Tanto a ido-
latria que substitui o Deus verdadeiro
por outros deuses (o deus dinheiro, o
deus mercado, o deus prestÍgio, o deus
poder etc.) como a idolatria que per-
verte o sentido de Deus, que deforma
a imagem de Deus ou o invoca em vâo.
É maravilhoso constatar que esta dis-

cussão teológica sobre_Deus, tão pre-
sente nas Comuhidades Eclesiais de
Base de todo o eontinente, tenha sido
a discussão que se deu na Assembléia
da Nicarágua. [-oram fundalmental-
mente os deputados sandinistas os que
defenderam que se introduzisse o no-
me de Deus na Constituição, mas que
se falasse de um Deus Histórico, desse
Deus que havia interferido historica-
mente na' libertação dos oprimidos e
dos quais os crentes revolucionários
hariam dado testemunho. O que se de-
cidiu no último instante, na discussão
na Asembléia, foi a leitura, por um
deputado sandinista, de uma carta que
um rapaz escreveu ao pai antes de
morrer na guerra, na qual ele lhe con-
ta/a a respeito de sua fé em Deus
como fonte decisiva de fortaleza para
deÍender a Pátria.

O dia 9 de janeiro de 1987 ficará
como uma data importante, não so-
mente na história da libertação da
América Latina, como também na his-
tória teológica de nosso continente. É

uma data que mostra a importância da
Íé no Deus de Jesus que está no inte-
rior dos processos de libertação. Sobre
esta importância, uma vez mais a revo-
lução sandinista deu testemunho. Com
isto, a revolução tem sido conseqüente
com o comunicado oficial da Direção
Nacional da FSLN, de outubro de
1980, sobre a Religião. Ali se dizia:

. ... gs sandinistas afirmamos que hossa
experl&tcia demonstra gue quando os
cristãos, apoiados em sua fé,são capa-
?a de raponder às n*ssidades de
seu pow e da história, suas mesmas
crenças os impulsionam à milítância
.rewluçionária.

Existe na Nícarágua não somente
uma revolução econômíca e política,
mas também uma revolução espiritual
que está se enraizando profundamente
na alma do povo nicaraguense. A pro-
clamação da nova Constituição não
poderia deixar de dar testemunho des-

ta profunda revolução espiritual." '

Pablo Richard

PARA REFLETIR EM GRUPO

1. O gue significa para nós, trúalha-
dora cristãos, a inclusão do nome
de Deus n@ c&lulas do cruzado?

2. O que está por trás da pressão de al-
guns grupas sobre os Constituihtes
para que incluam o nome de Deus
na futura Const ituição brasi leira?

3. O que a inclusão do nome de Deus
na Constituição da Nicarágua nos
ensina?
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f m meados de março, o Ctirtt (Corselho

Indigenista Mssionário), juntamente com .a
CNBB Regional'Norte I (AM, PA, AP, RR),

CPT, Cáritas Brasileira entre outrâs entida'
des lançaram uma camponha nacional pela

suspmsdo do hoieta*Calha Norte.

O QUE É O PROTTTO CALHA NORTE?

O Calha Norte é um projeto de natureza

bélim -militar e desenvolümentista. Ele está

em andamento secreto desde 19 dejunho de

1g8i. Foi elaborado na calada da noite, sob

inspiração dos Conselho de SegurançaNacio'

nal. oeios ministros militares, do planejamen'

to,'ào interior, da fazenda e do exterior'
Visa ampliar a presença militar e sócio'

econômiõa do governo federal na dêsembo'

cadura norte dos rios Amazonas e Solimões'

Abrange uma faixa de fronteira de 6.'500 km
entre Íabatinga (AM) e Oiapoque (AP), atin'
gindo 14% do território nacional,la fpnJgi'
ia do Brasil com a Venezuela, Colômbia,

Suriname, Guiana Francesa e República

, Cooperativista da Guiana

Projeto estimado em I bilhão de. cruzados
(45 mil dólares). Até 12 de novembro passa-

ào já contava com verbas liberadas da ordem

ae ZZO milhões de cruzados, dos quais 100

milhÕes pard o Mini§tério do Exército,50 da

Aeronáuiica, 20 para a Marinha, 10 para o

lnterior e 35 paia a Secretaria do Planeja'

meÍrto.

Segundo o general-de-briqad-a Rut-ens

Baypã Denys, secretário geral do CSN, o

projeto §e ProPõe a:

APELO

As entidades da Campanha apelam:
"A poprrlação da Amazônia quer decidir

o seu futuro e ter participaç{o nos projetos
que lhes dizem respeito. y'fós recusamos os

'novas bandeira''$ue desconsideram os

povoi da Amazônia e sua cultura. Não pode'
mos continuar assistindo passivos ao saque

da Amazônia."
"Por isso, em defesa dos poros indígenas,

do meio ambiente e da população amazõr.l'
ca, pedimos a todos que enúem men§agens

de repúdio ao Frojeto, exigindo sua imediata
suspensão, às seguintes auto ridades,:

o Presidente José Sarn*v - Palácio do Pla'
nalto - 70.150 - Brasr'iia - DF - Telex
061.145r

r Gen. Rubens Bayma Denys - Conselho de

Segurança Nacional - Pakício do Planalto

- 70.150 - Brasília - DF - Telex
061 .l 160

r Ministro do Planejamento - Secretaria de
Planejamento - 70.063 - Brasília - DF -
Telex 06 1.2207

r Ministro Abreu Sodré - Ministério de

RelaSes Exteriores - 70J70 - Brasília
_ DF.

o ' Dr. Jose Paulo Setulzeda krtence - Pro- .

curador Geral da República - Av. L2 -
Sú Q. 603 - 70.200 - Brasília - DF -
Telex 06 I .l 144.

CONTATOS

CIMI NORrE I - Cx. Postal984 - 69.000
Manaus - ÂM - Fone (092) 2335020
CIMI NORTE II - Cx. Postal 1454 -
66.000 Belém - PA - Fone {A9l)229 3l9l

- aumentar a presença militar!a área;

- demarcar definitivamente. as fronteiras;

- redefinir a política indigenista Para es-

taregláo;

- construir estradas e hidroelétricas;
: implantar projetos econômicos e pólos

colonização.

CONSEQUÊNCIA§PARA A AMAZÔMA E

SUAPoPULAçAO

As entidades que lançaram a campanha

estão preocupadas com a "Íilosof,ra'l do

Calha Norte e com suas "reais conseqtiÉn-

cias" para a população amazônica, transfor-

mandó a Amazônia em "um recurso disponí'
rrel ao apetite de elnpresas naeionais e trans-'

nacionais, resêrva do governo Para o paga'

mento da díüda externa e'cÍrmpo de mano'

bra da geopolítica militar". Segundo as enti-

dades que- lançaram a campanha, o Calha

Norte pôderá "abrir caminho para a destrui'

ção do meio ambiente, não menciona a§.

populaçoes ribeirinhas e de seringueiros,
prende-se a grandes estrutuÍas e acena com
-investimentos 

do grande capital ".

Na área do Calha Node úvem cerca de

50 mil índios (22,8%o) dos 220 mil que ain-

da húitam o solo brasileiro. Essa invasão

dos seus territórios e a já divulgada remoção
das tribos envolüdas para outra§ áreas da

região anieaçam profundamente essas naçÕes.

GRANDES QUILOMBOLAS DO BHA§IL

- E ir uma lista bastante superf icial de

alguns dos grandes quilombolas ou lú
deres de quilombos no Brasil. Na reali-

dade brasileira, ele§ são seguidores de

Moisés, que procurou libertar o seu

povo da escravidão do Egito. A dife-
rença é"que este movimento libertador
não chegou a ser bastante forte para

derrubar'o poderio dos "faraos". Mas

os quilombolas são da raça de Moises e

sua memÓria deve ser preservada. Eis

a lgu ns:

- Zumbi, o mais famoso. que morreu
no dia 20 de novembro de 1695,

em Alagoas;

- Ambrósio, que morreu em 1746,
em Minas Gerais;

- Manoel Congo, do Rio de Janeiro;

- lçidoro, que foi torturado até a

morte em 1809, em Minas Gerais;

- Pedro Cosme, que morreu em '1841,

no Maranhão;

-'Lucas, de Feira de Santana, que

morreu em 1849, na Bahia;

- Manoel Balaio, que morreu em

1839, no Maranhãq.

a

Os quilombolas provaram uma coisa
muito importante para todos os que se

interessam pela alimentaÇâo do povo
brasileir,o: os habitantes dos quilom-
bos passavam mu.ito bem, mesmo sen-

do cortados do abastecimento que vi-
nha das cidades e das fazendas.

Os quilombolas provaram que o
Brasil é um país rico, que pode facil-
mente aiimentar seus filhos por suas
proprias forças, sem necessitar de nin-
guém de fora.

Os quilombos mostravam a todos
fartura de alimentos, de árvores f rutÊ
feras, de roças bem Íeitas.

Os quilombblas podiam assim colo-
car nas Íeiras da redondeza o exceden-
te de suas produÇões agr'ícolas.

Houve milhares de quilombos no
Brasil e diversos bairros atuais de gran-

des cid;,,1 rs brasileiras nasceram como
qui lomL:os: Pcr exemplo : Morumbi; na
cidade de São Paulo;Catumbi e Catete
no,Bio cie Janeiro e outros. .

(Calendário do Pow
Lat ino'Americano, I 986, C E H I LA'

Popular, Ediúes hulina)
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A Pastoral Operária se Íez.presente na

regiâo chamada "Bico do Papagaio", por
ocasião da l? Celebração do martírio do Pe.

Josimo, dia 10 de maio pp.

Essa extensa regiâo que se situa na con-
fluência dos rios Tocantins e Araguaia. esta-

do de Goiás, juntamente com a zona vizinha
do Sul do Pará, é um dos focos de maior
conflito na luta pela posse da terra, hoje, no-
Brasil. Lá nasceu o Pe. Josimo Morais Tava-
res, la exerceu seu ministério sacerdotal, in-'
teiramente voltado para a.defesa dos lavrado-
dres,. e lá veio a ser martirizado, dando seu

sangue àqueles a quem tinha emprestado sua

voz, comprometido sua cor negra e dedicado
toda sua vida.

A celebração, promovida pela CPT Regio-
nal e intitulado "Celebração da Libertação",
no seu conteúdo e no seu contexto, revelou
uma tríplice realidade.

Em primeiro_lugar, a cada dia que passa

recrudesce a luta no campo. Os conflitos da
terra-ie multiplicam e os crimes do latifún-
dio contra lavradores e posseiros são sempre
mais freqüentes e mais bárbaros. Há um fato,
ainda nâo muito conhecido, que mostra §em
a gravidáde da situação. Enquanto um bando
de tãgunços executava o despejo de algumas
famílias de poseiros (como sempre, nâo res-
peitando os mínimos requisitos da lei !), a

polÍcia mantinha de joelhos homens, mulhe-
res e crianças, voltados para os barracos,
obrigando-os a presenciar calados a queima
das suas casas e a destruiçâo dos seus roça-
dos. Tudo isto ao longo de um dia inteiro,
sob um sol causticante, sem comer e sem

beber.
Está comprovado que os fazendeiros e la-

tifundiários estão ferozmente determinados
a manter seus privilégios a qualquer preço,
nâo importando o número de vidas que ve-

nham a ser sacrificadas.
Em segundo lugar, não há mais como dis.

farçar a vergonhosa conivência dos Poderes

Públicos, inclusive o Poder Judiciário, com
este verdadeiro "sindicato do crimê". Entre

ASSINATURA ANUAL * Cz$ 100,00
A§SINATURA DE APOIO - Cz$ 2fi),fi)
A PARTTR DE 10 ASS. - Cz$ 80,00
PARA O EXTERIOR - US$ 10,
AVULSO - Cz$ 10,00

Envb sua contribuição para:
SECRETAÊIADO NAC]ONAL
DA PASToRAL oPERÁBIA

Av.. Pres, Keàneay 1861/1 1

25:020 - Dtrque de Caxias - RJ -Tel,: 771-3459

os mil asassinatos ocorridos no campo, no§

últimos 20 anos, que tiveram processo judi-
cial instaurado, somente dois Íoram julgados,

e ambos concluíram pela absolvição dos cri-
minosos.

A esta impunidade, acrescente-se ainda a

falta de vontade política do governo em rea-

Salvador, l3 de abrÍlde 1987

Caros amigos da Pastorat Operá-
ria, como vão vocês? Nós aquí na
Bahia estamos caminhando. Como
sempre é tanto fraco. A nível'de al-
gumas paróquias estamos nos articu-
lando. A única categorÍa, em Salva-
dor, apoiada .pela Pastoral Operária é
a das lavadeirus. As doméstícas tam-
bém têm uma boa caminhada a nfuel
da diocese.

ACONTECIMENTOS

- No dia I de março tivemos um
encontro sobre sindícato com os tra-
balhadores de Camaçarí e Salvador.
Aí nasceu a idéia de um outro encon-
tro para pensar alguma coisa para o
1Q de Maio. Este encontro aconteceu
no dia 29 de marÇo. Marcamos outro
encontro, que será um seminário no
dia 17 de maío. O assunto a ser dis-
cutído será a coniuntara atual, dando
mais prioridade para aprofundar a
questão da situação econômíca no
Brasíl e algumas colocações sobre ou-
tros assuntos como o gatilho salarial.

..= Ás lavadeiras fízeram uma outra
assembléia este ano no dÍa 22 de
marÇo, tratando do assunto da§ tabe-
las novas gue saiu este ano feita pelas
p;róprias lavadeíras, com a ajuda de
alguns agentes que acompanham o
movímento. Elas já estão pensando
na próxima tabela depoís do aumen-
to salarial. Mas para fazer ísto, acham
necessário um trabalho mais sístemá-

lizar a Reforma Agrária. A inércia e a omb-
são das autoridades está deixando no ôan-
dono e levando ao desespero 10 milhôes de
lavradores sem terra, hoje. no Brasil.

Em meio a esta dolorosa constataçâo, ver.
dadeira vergonha nacional, há um terceiro
aspecto da realidade que não pode ser omiti-
do: os lavradores nâo se intimidaram.

É animador ver crescer a organizaçâo e o
número daqueles que resistem a esta situa-
ção. O Movimento Nacionaldos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra e os Sindicatos da CUT
conquistaram a credibilidade dos lavradores
co mo se us leg Ít i mos representa ntes classistas
e Como única força política capaz de Íazer
avançar o processo de libertaçâo do homem
do campo.

Esta análise. mesmo superf icial, desembo-
ca necessariamente no seguinte desafio: os
tFabalhadores rurais e urbanos, como um to-
do, são chamados, com urgência, a reforçar
sua organização de classe, para opor resistên-
cia ao evidente avanÇo da direita; nitidamen-
te hegemônica na atual composição das for-
ças políticas.

Pe. Armindo Cattelan

tico, e se pensou em sindicato. Mas
com a orientação de algumas pe§§oa§

que jií têm alguma experÍêncía, viu'se
gue antes do síndicato,seria nece§.,sá'

rio um passo menor, como no caso

uma assocíaÇão para arrumar as coi'
sas melhor. A ídéia é se criar um no'
vo modelo de associação. Elas Pen'
sam formar um grupo de mulheres
ande discutam iuntas os seu§ proble-
mas de vida, INPS, aPosentadoria, es'
colas para os filhos etc.

- Alguns grupos por áreas 6
preparando peças teatrais com
concretos, relacionados ao tr
para o 19 de Maio e o dia das Mães.

- Alguns jovens da Pastoral
Juventude do Meío Popular (PJMP)
estão se interessando e se engaiando
no movimento sendo que alguns são
filhos de lavadoras.

- O Movimento de Defesa dos Fa
velados MDF) continua se arti
do cda vez mais. O interessante
que é organiza(o e levado a
pelos proprios moradores das á
de ocupação.

Sâo esfas as novidades

Envio o meu abraço a voc&,com-.
panheíros de luta, e que possamos

nesta Páscoa ressuscitar com o no§o
povo oprimido e morto e Pelo Peca'
do social.

Felícídades,

J,1§,h J" %fr L

lrmã lzabel- S.S. FamÍlia
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1l a caminhada histórica da Pastoral Operária já
ficou claro que o objetivo maior da luta política é a
libertação (ação que liberta) integral da classe
trabalhadora. Mas libertação de que? Da opressão
política, da exploração econômica e da alienação
ideológica. São três lados da mesma e única caminhada
de libertação.

Por muitas vezes aprendemos e reaprendemos que
a classe tr.abalhadora não é um muro que você vê,
conhece, mede e pesa a torto e a direito. Esta não é
simples. Mas também não é simplesmente uma
categoria(*) de análise que revela a sociedade dividida
entre os que trabalham e que detêm o controle do
exercíciô do poder'e o do saber e os que não detêm o
controle do exercício do poder e o do saber.

E mbora sabendo da divisão da sociedade em
classes sociais isso não quer dizer, por outro lado, que
nos damos conta de toda a situação dos trabalhadores e
das trabalhdoras. Por quê? Porque estes vão pra lá das
categorias de análises. Pra lá no sentido de que a vida do
João, a da Maria, a da Joana, a do André, a do Paulo, a
do Henrique, a da lrene, a da Francisca, enfim, avida
dos homens e das mulherbs, que trabalham, é complexa
por si mesma.

Por isso mesmo não pode ser reduzida e
submetida unicamente ao nível das categorias de análises
sociais. Estas categorias revelam a realidade conÍlitiva,
mas não dizem tudo: Aqui é preciso ouvir mais do que
nunca o que os próprios trabalhador,es têm a dizer a
respeito de si mesmos,.As categorias e teorias científicas
não podem abaÍar a vo'z dos próprios sujeitos da
libertação.

. E ssa reflexão quer'nos eonscientizar da
complexidade básica e fundarite que está na raiz da
propria vida dos (as) trabalhadoreslas). De dentro dessa
visão ninguém tem autorizaÇãó, seja grupo político,
partido ou pessoas, a deter exclusivamente o controle do
exercício do poder nem o do saber.

t.rt" contexlo, os diferentes grupos políticos
com suas diferentes práticas políticas devem ter a
humildade e a solidariedade de uns em relação aos
outros. Não adianta querer ter o domínio de um sobre o
outro. Pretender e praticar isso é alienação.

0onde vem esta convicção? É simples. Na raiz
fundante da vida existe uma sabedoria que não aceita

UBERTAçAÍI - R0§[ A I]E§AB'R0GHAR

domínação de quem quer que seja. A vida nasceu e
existe para ser livre e solidária.

Esse olhar profundo que brota Ca vida e da
liberdade deve permear nossa luta política. lnspiradas
'nessa cornpreensão, a vida e a liberdade não nos
perguntam se o fulano de tal é cristão, ateu, atoa ou
nrarxista. O que a vida e a liberdade nos perguntám no
atual contexto histórico brasileiro de exploração,
dominação, alienação e de lutas por iibertação, á se a
nossa prática pclítica está ajudando positivamente a
construir.pessoas com vidas e de vidas livres.

Esse é o desafio colocado a nós trabalhadores e
trabalhadoras que acreditamos e quêremos ver o reino
de Deus desabrochar no canteiro de rosas do projeto
político alternativo da classe trabalhadora.

]A pa!ry9 "categoria".aquí no texto não signiÍica categoria proÍissional
(Íletalúrgico. bancárío, ctc.) mas princípio ãe análise.' 

Zézinho - Goiânia -'CPO Nacional



Jl, or"rur"ção unilateral, pelo governo
brasileiro, d6 recente moratória há duas ver-
têntes que interessa examinar para.uma abor-
dagem obistivâ do problema.

A primeira tem sua§ raÍzes na insolvên-
cia do Brasil, enquanto a. segunda proeede do
alinha{nento do governo brasileiro com ab

propostas apr€sentada§ por dirigentes do Par-

tído Democrata dos Estados Unidos para re'
formular a dívida internacíonal.

A MORATORIA TÉCNICA

0 oresio"nte José Sarney, ao anunciar a

aisoo-sicãó de não pagar os 65 milhões de dó-

hrã;;ãp"ttaeni"ia parte dosiuros da dí'
yida externa brâsileira se propunha agitar os

sentimento§ patrióticos e nacionalistas que

ele rabe existirem na sociedade brasileira'

Seu discurso teve muito sucesso em Bra-

sília, particularmente entre parlamentares do
PMÓÉ que esperavam uma repetição da per-

formance do Plano Cruzado, garantia da vi-

tória esmagadora do governo nas eleiçôes de

lSde novembro Passado.

Sabe-sa que José Sarney é rlranipulador
hábil, e cerca.se de gente @mpetente, mas

na ouestão da moratória n-acionalista esbarra
qom uma realidade mais forte que as declara'

ções de intenção. Ouarido a moratória acon-
tectiu as condig§es iá estavam reunidas para

que, em vez do sucsso esperado, viesse o
desgaste.

A moratória é asunto exPlosivo que,
tratado em tom emocional, pode criar una-

.nimidade e render prestígio, oomo a@nteceu
realmente no Peru, com Alan García. Entre'
tanto,'a. moratória, nas condições em que foi
decretada, é apenas o reconhecimento for'
mal da falência econômica dos governos pre-

§ente e passados.

O governo brasileiro reoonheceu fatos já

. conhecidos, como o desaparecimento das re-

servas internacionais, a queda das exporta-
gões, provocando déficit do balanço de pa'
gamênto! e o crescimento @ntínuo da díyi'
da que já tinha chegado a 109 bilhões dedó--
lares eni julho de 1986, segundo estimativaf
do Banco C*ntral.

Com reservás cambiais a zero, resultado
negativo no balanço de pagamehtos, queda
nas exportações e desonfiança generalizada

dos banqueiros internac'onais a situação.!
crítica, inviabiliza o atual sistema de rnanelo

Ouanto mais dinheiro novo o governo

conseguir levantar no exterior piores serão

as perspectivas, pois as empresas e§tatais e

órgãos oficiais não pag,am ninguém, tendo
uú endívidamento de 92,5 bilhôes de dóla-
res no .exterior, engrossado . continuamente
por novos empréstimos.

Enquanto isso as perspectivas do balan'

ço de pagamento sâo sombrias, coin um dé'
ficit previsto de 2,8 bilhôes de dólares, cau-
sado sobretudo pelos resultados negativos
do balanço comercial e o crescimento dos
gastos com serviços,

O pequeno resultado.-positivo consegui-
do pelo Brasil no comércio internacional no
mas de fevereiro deste ano, 261 milhôes dd
dólares, em lugar dos 628 milhões de dólares
de fevereiro de 1986 é um indicador seguro

da necesidade de continuar tomando ncvos
empréstimos e aumentar os níveis de endivi'
damento, uma gestão tradicional da dívida
que interessa aos banqueiros e, ao .mesmo
ternpo os apavora, quando se imagina que
a situação atual do Brasil poderá vir a ser a

dos 15 principais países em desenvolvimento
devedores, cujas dif iculdades acumuladas,
em conjunto, provocariarn a ruÍna do atual
sistema f inanceiro internacional.

A RES,PONSABI LIDADE DOS
BANÇOS INTERNACIONAIS

E rnooru'u decisão política de suspender
o Bagarnento da dívida externa tenha sido
forçada pelas-dificuldadet de caixa, há um

segundo aspecto a considerar nas propostas
apresentadqs por palíticos demoCratas dos
Estados Unidos,,cujo breve histórico faze-
mos a seguir.

A dívida externa brasileira foi contraída
basicameirte no circuito europeu de divisas,
onde circulam os eurodólares, ern operações
que escapavam ao controlg das autoridades
monetárias americanas, nas décadas de 60 e

70, quando havia grande disponibilidade de
capitais em busca de boas oportunidades de
iÍrvestiÍnento. Na época o governo brasileiro,
precisamenté o nacionalista Joâo Goulart,
adótou uma legislação iiberal favorecendo â

toada de ernpréstimos no exterior,

Foraú criados consórcios bancários e ou-
tras instituições, operando em Londres, Pa'

ris, Frankfurt, Gg. .:rta e alguns pequenos
paraísos financeirc; iivres de qualquer con-
trole, ao mesmo tempo que, nos Estados

Unidos, os severos csntroles das operações
bancárias incitavarn os grandes bancos ame'

ricanos .a internacionalizar suas operaçôes,
criando uma vasta rede de operações com
eurodólares, realizando empréstimos que, a

longo praço, se reVelariam de alto risco, sem

posibi I idades de rgcuPeração.

AS SO LUÇOES ALTE R NAT IVAS

1l ,*. momento os banqueiros amerlca'

noiãttao tentando ao mesmo tempo evital

um possível colapso do sistema monetáric

internacional; enfrentar as restrições comer

"iai, 
qr" paralizam as importações america

nás, iniUinOo o cre§cimento econômico dot

pattes do terceiro mundo; conter as perspec

iivas alarmantes de uma recessão mundial' 
.

A CONVE BGÊNC IA CAP ITALISTA

Brnqr.iro, ligados ao Partido Democra

ta atravâ de parlamentares que os represen

tam no. C.ongresso dos Estados Unidos tên
apresentado projetos que, introduzindo t'rmt

reforma na legislação americana facilitam t

solução do problema da dívida.

O projeto mais abrarqente apre§entad(

até agora é o do congressista John t-a Falce

repreientante democrata do estado de Nov
lorque.

Seu proieto autorizaria o gover.no amer'

cano a abrir rodadas de negociação com o
países credores para propor ao Fundo Mont

tário lnternacional a criação de uma cartelr
esoecial do FuMo, encarregada de comprr
os créditos dos bancos privados, aplicand

em cada caso uma taxa de desconto que co

responderia à taxa de risco de cada país' Pc

eiàmot. cada dólar da dÍvida do México sr

ria comprado por 60 centavos de dólar, cac

Jotar oà drlidã do Peru seria mmprado p<

20 centavos de dólâr, enquanto um dólar c

dívida boiiviana valeria êpenas 7 centavos c

dólar,

Os recursos para operação dessa carteir
viriam em primeiro lugar do próprio Fundt
mais a garantia do Banco Central de cada ut

dos paíles credores, em Íese diretarnente ir

teressados na solução do problema. Outrc
recursos seriam levantados no mercad

aberto.

]IIGIÍITIATI§ilIII E TIIÍ|N ATli RIA
da dívida, e pede uma avaiiaçãó séria do regi-

Até.o final do ano o Brasil terá de pagar
14 biltrões de dólares apenas a título cje

amortização de parte de urna dívida externa.
Além disso, deverá desembolsar 12 bilhões
de dólares para pagamento de juros dos em-
préstimos e outros encargos, Como em 1986

\.o Banco Central do Brasil só pagou 25aÁds
tatal das arnortizações por não ter dinheiro
em caixa, em 1987 poderá sair para um calo-
te geral, têntando ernpurrar montanha acima
a bola de neve que poderá virar avalanche.

São 26 bllhões de dólares em 1987 atí-
tulo de amortizaçôes e juros, compromissos.
que, não honr,ados,trazem multas e outras re-

taiiaçôes, engrossando a dívida futura.

hÂ. PIoR oLE sE xor AflRÉsÉ,.?r 0 gjADÊo
râ,óraco, kYgfis MAN Íü: o coule.o$tslo

.-Mettuo Porgr Eu K,s9U'ótêceroue q rPoA7^5
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f O sistema funcionaria desde que um de-
iterminado país devedor solicitasse à Carteira
iEspecial que comprasse:a dívída dos bancos
i credores com o desconto relativo à taxa de
; risco desse país, cobrando o desconto do
; paÍs solicitante. A dívida assim diminuída se-
lria renegociada com prazo'mâis longo e con.
. dições novas.

.

A justificativa do congressista La Falce
e seu projeto é de que .o estancâmento da
economia dos 'l 5 principais países devedores
do Terceiro Mundo é o principal responsável
do resultado negativo da balança comercial
americana, 170 bilhões de dólares em 198ô.

Depois de estar no Brasil, onde manteve
conversas com os nacionalistas para afiar ar-
gumentos na defesa das teses democratas o
ex-senador Gary Hart, declarou: "Se ajuda-
mos o crescimento das economias latino-
americanas, em vez cie asfixiá-las podemoá
aumentar as exportsções arneríeânas para a
iegião, ao mesmo tempo que Íortalecerros
suas dernocracias e a segurançà dos Estados
Unidos".

No caso presente a retórica de Sarney é
de nítida inspiração lafaclana, via Gary Hart,
e pêde na realidade urna reestruturação do
sistema de operação do Fundo Monetário ln-
ternacional e não vai além disto, sendo pois
uma posição bastante consgrvadora, para não
dizer inconsequente diante da enormidade
da crise.

O drama da democracia americana e do
nacionalismo peemedebista é Ronald Reagan.
depois de se aconselhar com seus secretários
da área financeira e com os dirigentes de
FMldeclarou que se opõe a qualquer modifi-
cação nas atuais regras do jogo, insistindo na
velha tecla de quê os devedores devem neEo-
ciar diretarnente com os credcres pois "se os
devedores percdberem que,podem dar calote
impunemente nunca irão abandonar os ve-
lhos costumes que causaram toda essa confu-
são",

. Reagan é defensor intransigente do Fla.
no Baker, elaborado por seu secre&írio de
Tesouro que prevê aum'entos de créditos
para as principais naçôes devedoras desde
que elas adotem planos de contenção de in-
vestimento§, saneiem suas finanças e reestrlj-
turem suas economias. Enfim, adotern as ve'
lhas receitas do FMl, que causaram toda essa

confusão.

Em resumo, a fala nacionalista de José
Sarney não é nenhuma manifestação de re'
beldia bakuninista, apenas mais um balão de
ensaio de um setor liberal da burguesia ame-
rícana que propôe a reestruturaçâo da dívida
e a revisão dos rígidos critérios de operaçâo
do FMI como saída para os graves problemas
da balança comercial dos Estados Unidos.

,É NcS
!E vru'loS
F,âGARJ

A §REUE §ERAL EE §. PÃUIÍI
Em julho de t917, uÉla greve geral

paralisou completaments São Pau la,
O conflito iniciou-se Çor:1 greve$

nas fábrícas têxteis, ainda no m& de
junho" ReívindÍcava-se melhar*§ salá'
rios e melhores condiÇõe§ de trâkâího.

A greve estendeu'se a autra§ fábri.
cas. Nü día I de iulhs, à Porta da Te'
celagú{n Maríângeía, dCI grupo Mata'
razzoí a Farça Públiea reprimíu vialen-
tamente uma concentração de ap*rá-
rios.

Foi assassínado o §apaíeiro Anto'
nio Martinez. Día 11l, no ent*rr?, o
WVo .§e manife§tou víoíentarnente
coí?tra a palícia e o ínüvíínenta se ge-
neralizou, Ürganizow'se ü CCImitê ds
Defesa Proletáría. A gr*ve gerâl 1eer
beu adesdes de trabalhadare§ da í{lte-
ríor paulista, a{íém da soÍidaríedade da
FederaÇão da Rio. A núntera ds gre-
vistas chegCIu a 50.ü0A, O Snrerí?$ §b'
tadual pdiu reforço§ para a rúpressâa
aa Gaverno Federal egrn ú dxíaca'
mento de tropas do-interiçr e a vinda
de dois navias de guerra atié a§ docas
de Santos.

Õesencade'c{J-§* l}âs ruas vefflad si -

ra rev,c,lta püpuía{.,5'aryues a ârm&z§Ítsí
ãfsÇues a a*d*ridads§, piqu*te§, eamí'
cfis e psncâ{ia{iaii,

Garotas deprN't'avam os lamPúes
de glds, deixand* 8s ruâs às escuras, en-
quafits grupüs t{e jotsens in'çadíam *s
"ôo*des e cofivefieienl *s rnütürn#rflos *4

alterar ü traieft,.
es hairru üpsíarils torfiaran^, s#

v€rdadeíras f,orfelesas dc resr"sf'daeia;
barricadas e esüunderiios irnpenetrá,
vets *§paihãram-§s pelos cortiÇÜ§ I
beeas.

Ã\ burguesia tydu7trial .Per"eebeuqu* a p{Jra reprÉ\§sâo n§o acabaria cam
o csílflito. Uma Carnissão de t'ornalis'
tas setttriu de mediadsra.

A greve termi*ou no día f 5: os
aperários eanseguirarn ZAV7 de aamefi'
to * garantia d* *mprqo âo§ grew.rfâ{"

* gatrern* §{}mprorneteu-se a f,ib-

ea{ízar' ãs tor?di'fões de trabalha, o Pre'
çü e ã qualidade das gêneras alirnenti'
c/ú§ e a líbertar' ú§ gr€vísta§ prsso§.

Âefím -a * u, ; J rcf|lntWtr" 
g§ §fffi "

Fapular" Êdi§es hulinxj

Castro A.lves - CEDAC

p§L& ffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffi&
Conseqüência Cireta do êxodo ru-

?'al provocada pela extrema (lcncenlrâ-

ção da terra em Poucas mãos, QS qu€s'
tões urbanas, materializadas na exis-
tência' de miihões de favelarJos, nê
multiplióação dos cortiÇos, na genera-

lizaçáa da violência urbana € nâs pes-

simàs condições de vida a que est,'l

subrnetida a maioria ca popt;lação das
cidades, está lntimamente relacionada
com a luta pela Hçforma Açriária" 4

O aumento recenle di: nÚmero :le
"invasõeg" não é certarnente Íruto das

maquinaçÕes de um cérebro maiigno
que trama contra a Frropriedade priva-
da. Este fato reflete a§ carências estru-
turals de urn sistema econÔrnico que
há muito fez sua opÇãCI preferencial
pelos ricos g q.ye# nada mudcu ccr-n

a nova HepublicaTMas que agora, üom
o ciesccngeiamento geral dos preÇoã,

consesue picrar a situação na niedide
em qúe rjispai'a o§ preÇos:dos a!ugL.réis

e ti:rmina por reduzir Crasl-icarnente o
númerc de pcssr:as conr Cireitc a rnorilr.

As fr:rrrras de enfrentar esta situia-

ção são variadas-. C povo, a seu mod*,
'vai encontrando caminhos, se ,::rgani-

zando em associaÇõcs as ;riais dt;er;n-
tes e inclusive partindo para o exercí-
cio de seu direito de .propriedade, *
que as vezes passa peia legitimã ocui-ra-

ção de área ociosa e acintosai-nente ã

serviço da especu lacão"

A nível da Constituinte nossa iuta
é para que a nova Üonstituinte aprove
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o ir':rposto prcgi"e:sivo sobre imóveis
,ociosr§, a desaor-t priação per ifiIelesse
pút,i;c,t. a *er:rerar;aL: de árca cJe utit;-
d;de p[,5iico, * .:i;;e iro real de cünces'
sãl ci; usil rj í.llitrcs instrumentos le-
gais clLr* perrnitam a realização de uma -

prof* nda Eeforma U i'bana.

lrma Passoní
{üep*tr*ia tonsrituinte - PT'SP.t



Íl POTÍI DECIIIIU ÍIGUPAM TERRA!
I situação do Povo na imensa pe

riferia de São Paulo eomo, aliás, no
Brasil todo, é dramática, $ão Paulo re-
trata, na carne de sua gente, dois PaÉ
ses: Biafra da fome e a Suíça da fartu-

ra. do e$anjamento. De um lado, os
ricos, os privilegiados dp sistema só-
cio-econômico-político opressor; do
outro lado, a grande massa dos emPo'
brecidos! Espremido pela vergonhosa
altâ dos aluguéÍs, morando em corti-
ços e falelas, diante'da criminosa
omissão dos governantes, o Povo nâo
teve outra'alternativa: começou a ocu' '

par terrenos de particulares, no Esta-
do e Município, onde o caPim cresce,
abfigando não aos filhos de Deus, mas
a r.atos e baratasl

A lgreja na Região de São Miguel
tem, nã TERRA a ser Purificada do
pecado, da iniustiga, sua 1? Priorida
de oastoral. Neste setor, temos nos or-
oanizado, unindo e conscientizando o
Fovo. Nas ocupações - são 32 mil fa
mílias ocupantes - não estamos-nem
atrás, nem' à frente, estamos COM 9
Povo! "O Verbo se fez Carne e habi-
tou entre nós"'(Jo 1,14). A serviço.do
Sistema, a velhaca guarda Metropolita-
na de Jânio Quadros investiu contra
um dos numerosos acampamentos.
Saldo: um trabalhador rnorto e alguns
feridos. E o povo resiste pacificamen-
te! Criou raízes na terra ocupada (Não

se arranca o homem da terra Pois sua

carne, sua vida, Precisam desta TER-
RA oue deve ser transformada em

terra de IRMAOS Porque de DEUS!).

Quando atiram ern nosso rosto, a
afirmação do direito à propriedade
partieular, nossa Pastoral da Terra res-
ponde que este direito para, ser legítí-
mo, deve ser de todos, não de poucos

às custas da espoliação de muitos. E
citamos as iluminadas palavras de Pau-
[o Vl, na "Populorum progressio",
nQ 23 "A tcrra foidada a todos e não
somente aos ricos. Quer dizer que a
propriedade privda não constitui um

direito incondicional e absoluto pa
ninguém. Nínguém tem o direito t
reservar para seu uso exclusivo aqui
que é supérfluo, quando a outros fál
o tpcessário. Numa palavra, a direi,
dà propriedade nunca deve exercer-
em detrimento do bem comum".

Neste temp o de ocupaçôrr,, rea
zamos duas memoráveis Assembléi
reunindo, mesmo debaixo de chuv
perto de 20 mil pessoas, em cada un
delas! O Secretário da Habitação c

Estado de São Paulo apresentou i

Povo, a resposta do Governo: constr
ção ímediata de 20 mil casas! É bi
'tante, mas é muitc'oouco diante da
tuaÇão! Por este rr':rtivo, comemorê
do a VITÓFllA, continuamos mobi
zados para que todos tenham tert
para que todos tenham casa. Na lut
somos animados pela certeza de que
Senhor da História, o Deus dos Peqt
ninos, vendo aflição de seu Povo, v€
para libertâlo (cf. Ex 3,7:121. E, "
Deus está com a gente, quem pode
derrotar-nos?" (cf . Rom 8,31).

D. Angélico Sândato Bernardí,

§StAnnAâilr^L-cú to,00
§lrAnn EâFm-GÚ2O,O'
AP Rrnrto^Ss.-cl 80,o
PTRAOEXIEnOR-lrs3l0.
rurso-Gúro,ü

Av. Ptn l(gnteüy t801rtl
2í@ - Ítrl c ó! Cldet - Bl - bL: Z7t'3ialtg

J"\fá* d* B#64"t A€sÃtu{
Santos, 1Q de abril de l98i

&.ros Companheiros,

A razão desta, é cncaminhar a
vocês algumas denúncias de fatos gra'
ves que vêm oarraldo em nossa re'
gião com os trabalhadora (coisa que
não é mais surpraal).

Em vinude da última'greve dos
operários do Porto de Santos, 48
companheiros foram demitidos Por
justa-causá, sendo que todos gts 48
eram lideranças em seus locais de tra'
balho. Depois de muito iogo Polfti'
co, envolvendo parlamentares de vá'
rio's part idos, os campanhei ros' fo ram
readmitidos, porém sem as poucas vi-
tórias qw a catqoria tetrc. Nem ma'
mo o gatilho! Na COSIPA, aPós a
greve nesta siderúrgica, 14 comPa'
nheiros, a maioria da opsição síndi'
cal, foi afàstada sem remuneração,
por tempo indetermínado, além de
inúmeros $pancamentos, a .que Qs
trabalhdora foram vítimas da Polí
cía, por ocasião do movimento,

Os professora da Universidade
católíca entraram em greve pois dire-
ção da Universidde aumatoÚ em
mais de l0@/o as mensaliddes, sem

contudo aceítar dar aumento êni
companheiros profasora, e a reíto
r ia co nt ín ua i ntra nsigente.

Mas, o fato mais grave, é o dc
companheiro metalitrgío da COSI
PA, afastado por "leocopenÍa'
(doença provocada pela contamina
ção pelo benzeno, gue rduz os gló
bulos brancos e a raistência do orga
nismo a outas molestias),queforça
do pela empresa a voltar a trabalhar
se suicidou no últímo dia 24. Mai
uma vftíma do conflito "caPital ,

trabalha". Como dizia Marx, no set

manífato O Trabalho Alienado: ". .

O trabalhdor afunda até um níve
de mercadoria, e umà mercadoria da
mais deploráveis, e a miséria do tra
balhdor aumenta, com o Poder e t

volume de sua produção. . .".

Esperc que possam divulgar esta
denúncias nos boletins da CPO, colc
cando -nos à d isposição,

um abraço fraterno,

Até a vitóría, companheiros,

Otfoio César da Silv
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0 companheiro, a companheira, por cer-
to ja teiao tomado conhecimento das i.núme

ras tentativas do governo Reagan de depor

ã-i.ói*u socialistã implanEado na Nicará-
óuã õo* a revolução de 1979. As notícias

maj-s recentes a esse respeito - o chamado

"escândal-o lrãgater' - andam há muito tem-
po nas manchetes dos jornais e dos progra
mas Oe televisão. Por-isso, para iniciar
a reflexão propomos discutir as questões:

ffi6,"

PARA REFLETIR EM GRUPO

I. Existe alguma ligação entre o "escândato lrãgate, e a dívida externa
brasileira? QuaI?

2. E mais: existe alguma ligação entre o "escândalo Irãgate", a dívida
externa brasileira e o eotidiano de milhões de trabalhadores em nosso

paÍs? QuaI?

le momento afirmação:

Na verdade, existe uma relação di
reta entre todos esses fatos' Será
iã"il [ercebê-la se, com a ajuda da dialg
tica (sobre a qual conversamos no encarte
ãÃiãriot) dispusermos de alguns fatos bá-
sicos. Vamos a eLes.

2e momento contradições:

Em primeiro lugar, os Estados Uni -
dos há muito acumulãm enormes déficits em

sua balança comercial (ou seja, importam

mais do qúe exportam para o restante do

ffiá"i. Ésse Oeficit deve-se às polítieas
ããoÃóí:.". e militar norte-americanas' No

caso desta Última, os governos norte-ame-
ricanos continuam procurando ajudar de tg
das as formas as dÍtaduras militares (co-
mo, ho;e, é o caso do Chile, entre ou-
tros).

Em segundo lugar, os governos norte
-americanos cobrem esse buraco, cada vez
maior, tomando dinheiro emprestado aos se
us banqueiros. Estes, "muito bonzinhos",-
'emprestam grandes quantias a juros natu -
ralmente muito elevados. E Reagan, com o

bolso forrado de dólares, vai novamente
descarregando seu ódio contra a Nicarágua"
É cl-aro que Reagan representa interesses
poderosos, .nteresses que querem a guerra
a todo custo. Entre esses interesses está
o dos banqueiros.



Em terceiro lúgar, sucede que os ju
ros cobrados pelos banqueiros internacio-
nais ao Brasil acompanham de perto as e1e
vadas taxas cobradas ao governo norte-amã
ricano. E os banqueiros brasileiros, quaõ
do põem a "mãozinhart nesse dinheiro, au-
mentam também rrum pouquinho mais" as ta -
xas de juros quando emprestam ao governo
e às empresas em nosso País. Afinal de /
contas, como "honestos" seres humanos, /
precisam cobrar sua *modesta" comissão pe
1o "trabalho" que realizam.

Em quarto lugar, é fácil concluir /
que os juros vigentes na economia brasi

leira sãó gigantéscos, o que faz com que
pequenas e médias empresas não tenham a-
cesso real ao crédito bancário. Sucede, /
contudo, QUê são precisamente as pequenas
e médias empresas as que empregam a gran-
de maioria dos trabalhadores.

PARA REFLETIR EM GRUPO

t. Que conclusões podetos torar a partir desses fatos?

te momento - conclusão

A conelusão é de todos conhecida. En-
quanto o País aumenta cada vez mais a sua
dÍvida externa, as pequenas e médias em-
presas vêem-se cercadas de crescentes di-
ficuldades para preservar seus lueros e
continuar a crescer. Seus proprietários a
cabam pura e simplesmente por demitir trã
balhadores. A esse processo, For nós tris
cemente conhecido, chamamos recessão. E ã
recessão jáexiste em alguns setores da e-
conomia brasileira.

Esse é o longo caminho que liga a po1Í
tica militar borte-americana à angúst-ial
ao desespero e à miséria de milhares de
trabalhadores privados de seus empregos.
0s bilhões de dólares gastos com a guerra
poderiam permitir a construção de econo -
mias riquÍssimas, de bem-estar para os /
trabalhadores. Mas os grandes interesses
militares e financeiros preferem a guerra,
gerando a recessão e o aumento sem contro

1e da dÍvida externa. Esta é a realidade
de hoje e sobre ela devem refletir cuida-
dosamente os trabalhadores

\
I

t
\i

Até o próximo encarte, companheiros (as) 
"

José Fernandes Dias
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: A Assembléia Nacíonal da Pastoral Operária de 1986'
' sabiamente, tirou como uma de suas prioridades de açáo a

Campanha ãa Fraternidade 87 - O Menor Abandorado.
Buscândo, no entanto, ir às causas estruturais do Menor

, Abandonâdo. AÍinal, além de filho do tttlaior Abandondo
, - o trabalhadore atiabalhadora-o Menor é também um

trabalhador.

g Menor vai seguindo o rasto de seus pais. Vivendo de

teimoso. Não tem alegria, lazer, estudo, tempo pra somr, -

pra viver, pra comer' para o carinho, tempo para arar e,ser
âmado. Desde pequeno vai sentindo o peso da escravloao

, capitalista:

l'O que nossos pais soÍrem, nós soÍremob também"
(L. - 13 anos - Timbaúba CE).

Como seus pais, o pequeno abandonado é um
trabal hador em pobreci do, rn argi nal izado, oprimido,
desempregado, subempregado... A necessidade de
sobreviveileva logo o Menor a trabalhar como carregador,
catador de papelá-o, vendedor de santinho,'g-uardador de
carro, lim pador de pára-bris4 guardami rim, "boy',
engráxaté, picol ez ói ro, vendedbr ambul ante, viÇpi rq oleiro'

, peúerinho, possei ro, mi nerador, lavrador, bóia-fria"..

: E... no desespero da Íome e da miséria trabalha seu
, sustento trombando, assaltando...

Este pequeno trabalhador, abandonado, não surge por
, acaso. Eie é fruto da sociedade capitalista Sistema que vai
. se alimentando com o sangue do trabalhador e com o

sangue do seu Íilho.

Na medida em que a desiqualdade econ&mica Íoi
crescendo, o arrochà salarial ãumentanddnos últimos anos,
aumentou o Índice dos menores empobrecidos,
abandonados, marginalizados e os chamados delinquentes.

A riqueza brasileira é uma das mais mal distribuÍdas do
mundo: enquanto os indicadores econômicos colocam o
Brasil em 8e lugar,no mundo, os indicadores sociais
situam-no em 52e lugar, abaixo das Filipinas e Tailândia,
náo muito acima da Nigéria.

; A PASTORAL OPERARIA EOMENOR

, O mundo do trabalho encontrará; sem dúvid4 novo
: dinamismo se.atender às exigências próprias dos menores
: trabalhadores. Eles lrazem consigo significatÍva Íorça de
' denúncia às injustiças existentes, ao mesmo tempo
i colaboração para as necessárias transformações.
i

Nós da Pastoral Operária podemos prestar estimfoel
serviço aos pequenos trabalhadores, nossos companheirc,
abrindolhes gradativamente a porta para participarem
conosco da luta pela nova sociedade, onde o trabalhador
sejEsujeito.

E de fundamentaf importância que a Pastoral Operáda
se coloque diretamente na luta pelos direitm dos mêrul€s,
sobretudq os relacionados com as necessidades básicas e
a proteçáo Íace à exploração de menores, especialmente no
trabSlho.

E témpo de reconciliação. E tetnpo de fratemidade. É
ternpo de ajudarmos as nossas ccünunidades a darern um
saltó de guâiqaoe em suas reflexóes sobre o Menor
Abandonado. E tempo de levarmos as nossas conrunidades
a verem as causas profundas do abandono de nossm filtros
e do de seus pais. Ç tempo de encararmos o problema de
tre-nte sem rodeio. E tempo de ver que- o Menor trabalhador
é filho do Maior, dá Maioi AbandonddE Írutc do sistema
egoÍsta concentrador, injusto em que'vivemos.

É tempo de despertar e avarçaÍ a consciêrcia de
classe.



I CONSTITUINTE

.: Dois pontos se destacam no cenário Con-

fessual Constitúnte, apontando-sinais positi-
bs e dando a este cenário um caráter dinâmi-
n e aberto:

1) As questôes da soberania e do Regi-
nento Interno;

2) a eleição do senadôr iMário Corut para

Her do PMDB na Constituinte.

Após um mês e meio foi aprovado o Re-

fmento Intetrno, Se, de um lado, foi limitada a

nanifestação legÍtirna da soberania da Cons-
ituinte, fàvorecendo o bloco de centro.direi-
a, de outro lado, houve abertura noutros as-
pctos. A Constituinte se auto:delimita como
)ongresso Constituinte e não como poder
pnstituinte soberano. Desta forma, fica in-
plo o chamado "lixo autoritário", forma bo-
úta de chúar o.que resta das leis da ditadura
nilitar e, fiça indeÍinioo o mandh indefinido
le Sarney. O Regimento é irhportante porque
bfine as regras do jogo e reflete a correlação
le forças no Congresso. Do pontd de vista da
nrticipação popular, três pontos aprovados
Éo fundamentais por abrirem um campo
nrito rico para as formas diretas e indiretas de

nrticipação popular:

- As iniciativas populares,'no sentido de
propostas de 30 mil ou mais assinaturas;

- a participação de entidades da sociedade
civil nas comissões de temas;

- o referendo popular.

A eleição do senador Covas, o mais votado
m história poÍtica do Brasil, é um fato muito
inportante:
, 1) Foi uma derrota do Planalto e do bloco
fteral.conservador do PMDB;
. 2) r,etira a hegemonia de Ulisses Guima-

Ées sobre os constituintes do PMDB;
3) Côvas tem defendido propostas polÍti-

cas de lôngo alcance, tais como: a proposta do

: Movinieríto de Participação Popular na
Eonstituinte de iniciativas populares; a des-

centralização do poder no íeu partido; critica o
rcúmulo de cargos por parte de Ulisses Gui-
marâes (presidente do PMDB e da Consti-
nring; defende a punição dos responsáveis
pela morte do deputado Rubens Paiva. Sem

dúvida, Covas poder{ ser a mais nova peça dQ

iogo político da sucessão de Sarney.

CRISE GERAL

' No cenário.da Crise geial, alguns atores

leixaram o palco central, outros tiveram seus

ppéis aumentados, novas e velhas ques§es

ião encenadas. De início, as drvergências na

hea -econômica levaram às quedas, sob forma
úe demissão, de Braclier @anco Central) e

§ayad (Planejamento). Bracher caiu para abrir
iamintro para a moratória de Funaro e Sarney.

§ayad saiu indisposto com o empresariado.

Essas quedas'sâo frutos da luta palaciana pelo
podbr, na qual se destaca o "Rasputin tupini-
[uim", Sr. Jorge Murad, genio de Sarney, qüe

tçve participação ativa nas açôes que derru-
inram Bracher e Sayad. Segundo a "Folha de

§. Paulo", foi Murad que "vazou" para o em-
presariado, o plano econômico de Sayad, de

forma adulterada.

Fortalece-se, assim,. o ministro Funaro,
agora concentrando poderes à la Delfim Neto,
e chefe do futuro superministério da Econo-
mia. A trancos e barrancos, lenta e gradual-
mente, se faz a reforma ministerial Com a
saÍda de Sayad, o governo fica sem plano eco-
nômico. Que fale Funaro!

Moratória

Neste contexto, a moratória surgiu como
decorrência lógica da crise econômica. O Bra-
sil náo tinha mais condiçóes de pagar o servigo
da díüda (uros).

Aonde nôs conduz a moratória?t
Como lance político, não surtiu efeito, não

deu ItsOPE! O Governo não mobilizou a opi-
nião prÍblica nacional e, nÍÍo buscou apoio nos
outros países devedores da América Latina.
Pelo contrário, insiste na sua política de isola-
mento, de tratar a dÍvida de forma bilateqal
(governo a governo), afastando a possibilidade
de uma aliança contra o grande capital inter-
nacional. A última üagem de Funaro, um
grande fracasso, teve como tônica os "conse-
lhos" de seus interlocutores para que o Brasil
vá ao FMI. Contudo, por baixo das aparências,
tudo se assemelha a uma farsa: "seguirp polí-
tica do FMI sem ir ao FMI". De qualquer
forma, a moratória é um tema para ser debati-
do na Constituinte, e se definir uma política
conseqüente sobre a dívida externa. .

... e trs trabalhadores?

F or-trabalhadores, com os preços soltos,
como ficam?

Segundo o IBGE, a inflação oficial de fe-
vereiro foi da ordem de l3,4Vo, sendo que os
ítens alimentação e habitação tiveram 67,7gEo
desse total. Foi o suficiente para disparar, mais
uma vez, o gatilho salarial. Assim, todas as
categorias com data base em janeiro e de abril
a novembro são atingidas. São cerca de 17
milhões de trabalhadores. O gatilho se voltou
contra seus "acadêmicos-feiticeiros", As gre-
ves voltaram ao palco aberto e, o poder militar
tutelador responde com a presença de tanques
nas empr€sas e nas ruas. Ora, Figueiredo ne-
gociava. A Nova República recua em relação
aos últimos anos da ditadura militar. Desde a
greve geral de dezembro 1986, o movimento

sindical avança. Foram 25 rnilhões de traba-
lhadores parâdos e num caráter unitário (CUT,
CGT, USD. A perspectiva é de mais movi-
mentaçâo. O Cruzado faliu, as greves ressur-
Bram.

E agora José?
Mais uma vez recorrer ao poder nrilitar?
O SNI elaborou um documento "secreto'"

(ver "Folha de S. Paulo") onde aponta a apro-
vaçâo da Convenção 87 da Organizaçãa ln-
ternacional do Trabalho, como urna forma de
deter o. movimento sindical, ê, sobretudo a
CUT (sempre a CUT!).

O que é a Convenção 87?
Ela assegura as condições para a existência

da liberdade sindical no país. Há 39 anos está
engavetada no Congresso. Em 1984, foi apro-
vada pelos deputados, e, agora, está esperando
a vez do Senado. Muitas são as questões em
jogo. A principal é que, se aprovada, cstabele-
ce a liberdade sindical e elimina o imposto sin-
dical.

Como reagem os atores?
De um lado, o Planalto, SNI e empresaria-

do,'desejam . ruu uprorfçâo, para ;pulveri-
zar" o movimento sindical. De outro lado, o
velho sindicalismo, CGT, USI, Confedera-
ções,'são contra sua aprovação, pois a buro-
cracia sindical ficaria sem suporte principal o
Imposto por ser um passo fundamental no
sentido da liberdade sindical.

Reforma ministerial

' Os novos governadores tomaÍam posse e,
vão se acelerar as pressões parà a reformdf,o
ministério. Fala-se inclusive em renúncia cole-
tiva do Ministério. Como vão ficar os líderes
da direita no aparato Executivo: Toninho
"malvadeza", Marco Maciel, Aureliano Cha-
ves?

O debate sobre a duração do mandato de
Sarney voltou à cena aberta. De sua parte, o

- Governo mantém o imobilismo, que alimenta a
crise. Sarney conseguiu imitar Figueiredo: seu
governo acabou antes de terminar. Que mági-
ca vai usar para se manter de pé? O esquema
da aliança empresarial-militar de 1964 foi uma
trágédia, hoje, seria uma fârsa. Não é um mais
viável, nas condições atuais. Raimundo Faoro,
ex-presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, em entrevista recente ao Jornal do
Brasil, aponta a situaçâo de 1937 como uma
saída viável de golpe, numa hipótese pessi-
mista. Seria o estilo de um fresidente (um Bo-
napartQ confiável às forças armadas; apoiado
pelos conservadores e que dialogaria com os
setores tradicionais do movimento operário.
Foi o papel de Getúüo Vargas na ditadura do
"Estado Novo" (1937-1943). Contudo, quem
seria o atual Napoleáo Bonaparte.'

Pesquisa da l'Folha de S. Paulo", indica
Que TOVo da população das 8 principais capitais
defendem eleiçôes diretas ainda este ano. O
presidente maranhense goveroâ sob tutela,
seja do sistema financeiro (e por falar nisio,
o BRADESCO teve lucros de Cz$ 3,9 bilhóes
e o ITAÚ de Cz$ 2 bilhões), seja do sistemâ
mil.itar ("lobby" na Constituinte, tanques nas
refinarias e portos, etc:). Como afirmou Fao-
ro, "sarney é o chefe de uma máquina parti-
dária e só".

Cláudio Nascimento - CEDAC
" Rio, 19 de março 1987



O vendadeircsentido do uabalho
Teve um dia que Abraão Íoi dormir cedd.

Tava fazendo um calor danado durante o dia,
mas no deserto a temperatura cai muito de
noite. E Hbraão estava inquieto. Desde que
ele tinha saído lá da terrinhâ, um lugarejo
chamado uR, na Caldéia, que a cabeça dele
estava pegando foEo: "Prá que sair?" Lá sÓ

dava Íome. Era aquela 'lfartura" que o povo
dos bairros pobres conhece: "Íarta tudo, des-
de água até feijão e cârne". Pois é, na terra de
Abraão tinha multa fome. E agora, no deserto,
onde Deus o tinha chamado, náo tava.muito
melhor náo.

Abraão converaava com Deug, assim
coíno uma pessoa conversa com o amlgo,
Deus via o coração de Abraâo e Abraáo via o
coraçáo de Deus. Por isso ele estava coh-
versando .com Deus. Como é que ia se cum-
prir a promessa de muitos filhos, se nenhum,
nenhunzinho ele tinha com sua mulher Sa:'a,
gue esta\na ficando velha e estéril?

AÍ foi Deus que perdeu a paciência: "Olha
bem, Abraão, eai desta tenda aí, vem êá Ío- ,

ra! Vem cá Íora e olha estas esttêlas todas
que eu Íiz e que eu chamo por nome, uma
por uma. Olha este arelão do deserto...
conta os grãos do chão que você pisa com
seus eamelos e suas ovelhas, e seus cria
dos e os Íilhos tte seus ami§os. Olha e crê
na minha promessa. Seus Íilhos serão
mais numerosos que as estrelas do céu e
que as arelas do desêrto."

e faz Íaxina. Mas uma coisa é certa: o traba-
lho é um jeito da gente se ligar com as coisas,
e através das coisas, se ligar cúm as pes-
soas.

A dve faz g ninho, mas os Íilhote$ que
Íicam nele o dià todo. A abelha Íaz o mel, mas
náo é ela que o coÍne. A ovelha produz a lã, e
a gente é que usa o agasalho. Assim, o tra-
balhador trabalha para gue sua mulher e §eus
fílhos possam vjver. A lrabalhadora trabalha,
mas é pára que os outros tenham o que co'
mer e vestir. O trabalho liga a gente com as
pessoas.

TRABALHO ALIENADO r

No trabalho ê que Abraáo percebeu que
Deus estava ao lado dele. No trabalho é que o
trabalhador conhece a Deus, seu jeito de es-
tar do lado dos homens, a sua promessa de
que todos terernos vida em abundância.

O que Íaz o trabalhador solrer não é o pe'
so dAs coisas, a dureza do tÍabalho. Peso e
diÍiculdades no trabalho é que nem pimenta na
comida: lazficar mais gostoso. Mas tem çn-
te que esconde Dgug, e não delxa Ele estar
pÍesênte no habalho: é quando a gente é
obrigado a lazer sem saber o que, Íazer o dia
todo a mesma coisa, íazer e não poder depois
sustentar a Íamília, não poder ter saúde. Aí
Deus vai qmbora, mas não por culpa do tra'
balhador. E o trabalho que a gente chama de
"alienado". O trabalho alienadõem vez de unir
o trabalhador à natureza, separa. Em vez de

sêr uma Íorma de amor entre as pessoas,
uma Íorma de exploração e humilhação.

A esperança do trabalhador ê con
aquela noite de Abraão: sai da tenda, sai c

sua toca e vem cá Íora, onde os trabalhadl
res estão luiando! Olha como é que Det
cumpre a sua prorftgosa, luta ao lado de set
irmãos, crê e caminhal

Para:efleth
1. Oqueéo&abalho?
2. Que quer dlzer a Írasej "no fabalho

trabalhador conhee a Deus"?
3. O que é tÍabalhb alienado?

. Pe. BogÉrio Cunl
Assistente CPO NaclonACREDITANDO NA PROMESSA

Me iiá uma alegria, quando penso que
Abraão olhou, acreditou e caminhou. A preo-
cupação de Abraão era como a do trabalha-
dor hoje. De onde arrancar tudo o que "Íarta-
va" lá da terra dele: o pão de cada dia, a água
de cada momento, o'cháo prá dormir e o pano
pra se deÍender do Írio, do calor, da areia.
Abraão amava a areia que dava firmeza a
seus pés, amava as árvores que davam
sombra para sua cabeça, amava os camelos
que o transportavam, as ovelhas, os bois.
Porque era deles que tirava a sua vida. Era
neles que Deus cumpria a sua promessa.

Pisando a areia do caminho, selando o
camelo para a viagem, tosquiando ou tirando
o leite das ovêlhas e vacas é que Abraão po-
dia tocar com os pés e com as maõs.a pro-
messas de Deus: "Hei de te dar multa vida,
muitos descendentes." Com seu trabalho
cotidiano, Abraão arrancava do chão e da vi-
da dos animais a promessa de Deus. Por isso
ele amava ainda seu caminho, sua tenda,
seus bichos, e principalmente seus ami§os,
pelos quais trabalhava tanto.

TRABALHAR POR AMOR

No trabalho é que Abraão fazia a expe-
riência de que Deus.estava de seu lado.

Quem mexe muito tempo c:om uma má-
quina, ou mais ainda com uni enimal ou com
uma planta, Íica gcstando, e conversa com a
máquina, animal e a planta. O trabalho é um
jeito de gostar das coisas, de amar o mundo
que Deus mandou a gente cuiciar dele, o lra-
balho é um jeito de gostar das pessoas que
a gente sustenta com otrabalho. ,'

. O trabalhador não trabalha só para fabri-
car, transportar ou cultivar alguma coisa. Tem
trabalhador que vende, trabalhador que guia
rnáquina e conduçáo, trabalhador que arruma

Foi muito difícil pra os @merciantes
portugueses penetrar rc Rio Negro além
do forte de São José (atual cidade. de
Manaus), na confluência entre os rios
Negro e Salimõeq pis o pvo Manau,
que deu nome à atualcapital & Estado
de Amazonas, vivia muito unido sob a li-
derança de um certo Ajuricaba, figura
lendária de uma guera que os Wrtugue-
ses declararam a este WVo e que durou
quatrc anos, de 1723 a 1727.

Os comerciantes WtuEueses que
queriam subir o rio tinham o direito de ti'
rar os índios de que Wecisavam para o
transryrte, @mo remeiros, e paÍa a cole-
ta das drogas do sertão: cacau, salvia ou
cravo.

Os índios eram obrigados a um tra-
batho forÇado.,Havia também a "lei da
guena justa" que era declarada quando
os índios atacavam os wrtugueses.

E evidente que, sobretudo quando os
portugueses precisavam de escnvos;
procuravam criar as condiÇões para que
fosse declanda a "guena justa". Os por-
tugueses, sempre à procura das drogas

do sertão e mãodeobra barata, proc,
ravam entrar no Rio Negro e era inevit,
vel o contato am a trifu dos Mana
que era uma das mais valentes.

O primeiro choque foi em 1723. D,
rante quatro anos os Manau, chefiadc
por Ajuricaba, resistiram aos ataque
dos prtugueses,

Ajuricaba anseguiu reunir outras tt

bos. Em setembro de 1727, a tropa pc
tuguesa cer@u a aldeia dos Mana
Diante dos tiros de uma peça de aftilh,
ria, Ajuricaba fugiu rcm alguns guenÉ
ros, e foi capturado,

Os prtugueses ensegülram embe
car 2.A00 fndíos corn destino a Belét
cap;i121 do Pará; entre eles estava Aju
caba.

Durante a viagem, Ajuricabá e set
gueneiros- procuraram libertar-se repe
das vezeís. Num desses levantes, Alu
caba e os gueneiros mais valentes I
ram mortos e jogados no rio.

- CEHILA.POPUL'
, (Calendário do Fo'
t atino-Americano, 1986, E
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Terminado o ano de 1986, chegamos
à eonclusão de que o ano passado foi
um ano muito importante para a Pastoral
Operária celebramos o Centenário dó 1e
de Maio ê os 10 anos de existência da
Pastoral Operária no Brasil.
, Aproveitando estes dois aconteci-

mentos, nos preocupamos, de maneira
especial, com a conscientização do pes-
soal da Pastoral Operária e da igreja em
geral sobre a situaçáo financeira dos
movimentos de lgrejà, principalmente,
das pastorais. Em '1986, a nossa ques-
tão finairceira foi um ponto essencial pa-
ra a Comissão Nacional.

Por issq no mês de maio, larçamos'
a Campanha Financeira. Esta campanha
teve um sentiÇo educativo e conscienti-
zador. Náo podÍamos deixar em segundo
plano a discussãq a reflexáo e o nosso
cornpromisso co{r'r a qumtáo financeira
da Pastoral Operária

O Secretariado Nacional em carta
circular às Cornissóes Estaduais sugeriu
o desenvolvimento da Campanha cole-
tas em missas, shows, vendas de mate
dais, conÍecçâo de cartazes e. camisetas,
almoços e rifas. .

Não conseguimos grande conquista.
Analisando sob o ponto de vista monetá-
riq a Campanhà deixou a desejar. Mas,
vista sob o ângulo da conscientização
educativ4 ela foi um sucesso. Conse-
guimos, pór exemplo, amentar de, mais
ou menos, 1Ú/o para 3Ú/o ao ano a nos-
sa contribuiqão própria

A Campanha Financeira foi, portanto,
um primeiro passo. Saímm do engati-
nhamento, mas ainda estamos com pas-
sos tilubeantes.

1987 é um novo ano. Não podemos
deixar cair,por terra a experiência con-
quistadg" E necessário um empenho
maior. E necessário um esÍoço maior, e
em bases realistas e concretast para
chegarmos a saldos mais reais em rela-
çáo à sustentação financeira da Pastoral
Operária

A Comissáo Nacional estabeleceu,
no calendário anual, a Semana da
Campanha Financeira. Será nos dias
28 de abril até le de Maio.

E importante e necessário um grande
esÍoço para que a Campanha seja eÍi-
caz e possamos desenvolv$la no espki-
to de co-responsabilidade.

Esperamos que cada Comissao dio
cesana e/ou estadual comece a dar an-
damento desde já na Campanha-

Nos dias 7 e I de fevereiro de 1"987,

realizou-se em Arrozal, Volta Redonda
a Assembléia Estadual da Pastoral
Operária do RJ. A Assemblétia contou
com a presenÇa de companheiros de 7
Dioceses, do Nivaldo (liberado nacio
nal) e do Agostinho Pretto (assistente

nacional).

lniciamos no sábado, fazendo uma
análise do momento sócio-político'eco'
nômico-eclesial do estado com a as'
sessoria do Sérgio do IBASE. Logo

após descrevemos a atuação da Pasto'
rat Operária no estado, que a nosso ver

toi coerente com o momento política'
social, emtnra tenha tido dificuldades
nas eleições de novembro.

A Pastoral Operária está inteqrada
nas lutas das oposiÇões sindicais, co-
mrssóes de fábricas e mobili2ada para

o processo Constituinte Popular com
as demais entidades, solidária com a
CPT e o Movimento dos Sem Terra,

atuando nas CEBs à luz da Teologia
da Libertação.

Suas dificuldades estão centradas
na formiação de quadros e na falta de
estrutura para emitir subsídios e infor-
mes a nível de estado.

Ainda no sábado, Pe. Agostinho
íalou que é importante os operários se
articularem, definirern e canquistarem
seu espaço dentro da Pastoral Operá-
ria.

Cameçamos o domingo com a ava'
tiação da Comissãa Estadual. A Co'
missão definiu a sua atuaçáo cotrto rê:
gular, muito centralizada no liberado

e imwssibilitada de fazer avanços de'
vido à falta de estrutura financeira e
material.

O companheiro Nivaldo falou das
prioridades assumidas oela Assembléia
Nacional da Pastorat Operária. Mostrou
como está organizada a Pastoral Ope-
rária Nacional.

RESOLUÇOES DA ASSEMBLÉN

- Eteição da nova Comissão Estaduat
(permapeceram alquns companhei'
ros da antiga comissão para não se
quebrar a continuidade do trabalho);

- reeleição da comoanheira Ana Cruz
como liberada estadual por mais um
ano;

- eleição do companheiro João Lima
ogra a Executiva Nacional.

A Assembtéia definiu que os assis-
tentes devem estar subordinados à
Pastorat Operária (Bernardo e Agosti,
nho), pediu esclarecimentos sobre os
projetos fina.nceiros e acesso aos
mesmos.
Nota: Os bispos do Estado do Rio de

Janeiro atuarão cbmo um cole-
giado justo à Pastoral Operária
Estadual.

ATIVIDADES A NIVEL ESTAOUAL

- Encontro de Agentes (26, 27 e 28
de maio 1987)

- Encontro de sindicatistas (4 e 5

- Encontro Operário e a Bíblia (15
e 16 de agosto de 1987)

Sérgio da Silva
Comissão Estadual da PO - BJ

f§INATURA ANUAL - Cz§ 30,00
4q$!4TuRA DE APoo - Cz0 Ífit,ül
APARTIR DE 10 ASS. - Cz§ 25,00 

'

PARA O EXTERIOR _ US$ 10.Awlso-c63,oo I
Ennle sua conHbulcâo para:
SECRETARIA ruaclóurl
oA PASToRAL opeRÁnn

Au Pres. Kennedv 1861/1 1

25.020 - Duque de Caxias - RJ - tet.: 711-g41g

rl^
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U§AilNÍl A IIIALÉT]CA

PÂRA GtlMPREEiIDER I nÍuInA ExTERIIÂ

PARA REFLETIR EM GRUPO

l. Alguém de nosso- grupo já ouviu ,falar er Dialética?
2. .O que será isso que é chamado de Dialética?
f. Pra que serve a Dialética?

É companheiros (as), quase ninguém co-
nhece esse negócio chaúado de Dialét.ica
Até parece coisa de doutor, ccisa que não
interessa a trabalhador. Será verdade? Va
mos devagar. A coisa não é bem assim: *

A Dialética, a que fizemos iápida refe
rência no art-lgo anterior, ajuda os traFa
thadores a ver os flatos econômicos, po1íI-
ticos e sociais em sua relação profunda
Auxilia-os a compreender como agem os di-
ferentes interesses em jogor Por exemplo,
na dívida externa. A Diàlétiea ensina-nos
que os homens fazem sua história a partir
das lutas àociais, onde interesses das /
classes sociais encÔntram-se permanente -
mente em confronto. 0s trabalhadores sa -
berit que seus interesses são opostos aos
interesses dos patrões. Sabem que sua fo-
me e sua mi.séria correspondem à fartura e
ao bem-estar dos patrões. E mais: sabem /
que tudo isso se dá, diariamente, através
da luta de classes e não, como dizem os
patrões, através da harmonia social.

AS LIÇOES DA DIALÉTICA

A análise dialéti-ca exi.ge que co.Loque-
mos 'os seres humanos e os a acontecimen -
tos dentro desse movimento histórico. Exi
ge que conheçamos as contradições entre ã
sociedade civil (os sindicatos, part-i-dos,
a lgreja, a Pastoral 0perária etc.), o Es
tado (o governo'federal, cs deputados, ã
polÍcia etc), as concepções polítieas (de
mocracia, social.ismo etc). Someni:e assinf,
poderemos, enquanto trabalhadores, compre
ênder corretarnente a razão pela qual um 7
determinado fato ocorre em um dado mcmen-
to e não em outro

COHO FUNCIONA A DIALÉTICA?,
a

A Dialética funeiona em três momentos:
Num le nunerito se faz uma afirmação;
num 2e nuiento se busca as contrãdi'

ções dessa afirmação,
e num fe rurcnto se chega ao resultado

do confron.to entre a afirmação e a sua
contrad-j.ção: corelusão parcial e temporá-
ria.



Por sua vez, essa cgplusão se tornará
uma nova afirrmção, que terá suas contra
dições e que levará a nova conclusão. E7
assim por diante...

SEPARANDO O JOIO DO TRIGO
a

Para entender como se usa a ferramenta
chamada DiaLética, vejamos um exemplo (e,
aqui, antecipamo-nos à questão'da morató-
ria, a que voltaremos em outro artigo):

le rsrcnto - afirmação:

0 governo Sarney declarou recentemente
uma moratória "técnicatr. Considerou essa/
moratória um ato de soberania perante os
credores externos.

2e npmento - curtradição desta afirmação:

Será que as coisas são exatamente as -
sim, como Sarney proclama na televisão?

Sarney omite a verdadeira razão pela /
qual se ôhegou à moratória, sempre antes/
negada pelo-governo. Mente sobre os moti-
voé pelos quais as reservas brasileiras ,

da ordem de 10 bilhões de dólares, em

L986, chegaram agora a quase 4 bilhões (o
suficienté para importar petró}eo por ape
nas 3 meses).

.De pires na mão, Sárney "esquece" de /
dizer que essas reservas.foram gastas pa-
ra importar alimentos sonegados pelos /
grandes donos de supermercãdos e, assim ,.

larantir a vitória do PMDB nas eleições /
novembro

]9 nurento - corrcIusão:

0 Presidente 'fesqueee-se" que a rnrató
ria deveria ter sido declarada há um ano/

" atrás, com a reserva próximas de l0 bi -
lhões'de dóIares. AÍ, sim seria um ato de

soberania, uma demonstração clara de que/
o País nãó mais aceitava as regras do Jo-

Como vimos raPidamente acima, a/
Dia-1ética nos presta como auxí1io /
f undament,al. De1a, flâ verdade, não
mais nos separaremos ao longc desta
série de artigos.

go ôitadas pelo FMI e pelo? banqueiros in
ternacionais.'Essa moratória seria o mo -
mento Ínicial, d.a reestruturação do alual
- e extremamente injusto - modelo econômi
co brasileiro.

É preciso, é urgente separar o joio do
trigo nos discursos Ce §arney, Funaro &

Cia:
Por sua vez, este fs momento Passa a /

spr uma nova afirmação, Çuc será confron-
tada em novas cont.radições, chegando-se a

novas conelusões. E assim, usando a Dialé
tica, vamos avançando na conôciência e na
luta de classes.

PARA REFLETIR ET.I GRUPO

1. Discuta com os (as) companheiros (as) o que é Dialética?
(Separar os J nomentos da Dialética)

2.Aplique,coíloexemplo,aDialéticanoestudodeumoumaisaconteci.nentos
atuais' tgt"ru=, constituinte, Reforma Agrária' Plano Econômico etc')

José Fernandes Dias
CEDAC/RJ

Até o próximo encarte, companheiros (as) '
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0 TBABAIHAIIÍ|R E A 0UE0A DA B0L§4. ..
f Bolsa de Nova Yok registrou no dia 19/10187 uma

queda de 2Z€/o, Índice duas vezes maior que a quebia da
Bolsa'em 1929, a qual levou o mundo a uma crise econ&
mica sem precedentes deselnbocando no facísmo e na E

,:
O que está acontec€ndoi O qre e reâlmenté esta

crise e qual a conseqüârcia sobre as eoononias dos
nossos países?

t 

I Bolsa de Valores.é o termôrnetro do Íuncionamerüo
da econsnia capitalista. A Bolsa de Nova York concentra
açoe§ das grandes Empresas Mul ti nacionais, representando
o desempenho da'econornia mundial. Quando há,cflse 1a
econonria q Bol§â reÍlete o que está hcontecêndo através
das.variações dos preços das ações.

f 
"tr"f 

crise teve suas origens nos fins dos anos @ e
Íoi contornada durante muito tempo atravT do mecanismo

de endividamento exteÍno dos paíse do 3P mundo. Conro

na época havia dinheiro sobrando nos bancos do mundo

desenvolvido e náo havia dinheiq paracomprar oo produtos

de:exportaçáo dos países industrializados, o§ bancos Íize-

ra* er",Bresfimm a iuros baixos para os paÍses atiasados,
pgrmitirdo assim que eles importassern grande quantidade

de mercadorias, dinamizando assim suas econonias. Esta

Íorma de controlar a crise se esgotgu desde a crise da dívi'
da externa que estourou em 1982. A partir daquele ano, os
países subdesenvolvidqs deixaram' de receber investimen'

ios é empréstimos das econoririas desenvolvidas e passa'

rar a pagar exorbitantes.sornas de divisas muito além,de
sua capacidade. Para corseguir pagar somen(e os iuros da

dívida os noss6 países tiveram que reduzir o cre§cimento
das eeonornias locais, arrochar como nunca os trabalhado
res e destinar cada vez maior parte da produçáo para a êx-

'' Ho1e, todos os paÍses atrasaom têm necêssidade de
exportar'cada vez maÍs e importar o menos possÍvel, para

poder pagar os juros da Dívida Externa.

Po, outro lado as economias doJapão e Europg, tam-
bém necessitam ampliar suas exportações. A acinada con'

" conência pelo rnercado mundial irnplica na necessidade de

diminuir 06 preços dos produtos de exportação. Europa e

Japão podem vender a baixos preçoas, já que têm uma ece
nornia altamente produtiva. Os paÍses atrasados, pelo con-
tráriô, como estáo impossibilitados de investir no aumento
da,produtividade; só têrn condição de diminuir os preços in-
ternacionalmente, âúavés da desvalorizaçâo da sua moedA
o que é uma Íorma sofisticada de chamar o arrocho salarial.

Durante algum tempo os Estados Unidos aproveitoü
dessa situação para Íinanciar suq economia. Como o dólar
é uma moeda aceita mundialmente, os Estados Unidos
inundaram o mercado mundia{ com sua moeda, importando
muito mais que sua gapacidade produtiva, sendo hoje o
país mais endividado do mundo.

Prr" recuperai sua economia os Estados Unidos pr+
tende Íazer ajustes internos que permitam retomar a sua
capacidâde de exportaçáo. Desvalorizar sua moeda é uma
torma que num sb gorire ele reduz, em valor reá, sua dívi:
da, reduz seu mercado interno e ganha da Europa e.lapão,
espaço no mercado internacional.

Dor"'Íonna, os EUA transÍere para todo o *ongo a 
: 
:

súã.:partê'coÍiespôneíentg da,õ'rbe'mundiat Um maior-prü
teqionismo e ajuste recessivo na econorlia rKuteamerica-
na terá cono conseqüência o strangüam#to total do
mercado iníernacional- Europa e Japáo náo teráo onde co
locar séus produtç e a disputa pelos mercade aumentará.

Hoi" a economia Brasileira, como de inúmeros países,
já está totalmente quebrada. Akavés de um arrocho violen-
to sobre os trabalhadores e setores médios da sociedade, o
atual gwerno conseguiu, nos últimos meses,'o maior saldo
exportador da História Econômica Brasileira. O qt1e deixa-
mos de corer foi destinado à exportaçáo. No entanto,
mesmo assim, náo conseguimos pagar os jurgs da dívid9.

. As autoridades econÔmicas no momento estão solicitando
noros empréstimos para manter a nossa economia prati- "

camente no mesmo nível, aumentando o endividamento.

S a at 
"i*ente 

estamos em quebra e os sacrifícios
impctos à população sáo insustentáveis, imagine-se como
a situação se agrryará cgm o atual quadro de estrangula-
mento internaciona[. Por maior que seja o arrocho,interno,
a§ exportações tenderão a baixar, novos empréstimos serão

inviáveis e a fuga de capitql aumentarâ A'tÜalmente a polí-

" ticâ do governo é refoçar o modelo econÔinico exportador.

Corn a crise internacional a quebra das empresas exporta-

doras será inevitável gerando maior.desemprego e afetando
o já debilitado mercado interno. E imprevisível até onde

chegará a,crisê. Não é possÍvel dissociar a análise da eco-
ngmia nacional da situaQão mundial.

0, u"O",nadores brasileiros não devem ser lludldos.
. Tudo indica que noyos ajustes econômicos mais irnpopula-

res virão. Na impossibilidade de serem sustentados através

do convencimento, as classes dominantes terã0 que usar

de medidas repressivas.

r (CÍ: lnforme da Dívida Extêrna, setembrepT)
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D. PAUTÍI TUf,RI§TÜ ATATIS& ffi BRA§IT

Em entrevista à Folha de São Paulo, publicada dia 21 de outubro Wssado, D.
Paulo EvarisTo Arns, cudeal-arcebisp de são Pauto faz uma anáíise da atuat
situação brasilein.

Boletim, reproduz abaixo, tpchos dest4 entrevista riquíssima.

SOBRE O PANOHAMA POLÍTICO
BRASTLEIRO

"Neste momento o programa do governo
me parece pouco claro. A atuaçáo dos parti-

dos políticos muito conÍusa em relação à
Constituinte e mais ainda em.relação as go-
verno. As associaçóes, sobretudo, os sindi-
catos, muito pouco ativos. Juntandô esses
três elementos, já terÍamos uma atmosíera
conÍusa no pa[s; mas êu juntarei um qparto,

.que é o desânimo populqr."

srTUAÇÃO DA PERIFEBIA

'fA periÍeria está passando fome, está pas-
sando tanta fome que está a'pgnto de explodir
(...) colocar o pessoal na rua, neste momento,
(reíerindo-se aos despejos) é a mesma coisa
como colocar fogo num barril de pólvora (...)
(Há) uma incomunicação, quer dizer, Íalta ab-
soluta de canais para chegarem aos que gc
vernam a ,cidade (Sáo Paulo) e aos,que têm
influência sobre a vida da população"

SOBRE O CONGRESSO
CONSTITUINTE

"Foi uma Íalha histórica, agora irreparável
de lazer desse Congresso um Congresso
Constituinte e, ao mesrno tempo, um Con-
gresso que devesse pcompanhar o Brasil em
crise;"

SOBRE A POSSIBILIDADE
Dç UrrtA EXPLOSÃO POPULAR

"Eu não chego a tanto, penso mesmo que
o nosso povo semprê é capaz de ser acorda-
do para um novo gesto de generosidade e
uma nova atmosÍera de esperança. Mas as
autoridades têm abusado demais da paciên-
cia do povo."

soBRE A SOLUÇÃO
DO PROBLEMA ECONÔMICO

"Acredito que os planos deviam ser traça-
dos a partir da periÍeria e não a partir de Bra-
sília. Portanto, a partir da mesa do pobre, (...)
o que ele come, é a casa do pobrd, onde ele
vive, é o transporte, é o lugar de trabalho. E.
parece-me que estamos invQrtendo tudo, nós
estamos Íazendo de Brasília o Brasil en-
guanto nós devíamos fazei do Brasil.a'nórma
supiema para a economia."

SOBRE A HEFORMA AGHÁRIA

A "reÍorma agrâria deve ser conduzida de
maneira pedagógica. Em pfimeiro lugar (...)
Íormando as pessoas que váo novamente para
o campo, ou já estão no campo, para elas po-
derem se unir, por exemplo, em associações
ou em novas maneiras de comercializar o
produto. Para não serem vftimas dos grandes,
E, em segundo lugar, a reÍorma agrária preci-
sa de uma infra-estrutura (...) tem que ser
conduzida também dentro da Justiça, e eu
creio que essas três coisas estâo Íaltando,
além de faltar ao governo o apoio do Judiciá-
rio, o apoio do Legislativo (...) Como disse o
Papa (...) a reÍorma agrária será a garantia da
democracia no Brasil."

SOBRE O RELACIONAMENTO
IGREJA X GOVERNO

"Nós temos tido algumas dificuldades em
diversas áreas (...) O presidente Sarney tem
sido sempre muito Íino no trato com a CNBB.
No entanto, a população, os operários cris-
tãos, acham que esse tratamento não descul-
pa as graves conseqüências de.um governo
bastante fraco, indeciso e constantemente em
busca de soluçóes que desÍavorecem, no
fundo, o mundo operário e, coni isso, também
tudo o que a lgreja pode ê deve apoiar, por-
que ela pode e deve apoiar sempÍe aqueles
oue mais soÍrem"as conseoüêhcias".

SOBRE O RELACIONAMENTO
ESTREITO DA IGREJA COM O PT

"Eu lunca tive um relacionamenloespl
com o Partido dos Trabalhadore§, a não
com algumas pessoas que pertendem a r
partido mas quê também lrabalham na
(...) O que se dizia ê o que podia acontec
que na periídria surgiam muitas liderança
PT, que surgiam das nossas comunidade
os nossos padres da periferia viam o pT
novidade, que os outros partidos não a
sentavam. E o de ser o porta-voz dos ans
populares. E por isso houve, sem dúr
uma simpatia grande",

SOBBE O SURGIMENTO
DO SINDICALISMO
DESCOMPROiIETIDO COM UMA
AÇÃO TDEOLóG|CA

§

"Eu acredito que náo vá existir nunca
um sindicalismo que náo seja apoiaào'
uma ideologia (...) penso que as duas (vi
comprometída e descomprornetida) der
ser provadas pela história nos próximoô <

tro ou cinco anos (...) Mas há três condiç
que me parecem indiscutÍveis para que r

dessas orientaçóes dê.certo. A primeiri
que o povo seja conscienlizado a respeit(
valor do sindicato. Em segundo lugar, qu
sindicato deixe de ser paternalista-ou as
tencialista,.mas seja, de Íato, um momênto
que as reivindicações justas possam
apresentadas com vigor, com argumentaçÉ
tambérn com apoio logístiio. Em terceiro
gar, me parece que esses sindicatos der
crescer de tal maneira que não percam o
gar de trabalho, na Íábrica, no seü const€
relacionamento, porque se abandonam t
parte, abandonam outra."

soBRE O POLÊMrCO ELOGTO
DE LEONARDO BÔFF
A UNIÃO SOVIÉTICA

"Eu acho que os entusiasrnos (...) brol
de uma pessoa que lida diariamente (...) c
a pobreza (...) e de repente chega a um.p
em que (...) não se vê mais aquela misr
(...) Eu não compartilho esse entusiasmo
Nossas soluçõrjs têm que vir do povo bri
leiro e têm que encontrar um caminho «

seja nosso (...) Mas que seja, realrnente ç

gressista, mãs'ao mesmo tempo respeik
daquilo que nós temos como'único no mun
o espírito de um povo que tanto soÍreu e air
sabe alegrar-se. Que tantas vezes foi vít
de promessas e, no êntanto; sempre de nc

l"^r3nt" 
a cqbeça e um dia há de ser respe

ffi
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uíuroA ExTEBI{A
E lutlorrtl Ecou0tntctl BRAslrEtRtl

PARA REFLETIR EM GRUPO
l

1. Que ligação exist.e entre a Dívida Externa 'e o rode.lo econônico brasil.eiro?
2. Coro esta ligação influencia a vida dos trabalhadores?

Em nosso encontro de setembro, con -
versamos acerca da relação entre dÍvida /
extern"a e estrutura sindi:a1. Hoje, leva-
remos mais adiante essa reflexão polÍtica
interessa-nos aqui estudar a relação Ínti
ma existen-te entre a dÍvida externa e o
modelo econômico vigente.em nosso paÍs"

0 impressionante:crescimentc cla dÍvi
da externa após L964 - veja tabela abaixõ
= serviu, acima de tudo, para financiar a
mdêrnização cmservadora, o processo de/ .

mudanças quantitativas impostas ao PaÍs /
ao longo dos últimos anos sem,. contudo, /
produzir. transformaçãc real, qualitativa,
das estruturas sócio-econômico-polÍticas
brasileiras. Em termos econômÍcos, por e-
xemplo, a modernização cuservadora implÀ
eou na ampliação dc espaço de interven -
ção do Estado a favor das grandes empre -
sâs nacionais e estrangêiras; ao mesmo /
tempo, multiplicavam-se e diversificavam-
se as.eÍnpresas estatais. Esse investimen-
to deu-se prioritárianeirte em setores es-
senciais €omo energia elétrica, sidefurgi
a, teleconn:nicações etc

CRESCI},IENTO DA DÍVIDA EXTERNA . L964.L987 ,

PERIODOS VALOR.(US$) CRESCIMENTO NO PERÍODO

Até 1964
Até o governo Médici
Até o govçrno Geisel
Até o gov. Figueiredo
Situação atual

3,2 bllhões
12,0 bilhões
50,0 bilhões

104,0 bilhões
}}0,0 bilhões

275r,O%
L462;5%
1.I50.0%
3.337,596

FONTE'I "Boletim Nacional da CUf" n" L3. maio/.iunho de 1987.
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Ao mesmo tempo, o Estado est.imulou a
enLrada maciça-de recursos externo, páirl
as-empt:esas privadas situadas nos seLores
maÍs ctinâmjcos-ligados à produção Oe OéÀide corrsumo duráveÍ (automóveiu, ãrãi.ãão_
méstjcr.rs. ebc) e a agroindústria. rodo áã_se prxces.so de modernÍzação conservadora/
voltou-se para o atendimónto às nãc;;;i;;
des de uma reduzidÍssÍma elite em termõs7., da população brãaitãi;ãl oãràriciando sempre-as grandes $tpresas naeionaisl e ruft:[
1lgjo1ais. Vejanos dois exempros sigÀiãi-
CAT}VOS

A SIDERBRAS - que controla todas as,/siderúrsÍcas esr.at.i; -_-;;i;ütd;-;ã"-õ;
1ÍtÍca rJe preç,o's,qr". ,urriià-no forneci l
Telf.o.cje chapas de aço (entre outros oro_
úi.no.s ) as montadoras de autcmóveis a bre_
ços' sênsivelmente abaixo dos custo.-.ããi*; A diferença entre o ôusto iã"i-ã;-pü;i
de venda é coberta (1) com-À;rd ad;ãããi
de- empréstimos 

,no u*táriã.,' 
'ãúrun#d;--;

volume da dÍvÍca; (z) cãm-iepàsse Oã-"e'I
:y.r:o. provenientes de outros p.ogramãi /governamentais. 

.Em ambas as nibóãããÀi;.-,,,são incatcutáveis os pre.lui=ôi'..uiããó. â
11j9ria esmasadora do;-a;;bãiÃ.ããrãr1".".
acesso a automóveis,e,1oü sofisticaàoé --7
bens de consumo oú"avãi-q; ;;;ilãiãunt"utÍlizem chapas de aço *lo, orir;;;il;:tos siderúrgicos

Segundo ex*mpÍcr: 
;1

"Nosso :;egundo exemplo diz .respgitq,, /i,ao setor de tàleconrunicaçõeir=aa* desta;:
?::^::?::l:, ?uI" a rerre"de é.Iãii[ã-il",
r-nEerrlgaridrr c tsrasil, permite a ,reàl_iial
ção instanrânea.oe miínãÀi ãã-ccmxirãiãã-pperações bancárias. rodà o Bioàãi:ãÃ.-âã:"ü
,tomaçãç bancária _ qu.-[u,n ;ã;;ii;d"!êin]
um númerc erescente:'àã irãoãiÀããüãs ãã :
::ipl"g"gos, ,lado a tado com o i,,eiãrãio-
nanf,,e lucro dos bancos _ seria inúlável.lse o-Estado não. operasse es.e siliãf;á-ã,'',-.través do MinistérÍo das õã*unicad,ôàã.-neflexão semethante,podeiiar;;];;ã;;:É-: &para a Rede Globo b"-iãrãriãaàl,sqp esse/sistema, como se cnegai-àos-ããssenta.mi _inoes de seres humanos que diariarreÀie=as
seguram o monopório oas-ãÀrüilõdã'ã.Ê
o impéfio do sr. Roberto-úarintoa

. _ 
0s dois exemplos Ílustram um fato ,/simples e dramátiôo. rmOó1ã-pqr*"neçam à'margem do r,nercado capitalistã,-mitÀõã, ãe.

l":liryqores .pasam, sem aà;-ódilriããoãl'
9^p"gço da modernização conservado.a.=õãl
'jy:,:i^pllTeiro lug?r, .através da preea _rleoaoe -e/au ausência de ÊolÍtiea.s.§oci _ar.s (veJa o ,,Bo1etim Nacional'r de Julho /ide teBT). Em sequnoo, àiiãVei oà, üãi*ãsisalários e do dãse*pieõà-iáoãriã-eiãü;il
farqadg) .gerados pela i""êiiáã'ãrãi,frrãâ7plodqzidg pelos planos cruzaüã, 

-d;;$;-2
ete da vida. -.--- ' ,.,., ,
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ZUMBI

A história do Brasil registra
grandes quilombos e famosos quh
lomfulas. Nenhum quilombo, con-
tt1do, superou em duração e exten-
são o de Palrnares, que se esten,
deu por vastas regiÕes nas'Senas
do atual estada de Alagoas e durou
95 anos; entre 1600 e 1695. No
ano de 1654 Palmares se estendeu
por cinco aldeias ande viviam ne-
gros em liberda,cie: Maca@, na ser-
ra da Bqrriga, com oito mit habitan-'
tes; Amaro, no noroeste de Seri-
nhaém, com cinco mit habitantes;
Subupira, .a 36 km de Macam;
Zumbi, ao noroeste de Porto Calvo,
e Osenga, a 20 km de Macaco. A
população totàl na épca atingiu
20 m.il habitantes, o que represen-
tava quinze por cento da população
do Brasil.

. Por estes dados podenos com-
preender que o Quilombo de pal-
ffEres, no qual a identidade negra
funcionava como cimànto das c:e
munidades, provocava inúmeras
fugas de escravos dos engenhos
de açúcar de Atagoas e ,res.o
das fazendas da redondeza.

. ürn dos tíderes ma,is famosos de
Palmares era Zumbi, 'nascido em
1655 numa das aldeias do quilom-
bo. Quarldo jovem, foi capturado
pr soldados do govemador de
Pernambuco, e dado ao paúe An-
tônio de Melo, da Freguesia de
Porto Catvo. Estudou português
e latim, foi coroinha e foi batizado
com o narne de Francisco. Em
1670 Zumbi fugiu da casa parw
quia! a se tornou líder do Quilom-
bo, ptr causa de sua cultura, mas
também de sua coragem, capaci-
dade de organização e comando.
Ele virou mito entre os negros, de
*rte que os cheÍes psteriores
herdaram seu nome. A derrota cle

Palmares só foi possívelquando as
autoridades apelaram para o famo-
s bandeirante paulista Domingos
Jorgç Velho, que armou uma expe-
dição cantra Pa.tmares em í6g4 e
provocoa a morte de Zumbi no dia
20 de navembra de í695.

(balenctário do Povo Latino-Americano,
1 986, CEI-IILA.POPULAR, EP)

raoruomrffiA BRASITEtRA
O gorrerno brasileiro está anunciando

o fim da "moratória", cotn. o reinÍcio do
pagarnento dog juros da dívida externa.

Psderia ser rnais inteligente e apro-
veitar o enfraquecimento àtual dos ban-
cos extemos, corn a crise que se iniciou
no dia 19 na Bolsa de Nova York. Mas
exigir inteligência deste governo seria
exigir demais. Não que o ministro da Fa-
zenda seja buno por natureza. Ao con-
tráriq talvez ele entenda mais de ece
nornia gue o ministro da Fazenda dos
Estados Unidos, Alemanh4 Japão etc.
Mas o problema é que ele é ministro de
u"n paÍs dependente e submisso às or-
dens do sistema imperialista. um papel
que ele desempenha conr muita eÍciên-
cla

O governo brasileiro vai dar, ponantc,
a sua parcela de colaboraçáo ao sistema
Íinarrceiro internacional, que a partir de
agora vai passar por momentos muito di-
flceis. O acordo que se está fazendo
com os bancos externos neste mornento
obedece apenas a este objetivo: ajudar
os "irmãos do Norte" a suportarem o
grande choque que se abate sobre suas
Íinarças.

A econonria brasileira ajudou, nos úl-
timc 5 anos, bancos externos expandi-
reín suas fortunas e prornoverern o fi-
nanciamento da acumulação munciial.
Para tanto, teve que arcar con a estag
nação dos seus, próprios investimentos,
con a aneaça das empresas mulüna-
cionais diminuÍrem suas atividades no
Brasil, com a ampliaçáo de uma crise fi-
nanceira sem precedentes, com um prcl-
cesso inflacionário interno impossível de
ser controlado.

Agora.o acordo procura aliviar a crise
que se abre na economia mundial. lsto
quer dizer que a situação econômica
brasileira deverá piorar ainda mais.

COMO VAt SE DESENVOLVER A
ECONOMIA MUNDIAL NOS
PRÓXMOS ANOS E QUAIS
AS CONDTÇOES EM QUE O
BRASIL ESTARÁ MERGULHADO?

As oscilaçóes Cas taxas de juros in-
ternacionais vão marcar o vai-e-ver,,i ,.ia

economia mundial. Vão centralizar as
'tentativas de controle da crise economi-
'ca

Existem duas hipoteses quanto a esta
variaçáo das taxas de juros. A frir-neira
hipotese é de elevação muito granrJe. A
segunda hipotese é de redução dêstas
ta<âs.

Estas taxas iá estavam se elevanclo

6,57o ao ano até 9,5% no começo de ou-
tubro, A quebra da Bolsa de Nova york
obrigou ao Banco Central americano a
uma redução rápida destas taxas, para
evitar um desastre completo da econo-
mla mundial: em uma sernana as taxas
de juros caíram de 9,5olo para 7,5o/o. Ao
mesmo tempo, emitiu-se montanhas de
moedas, para socorrer os bancos. Em
resumo, neste exato momento, As taxa§
de juros estáo baixas e existe muito di-
nheiro no sisterna financeiro internacio
nal. Seria portanto uma. boa oportunida-
de para o governo brasileiro tazer um
acordo cciln a Íixação Oas taxas de
juros sobre a dívida e ao mesmo tem-
oo conseguir o empréstimo dp alguma
coisa deste mar de "dinheiro novo" que
está inundando os Estados Unidos. -

Se o Brasil não aprçveitar neste Íinal
estas condições, no ano que vem náo
aproveita mais. Por quê? Porque esta
diminuiçáo das taxas de jurm e expan-
são da base rnonetária dos E.E.U.U. não
deverãÕ durar muito tempo. A conse-
qüência mais imediata desta política
econôrnica já está ocorrendo: o descon-

-trole sobre o valor do dólar-americano;,
Esta moed4 que centraliza todo o sis-
tema Íinanceiro e comercial do mundo
está se desvalorizando muito rapÍdamen-
te nestes dias. lsto levaria a curto prazo
a uma desvalorização brutal àe todo o
capital mundial. A Íorma desta desvale
nzação seria não apenas uma grande ín-
Ílação nos Estados Unidos, mas a prô
pria hiper-inflaçáo já conhecida do Brasil,'
Argentina e outros subdesenvolvidos.

Mas antes que isto aconteça, á políti-
ca econômica americana vai mudar. A
atual situaçáo deve durar no máximo.até
os meses de Íevereirornarço de 1gBB. A
partir do primeiro semestre do próximo
ano será a primeirâ hipótese - elevaçáo
das ta<as de juros e controle da base
monetária - que deverá predominar. Es-
ta situaçáo, que deverá durar de 12 a 18
meses, será marcada por uma forte es-
cassez de crédito e uma correspondente
dirninuiçáo do comércio internacional.

Para o Brasil isto vai signiÍicar: im-
possibilidade de novos 

"rnpr""rtiÀor "r,-ternos, política mais apertada de desva-
lorizaçáo do cruzado, para manter o nível
de exportaçóes, de dirninuiçáo de impor-
tações e geração de superávi,fs cada vez
marores para pagar os juros da dívida,
também cada vez maiores.

Este quadro significará náo apenas a
quebra do Brasí|, corno uma explosão de
desemprego e de mlséria ainda maior
pa.r.a og assalariados e população margi-
naÍizada em qeral.



A PASTÍ|NAT ÍIPERAHIA
"A PASTORAL OPEHARIA há de ser,

na cidade e no campo, a preqença esti-
mulante da lgreja, na compreensão dos

' problemas Íundamentais da organizqção
da convivência, em moldes de justiça e
fraternidade" (D. Gilberto, Arcebispo'de '

' 
Prezados leitores, a Pedido da CFO,

descrevo aqui em poucas linhas o que

tem s-ido g é, a Comissão Arquidiocesa-

na de PGOamPinas.

A lgreja de CamPihas desde 1.974

tem, como reÍerência para as questÕes

,do Mundo'do Trabalho Urbano, contado

com grupos de trabalhadores e süa Co
oroeúçào ou séja, a'Comissão da Pas-

toral Operária que tem respbndido, en'
quanto lgreja às questõe§ do.trabalho.x
capital. Neste sentido a PO é antes dq

tuÚo Pastoral e lgreja a serviço da classe

Operária.

Ternos cada vez mais'estreitamente
trabalhado em colaboração com as ou-

tras comissÕes arquidiocesanas de pas:
Itoral como as CEBs, Pastoral da Juven-

tude, Pastoral Flural etc. Durante este

.'aÀó'estão em andamento ?'cutsos de

'- formaÇáo atendendo aos animadore d9

pastoral com engajamento em movimen'

[o social e lutaJpolíticas; de abril a ou-
I tubro estão inscritos mais de 70 partici'

pantes e em julho Íaremos'4 dias par-

ciais ou fins de semana. .

Hoie a PO4amPinas conta corn gru-

pot áã ã"r"n", de bairrm nesta cidade

à em outras cidades"da Diocese' Para

assegurar um bom desemPenho, qada

regiãó ou cidade mais significativa elege

uri membro para a coorderiação Arqui-

diocesana.

Nos últimos anos temos nos Preocu'
' pado em incentivar e apoiar'a formaçáo

de PO nas oulras quatro dioceses que

compóe a ProvÍncia Eclesiástica de

Campinas. Com essa finalidade já reali-

zamós doi§ encontros gerais (p5 e B7)-e

dezenas de encontrm Para formação

e intercâmbio a nível dd'base, encontros

de ràpresentantes e encontros de padres

e agenteb. E participaçáo.a. nível esta'
' duai nos cursos e assembléiàs e repre-

sentantes junto com as outras dioceses'

ern 86 Íoi a vez da Oposiçáo da. Con
trr.çáo Civil, o segundo maior corn 40 n
trabalhadores. Esclarecemos que estr
sindicatos náo sáo da PO, mas de dir,
todas autênticas e combativas filiadas
CUT.. Acreditamos que a nossa:Íurção
a de refoçar todos estes mecanism«
de luta que cornbatem o capitalism
tendo em vista a construçáo de uma s
ciedade justa e Íraterna sem explorad
res parasitas e sem trabalhadores Íami
tos ou menores abandonados ou, care
tes. . .

A sociedade justa será um sinal i

dispensável do Reino de Jesus Cristo.

Pe. Antonio lsao Yamamo

"(W & 9;üttlq+q$+

ASSINATURA ANUAL - CzS 100,00
ASSINATURA DE APOIO -.Cz$ 2{X1.00
A PARTIR DE 10 ASS. - Cz$ 80,0O
PABA O EXTEBIOB - U§3 10.
AVULSO - Cz3 10,00

EnYie 6us contribuição para:
§ECBEÍARIAOO NACIONAL -

DA PASTORAL OPEBÁRIA.

Av. Pro. Kmmiy 1861/11
?5.0ã, - Duque do Crxias - RJ -
Tel.:771-3189

U m- abraço da companheira
.Nilcia Henckes

DE OAMPIilAS. SP

O'nosso objetivo se expressaho se-

§uinte texto: 'lDespertar nos trabalhado-
res urbanos a consciêrcia de classe e
incentivar sua organizaçáo, visando a
construção de uma sociedade solidária e
justa que possibilite relaçóes fratemas,
como sinal do reino que Jesus prmteteu

Acreditamos ter sido fiel a este Pro
pósito na nossa caminhada de 13 anos,
sem descuidar das.demais Íurções, de'
mos máxima prioridade até 1984 na

conquista do Sindicato dos Trabalhade
res metalúrgicos, o maior e mais impor-

tante da região. com 55 mil operárioe e

Venâncio Aires, 13 de setembro de í987

Amigos e companheiros da CPO Nacionat,

Em nome dos grupos da PO diocesana quero relatar a vocês algo que

realizamos no demrrer desse ano, ha diocese de Santa Cruz ú Sul.

1. Nos dias 30 e 31'de maio realizaffas um retiro para operários, em Anoio
do Meio. Eramos um grury de 30 operários de diverss pastorais, entre os
qúais muitos mititantes da PO. O retiro foi'a§sessorado'Wr Frei Nelson'
Mülter. Nesse retiro confrontamanos com nossa reatida& de miliiantes.
Como grupo, sentimos quanto é bom um enmntro desses en que tús
prticipam ativamente de fornp esrytânea, como irrnãos, enriquecendose._''rnutuamente. 

Buscanos nos reabastecer na mititância, abindonais no§sog'
lprizontes. O conteúdo brotou do próprio gruW. Defrontanp'nos @m nos'
sos conflitos internos e externos. Tornamos presentê.esses onflitos,. ence'
nando-os. Aprofundamos nossa mnvicçQo de militantés da PO. Reavivanps
nossas relações de amizade e fraternidada Sehtinps a Pakvra de Dçus
bem viva em nós porque a trouxenps para a realidade em que vivemos. A
experiência de nnftito de tíderes Bíbtias são mnflitç vividos pr nÓs.

2. Nos dias 26 e 27 de jutho realizamos- lto Centro de Pastoral, em Sania
Cruz do Sul um curso de T'eologia Opeíári7 do Trabalho. Esse curso foias''
sssorado peto Padre Armindo Cattelan e Frei Egídio Fiorotti;

lniciatrp-s o encontro partilhAndo nossas angústias e esryanças- Dessa
prtilha mncluímos que temo§ em nossa frente &is projetôs: o pajeto do
sistema que está aí para qos dominar e'o projeto do Evangelho que se dá
na medida que o poder popular da cla§se Írabathadora avançar.

Refietintos, durante os dois dias, como nasce e se dá a teolqia oprária
do trabalho. O Trabatho é um tivro fechado para o túlogo; a Teotogia é uma
máquina que o trabalhador não onhece. Preçisanas unir as duas. Cottto
aistãos somos também tatogos e como operários fazemos tmlogia operá-

çia do Trabalha. Essas são psições assumidas pelo grupo ao longo ú es'
tudo, análise e representação de trabalhos.

Fai de grande proveito esse curso, sendo que cada um aprendeu a se
v alorizar coma trabalhacior.

3. ffossa. próxima realização será nos dias 3 e 4 de outubro, quando fare-
mos nossa assembtéia Diocesana,'bm Anoio do Meio. Drris pontos funda-
nrentais, para nós,'serão avaliados: PO como seruip da e ia lgreja e PO
omo seruiço nos movirnentos ppulares e sindicais. Atém do nosso aorde-
nador diocesano, contaremos com a assessoria do Jairo Carneiro.
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PASTOBAT Í|PENÂRIA E Íl MÍ|MEIITÍ| ATUAT

É .nor"r, no molhado insistir nos dados sobre a
miséria a que o povo brasileiro vem sendo submetido. No
entanto. é necessário reáfirmar que a .Nova República', se
tornou a maior Íarsa do sistema em relaçáo à Nação
brasileira. Sêus Íamoso planos de democratizaçàoe
econômico, nada mais tizeram que criar a democracia paia
a burguesia ê aumentar o'grau da exploraçáo imposta com
o golpe militar de 64.

A Constituinte vem nggando as principais-
reivindicaçóes dos trabalhadores, tais como a Reforma
Agrári4 o direitoà plena libeirdadê de orEanizaçâosindical,
entre outras. Enquanto os avanços conquistados na
Cornissáo de Sistematização estão ameaçados pelas forças
mais çeacionárias do paÍs. Os Planos Cruzado I e ll geraram
o maior arrocho salarial de toda a nossa história econômica
redução de 50/o do nosso úer aquisitivo em menos de 1

ano.'Enquanto isso o Bresser tem o discaramento de
qfirmar que, réajustes sdâriais acima de i Cpl. váo acele;ar a
pirâmide inflrcionária. Esse senhor, em suas falas'omite
que a inflaçáo é fruto dos aumentossucessivos dos preçm
das tariÍas e mercadorias. Omite, propcisitalmente, que as
OTNs (Obrigações do Tesouro Nacíonal) subiram 104% en
apenas 4 meses e que elas são um dos principais motores
da inflaçáo.

D,"n," 0"s." quadro a Pastoral Operária Nacional
tem o dever de entender e denunci'ar gue os projetos da
burguesia estão destinados, unicamente, a atender aos
interesses criminosos de sua própria classe em prejuízo da
qualidade dê vida de toda a população trabathadora. Não
podemos Íicar faz"endo estudos profundos dos projetos da
burguesia (a náo ser para entendàlos). Devemos
aproÍundar o conhàcimento do proieto da Classe
Trabalhadbrq já, pois só este atenderá aos verdadeiros
intâress"es e necessidades da Naçáo. Nosso tempo será
gasto correta ou irconetamente, à medida que tivermos ou
náo um entendimànto correto dessa questáo. Aliás, a
desesperança dos trabalhadores vem, exatamente, do .

enÍoque equivocado da problemática.

lIr" das tareÍas dos grupos e do'conjuntoda p.O.,
como caminhada é aproÍundar as práticas da própria classe
e lrazer à memória certos piirrcÍpios esquecidos para servir
ao reagruparento das pessoas'e Íorças e buscar uma nova

U *u outra missáo da P.O. é aproÍundar o '
conhecimento das concepções e práticas sindicais enr
debate. O entendi'mento crítico dessas propostag dará
segurança aos trabalhadores para decidir, firmemente,
sobre a caminhada da classe, sabendo que isso é parte do

H, também que considerar as novas Dlretrizes gerais
da Açáo Pastoral da lgreja no Brasil. Diante de suas
prioridades perceber como a p.O. pode colaborar para que o
conjunto da lgreja assimile que, sendo o trabalho a Chave
Esserrcial da Questão Social ele é, também, o eixo da
evangelização. É preciso ter clareiaqr",.ro"iio na, Or r
os interesses determina<ios pelo conflito caçÍtal X trabaltir,
o resultado da evangelizaçáo poderá ser outro que não o



APELII P(}ffi UIUI GÍIMPRÍIIIIS§ÍI PEIA IIEMÍIGRfiSIA

Este Documento do CONIC (Conselho

Nacional das lgrejas Cristãs) foi entregue, a 7

de agosto, ao presidente da Repúbtica, José

Sarney, e ao presidente da Assembléia Nacio-

nal Constituinte, deputado Ulisses Guimaráes"

srTUAÇÁO GRAVE

O docuniento assinála que "a situação na-

cional é de extrema gravidade'l, e justifica o

Ínanifesto: "Ao se pronunciarem, as Igrejas

o fazem moüdas pelo compromisso com Jesus

Cristo, seu evangelho e a üda que veio sal-

var." Advertem que o amôr. "náo pode con-

formar-se com a injustiça, a fome e o sofri-
rnento, tornando-se culpado diante de Deus e

dos homens quem assim o fizer."
Segundo o "Apelo":

- "acumulam-se, cada vez mais, para a

maioria da população, os efeitos negativos de

uma estruturâ econômica' desequilibrada e

perversa";

- a credibilidade do gqverno está' "em

praticamente todos os níveis. profundamente

abalada";

- "um sentimento de impotência, combi-

nada com perplexidade, faz crescer a deses-

perança e me§mo a exasPeraçâo";

- os conflitos sociais, diante desse quadro,

"só nâo se generalizarn porque o nedo ainda

tolhe as reações";

- "a possibilidade.de um relroces§o políti-

co ressurge ciclicamente, emtlora ningpém o

deseje':.

RISCO DERB'TROCES§O ::

Sublinham as Igrejas cristâs que o quadro

indica difíceis perspectivas para o país. Acres-

centam que a situaçâo de miséria da população

brasileira possibiüta, apenas' a alternância,

aqui, de aberturas semi-democráticas e regi-

nps fortemente repressivos, "gara.que o poder'

nunqa saia da§ mâos dos privilegiados". Em

razão do fluxo entre abertura e retrocesso,

"tais ciclos, com o agravaÍnento dos pioble-

rnas, tendem a se tornar cadavez mais curtos,

bvando inexoravelnrnte os que lutam por

mudanças estruturais à descrença nas vias pa-

c.íficas de solução dos problemas."

O documento ressalta, entáo, que "um re-

trocesso político, agora, pode ser, portanto,

um passo fatal nesse caminho", na medida em

qug "as condiçóes estaráo dadas para que con-

.wlsões sociais incontroláveis comecem a se

combinar com a sedução da luta armada pelo

poder".
"Pouco a Pouco - prossegue o documento

- poderemos ser empuúados Para uma guerra

civil intermináve1..." Nesse §entido, frisam ser

"impe.rativo que lutemos com todas as nossas

forças para a§segurar a continuidade do pro-

cesso de democratização, reençontrando os

o QUE FAZER

Não há saída para a situaçáo, Qle não,\eve

em conta "o conjunto da sociedade brasileira",

Ressalta que "aos dirigentes políticss cabç es- 1r,..

pecial responsabilidade... Deles se exige um

testemunho'de real desprendit"gftg, deixahdo,
de lado interesses pessoais óu partidários'l. '

" Alguns sinais positivos- qs.r{o.serrdqr,gmit!-

dos pela sociedade - observa o documento -
adesão às' propostas de egreqdas,lpo.-p.ulafes .à,, ,'.i'

Constituiçáo revela !ue, apqar dàs1diiegPÇóe§,.

há enormes energias que sustentarn ainda a es-

p",unnuã"u-uíun,io,*uçuo,,..,.l

Segundo o "apelo", é imixescirrdív.el' en-

tretanto, "que uma liderança coletivlicom cie: . 
'

dibilidade emerja em no§sos país. Éssa tideian", ,

ça coletiva tem que ser 4ssumida não só,pelo, ::

governo. .mà.s pelos sindicatos, associações

profissionais, ig.eSas e demais entidades nacio-

npis que mereçam a confiança popular, e pelos

partidos que se comprometem com as exigên-

cias urgentes da justiça social. Só uma lideran-

ça desse iipq po{erá redirecionar a dinâmica

*As verdadeiras soluções deveráo resp9itar

a ... dignidade da pessoa humana"' São neces-

siírios' "entendimentos múltiplos, em'diferentes

setores e pràzos, que não se restrinjam aos

momentos de crise aguda, e que logo em se-

guida. repercutam na açáo côncreta dos que os

assumamli,,Â fnelma prioridade teria de ser'

{lada, à. Constituinte e ao enfrentamento de

"problemas urgentes como a recessáo. a infla-

çáo, o emprego, o salário. a saúde, a moradia e

a alimêntaçáo do povo brasileiro", '

Sob a forma interrogativa. as lgrejas apre-

§entam co-lob propostas de solução' de ime-'
:diato: :

a) "formular um pacto político entre os parti-

: dos, que estabeleça as .'normas a serem

adotadas na. Írova Constituição, abrindo

, caminho às mudanças que o'país necessita".

Essas normas deveráo incluir necessari-a- .

"- instrurnentos de rcalizaç{o da Reforma

"- real possibilidade de participação direta

da populaçâo no aperfeiçoamento constitucio-

nal e nas decisóes de interesse coletivol .

"- garantia de submissáo das questóes fun-

damentais mais controvertidas da Constiluiçáo '

a um referendo PoPularl".
"- süpressão do regime de excessãÔ ainda

mantido pela Lei de Segurança Nacional;

"- definiçáo de um calendário de eleiçôes,

.para que o povo exerça sua soberania e'legiti-

me o poder, em fodos os níveis, logo após a

promulgaçáodaconstituiçáo.". 
I . '

b) "posicionar-se, face à Dívida.Externa, de

um modo mais cora.ioso, que retire o peso '

c) "enfrentar as questôes da Dívida Interna,

do de.ficit público e da produtividade e

. clsto socid das empÍesas estatats com igual

coragem, criando, para as atividades go-

vernamentais, novas formas de financia-

r,rento â longo Prazo."
d)l "com_yistas simultaneamente à questão da

.moradia e ao aumento da oferta de empre-

rgo... irnplementar imediatamente um Plano

Emergencial de construção de habitaçóes

populares."

e) concretizar um pacto entre governo, em-
:'' presários, trabaihadores e consumidores,

. para o aulo-cotl.trole dos preços, com base

em levantamentos reais de custos e na am-

pla divulgação dos termos, critérios e for-
mas" de fiscalização desse pacto.:'

A curto prazo os desafios mais prioritários

são:

a) realilar' "de modo pacífico e eficaz um

Programa U,rgente de Reforma Agrária
:r que'tenhâ dimensões importantes mas li-

mites dêfinidos... Implarltar inicialmente

esse Programa em terras improdutivas lo-
calizadas nas zonas do país já ocupadas e

servidas pelo menos por infra-estrutura de

transporte, : estabelecendo-se. claramente

metas de assêntamento de agricultores sem

b) priori-zar efetivamentç'o mercado interno,

implementando um novo modelo de desen-

volvimcnto nacional que:

"- estabeleça prioridades de investimento

para'a produçã<i dq bens e serviços de çonsu-

mo popular, e dos bens de capital necessários à

essa produçáo:

"- dêtermine uma mudança na política

agrícola, dando apoio ao pequeno e médio

agricultor e estimulando a produçâo de ali-

.mentos para a população brasileira;

"- implante um programa de pesquisa e as-

sistência técnica para o aproveitanrento e di-'

fusão de tecnologias de uso intensivo de mâo-
delobra, e para o desenvolvimento da pequena

e métlia empresas:

"- defina uma política salarial voltada para

o aumento real e urgente da capacidade aqui-

sitiva da população de baixa renda."

O "Apelo" termina assim: "Estamos cons'

cientes de que se trata de desafios que aPre'

sentam dificuldades. Mas contamos com a ca'

pacidade de sacrifíiio e dedicaçáo qrte se exig(

hoje para supeiar os graves conflitos e pari

assegurar a construçâo de uma sociedade just:

e fraterna em nosso país. É por isso que estr

apelo deve nos levar a assumir'um comPro

misso. Aqueles que o subscrevem e'o aPre

sentam à Nação brasileira colocam sua con

fiànça em Deus e sabem que podem contar

" num momento tão grave de nossa história

com a solidariedade humana e cristã de todo

os. comprometidos com o que serve para



MULHEB,

A CPO Nacional repróduz aqui a Nota
Reivindicatória que o Vll Encontro Na-
cional da Pastoral da Mulher Margi-
nalizada, enviou à CNBB (ConÍerência
Nacional dos Bispos do Briasil":'

"As delegadas participantes do Vll
Encôntro Nacional.da Pastoral da Mulher
Marginalizad4 reunidas de 26 a 29 de
agosto de 1987, na Casa de Retiro As-

.sunção, expressando a vontade de suas
base§ e se fundamentando no Evange-
lho de Jesus Cristo: - Eu vim para que
todosltenham vida e a tenham em
.abundância (Jo 10,10) - reivindicam Ua
CNBB:

1 - Que a lgreja do'Brasil considere a
mulher igual ao homem, com os
mes.no6 direitos e reconheça a
contribuiçáo dela na caminhada da
lgreja;

2 - Que a Mulher Prostituta seja consi-
. derada náo como pecadora, mas

como vítima de uma estrutura so-
cial e econômica injusta;*

3 - Que a Pastoral da Mulher Margina-
lizada seja integrada à Pastoral de
Conjunto e considerada como uma
de suas prioridades;

4 - Que a Pastoral da Mulher Mârgina-
lizada tenha uma assessora junto a
CNBB, êleita pelas bases no Vll

. Encontro Nacional;

AG BEDITA,
CHEGÍ|U TUA HÍlRA!

5-

7-

6*

Que os Sacramentos náo sejarn
negados às mulheres prostituídas e

suas Íanrílias, pois elas tâmbém fa-
zem parte do Corpo da lgreja; 

.

Que as mulheres prostituídas sejam
aceitas com madrinhas;
Que MULHER sejá o tema da
Campanha da Fraternidade de

1990.

Considerando que a lgreja da América
Latina Íez opçáo preferencial pelos po
bres, as delegadas do Vll Errcontro Na-
cional da Pastoral da Mulher Marginali-
zada esperam que a CNBB acolha estas
reivindicações e as transJonnêm em rea-
tidade.

BrasÍlia, 27 de agosto de 1987!

§Ãr{T0 Brrs 0A §ttut
santo Dias dasilva viveu até os 20 o companheiro santo foi assassina-

anos na roÇa, no interior de Sao Paulo." do no dia 30 de outubtro de tgZg' em
Trabalhou como bóia-fria. Participou do frente à íábrica sytvânia, em santo
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Aràro, na Zona Sul da cidaiLde & São
de várias lutas. Paulo, quando participava .de um pi-

Em 1tb2 íoi para São Pauto tentar a quete na grande greve dog rnetalúrgicos

v i d a e s e em preso u,, ;; *; 
":;: 

;;; :. li: §' e,fli*,i,l,ff : ";'.! iÍP §f:ir,' ilsa época os trabalhadores faziam gre- Rota 220. O companheio SantO Dias,
ues e mobilizações das quaig participa- . upO, n, OáOraoi,-Ja ãtSí* pr""r" á
va- r''

cai entre mais de 40 policiais e guardas ' .

Defiois do Golpe de 64, a repressão de segurança da Sylvânia e cerca de.

caiu em cima dos traoanáaoreZ:;;t;- 20 companheiros' o- 9orp, depors de

dicato sofreu interuenção e os operá- ser autopsiado nO lML, sÓ foi liberadO

rios começaram a seôrganizar nàs á- graças à atitude fírme da esposa do

btricas e locais de traoaho. Foi nuitas companheiro morto, que enfrentou os
vezes despedido por sua mititância. policiais do DOPS os quais pretefliam
Passou por muitas íábricas. Foi candi- trancálo numa salà e impedir que tosse

dato: a vice-presidente da chapa de . levada g7y a lOrela da Cons.olação. .

oposição sindicat metalúrgica em 1978. .As 11 horas da manhá de 31 de ou'

Entre os 
"omoarnei,o, 

sabia ser'::i:r::';tr:'r"3i6Íâ,'ní?#]r:';'-
amiso. Na familia, pai amoroso e _e.spo- ;;;;;;;r;,0;0" or-Saâ iâ,Ã,' ;;s;;,' 
so responsável. No Muú1,.ilo Trabatho ,ji a"Wi, para o Cemitério de Cã^po
era como uma ponte que-tigava os, tra- Cr*;;. o-CeÁtro aà éipiiat parou. Foi
balhadores entre si' Íortalecendo a á maior manifestação p,úoti", no paÍsctasse' ;,ii,ni,*t i")-à;;;. '-- --

Costumava dizer: "Eu, dentro de mi:
iha concepÇâo de porque viver, acho
que a gente vive para transformar al-
guma coisa. Quer dizer, ter uma atua-
ção num processo de transformação da
vida."

Santo Dias da Silva era metalúrgi-
co, líder da Oposição Sindical e mem-' bro da Pastoral Operária da Região Sul
e do movimento de bairros; Ele coittinua
vivo em nossa caminhada construindo
conosco a História.

iIAÍ} PEATAMII§ JATIIAIS A E§PEmAil$A

ReÍorçando o documento do

CONIC, "Apelo por um Com-
promisso Côletivo pela Demo-
cracia'i, dia 28.8.87, o Conselho
Permanente da CNBB laniou a

nota 'Jrláo Percamos Jamais a
Esperança-.

Tomando posiçáo, a CNBB
faz um "veemente apelo aos
quê dirigem os destinos do Bra.
sil e a todas as pessoas e ins-
tituições para que busquemos
uma democracia real que su-
pere"a democracia nominal ou
Íormal." E alerta: "sem o aten-,
dinpntô' às necessidades bási-
cas do povo eri questões de
respeito à vida... é impossível

pobres." E arreaça: "Esse ab-
surdo náo pode continuar."

Destaca ainda como valor
fundamental "as migorias in-
dígenas". E denuncia "uma
segunda conjuração", esta
"contra os povos. indígenas." E

repudia a calúnia armada contra
o ClMl, a lgreja e seus missio-
nários por deÍenderem "9 res-
peito aos indígenas, em sua
históri,a, em seus costumes. e

aspirações." Se solidariza a
estes missionários e aós que

"atuam, com perigo de vida'l,
na busca da HeÍorma Agrária
e urbana.

Alerta os cristáos i'Para se
.prevenirem quanto a pessoas e
grupos" que abusam do nome
da lgreja. E se solidariza a D.
I rrnian'n Pracielonla rla CNFIFI

gando a maioria do nosso povo.
E preciso que se aperÍeiçoem
as instituiçôes e as leis, para
que o povo não se sinta impeli-
do a buscar soluçóes Íôra do
ordenarnento social, o que pode
provocar o caos na sociedade."

Diante dos últimos aconte-
cimentos, a Nota destaca como
valores fundamentais nêsta

' democracia real:
"O precioso dom da vida..-

a realidade nos mostra que a
vida vem sendo alrozmente sa-
criÍicada pela onda de violência
que perpassa o campos e as
cidades...'1 E dànuncia: "Há uma
conjuração contra a vida em

Estamos mergulhados num ce-
nário de crescente injustiça so-

naía ^nn+ra a viala rlao
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U ompanheiros(as)de todo o Brasil,

Mais de 50 trabalhadores(as) da Dio-
cese de Campo Grande-MS se reunir_am

nos dias 29 e 30 de agosto para se or-
ganizar corno Pastoral Operária nascen-
do assm o íe grupo no MS"

O MS é..um estado onde impera o la-
tiÍúndto (e UDR). O trabalhado; rural ge'
ralmente analfabeto, de§conhece seus
direitos, trabalha quase de graça para o
Íazendeiro e no final é expulso do ca,m-
po para engrossar as favelas da Ca$tal
(á somam 69 ern C.'Grande).

O trabalhador' urbano enfrenta as
mesmas dificuldades de todos os traba-
lhadores: salário baixo (principalmente o
nortista), instabilidade no emprego, sub
e{nprego, dificuldade de organização...
vende suas Íérias, Íaz "bicc" para au-
mentar um pouco a."bóia" em ca5a.

Os sindicatos no MS, são fenamentas
dos üabalhadores, mas na sua maioria
foram "roubadas" e estao em "mfos es-
tranhas".

Estamos agqa preparandó o CQN-
GRESSO DE FUNDAÇAO DA CUT no
MS. Será em Novembro. A. PO está
apoiando as oposiçóes sindicais e orga-
nizaçóes de Íabalhadores corno MPU
(Movimento dos posseiros urbanos), As-

J, 1íiJ- JÊ
pémambueq4 de jutho de í987

Companheiros da CPO,

lJnidos pela mesma causa, justiça no tmbalho, -ampartihamos as
dores e revolta dos companheiros com mais um anoctto satariat, um dos
maiores destes últimos anos. Ele e um grito de luta, de sotidariedade, para
romper. com as estruturas, com o sistema que Íavorece a exptoraçáo e
opressão do patrão.

Aqui aumenta a exploraçáo da mão-d*obra do Menor. euantos nm-
panheiros desempregados, marcados... cada vez rÍe convenço que não
basta estar fazendo algo por esta causa, mas é preciq n,ergina, profun-
do, caminhar com o processo...

Cresce a ttita negra, a luta da mulher, a luta dos hvelados... desperta
a solidariedade destes movimentos populares.

$qui, iomo o operário tem várias infruências para se envarver e não
assumir a luta operária, o caminho está devagai. gsta um pouco mais
avançado com as lavadeiras, com os operários do pólo. Agora vanps ten-
tar com os menores trabathadores.

Um abraço sotidário da companheira.

sociagão das Eçpegadas Domésticas
Movimento Popr.üar de Saúde (MOPS)
Educaçáo Popúá erc.

Cadd 1à dias estamos nôs encon.
trándo para reÍldfi e,-analisar a realidade
à luz do "OPEffiBIO DE NMARE" e

tomar posiçáo trünte à realidade. Todos
se comprometeram em ler o Boletin
Nacional da PG.e passar para outrc
companheiros defabalho.

Com o tempo, a PO pretende Íormar
grupoq nas paróqpias, bairros'e até por

categoria. r1

O encontro flÍ muito born. Teve z

presença amiga e Íraterna do Pe. Agos

tinho Pretto, qut dân de assessorar
corr sua expqifuia seu testemunhc
impressionou a &dc e nos deixou ani,
mados para fae&,deÍ nossa Íé um ins,

trumento de libeqfaçãp da classe traba
lhadora.

Também tivernm a preserça do nos.
so Pastor Dom Vitório Pavanello e de

diversos sacerddes das paróquias de

Diocese que vieram trazer seu apoio e

seu conpromisso com os trabalhadores.

Agradecemos o apoio da PO Nacio
nal. Um abraço a todos os conrpanheircx
que' acreditam numa sociedade aliceça
da na justiça, naigualdade e ha Íraterni
dade. .

n 
Oeni Helena Fáverc

:" José Manfroi

ffitl Ig §EffiE§Tffiffi
Entidades que acompanham o

' movimento sindical, como o DIEESE' (Departamento lntersindical de Esta-
tísticas e Estudos Sociais e Econômi-
cos) e CPV (Centro Pastoral Verguei-
ro), contabilizaram 752 greves no pri-
meiro semestÍe, com a adesão de 6 mi-
lhões 428 mil e 609 trabalhadores, iÀ-
forma o "Boletim SindiÇa|", do Cen-

lro de lnformâção, DocumentaÇão e
Análise Sindical (C IDAS).

.Em número dp movimentos irevis-
tas, o setor mais atingido foi o da ln-
dústria de Transformação, çom 186
grwes i.426.844lr. fm seguida, aparece
o setor Educação, com 103 greves
(1:816.341 seryidoies, públÍcos e pri-
vados). Em termos de adesão, o setor
mais atingidq foi o da Administração e
Serviços Públicos, com 1.939.679 gre-
vistas.

No cannpo da Educação,. bs desta-
ques fbram as paralisaÇões dos profes-
sores do ensino público, em particular
os de Minas Gerais, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul. Na área da admi-
nistração, a principal greve ocorreu
com os servidores públicos de São
Paulo que paralisaram suas atividades

_em protesto ao não-pagamento do ga'
tilho pelo governo Orestes Ouércia.-

' Dois outros setores com número
considerável de grevistas foram os
Transportes, com 546.985 parados,

'' em 93 movimentos, e o Finahceiro,
com 741.380 grevistas, em 20 movi-
mentos. Já o número de trabalhadores
rurais somou 182.100, entre os cinco
movimentos que ocorreram.

O estado onde ocorreu q maior nú-
mero de movimentos grevistas foi São' Paulo, com225 grevesí seguido do Rio
de Janeiro (113), Bahia (82), Paraná
(44), Pernambuco (41), Minas Gerais
(34), Santa Catarina (29), Rio Grande
do Sul (Z5l e Distrito Federal (19). Já
os movimentos de âmbito nacional fo-
ram 20, abrangendo principalmente os
servidores púb I icos estaduais. (AG E N I

AS§INATURA AiIUAL - C.3 100,ü,
ASSTNATT BA DE APOTO - C$ 2m,00
A PARTIR DE 10 ASS. - Cr$ 80;00
PARA o ExrERroR - lrsú io.
AVULSO - Cz3 10,00

Envis ur comribuiçlo prra;
SECRETARIADO NACIONAL
DA PASToRAL oPERÂRIA

Av, Pru, Krnnrdy 186Í/11
26.OEO - Dr4urde Crxir - RJ -Tr[: 7?1.31t5O

lr. Enedina Carbs -.salvador-BA
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GREUE GEBAT: §UGES§0 0U FBAGAS§0?
Dizer, simplesmente, que p Greve Geral foi um

sucesso ou fracasso pouco coniribui para o avanço da
organização da luta dos trabalhadores.

O impcr.tente é avançarmos a discussão vendo as

principais lições que esta greve geral nos deixou.

1 t Estanios numa conjuntura onde se acentua a

miséria, a violência, o alto custo de vida, al.uguel,luz, ...

dispondo com governo da Nova Bepública
extremamente desacreditado. Estamos, também, num
período altamente recessivo onde o arrocho salarial e o
DESEMPREGO são violentos. A fome, a miséria, por si,

não levam os trabalhadores à luta, mas implantam o
medo e a insegurança. Nesta conjuntura a paralização é

muito mais dif ícil e só acontece quando há confiança no
movimento e nos companheiros.

2 - Existe uma lacuna muito grande entre o
entendimento da necessidade da greve, e até a vontade
de parar, e o fato de aderir a ela.. Q movimento sindical
não conseguiu mostrar determinação e segurança
suficiente para conquistâr a conÍiança dos trabalhadores
(ex. mudança da dáta). Pois hoje, não se faz uma greve
ou luto com o mero grito das lideranças e disputa
interna de espaço ao movimento sin.dgcâI.

3 * A forma de convocação, precisa ser revista.
Mesmo tendo a clareza que a direção é eleita e é seu
papel coordenar e puxar a luta, ela precis'a encontrar
formas de haver participação da maior parcela dos
trabalhadores.

4 * A Greve Geral ajudou a dar um avanÇo na

consciância política dos trabalhadores. Mas, também,
ajudou a desgastar a Greve Geral como principal
instrumen{o de luta e pressão da classe trabalhadora. A
Greve Geral é construÍda a partir de um acúmulo de

forças que vai se conquistando na experiência prática
da'luta em várias tentativas. Sô que de uma greve para

outra a paralização deve ir crescendo.

5 - A grande imprensa, que sempre vai estar do lado

do poder ecónômico e polÍiico e contra a luta dos

trabalhadores, procurou desgastarao máximo a CUT,
principalmente, alegando o fracasso da greve e

.promovendo o sinclicalismo de reSultado-replesentado
'pelos 

pelegos, Luiz AntÔnio Medeiros (Metalúrgico São

Paulo) e Magri ( Eletricitários-SP) como forças "novas"
emergêntes no movimento sindical, O tipo de

sindicalismo defendido por.eles é que se luta pelo salário
e condições de trabalho sem questionar o sistema
capitalista que vivemos (dizem que é possível).

A CUT logo na mesma semana seguinte a greve, deu
sua resposta na urna ganhando dois importantes
sind icatos de metalú rg icos.

1 - Rio de Janeiro (o segundo da América Lat'ina),

onde Medeiros faz campanha pessoalmente para a

situaÇão, mas levou chumbo.
2 Caxias do Sul - RS.

lsto evidencia que os trabalÀadores querem ver a luta
avanÇar e confiam na CUT como ã central capaz de

conseguir coordenar a nossa luta,

Estas são algumas, entre muitas outras lições que
podemos tirar da Greve Geral de 20 de Agosto, que está

dando muita discussão. Oueria reforçar a necessídade de

nos cristãos continuarmos a dar nosso testemunho,
reÍorçando as ferramentas de luta da classe trabalhadora,
tris coÀo: CUT, sindicatos! organização a partir de

local de trabalho, paraÍazer com que o nívelde
'consciência 

avance rumo à construÇão da sociedade sem
ex p lo ração,
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ffiUA§ ÍlU TRES GÍIISA§ SÍIBBE A GNEUE GERAT

O QUE É CRpVN GERAL?

Na história do moümento
operário internacional, encontra-
mos duas concepções sobre a
Greve Geral. O tema foi centro
de debatesno movimento socia.
lista europeu nos anos 20, envol-

.vendo marxistas como Rosa Lu-
xernburgo, Kautsky, Pannekoek
etc. fuiteriormente, tinha sido
motivo de polêmica entre og
anarquistar e Marx/Engels.

De um lado, temos a concep-

ção anarquista ou do sindicalis-
mo revolucionário: a Greve Geral
é parte de uma insurreiç{o ope.
úúa para a tomada do poder.
Tem data e horas certas. É o
"milagre" que resolve todos os
problemas dos trabalhadores. É
um firn em si mesma. Esta con.
cepção foi duramente criticada
por MarxiEngels e sobretudo por
Rosa Luxemburgo.

De outro lado, a concepção
socialista, sobretudo de-Rosa Lu-
xemburgo: a Greve Geral não
pode ser marcada pelos dirigen-
tes."por cima", sem haver.pre.
paração das massas e, súrge de
um processo de lutas parciais, es-
pontâneas., representando urn
ralto qualitativo nas lutas opêrá-
rias. Não pode ser tirada na
"mara", Também, nõo é um fin
em-si-mesma, mas, um meio. A.
Greve Geral é de massa ou não é.

A GREVE DE AGOSTO

A greve de 20 de agosto está
mais próxima da concepção do
sindicalismo revolucionário. Ora,
o encadeamento dos'fatos mos-
trava que a greve não tinha bases
objetivas. Vejamos: de início, a

confusão de datas (sem dúvida,
devido à posição da CGT, que
não queria ir à greve, salvo o se-

tor com hegemonia do PCdoB).
Pór sua v.ez, o dia 12 tinha sido
escolhido para reforçar as entre-
gas das Emendas Populares ao
Congresso Constituinte ;

- A evidenJe falta de prepa.
ração nas bases, a ausência de as-

sembléias. Mesmo o dia nacíonal
de preparação, para esquentar os
tambores, môstrou a falta de
mobilização;

. - a conjuntgra de recessão,
caracterizada pelo desempiego,
tornando difícil a mobilização
dos trabalhadores;

- Para quem pensa "quanto
pior, melhor", a política de arro-
cho ainda não tinha atingido seu

ponto alto e, a inflação tinha
caído de 2oo/o DaÍa cerca. de 4o/o:

- a greüe foi marcada em se-

guida a uma derrota estratégica
da CUT no sindicato metalúrgico
de São Paulo. Esta derrota signi-
Íicou a abertura de um campo
ertrat(gico de ofensiva para o
sindicúsmo ligado â burguesia
liberal conservâdora, articulando
FIESP, Govorno, Luiz Antonio
Medeiros, Magri, Alemão e!c,
deslocando o próprio "Joaquin-
zão" de seu papel hegemônico
no sindicalismo reformista cege-
tista, Todos os meios de comuni-
cação Íicaram a disposição destes

'hovos" pelegos. Esta ofensiva
deverá ter reflexos na estratégia
da transição conservadora à'ní-
vel da nova Constituição, no
campo sindical;

- o caráter 'tdeológico" das
reivindicações : diretas já, não pa-
gamento da dÍüda externa etc,
sem apresentar bandeiras pon-
tuú para negociação, cbjetivan-
do a greve;

- o êxito da greve estava cên-
trado na paralisação dos trans-
portes, o que mostrava"a fragili-
dade do moúmento em relação
às fábricas; era greve "poi tabe-
la".

SUCESSO OU FRACASSO?

Contudo; não podemos falar
de um fracasso absoluto. Princi-
palmente em algumas capitais do
Nordeste, a. grevô foi superior a

de 72 de dezembro de 1986
(Fortaleza, João Pessoa, Recife,
Natal, Salvador). Porém, não
muda o quadro, pois no Sul a si-
tuação foi diferente. No geral, a

paralisação não atingiu seu obje-
tivo, pois o setor avançado do
sindicalismo CUT não oarou.

r$ nESnoL

1^

É pana rsTo! .

Neste contexto, a voz corajo-
sa e lúcida de Lula cumpre a fun-
ção do verdadeiro diiigente: cri-
tica impiedosa, poi§ a classe ope-
iária avança, também, a partir de
seus erros. De nada adianta cha-
mar Medeiroq de 'lagente da
ClA". Lula pressiona no sentido
de uma avaliação que possa rede-
finir estratégias e corrigir táticas.
As crÍticas de Lula são justas e

corretas, refletindo um pensa-
mento enraizado na CUT sobre o
papel do sindicalismo. Se. forem
aproveitadas pela burguesia, é

um fato secundário diante.do
principal: a nossa estratégia equi-
vocada em relação a Greve Geral.
Foi deste erro que a burguesia
drenou água para seu moinho. O
papel do dirigente é de dizer a

verdade, sempre. Segundo Grams-
ci: "A verdade é sempre revolu-
cionária".

o "Novo'
SINDICALISMO BURGUÊS

A burguesia se aproveitou do
insucesso da Greve Geral para ar-
ticplar e promover o tal "novo
sindicalismo", encabeçado por
Medeiros e Magri, e qure já faz
escola pelo país. No fundo, não
passa do velho reformismo e do
oportunismo, §empre presentes
no. seio da classe trabalhadora.
Medeiros apenas repetê, sem o
mesmo brilho teórico, ó discur-
so do reformista Bernstein: "O
movimento é tudo, a revolução é

nada". Refôrmemos o capitalis-
mo! Com um discurso hábil, ten-
ta engabelar os trabalhadores e,
para isto. conta com o nnoin rlo

Estado capitalista. Â burguesia
após ter üsado 'rJoaquinzãol'
descarlao, joga-o na latà do [xo
Medeiros, Magri, Alemão e segui
dores poderão ter o mesmo fim
pois, :este "sindicalismg respon
sável" não tem bases concreta
para redefinir uma estratégia giú

dica.l no Brasil. Falemos con
franqueza: o novo sindicalismo
autônomo, classista. de 'massa

nasceu na luta contra a ditadur:
militar e tem sua expressâ(
maior na CUT; é este rio que de
terminará o novo cirrso do,sindi
calismo, aos irancos e barrancos
com derrotas e ütórias. pois i

história não se desenrola em li
nha reta. O "§ndicalismo res
ponsável" e apartidário de Me
deiros e Magri, não passa de umi
caricalura daquele. '

DOIS CAMINHOS
ESTREITOS A EVITAR

O novci curso do sindicalismc
cutista deve eütardois caminhos
de um lado, o,sindicalismo de

vanguarda e, de outro lado, o re
formismo. Usando as palavras de

Rosa Luxembürgo sobre o socia
lismo: "o que deve guiar sua evo
lução e seu progresso, é apreo,
cupação em evitar dois perigos
não sacrificar seu caráter de mo.
vimento de massa nem o objeti,
vo hnai revolucionário; deve eü.
tar cair no estado de seita e/ou
transformar-se num moümentc
reformista burguês: deve eütar
ao mesmo tempo o anarquismo
e o oportunismo". EnÍlm. o sin.
dicalismo cutista deve ser uma
superação dialetica de ambos.

Cláudio Nascimento,
Sotamhra 1QR7
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E}IGÍNÍ{TRÍl IIA P. O. IIE JI. PAHAilÂ
.Hepresentântes da. Pasto ral Operária

dos diversos municípios da Diocese de
Ji-Paraná (RO) estiveram presentes no
Encontro de Formação realizado nos
dia 23 e 24105187 no Centro Comuni-

A àbertura do encontro foi feita'por D. Ahtonio que dísse'aos 32 ope-
rários presentes, que para' nós lgreja,
PO é ô modo evangeiizador de trãba-'lhar no meío em queise vive. Aquele
que assume este compromisso, assume
ser lgreja e sente a obr,igaçâo de ser
fermento na massa. Ouem se engaja na
PO deve ter presente o posicionameh-
to de Cristo, que nâo deve diferenciar-
se do nosso'. "Fazer voltar á dignidade
do trabalho". Oncie o trabalho não é
colocado no centro, existe a explora-
ção da força do trabaihador. E como
diz João Paulo Jl sobre o trabalho, a
redenção que Cristo realizou foi a de
colocar o trabalho humano acima do
capital. Por isso, os comprornetidos
com a PO devem ir tornando claro os
direitos dos trabalhadores e do valor
do trabalho. O operário deve lutar
para que se restitua sua dignidade or-
ganizando-se 'em Sindicatos e Associa-
Ções, assim como na PO. Os Sindicatos
e Associações são meios indispensáveis
para a vida social, pois, organizados e
diriEidos pelos trabalhadores são for-
ças de justiça e igualdade de direitos,
Todo aquele que se compromete com
a PO não deve temer e nem abdicar-se
dos " Princ ípios .Cristãos".

Ouanto ao que se reÍere ao Íuncio-
namento da sociedade, percebeu-se
qge assim como está nãcJ pode conti- .
nuar, pois a riqueza produzida a partir
do trabalho"não é repartida com o tra-
balhador, f rca com o patrão. Esse pa-
trão, representa a Classe Dominante,
que é dona dos Meios de Produção
(terra, bancos, empresas, fábricas) e
que se mantém no poder através da
manipulação e opressão sobre a Classe
trabalhadora que só possui a força do
trabalho (é bom não esquecer que o
trabalho é a fonte de toda riqueza).
. O Brasjl hoje, que sempre foi usado
pela burguesia, está vivendo um mo-
mento de proÍunda crise em que os
proprios burgueses e militares não es-

tão mais encóntrando jeito de mani-
pular os trabalhadores, Estes, os tra-
balhadores, em sua história e tentativa
de lutas, mostram-se insatisfeitos com
tudo que está se passando:salário, mi-
séria, fome aumentando, violência ma-
tando, ricos explorando. No meio des-
ta insatisfacão surge as ferramentas de
defesa dos trabalhadores, bem como:
Movimentos de lqreia através de suas

diversas pastorais nas quais também
está a PO, PJ etc; os movirnentos po-
pulares, movimento Sindical e o Parii-
do Político comprometido com a cau-
sa do trabalhador.

Na análise sobre a realidade operá.
ria urbana da D'iocese de Ji-Paraná,
constatou-se que são os Movimentos
Populares, a lgreja Catôlica e Lutera-
na, as pastorais, alguns políticos e al-
guns sindicatos que estão do lado dos
trabalhadores. Oue o maior número de
trabalhadores pértence à categoria de
trabalhadores na indústria de madêira
(serraria); que existe o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, da ConstruÇão
Civil, dos empresários e professores,
que comeÇou a ocupar seus espaÇos.
Sendo os maiores desafios a luta pela
terra, transporte, es.tradas, saneamen-
to, saúde, salário justo e uma política
em defesa dos trabalhadores.

O compromisso do cristão e da PO
em sua Õrganização, trabalho de base,
deve nos facilitar alternativas para su-
perar as dificuldades com o medo de
perder o emprego, o comodismo, do-
minação da empresa. . .

Ao flndar o encontro decidiu-se:
. - lr aos poucos criando uma iden-
tidade propria da PO'- ReforÇar os grupos de base da
PO, através de reuniões, reflexôes e
outros subsídios

- Através da Coordenaçâo e Iigação
com representantes da PO, formar ca-
lendários das datas de reuniões e cur-
sos.

Neste encontro também, foi esco
lhida a nova coordenadora Diocesana
da PO: Maria Aparecida da Rocha Me-
dina (CIDINHA).

A Coordenaçâo Diocesana

GABAl{AEEM
A luta pela independência do

Brasil foi iniciada por elementos
da classe dominante. Na mdida
que seus discursos propunham
mudar seriamente a situação do
povo, recebiam do mesmo povo
apoio irrestrito.

A luta pela independência con-
tou, no Pará, com uma grande
participaÇão popular.

Depois da i7dependência veío
a decepção, pois as mudanças
prometidas não se realizavam. O
que o povo desejava era ter matis
I Íberd ad e,, me I ha res co nd içõ eí d e
vída e menos impostos. . .

Os próprios governantes reco-
nheciam que os índios e mestiços* a grande maíoria da população
.- eram submetidos a condicões
de trabalho que se pareciam'com
a escravidão. Deceçicionados por
terem sido utilizados e em segui-
da de novo marginalizados, os ín-
dios e mestiços se revoltaram.

A revolta dos Cabanos, assim
chamados por morarem nesse ti-
po de habitacão, nos anos de
1835-1836, foi a "revoíucão dos
que não tinham, contia os gue ti-
nham".

A revolta não sa esceu dos
interesses dos aprimidos, mas
teve sua força tatalmente forma-

da por tndÍos, mestiços, ncravos
e brancos pobres, desde os co'm-
batentes até os comandantes.

Foí a única revolução popular
do período que chegou a ocupar,
ainda que por pouco tempo, o.
governo efetivo da províncià do
Pará.

"A insurreição foi geral! por
toda parte onde houvesse um ho-
mem branco ou rico a quem ma-
tar e alguma coisa que roubar,
aparecia logo guem se quisesse
encarregar desse servÍço. . . Todas
as vilas, lugaqes, fazendas, casas e
chou;tanas dgta Provt'ncia, ou fÍ-
caram habitadas por cabanos, se
seus donos o eram, ou, se seus
donos não fugiram, foram mor-
tos" (Relato do comandante Soa-
res de Andréia ao Mínistro da
Guerra).

Ouando se deu a vitória da
burguaia, abateu-se com toda a
violência a repressão sobre os
vencidos, e os rebeldes, verdadei-
ros au não, eram procurados por
toda a parte e perseguídos como
animais ferozes. Metidos em
troncos e amarrados, sofriam su-
plícías bárbaros e até mesmo a
morte.

I Ca tendário do Povo Latino-Americano,
I 986, CE H I LA-Po pu lar, E. P. )
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RÍIMABIA DÍl TBABATHADI|R
A lgreja Catolica do Rio Grande do

Sul, através da CNBB, RegionalSul lll,
vem promovendo uma grande inobili-
zação de massas: a l? RomarÍa do Tra-
balhador. Esta acontecerá no dia 12
de Outubro, no'Conjunto Habitacio-
nal Guajuviras, em Canoas. Eçte even-
to nasceu da aspiracão dos Operários
engajados na Pastoral Operária apos o
assassinato do jovem,trabalhador Car-
los Dorneles. Ele foi assassinado em
27 de Setembro de 1986, em frente à

fábrica de sapatos Horqur'dea, fábrica
em que trabalhava, na cidade de Sapi-
ranga, durante uma greve por melho-
res condições de trabalho. Esta pro-
posta Íoi gestionada junto ao Conse-
lho Regional de Pastoral (COREPAL),
orgão ligado à CNBB SUL lll, a qual
aprovou-a como um Projeto de Pasto-
ral Popular Urbana,.Este Evento passa

a Íazer parte das datas signif icativas do
Calendário Eclesiástico

O NON/E ROMARIA DO TRABA.
LHADOR, quer torn?r Presente a vida
concreta do homem trabalhador e ce-

lebrar à luz da fé a realidade do mun-
do do trabalho e a caminhada dos tra
balhadores em busca de melhores con-
dições de vida, salientando o primado
do trabalho sobre o capital.

Em sintonia com a CamPanha da

Fraternidade, no dia 12 de OutubrÕ,

dia da criança, quer proclamar, bem
forte que o menor abandonado é

filho do trabalhador abandonado e ei-
plorado. Nossa Mãe'Negra, Nosa Se-

nhora Aparecida, será um dos grandes

símbolos desta caminhada. Ela quer
manifestar seu clamor diante da misé-
ria e do racismo em que se encontram
milhões de trabalhadores negros de

nosso país. Também a realidade de

opressão dos Operários, perseguição e

morte quer ser celebrada na figura de

Santo Dias da Silva, bem como do Jq-
vem Carlos Dorneles.

Esta Romaria tem Por objetivo ce-

lebrar a Situação de Romeiro do ho-

mem. Milhares de brasileiros viviam na
terra. A acumulaçâo desta nas mãos de
poucos obrigou o homem do campo a
migrar para as periferias das grandes
cidâdes. Na cidade a romaria continua.
De fábrica em fábrica o trabalhador
bate a procura de trabalho. E quando
consegue trabalhar é escurraçado, des-
pojado pela ganância do empresário. A
lgreja quer estar presente nesta reali-
dade. Não uma presença pacificadora
e nem alienadora, mas uma presenÇa
Profética, uma presença de esperança
e. de animação para que os trabalhado-
res assumam seus canais legítimos de
luta: As Associações de Moradores, as

Comissões de Fábrica, os Sindicatos e
os partidos; . .

Na soma de Íorças do Movimento
Popular, Sindical e da Religiosidade
Popular e da propria lgreja lnstituiÇão,

. "Manaus, l0deJunhode 1987

Companheiros, em primeiro lugar pdimos desculpas por não ter'
mos enviado a mais tempo notícias sobre a PO'AM. E fÍcamos gratos
pilo interase da se.cretaria da CPO em saber notícias de nossos traba'
lhos.

. Cremos que o dedo de Deus está fazendo renascer em nosso estado
a PO, que já conta com um número signifÍcativo de agentes dispostos a
contribuir com o processo de conscientização e libertação do irmão tra-
balhador.

A PO, principalmente na capital está se expandindo através de nú-
cleos de base que 6tão se articulando em diversos baírros de Manaus.
Podemos atribuír este desenvolvimento ao trabalho de formação gue foi
colocado como priorídade no início deste ana. A formação àtá sendo
levada através de encontros mensais com agentes para estudo e mais re-
càntemente com um curso de Metadotogia do Trabatho Popular, Que
ocôrreu nos dias 22, 23 e 24/05, assessorado peta irmã Pompéia da CPT
Nacional, o qual gostaríamos de evidenciar sinteticamente seu conteúdo
neste informe.

o curso teve como tema centrat o métado "PRATI)A-TEIRtA-
PRATICA", QU€ ajudou, sobretudo na avaliação da nossa caminhada en-
quanto PO. Paniciparam conosco deste curso outras entidadx comto
CPT, CDDH (CENTRO DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS) àtc.. .

Este curso servÍu para dar mais base aos agentes diretamente envolvidos
com a classe trabtalhadora.

Com relação ao Boletim infoimativo, acreditamos queesta troca de
informações nos ajuda a ver gue não estamos soiinhos na luta e eue po:
demos nos ajudar reciprocamente, por isso pensando também em nossa
própria ar-ticulação aqui, estamos reeditando o "PARAFUSO": o jornal
da PO que estava fora de circulação a alguns anos. Esperamos conttinuar
contando com o apoío que a CPO Nacional vem nos dando até hoje.

pretendemos ser um sinal de aler.ta e

gritar bem Íorte um basta a toda estz

situação de opressão.

A Romaria inicia às I horas com ê

acolhida dos romeiros. Asg horas rea-
lizaremos a Procissão da Cruz dos tra-
balhadores percorrendo o interior do
Conjunto Habitacional Guajuvi ras. Ao
meio-dia teremos um Almoço de Con-
fraternização. Este quer ser um mo-
mento de integração do Trabalhador
do Campo e do Trabalhador da Cida-
de. As 13 horas iniciaremos o momen-
to das boas notícias dos trabalhadores.
E as 1 5 horas através da Celebraçâo
Eucarística, marcaremos o compro-
misso com a luta dos trabalhadores e
o compromisso do envio.

Frei Egídio Fiorotti
CPO EstaduaURS

"Llíe &, ?*t" L

ASSINATURA ANUAL - C,$ 1OO,OO
A§§INATURA DE APOIO - Cz$ 2(X),ü).
A PARTTR DE 10 ASS. - Cz$ 80,00
PARA O EXTERIOR - US$ 10,
AVULSO - Cz$ 10,00

Envh sua cqntribuição paral
SECRETARIADO NACIONAL
DA PASToRAL oPERÂRIA

Av. Pres. Kennedy 186UlI
25,020 - Dtrque de Caxix - RJ -
Tel.: 771.3459

Un abraço fraterno,
Pastoral Operária/AM"
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DÍUIIIA
EXTERlIA
E ESTRUTUBA

"§I1{DIGAt

PARA REFLETTR EU GRUPO

l. Cono é a átual estrutura sindical no Brasil?
2. Exi'ste alguma relação entre esta estrutura sindical e a Dívida Externa?
,- Qual a inportância dessa estrutura sindical para o capitalismo?

Vimos anteriormente que os gigantescos
recursos transferidos há muitos e muitos
anos para o extelior permitiram (e permi-
tem) o desenvolviniento dos países capita-
listas mais avançados. Por outro 1ado, es
sa contÍnua transferêneia de recursos prõ
duz, nos países dito subdesenvoJ.vÍdos, ã
misérÍa, a fome, as péssimas condições de
vida das'grardes massas trabalhadoras, no
campo e na*cidade. Na verdade, a dÍvida /
externa torna possÍvel uma das caracterÍs
tieas'básicas do capitalismo, isto é, ã
profunda desigualdade econôryica, polÍticq
social e cultural entre os paÍses. E, aci
ma de tudo, no interior desses paÍses, eE
sa transferência de recursos gera a cresl
cente e estrutural desigualdade entre as/
classes sociais.

Essa desigualdade entre as classes é /
assegurada e ampliada através de um model
lo polÍtico autoritário, concentrador del
poder nas mãos da classe dominante em nos
so PaÍs. É comum falar-se no Brasil de dT
tadura ou autoritarismo sempre que um gof
verno "forte'r (mÍlitar ou controlado pé -los militares) exerce o poder. ttâ verbadg
a questão é muito.maÍs cornplexa. Esse pro
cesso poI.ítico, permanentenente autoritf,
ri.o, comndado pelos proprietrírios do ca-pital e,favorecido pelo Estado, vai m..rÍto
mais alán: procura criar as cmdições pa-
ra que a classe dominante concentre em /
suas mãos cada vez mais poder político e
econômÍco - ou seja, seu fumÍnio sobre a
econqnia e a sociedade.
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Esse modelo-polÍtico autoritário apre_senta-se sob diversas formas. aos olhos /dos trábalhadores. 
. Tomemos, 

'"ili"-ãriro.,
o exemplo da estrutura sindÍeal brasileilra. Tr.ata-se de uma estrutura corporati *
yl.t.q, copiada. do modeto-iãÃotitu'i*po.to
por Mussolini à ltá1ia a partir de 1934 /(e ao Brasil a partir dé i;it:'com a con_.solidação das Leis do Trabalhó, CLT). Ea_sa estrutura, como sabeinos, apóia_se basi'
camente nos seguintes.pontos:' -:

- os sindicatos-devem deseinpenher um pa -peI de conciliaçfo, estando inseridôs /
em um vasto edifÍcio em torno de três /eixos:
. o próprÍo sindÍcato;. a Previdên:ia Social i
.. a Justiça do Trabalhó;

- atrelamento dos sindicatos _- concebidos
como entidades burocráti.". .-ãrIi;iãI:cialistas - ao Ministério do Trabalho através
. da contribuÍção sindical;. da carta sindÍcal;
. do direito de intervenção, pelo Ministério, sobre o sindicaio,'se este 7I'desrespeitar,r a lei i. do contiole das contás sÍndicais pelo

Ministério;
- imposição de um sindicato único por ba-

se territorial;
- proibição da orgànização por local de /trabalho (comissão Oe-fábiica) ;- não reconhecimento legal das Cántrais ,/

_ P-arte fundamental deste vasto edifÍciosão as leis contra a greve, ou seja , a llei.n. 4330 (de 0t.oe .Deai á o decreto _-leÍ n. 1632 (de Oa.0B.l97S). Essas leis/procuram - em vão, é cJ.arol _ impedir queos trabaLhadores exerÇam seu direito de _resistir à violência àa ex,ploração ã"pit.lista em nosso pars. -

A estrutura sindical no Brasil, forte_mente atrelada ao Estado (comã'vimos),é /de funJamental importâncià-óára a classe/dominante (no araiir e nã-el[ã"iorl. -É;;
g=gaqjta1ismo, é fundainentat a pulveriiã_
9:o^:1,19?o ?itgicar, já enfraquecioa óã_io assistencÍa1ismo, pelego existente nã-,/grande maioria oas eirtioãJ.À"iàr*atmente/
representativas 

-dos trabajhadores . pata/
o.capitalÍsmo, é fundamental a transfàiãnc1a 0e renda dos trabaLhadcres para os 7proprietários do 

""pliãrl-ã*"ãs"ara nacionat e internacionar. R mánuteÀõãb-ã" ;;=trutura sindical autoriráriã-e'ãõ.ãã"iãrz
para que os trabalhadores permaneÇa, ;Oã*
comportadosn e não contestem, por-exemplqo amocho salarÍat i.mposio-férã pr.no /Bresser. como vimos 

"in 
oui.ã-ãõ..ir"io.oâ

o a::roeho traz a queda no .ànÀ[mo da classe trabalhadora, o que permite á-d;.õã.7de excedentes para 
"*poitáçãÀ-u'o conse _quente pagamento da dÍvida. Nao é coinci_dência, aliás, que os superavits no balan

ço cCIrercial" (exportação- menos impór[açaõ]
,brasil.eiro tenham crescido aceleradarente
após .o plano Biesser.

/tl
e
Sr

ts_E

José Fenra,rdes Dias/CEDAC
setembro de l9B7

Voltareinos ao tema, .com

brevemente.
:.$

Até o próximo encontrol

PARA REFLETIR

l. Diante dessa

i

o que a classe trabalhadora deve fazer?

mais detalhes,



CPO Seeretarido lilacdonal
Au. Pres. Kennedy, 1861 - SaLa
2 5A 20 Duque de Caxi,as - RJ

iuerue cle Caxias, 16 de Outr"lbro ilqe 1937.

Cornpan!:eiros (as),

\,rimos inf ormar n sue a CpO iracional acal:a de i:u}:Iicar duas ob::as
de qranCe innortância.nara a Pastorál opeÍária e a orqanizaeão d,a cla-s
se tra!:alhaclora. São elas:

71

1- PI"S?CPâ.L OStr"'?Á:.IAr Cni:o n PA])S r)uÊ E4 Dãcfinas ilustrada com de-
senhos "

Esta cartilha é fruto c-tas exneriêncl-as consaqradãs nela pastoral
onerária, exneriêncías resgatarlas e anro€undadas nela Eouipe de Forraa-
Ção o dentro da netoclolooiar;prática*teorj-a-prática. Contou com rlrande
colabo::ação- do educador i:arcos Àrruda e suqestões da hase" Destina- se
ao agente de nastoral e ^eão:rnotivarlo, -i.nt-r..:r:essra-dos em conhecer e inÍ-
ciar Grupos cle Pastoral- CperárÍa. pest_i.râ-sê,aj-ecta,? aos qrunos c_1e tras-
toral onerária já'existentes: ]:usca ajr-rca:: esses rrlrpos a se conhece
xem msflr6ç e a fazerelr r:eri-od,ica:rente una Revisão de vida rarr-a.Levisao dS Vida Operqr&

Dá urna idéia r.eral d* _"S " .úr0 qruÍ)o êe pa_sto ,-
raI Opcrária, suas <1içiculclades, seu nrocÍressor sua orc.Íanizar..:ão ? s..lr
rnêtoclo. lliscute a. rrasto:ral Qnerária como rareja ê o seu rela.ionaonr.to
coríi" o rtovirnento sJ nr^]jsa1., o novimento ponular e o partido.ncllÍt.ico,.,Dj.S
cute a fê, a oração e a lj.deranea clent.ro d.a pastoral operária"
2- nossrÊ P.n ?-AL OPEPÁP"TA 10 }.}:rOS À SENVICO NA CI,ÀSSE oPBr*ri.r"rl

{t976 19t6) LL ' DA(TINAS ilustrado con desenhos e fotos 
"

Esta obra nrocura recuqel:ar o naseimento e a ca,'ninhad-a da pasto-
ra1 onerária no Brasilode 1976 ã 1986" Está dividiila ern quatro partes.
A primeira :?arte trata Ca 'FHstória da tr:astoral- raria -- sua qesta
Ção e surqinentou'" e segg"da*IgIt" retrata u'os qranCes acontecirnentos
da Pastoral operária" neste nerÍodo" I le-rceira pgllg mostra como estã
a "Fastoral Operária hoje" ! sua orcranizaÇão, seu napelu seu processo
de formação, cannos de atuaÇão e Dersnect-i.r.'3s. n garta Serte traz co..-
mo '",anexosoo : a) Os "nricÍr:ios r_1e a,-ão r,a pas.!:sl!:al O,,rerária,u: h) r'en -
trevistas e depoi-mentosoo de a1c{umas ne ssoas C.os inÍcios da pastoral O-
nerãrla: e) o'I'erÍoclos" da rlPO; d) o'Santo Di-as cla SílVa,, ê elonelocuÍnen ..

tos significativos" da pastoral- o,oerãrj-a a nírrel nacional"
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"Pastoral Cperária: como e nara quê , "_ _Cz$ 30100

"trastoral cperária: collo e .para Quê I ç25 25,00 (acima de 10 unÍct.)
"Dossj_ê: p;O. 10 anos a servieo *.^-. 

-Cz$ S0r00
. "; ". "bossiê: p.O., 10 anos a servieo- r 

cr iiÉ]rvLeo .*cz$ 40100 (acima de I0 unid.)

Il.eferente ao pedido acÍrna, envio Czg er cheque nominal ( )ouva1eposta1().aoS]:,-en3Tx.R,DonÀm";;;;;^rrvàqtJ

I.IOIE

RUÂ
Caixa Postal

llÔ r1l Tnnn
CID.I-DE

F St-r J--rn

D.a,!TÂ r: '/

OBS; Pedimos êos cotlt. anheÍros quê se Dossível, nos envj-en o parlailentn an._tocipado. para evj-tar:.rs transtornos.

LEI:BPÀÍÍOS OT]E.E§?ES PNEEOS SNtrÂO.VÃ.LIDCS A?'E 31 DE JÀITETRO DE 1988"
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E0lT0Rlil.

Ert" rno está sendo matrcadapela comemoraçáo do
"Centenário da Abolição".Diz a historia oficial clo Brasil
que, em 1888 ui'na princesa "generosa" assinou urna lei que
libertou os escravos negros. Os meios de oomunicaçáo de
massa estão jogando pesado nesta data. O Governo deverá
decretar feriado no dia 13 de maio, que, segundo eles, é o
dia da "libertação dos escravos".

Entretanto, em nenhum momento houve preocupaçâo
de mostrar à verdad'eira história do Negro no Brasil e nem
mesmo desta tal "aboiiçáo". AÍinal, não é interessante para

a classe dominante que saibamos que por trás desta
história contada há muitos anos existe uma máscara.

,Em nenhum mornento destacam as duras lutas
travadas pelos Negros na conquista da liberdade. Jambém
não Íalam dos interesses econornicos da lnglaterra que

estava por trás do "ato genêroso da tal princesail. .

E por isso que temos que Íicar atentos, principalmente
agora que estamos nos aproximando do 13 de Maio. Temos
que mostrar a verdadeira face'da historia da aboliçáo e
fazer um questionamento:

o Afinal, hoje, cem anos depois, como está a sityaçáÔ
do Negro?

o Como está a situação da classe trabalhadora?
Sabemos que dizer que náo existe racismo no Brasil é

mentir. Constantemente vemos testemunho de pessoas

negras Que sáo discriminadas. Basta olharmos este dado da
Campanha da Fraternidade: os brancos representam 57"/o

da Íorça de trabalho e Íicam com 7?,; do rendimento.
Enquanto os negros representam 4ff1" e fieam somente
com 25o/o dos rendimentos.

A classe tjabalhadora vive em constante processo de
empobrecimento:

o Morrem de fome no Brasil mais de 1000 crianças
por dia;

e mais de 7trk da populaçáo vive em miseria
absoluta;

I c aumenta a cada ano o número de tra.balhadores
rurais que são expulsos de suas terras.

AÍinal que libertaçáo é esta?

EBE IUIfrE{!: f, ffiÜE ffi& ftHfl}tlÇf,íl

/tea&ÉwwmtuN#w:
\nc"Ê,§!frÀ an{o ptzç@ou6 áeÍ4'

tl$EUM PEÜÍE @, SO Eçfi DtEr
8 ÍeÊ t l,tilb AL'ÍÉ DA ít/Êka !

tü ro nos enganemos, companheiros, a Lei do 13 de

Maio velo reduzros'prejuízos dos senhores de engenho,

veio joEar o Negro na rua sem'qualquer proteçáo, veio

satisÍazer o mercado de trabalho brasileiro que se expandia
criando máo-de-obra. Pâra,o patrão passou a ser mais
Interessante possuir um assalariadc, negro ou branco,
pouco importa, do,que rnanter um escravo negro.

Assim o 13 de Maio e o 1e de Maio promovidos pelo
patrão têm sabor de escravidáo, sáo Íaces da mesma
moeda: são "dias de úabalho". O 13 de Maio dá a alforria e

o in à" üaio obriga a trabalhar para engordar o capital'..
O trabalhador, explorado pelo capital, vive jogado nas

periÍeriaç sem poder.participar dos frutos do seu suor. Mas'
ele não está mortb, nem se entrega: resiste lutando pela

sua libertação. E por isso que dizàmos: o 1e de Maio é
sinônimo do 20 de novembro (Dia de Zumbi). Tem sabor de

vida, de luta, de grito de liberciade que o senhor-patráo
tenta inutilmente abafar,.mas não consegue. E o
trabalhador lutando pela implantação da nova qociedade. E"
Sacco, Vanzetti, §anto Dias, Carlos Dornelles..., é Zumbi,
Canga Zumbalutando pela liberdade.

1ç eJe Maio; 20 de novembro celebraçâo da vida,
antecipaçáo"da liberdade.
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0s trauanadores devem se preparar

para um grande ataque patronal nos
próximos meses.

A história da eliminaçáo do "gatilho",

no ano passado, repete'se agora con a
decisáo dos patrÕes de substituírem oll
eliminar a U.R.P.

O processo de achatamento salarial,
desde os tempgs de Funaro, tem a

mesma ÍilosoÍia implantar mecanismos
eflr que os trabalhadores Íicam por 4 a 6
meses com reajustes congelados ou
corn índices muito baixos, ao mesmo
tempo an que a inílaçáo conreça a dis-
parar com a elevação proporcional dos
demais preços. Resultado: duÍante este
ternpo todo os preços aumentam de
acordo com a inÍlaçáo, merps os salá'
dos. No fim deste prazq os salâios co-
meçarn a ser reajustados mensalmente,
com Índices que quase empatam cor a
elevaçáo dos outros preços.Ou sejq as
perdas começar a ser menores do que
nos meses anteriores. Neste mornento o
govemo e os patrões.mudam de novo as
Íegras, recomeçando novamente um pe-

íodo em que os preços sobê.,m e't» sa-
lários descem.

' Assim foi com o "gatilho", que esta-
belecia que os salários seriam reajusta-
dos automaticamente quando os preços
tivessem passado dos 20lo. Quando a
inÍlação mensal começou a passar deste
Indice, no coreço do ano passadq os
salários passaram a ter reajustes men-
sais.. E os trabalhadores coreçarar a
ter o direito também a um reajuste men-
sal conro todos os outros preços. Aí foi
eliminado o "gatilho", sendo subtituído
pelo congelamento dos salários durante
3 a 4 meses, findos m quais entrou em
vigênciâ a URP, o reajuste mensal dos
salários mas de acordo con a média da
inflagáo dos últimos 3 meses. Assim,
depois do congelamento dos salários no
Plano Bresser de junho a setembro, os
salários foram reajüstados leh UBP em
4,69/o de setembro a novembro e em
9,1*lo de dezembro a Íeveieiro, As per-
das foram enormes para 06 trabalhado
res." Agora, supondo uma inflação de
quase 18P/o €rn Íerrereiio, a UBP doe
me§es de maço, abril e maio deverá ser

Pan refletir em gruW

.- Conw estáo reagindo os traÁlhadores e suas wganizaçÕes dianta &sta
ameaça?

- Catno enfrentar om lucidez este desafio?

de aproximadamente 16,5"1". As perdas

ainda continuariam, mas agora rnenores,
pela simples razáo que este 6 urn pata-
mar que os outros preços náo @em
passar, pois aí volta à hiperinflaçáo. Ou'
sej4 a diferença entre a inflação e os
salários diminue, o que significa que
eü1eça a diminuir a transÍerêrpia de
renda dos saláricb pâra o luco, rendas
financeiras, aluguéis, etc. Em outras pa-

lavras, a fórmula de ánoctp já náo fun-
ciona tÉlo bern quanto nos meses ant+
riores., Os patrÕes, nesta situaçáo só vâ
sr uma solçáo: mudar rpvamente a
fómula.

E po( isso que ressurge egora toda
esta discuss.ão, ou melhor, a derisáo da
se eliminar a URP. Estâo tentanr:o im-
plantar urn'mecanismo de reajuste tri-
mêstral dos salários. A fórmula ventilada
pela FIESP é que os trabalhadores Íica-
dam três mess sem nenhum reajuste
apOs a data-base de cada categoda,
aÉs o que seria acionado mersalmente
o mesmo mecanismo da URP - rnédia
da inflaçáo dm últimos três meses. Este
nfu pagarnênto da URP por três meses
resultaria novamente em acúmr.rlo pro-
gressivo de perdas salariais, com unla
ta<a de inflaçáo crescente.

O DIEESE fez uma simulação coín os
salários dos barrcários, que tiveram data-
base em seternbro. Pela sistenrática que
furrciona atualmente, pela URP do Bres-
sêr, o salâio real dos barcárioo soíreu
uma redçáo de 24,9?h de setembrc
a janeiro. Mâs se tivese sido aplicada a
sistemática da URP-FIESP estas perdas
reais teriam sido de 30,6f/o.

' Ern resumo cada categoria de traba-
lhadores ieria um "Plano Bresse/' por
ano, enquanto os patr6ês Íicariam livres
de, qualquer abonecímento, corno por
o«emplo um novo choque de congola-
mento dos seus preços.

Moral da história para os patrÕes a si-
tuação náo pode Íicar pior do que está,
mas pâra os trabalhadores pode.

(Análise l3 de Maio - NEP - 25.02.ü)

d§3#Bt§rm
Figura branca, elitista, diploma-

ta, lillp de sentpr de engenho,
mas de uma rara sensibitidade peta
raça negra e um apixonado pta
causa da aboliçáo.

Os oito primeiros arus de vida,
vividos no neio do mundo escra-
veata de Pemambum, foram d*
cisiws para a caminhaü de ,.loa-
quim Nabuo. O incidente de um-
negrô Tuião", QUê lhe pdia prote-
ção, narcau sua vida. Ete disse:
"Hei de votar minha vida ao seruiço

, da generosa raça negra".
Ele foi a grande força nnrat

atrás da campanha em tomo da
ablição da escravidáo negra tn
Brasil. Sáo suas.estas palavras: "A
grande questfu para a deopcracia
bmsileira não é a monarquia, é a
escravidão". Poucos meses antes
da abtiçâo, rn dia í0 de fevereiro
d€ 1888, ,Joaquim Nabueo esteve
@m o papa Leáo Xllt; soticitanfu-
llp uma encÍclica acerca da aboli-
ção. Essa encÍclica saiu quando
lodos os pÍses já tinham decreta-
do a ablição!

Joaquim Nabuo fez numerosas
anferàrcias pr todo o Brasil a fa-
wr da aboliçáo. O prineiro estado
que respndeu foi o Cará, onde
os capitães-domato tiveram que
tugir. Depis seàuiu o Rio-Grande
do'Sul. A maior opsição foi em
Minas Gerais, Sfu Faulo e RJ.

tluma famosa conferência Joa-
quim. dectarou: "Diz-se que entre
nós a asqavidão é suave e os se
nlpres sáo bons. A verdade, p-
tém, é que toda escravidão é a
mesma, Quanto à bndade &s
*nl:relres, eta nâo é tão dura, cruel,
bárbara anp foi em qualquer ou-
to rnís da América. Pela sua prú
üia naiureza a esqavidfu é tufu
lbso, e quando deixa de o ser, náo
é prque os senhores se tomaram
n:eilhores, mas sim porque os €s-
craws se resignuam mmpteta-
npnte à anulaçáo de túa a sua
prsonatidade" (Cont. 1883).

tla iüia de Joaquim f,labuco, a
abtiçb era ligada à democratiza-

úo do slo, à reforrma agrária. Ele
percebeu que pou@ adiantava li-
bnr os escrevos wm llris dar
meios de subsistência autônonu.,

(Calendár'n & Pow LailrpArrlrkano
| 986 - CEHlUPoNlat - E, P.)
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0s constituintes já decidiram as rÊ

\ras regras legais para o movimento sin-
dical. De agora em diante muitas coisa
vão dependàr do movimento sindical.

Satisfeitos ou não com as novas ra
gras - que deverâo ser detalhadas nas
leis ordinárias pelo parlamento - cabe-
nos agora assumir a luta para alcarçar a
venJadeira liberdade de organização pa-
ra toda a nossa classe.

Para que a palavra "democracia" não
seja sonrente de fachada que esconde
exploração, desigualdades, injust!ças,
precisamos construir, a"prtir desse nwo
espaço, a "democr&ia de Íato".

9 que é democracia de fato?' E uma distribuiçáo de bens que satis-
faça to& mundo, é educaçáo, saúde, la-
zer, trabalho para todos, é igualdade de
direitos e de oportunidades para todos...

Tudo isso nâo irá sair do papel se o
povq organizado, não lutar Íirmemente.
Por isso o movimento sindical terá agora
un papelda maior importância.

A CUT está com seu Congresso Na-
cional marcado para os proximos meses.
Esse Congrsso, se bem participadq
poderá dar uma contribuiçáo fundamen-
tal nêsta luta. As tareÍas principais deste
Congresso sâo duas:

I Definir wna estruturação séria e
peÍmanênte da mesma;

r Definir um plano de lutas que cor-
respgnda ac anseios de toda a nossa
classe.

ESTRUTURA SINDICAL

A CUT tem a possibitidade, dentro da
rrcva legislação, de se estruturar cono
rrna verdadeira central sindical de clas-
se. lsso significa partir para uma úniÍica-
çáo dos sindicatos juntando de um lado
sindicatos de categorias semelhantes
(ex. couro e calçados) e Oe municípios
próximos. SigniÍica acelerar a uniÍicaçáo

-'3ndsEr=

das campanhas salariais a nÍvel eetadual
e nacional, uniÍicar de fato as datas-ba-
se. Significa intensiÍicar a luta para a
implantação das cornissóes de empresa,
no campo, nas Íábricas, nos seruiços pú-
blicos e privado... Signil'ica lutar pela
conquista de delegados sindicais propor-
cionais ao número de trabalhadores para

@er de Íato assumir a luta de todos...
SigniÍica também conseguir deÍinir o

papel do sindicato, salr querer confun-
di-lo com o papet do partido, para sup+
rar assim várias divisões que atrapalham
o avanço da nossa classe...

PLANO DE LUTAS

D erriOo à situaçáo e à sua Íraqueza e
divisão, o movimento sindieal até ?gora,
em geral, Íicou numa atitude de reivindi-
car. Na Constituinte se percebeu que a
classe trabalhadora mete úedo nos pa-

tróes e no governo. Precisamos, portar
to, quê a CUT consiga laçar um planr

de lutas "oÍensivo", não deixando dr

reivindicar o que precisamos com urgên
cia, mm ao mesmo tempo exigindo mu

danças profundas, radicais, mesmo a
que nos foram negadas na Constituiçãc
lsso significa uma reformulaçáo de todr
a política econôrnica, a verdadeira re
Íoma na saúde, educaçáo e empreg(
para todos. São essas lutas que poderãr
nos levar àquela transformação que nâr
conseguimos alcarçar com a Constitui
çáo" Essa deve ser a conlribuição dr

Ínovimento sindical.
A PO pode dar uma contribuição im

portante nesse momento, preparando-st
com seriedade e profundidade para (

Congresso Nacional da CUT. Dependt
também de cada um de nós alcar{ar i
transformação da nossa sociedade.

Adriano Sandr

SEMAI{A DÍl TRABATHADÍIB
A ,rooul Operária desde seu inÍcio

wm tentaúo ser um serviço da lgreja à
c/asse traMlhadom. Pan cumprir este
pary[ um dos grandes desaíios que se
alua na sua caminhada é a questáo da
fornaçâo.
. Na tentativa de rcsponder a este d*

safio, a P.O. de SP tem vivido uma ex-
periêrnia nwito interessante. Há algum
tenpo vêm sendo realizadas as chama-
das Semanas & TmÁlhaúr.

EsÍas Sernanas naffenm da neces-
sidade de se aiar na Weia um esryo

de discussáo e reflexão sobre vários ta-
nms que dizem respaito à vida do tra-
balhador, cotno: desemprego, recessáo,
eforma agrária e outros.

'f,lornnlnente são reatizadas no mês
de abril antecedondo o Primeiro de
filaio, que é una das mais imprtantes
data§ na história dos' trafulhadores.
Atém de já estar sendo realizada em vá-
rias cidades, a Semana do Trabaltpdor
taje faz prte do planejamento da Pas-
toral Operária Estadual- SP, como uma

tarefa a ser realizada. Entendemos quc

cada vez mais temos que criar esfes es
paços de formação para contrapor à car
ga de informaçôes passada pela classc
dominante, informaçres de acordo con
os seus rnÍeresses. A P.O. tem obriga,
ção de contribuir neste sentido se guisà,
prastar o seruiço de ajudar os trabalha.
dores a adquirirem consciência de que
§o sujeitos da história e por isso sãc
capazes de mudar seu rumo.

Carlas Augusto A. dos §anÍor



EXÉnCITÍIS L"A= ilB§OIH}EIffi &&IUIB&TEffi T*il-
Br"nou Aires * Os Exércitos dos países

latino-americanos (com exceção dos de Cu-
ba, Nicarágua e do Suriname) realizaram sua
17? conferência em Buenos Aires, Argentina,

de 7 a 14 de novembro do ano passado e de-

cidiram promover um combate intensivo à

Teologia da Libertação por considerá-la 'luma

das novas Íormas dê penetraçáo marxista" no

continente, de acordo com documento confi-
dencial aprovado no encontro e ao quai con-
seguiram acesso dirigentes ecumênicos ar-
gentinos. O documentrc diz que a Teologia oa

Libeitaçáo "é sustentada por clérigos pro-
gressistas" e se baseia "na verdadeira autÓp-

sia Íeita pelos serviços secretos dos Exérci'
tos.da América Latina" nos livros de Leonardo
Botf e outros autoÍes. Desde 1985, a Confe-
rência de Exércitos'Americanos (criada - há
27 anos - por orientaçáo dos militares dos
Estados Unidos) inclui o tema religioso em
suas deliberaçÕes.

Controle

ll, ouho tema central da conferência foi a

criaçáo de um Sistema Educacional Militar
lnteramericano, proposto pelos Estados Uni-
dos, com o conseqüente estabelecimento de'

convênios de intercâmbio entre os Exércitos.
As conÍerências dos Exércitos do continente
servem como espaço de reÍormulaçáo e atua-

lizaçáo ideologica para as íorçâs terrestres,
incluídas no Sistema lnteramericano de Defe-

sa que os EUA criaram depois'da Segunda
Guerrá Mundial. O principal obietivo do Sis-
tema é o de garantir o controle, pelos EUA,
daquilo que o Pentágono considera como
áreas de seguranÇa (a América Central e o

'Caribe) e de inÍluência (a América do Sul).

Conferências similares sãci feitas com as Ma'
rinhas e as Aeronáuticas dos países do conti-
nente. :

ASENATURA ANUAL - Cá ã'O,OO

ASSNATUBA DE APOO - Cz$ 500,ü)
A PARTTR DE 1o ASS. - Cá 160,00
PARA O EXTERIOB - US$ 10.
AVUT SO - Ct$ 20,00

Envlo âua contrlbuição Para:
SECRETARIADO NACIONAL
DA PASTORAL OPERÁRIA

Av. P]€s. Kennody 18ô111 1

25.020 Duquo de Caxias ' BJ - tel': 771'3459

(Jutros r:bjetiv'os dessas ConÍerências são
tis cie "fortalecer as relaçÕes de amizade en-
t1s 35 Fsrças Armadas oa América Latina e

dos Estaoos Unidos, estudar planos de poio
loEístico e cJe cooperaçáo, analisar a situação
ccmunista rnunclial e a inÍiltração marxista na
Arnérica Latina e ajudai medidas de seEuran-

ça interna ncs paÍses cio continente" (...)

Na Argentina
E
Ãt secretaria gerai da CEA esiá na Argenti-
na, a cargo do coronel Eaúl Júlio Gornez Sa-
baini. Toào temário da última ConÍerência, se-
gundo os dados de Buenos Aires, baseia-se
na Douirina de Segurança Nacionai, deÍen-
dendo a atuaçáo'dos militares no cornbate "ao
inimigo internc" e o .alinhamento completo das
Forças Armadas latino-americanas às orien-
taçÕes do Pentágono (ÁG§N - ns 89).

A partir de 30 de abril, os livros

a.baixo serão reaiustados. Aprovei'
Em para Íazer as'encomdndas iá-

o PASTORAL OPERARIA: COMO E

PARA OUE - Cz$ 110,ü)

J.Líil* & ?i'for,lr:
Por ocasião da campanha da. Fr-aternidade, em Belç Horizonte- MG,

vêm açontecendCI debates §Obre a qusstão da Negrc. Em um desses debates

foi feita esta pergunta: o que lustifica a campanha'com este tema?
Uma dona respoildeu assim: "Os negros reciamam muito é do trabalho que

sobra prá eles, rnas toda munda tem que trabalhar mes.mo. 
.E 

quem 
7áo. 

se

prepara iem e qae pegar coisa ruim mesmo. O Negro é rnuitslreOuiçosa e
'cnáio 

de Camplexo1. Eu náa vau rezar prá essa gente, náo." E arriscou um

lan1e na historia: "As negros Sãa tãa Safêidos'que oS praprios pais vendiam

os fiihos para os íazendeiros.
O debatedOr entrou na conversa e contou ut71 pouco da real histÓria do

Negro, Depais disse que um palítica contribuíu miito para o brasileiro desco-

nhõcer a historia do Negro. Este político mandou queimar todos os"documen'

tos da história para qie a proxima gera;ção náo tamasse conhecimento da

verdade que é muito feia. Seu nome e Rui Barbosa. Contou que a elite que

vgio da Europa veio para ser dona de tada riqu?za aqu.i, os q,ue vieram da

Africa vieram-para ser objetos de produção e nãa ser donos de neda. Até 
_a

tgreja tinha tratamento diferente para os dois tipas de povos. Essa situação

í", t, resistindo por muito tempo. Até hoie, o Negro aincia não conseguiu

ser dono de'nada.
Se, de fato, a Lei Aurea quisesse aiudar o Negro, coniorm.e se ensina

nas escolas, eta teria vindo acompanhada §e uma reforma agrária,'uma re-

fOrma. urbana, umA refOrma eduCaciOnal, uma refOrma nA SAúde e uma refOr-

ma religiosa
O complexo do Negra é fruto da elite que vem passando esse "ensina-

mento" durante quase 50A anos. Todos dizem que o Negro,é feio, sua raÇa er
de segunda categoria, não pode entÍar aonde branco entra, serve só para

mão-de-obra, náo tem moral. De tanto ouvír isto, o Negra acaba ficando com-
plexado.

Dizer que náo riiscrimina o :NegrO e náo se interessar pela Sua cultura,

pela sua arte, sua religião e história é também discriminação.
Que tal aproveitar a Primeiro de Maig para lançar uma bandei.ra de luta

que acabe com toda essa divergência? E so tembrar que a Lei Aurea veio

Wrque a escravidão já não dava rnalis tucro. Ela veio para amptiar a máa-dd-

obra. Eta ajuntou os negros l'libertas" com o:s brancos que nlo tiveram a

mesma sorte da elite.
Vejamos o que podemas fazer neste Primeiro de Maio para termos uma

sociedade mais livre.

Maurílio José Coelho
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Boletim Nacional existe desde iu-
nho de 1979. Já teve vários for-
matos nessss seus 10 anos e 61

números. No início era mais um apa-
nhado de documentos, opiniões e re-
flexões, que alguns avaliavam nxrito
extensas. Depois, reformulado, trazia
artigos como ternas específicos, tais
como: análise de conjuntura, lgreia,
economia, visão da caminhada da PCl.
Assim, avaliamos, ficou melhor de ser
lido e assimilado.

Mas, ainda pensávamos em definí-
lo melhor, afinal qual o seu obietivo
e a quem queremos atingir com este
Boletim? A Coordenaçío Nacional,
reunida em fevereiro deste ano; Ghê.
gou a seguinte conclusão: Em virtu-
de do nosso Planeiamento, onde de-
finimos prio_ridades para os Grupos
de Base e Areas de Míssões, quere'
mos fazer do nosso Boletim um sub-
sídio para auxiliar nas discussões des-
tes grupos; trazendo algurnas informa-
ções, mas centrando fogo nas refle-
xôes que possam alimentar nossa prá-
tica de PO a serviço da classe trabalha-
dora do Bràsil.

Com artigos curtos e bem obieti-
vos e com uma nova arte-finaf, este
número chega atê você. Esperamos
gue o BN possa melhor atender os
obietivos. e os dos nossos destinatários
prioritiários: os Grupos de Base, res-
ponsáveis pela vida da PO.

Achamos importante trecomendar'
que o Boletim seja lido e refletido pe-
lo coletivo (GB), nas reuniões. nos en'
contros, nas assembléias etc. Para nós
esta vai ser a novidade! Pedimos des-
eulpas pelo atraso desses [leses, e
aproveitamos para informar que daqui
pra frente as edições sairão sempre no
dia 10 de cáda mês.

Contamos com vod, com seu Gru-
po de Base, com suas opiniôes ê co-
laborações' cK) - Nacionar

Creve Geral e Elejc. oel

10 Anos de Santo Dias
pag.5

lmportancia dos Grupos

Ouantas vezes. você viu esta frase
em portas de grandes lojas, escritórios,
fábricas ou outros lugares mais? Os
motivos sempre eram os mesmos: ou
morreu o dono ou o gerente de grande
estima do dono. Mas hoie aconteceú
algo que nunca vi. Fechou-se a Volks.
Não porque a diretoria quizesse, mas -

poque os operários decidiram. "Pa-
raram a produção" os que estavam tra-
balhando e os que iriam entrar ainda
hoje.

Não havia morrido nenhum dono
ou gerente; quem morreu foi um ope-
rário. CI Geraldo Gomes da Cruz, 33
anos, casado, paÍ de dois filhos, sócio
do sindicato. Morreu tendo a cabeça
esmagada numa máquina;

Além de pararem a produção, os
trabalhadores decidiram denunciar
junto a população o fato, e o fizeram
por intermedio de uma passeata si-
Ienciosa e um ato público, em frente
à Matriz de São Bernardo do Campo. '

Diante da empresa ficaram muitos
pontos de reflexáo que nos chama
a atenção para nossÍr caminhada, co-
mo dados, situações, indagações e po.
sições que refletem nossos sofrimen-
tos, angústias e esperanças que esta-
mos construindo, ou seja:

- Em 1988, mais de 5.000 trabalha-
dores perderam a vida em acidentes
de trabalho; 1 milhão e ?00 mil fo-
ram vítimas de acidentes;'- 6Pl/o dos trabalhadores da seção de

Gera ldo estão completamente su rdos;
- A máquina quq Geraldo trabalhava
Ceveria estar parada, pois já apresenta-
va problemas nos controles anterior-
mente, porém funcionava até mesmo
em horas extras, e por isso não teve
manutençâo;

- Quem vai falar a esposa de Geraldo
e seus filhos que ele era menos impor"
tante. que a máquina, e que a Volks
o substituiria faci lmente?'
- O.que Íazer para que o trabalhador
tenha mais dignidade, seja gente, ao.
invés de simples número, cÍfras e lu-
cro?

- Além do compromisso de nãaÍazér
horas extras, ficou também o de qu'e
qualquer acidente, seja de que forma
for, a resposta dos trabalhadores será
dura e firme, e que num plano maiq
global, a Greve Geral é um ponto de
honta e resposta a tantos sofrimentos;

Companheiro Geraldo. muitos dos
seus sonhos e esperanÇas, ou quase
todos, morreram ao pé daquela má-
Quioa, mas a nós cabe continuar so-
nhando com a liberdade e tendo a
esperança numa sociedade iusta. Estes
são os limites de nossa caminhada, pe-
los quais nos cabe te dizer, !á com úu-
dades, que a paz que você não teve
aqui estará, com certezâ, reseruada
para ti nos braços do Pai, e de nossa
irarte a "luta continua".

sE8A.SÍrÀa H4RCIÁt
t0toztc? - s.^Mú

oR^ve...
a<ave .,.

SIM,

AUMET\\T?l!!

de Base pag.4



ÊREVE GERAT FEZ AVANçAB
ruTA DOSTBABAIHAI'ORES

O Governo e os patrões
tiveram que dar o braço a
torcer e admitir que à Gre-
ve Geral dos dias 14 e 15 de
março alcançou grande par-
te dos seus objetivos. como
resposta ao Plano Verão (La-
drão), não foi total, mas
conseguíu ser nacional. Em
relação as anteriores, esta
Greve Geral-deu um salto
qualitativo, apresentando
um nível de maturidade
bem visível à opinião públi-
ca.

A população trabaJhado-
ra reagiu favoravelmente.
Em alguns lugares extrapo-
lou as Centrais, na orga-
nização e coordenação'da
Greve nos .bairros e fábri-
cas, através de ações parti-
culares e eSpontâneas dos
movimentos populares. Tal' fato revela a posiçâo firme
dos movimentos de repúdio
ao desgoverno Sarney. Desa-
creditado e desmoralizado
por sucessívas tentativas de
críação de planos econômí-
cos, Sarney só vem conse-
gu.indo reforçar o cornpro.
mtsso que tem com o setor
patronal e os grupos do-
minantes.

"Todos sabemos que o
Plano Verão representa uma
tentativa do governo de ad-
quirir alguma credibilidade
política e conter o avanço
das forças progressistas, pro-
curando assÍm inf luenciar
nas eleições presidenciais de
novembro". A CUT alertou
os sindicatos e a GGT, que
concordaram participar das
discussôes do Pacto Econô-
mico, que "não passava de
uma farsa e que serviria para
a elaboraçâo de uma nova
política salarial contra os
trabalhadores".

A PO NA GREVE
Merece clestaque a atitu-

de da Coordenaçá'o Nacio-
nal, que em reunião realiza-
da nos dias 20 e 21 de fe-
\rereiro, deÍiberou e aprovou
um encontro da CNBB com
as centrais sindicais, a fim
de sensibilizar à lgreja, à luz
do Documento 40, a se mos-
trar solidário à luta dos tra-
balhadores.

Esta reunião aconteceu
em Brasília, e contou com a
participação da CUT {Jair

Meguelli), da CGT (Joaquin-
zãol , PO.Nacional (Zé Albi-
no), Linha 6 da CNBB - Pas-
toral Social (Pe. lnaóio),
além de um representante
da Pastoral da Juventude
Nacional. Em nome da
CNBB compareceu D. Cel-
so.

O encontro das centrais
sindícais con'i a CNBB foi
um fato inédito na histó-
ria da lgreja no Brasil. Pe-
la primeira vez se encontra-
ram sindicalistas para pedir
a solidariedade da lgreja à
uma Greve Geral. Por isso
a iniciativa da PO foí acer-
tada e muito importante pa-
ra o futuro.

Foi fundamental que D. .
Celso tenha confirmado jun-
to à imprensa, a posição da
Conferência dos Bispos so-
bre o mundo do Trabalho,
contida no Documento 40:
"A CNBB reconhece o di-
reito de greve como legí-
timo, pois em todos os pla-
nos econômicos do Gover-
no, os trabalhadores foram
os perdedores. Se houver
repressão e violência à tgreja
se posicionará aci lado dos
trabalhadores".

Ao avaliar à Greve a Exe.
cutiva da PO observou que
as entídades dos trabalhado.
res ainda são 'frágeis para
prever com certa exatidão a
reação dos trabalhadores
num .momento como de
Greve Geral. Se verificou
que apesar da descrença
cresce a vontade da partir
para o "quebra-quebra" e
sagues, demonstfando atítu.
des expontaneístas e violen-
tas. Fica aí mais um desa-
fio: corno canalizarmos esse
desejo de sem manifestar do
povo para nossas propostas
concretas de luta?

Se alguma coisa não mu" -

dar depois dessa Greve, as
manifestações expontâneas
de revolta podem cresoer
muito. A curto prazo às
centrais sindicais terão que
negociar oom o governo e
exigir a recuperação das per-
das salariais, que nos últi-
mos trê6 anos acumularatn
em 50%. Se for neressário
haverá nova Greve Geral.

E§QUERDA CRE§CE EIYI

DIRECAO â PRESIOÊNCIA

Ninguém tem dúvidas que o Plano Verão
qurs preparar o campo para o fortalecimento
do candidato do Goyerno a suces€o presiden.
cial. Com.os resultados obtidos peio plano
Cruzado, que na época permitiu â eteição de
22 dos !3 governadores, porque não iepetir
a dose? Só que desse vez a população age co-
mo "gato escaldado" e diz que já viu este fil-
me.

Nío é à toa que as pesqúisas de opinião
anontam para uma polarização entre os nomes
de Lula, do PT e Brizola, do PDT. Ainda é
eedo para qualquer antecipaça"o de resulta-
dos, mas o fato da' preferência por dois re.,
presentantes da esquer& revela todo. um re-
púdio à política dos partidos que dividem
atualmente o Poder: PMDB, PFL e PTB.

Gorrendo por fora aparecem o Governador
de Alagoas, Fernando Collor de Mello e o Mi,
nistro Aureliano Chaves. Outros nomes.como
o de Orestes Ouércia (PMDB), Ulisses Guima.
rães (PMDB), Mário Covas {PSDB), Afif Do-
mingues (PL) e Ronaldo Caiado (ainda sem
partido) não conseguiram firmarse, apesar
d9 e$eo dado pela imprensa e dos grupos eco-
nomrcos que começam a se pronunciar em
favor de um deles. O apresentador e empresá-
rio Silvio §antos, ao que parece decidiú reti-
rar finalmente o seu nome da disputa.

Lula e o PT são sem dúyida asgrandes rev*
lações do momento. Operário ã candidato
classista, ele tem sido o principal alvo das or-
ganizações.de direita e até mesmo de alguns
setores mais ao centro e do prôprio PDT.-POr
temerem a cdntinuidade do crescimento do
seu nome, alguns setores apoiados pela maio-
ria dos órgãos de imprensa, procuram a qual-
guer custo sculhambar com a imaçm do pT.
Durante os dois dias de greve gerai choveram
críticas a atuaçã! das prefeituras de Viiôria,
Porto Alegre e São Paulo, todas do PT, ondé
osprefeitos particaparam de Bass@tas e não
cortaram o ponto dos funcionários.



FDE MAIO DE 1989

Celebramos a cada ano o 19 de maio
como o Dia do Trabalhador, de suas
lutas , de suas vitórias. O 19 de maio
completou cem anos de sua oficiali-
dade dentro do calendário mundial.
Essa data nasceu como símbolo da lu-
ta até a rnorte do companheiro pela
jornada de 8 horas ciiárias de trabalho.
Começou, portanto, com o sacrifício
de vidas. E, assim continua até hoje.

Gelebrando este 19 de Maio de
1989 estamos todos de luto. Luto por-
que no decbrrer do ano passado mais
companheiros nossos foram mortos:
Valmir, Barroso e \Â/illian (metalúrgi-
cos de Volta Redonda-RJ); Chíco
Mendes .(líder sindical de Xapuri-AC),
e tantos outros. Centenas forarn agre-
didos fisicamente, mutilados e presos

como em Salto do Jacuí, no Bio
Grande do Sul, na ocupação por fa-
mílias de trabalhadores rurais sem ter-
ras da Fazenda Santa Ermira.

O coração do trabalhador brasilei-
ro é umcoração de luto, pois o Estado
repressivo usa constantemente de sua
foça para defender os interesses da'
classe dominante; minoritária e opres-
sora; exploradora do trabalho e das
vidas e famílias dos operários.

Nesm sentido é importante enten-
der o acúmulo de forças, junto de uma
Greve Geral, como a última passada.
Entender ainda, o posicionamento e
as conquistas dos trabalhadores da
Mannesmann. Estamos respeitando a
Constituição quando utilizamos táti-
eas para conseguir vitórias nas nossas
lutas, pois o Estado utiliza táticas pa-
ra que não alcançe sucesso às greves,
e outras formas de lutas nosss.

Aí estão à força policial e a coni-
vência dos meios de comunicaçâo pa-
ra desestimular e pressionar. A demo-
cracia ú surgirá com o respeito ao
diÍeito de qreve e ao direito de não ser
{orçado a ir trabalhar. Forçar a ida ao
trábalho num dia de greve, colocando
carros para ir buscar o trabalhador em
c6a; retendo operários dentro de fá-
bÊ1cgs para que o turno seguinte nâo
fique vazio; colocando policiais'nos
portões; ameaçando de demissão, e a
fqma @ncreta dos patrôes fazerem
seu "piquete".

,Nossa luta é constante. Não vamos
ar.redar o pé" Quéremos terra, fábrica
e poder para organizar nossas vidas.

, Rio de falneitto

A PO Nacional lanca neste
número do BN.o selo come
morativo clos l0anos clé
santo Dias.

A memciria do companhe
iro assassinado serã lemhr.l
da clurante toclo o ano .

atraves clas publicaçoes c,á
PO.

SANTO VIVE !!

Que demonstrou em vida todo o seu
carinho à classe trabalhadora; este
que lhe educou e inspirou esperança
de ver uma possível libertação, um dia.

Expulso do campo (como tantos),
vem pra cidade grande, com angústia
e desconfiado. Pra quem já tinha sido
escaldado por jagunços nâo seria qual-
quer "água-frla" de patrão e consumo
que o enganaria. For necessidade logo
se fez metalúrgico. Por motivação de
uma fé colada na realidade de seu po-
vo, logo se torna um militante do mo.
vimento sindical, através de sua parti-
cipação na Pastoral Operária é nas'
CEBs de São Paulo.

Santo entendeu com lucidez que
não deveria se calar, omitir-se ou'se
acomodar vendo o Brasilem plena Di-
radura Militar, pois percebia ser essa
uma alegria dos poderosos daqui e do
exterior; e tristeza e morte para os üa-
bahadores.-Com 

essa clareza, Santos Dias, semr
pre estava lá: nos piquetes quetendo
convencer aqueles "peões com cabega.
de-patrão" a aderirem à greve na me-
talúrgica Sylvania. Foi quando suqgiu
em cena o braço forte e armado dos
poderosso; aqueles que defendem o
Capital (dinheiro) e sua "ordem". Por
isso agridem, humilham e assassinam
muitos.

No dia 29 de outubro de 1979 de-
ram baixa àquele nosso oompanheiro,
que iá era entre seus amÍgos, um sinal
vivo da presença dos cristãos coerBn-
tes como o Projeto do Deus dos po-
bres. Mesmo assasinado pelas forças
dos "herode§" de hoie, tal como Cris.
to, sabemos que Santo rcssuscitou,
\ren@u a morte e seus mandante§, e
está entre nós.

Nesses 10 anos recordamos com dor
e sede de justiça tamanha violência
desses inimigos da Classe Trabalhado-
ra. Nós que vivemos e somm frutos

im, Santo por vida e morte, que
como Jesus doou sua vida à i:au-
sa da justiça e igualdade humana.

dessas lutas nâo podemos deixar pas-
sar em branco esta deta, que como o
19 de Maio é um marco em nossa his-
tória de luta, denúncia e esperança.

Queremos nessa .oportunidade con-
denar toda forma de violência aos tra-
balhadores(as). A Pastoral Operária
Nacional assumiu cómo esta tarefa
@bcreta, para a 24. quinzena de outu.
bro o lanÇamento de um Dossiê sobre,,VIOLÊNCIA E TRABALHO" NA Ci.
dade. É importante lembrar aos cqm-
panheiros que contamos com os e§-
tados para:

lq) Assumir o dia 29 de outubro
com eventos ou ator pelos 10 anos de
morte de Santo Dias;

29) Contribuir com o Dossiê, en-
viando matérias sobre o tema, até ju-
lho deste âRo. .

Vamos nos unir numa verdadeire
celebração por" todo o Brasil, em me'
irúria deste nosso fundador e mártlr:
Sants da Pastoral Operária e dos tra'
balf;adores do Brasil. Basta de Explo"
ração e violência!

Elena Maria Rezengle



O PAPEL DOGRUPO DE BASE NA PO

ft) Grupo de Base da Pastoral Ope-

U :il?r.il.' T, J'.:' ?:;*n; 
oo'"' *:

dicamente para pensarem em suas yi-
das de trabalhadoras e trabalhadores,
à luz do Evangelho e da história da
classe operária. Na Arquidiocese de
Vitoria os vários grupos existentes em
diveruas . paróquias já' podem registrar
uma caminhada hístórica. E como
qualquer caminhada histórica, a da PO
tem ta-rnbém os'seus altos e baixos,
mas continua sempre em frente.

Na: ti-ãse. da Pastoral Operária esses
grupo. rnantêm, a sua vitalrdade quan-
do sabem,; desenvolver reuniões com
metodologia própria, ou usando o mé-
todo VER, JULGAR e AGIR, ou ain-
da, o que recentemente a PO comeÇou
a aplicar: Prática-Teoria-Prática. Po-
rém, a firmeza e o crescimênto dós
grupos de Base § 0arlantida pela "Be-
visâo de vida dperáiia" (A partir de
nossa realidade, refletir sobre a parti-
cipaçio na lgreja e no mundo do tra-
balho; avaliar avanços e recuos). Se
esta revisão nâo acontecer durante me-
ses, o Grupo deBase da P0 não se fir-
mará. Muitü menos, em sua caminha-
da, irá unir Í:á-Vida Operária.

Também ajuiia à caminhada cio
Grupo de Base, poder contar com um
animador que respeite a origem de ca-
da companheiro; que saiba criar en-
tre os componentes do Grupo o bom
relacionamento, incentivando a inte-
gração de cada participante ao Grupo.
lmportante também que cada membro
aprenda a coordenar reuniões. Ainda,
um forte apoio para os Erupos de ba-
se é a presença díscreta de um Agente
de PO.

Os grupos de base da PO So a
sementeira onde o trabalhador e a
trabalhadora exercitam a sua mili-
tância de pastoral operária. Neles,
bem como nos estudos de formação
que podem agrupar os grupos de ba-
se de uma paróquia, de uma área ou
de Diocese" cada participante da PO
vai percebendo cada vez com mais
clareza a sua missão no mundo do tra-
balho. E vai completando a sua cons-
ciência de classe, sern o que diÍicil-
mente chegará a ser um militante da
PO.âE neoesário nAo ter pressa com os
rsultados e não querer que os compa-
nheiros comeoem a participar logo nas
oposições sindicaís, nos- partidos etc.
A consciência de classe se dá por pe-
quenos lassos respeitando-se a oriçm
de cada mmpanheiro. Vários passos
são necessáriospara se criar um grupo
de base da PO. O importantd mesmo
para a Pastoral Operária é que os gru-
pos de base existem efetivamente.
Sem eles a PO não existe.

Em 1991 celebra-se o centenário
da 14. carta de um papa sobre a vida
Cos rrabalhadores. É provável que
João Paulo ll escreva uma outra carta
sobre o tema nàste aniversário. A PO
pensou que para celebrar esta data
importante seria bom gue o tema da
Campanha da Fraternidade de 1991
seja sobre o mundo do trabalho. Po-
de-se até o dia 15 de maio mandar
abaixo:assinado à PQ nacional ou à
CNBB, em apoio a essa nossa propos-
ta.

Pe. BERIúARDO

BOLETIM NACIONAL
DA PASTORAL OPEEÁRIA
Jornalista Responsiível

{rtur Messias {MT. 17-940}

Assinatura Anual - NCz$ 2,00
(Participantes de Grupo de Basel

Assinatura de Apoio - NCz$ 3,0O

Envie sua cqntribuição para:
SECRETABIA NACIONAL
DAPASTORAL OPERÁRIA

Av. Pres. Kennedy. 18ô1/1 1

25,.O2O - Duque de Caxias-R.I-tel.: 771{459

IRMÃ TEREZA
vitóría-Es

A IGBEJA AO IAOO T'OS TBABAIHADOEES

m 1891, a primeira carta de um
papa sobre a vida dos trabalhado-
res teve o efeito de urna bomba.

Nem os patrões, Í'lêtn osr liberais, nern
os socialistas de então qostaram. A
carta criticava uns e outros. O papa
denunciava a expioração e as situacões
de miséria. Ouem gostou foram os tra-
balhadores cristãos que queriam lutar
pela Justiça. Muitos comeÇaram a criar
sindicatos cristãos que tiveram uma
real influência até a 24. Guerra Mun-
dial (1939-1945). Depois a tendência
fei de nâo fazer mais organizações
$ralelas, mas de lutar como cristâos
nas próprias organizações da classe.

A partir da prática dos cristâos
nos sindicatos, á luz do Evangelho e
da. tradiÇão da lgreja, houve outras
cartas e documentos dos papas e dos
bispos, com grandes avanços, mesmo
gue lentos. Os principais textos são
ô d9 Concílio Vaticano ll "Alegria e
Esperança"' em 1965, o de Joâo Pqylo
ll "O Trabalho Humano" em 1981,
e ano passado o cocumento da CNBB
sobre à Evangelização no mundo Co
trabalho.

O conjunto dos textos sobre â ques-
tâo social se chama disc:rrso '{ou

pensamento, ou doutrina) social da
lsreja. É bom estudálo nos nossos
grupos. É pouco conhecido e, infe--

lizmente, muito menos aplicado e vivi-
do. Um avanÇo recente é o de frisar
o papel central dos pobres como ca-
minho necessário,' obrigatório, no en-
contro evangélico com os outro§ e
com Deus.

Sem prática dos cristãos na luta pe-
la Justiça, o discurso social da lgreja
se esvazia. O doeumento avançado dos
bispos do Brasil em 1988, na prepa-
ração do qual muito contribuiu a

PO, é o fruto durna longa ;ristória de
muitos sacrif ícios, de solidariedade, de
criação e de fidelidade de tantos com-
panheiros trabalhadores cristâos. Fide-
lidade à luta da classe e a Cristo.

É bom lembrar aqui o exemplo do
companheiro metalúrgico Santo Dias
da PO de São Paulo que tanto amou a
sua classe que dei a vida. Santo Íoi
assassinado na greve em outubro de
1979. Este ano â PO celebrará os 10
anos da morte-vida de Santo Dias, em
nível nacional, bem oomo em váiro.s
estadqs.
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PA§ToRAL O?EBARIA,
COMO E PARA OUE -S pp. ItlCzS 0,6O.

A HISTÔRIA Do'Povo
DE DEUS
t9 vor-ume: DE ABRÃo
ATÉ Q FIM DA MoÍ{ÂR.
OUIA - Í88 pp. iluÍÉda3,
ilcz$ 150.

PRINCIFIOS E PROPG
TAS (Arquldloce* ô Sto
Paulol - 13 pp. !{Czl 0"60.

PASToRAL esRÁnla, to Auo§
A sERVIÇO DA CLAS§E OPERARIA

1976 r 1986

.Este llvro é um Dossiâ, relatando
depolmentos. doEumentos lmportantes
paia a hlstôrla da P,O. Pra quem-Ú che-
oando aoora ó fundamontal e valloco.- 

Por ísso estamos oferecendo àqueles
intoressados em guardar um psdacinho

"de noss€ hlstória, Poderá ser utilizado
com o obieto do $tudo ou do consul'
ta. Por teímos lnteresse em umâ maior
divulgaçâo de sÊu conteÚdo, o mesmo
podsiá ser €ntrsg[Je pelo corroio. Basta
você.sollcltar 6 pag8r à3 dsspe§8s do
correlo. A quantldado podeÍá rer de 1 s
S livros gor Pasoa.

{o4nRS
as@ DA&ASSEoPEUÚma

. NOVAS PUBLTCAçOES A'SAIR '
SOBRE Og GRUPOS DE BASE DA P.O.

Texto aprovado na 73 Nsclon.l da P.O.
Obistlva atondor às necessldadee de uma

roflex§o mab aprofundsda tobra o que á,
como forrnar, como mantêÍ um Grupo de
Base.

DOCUIyIENTO lo - Eftl
LINGUAGET PIOPULAB

Procurará datacar o cepítulo cobrc o
Mundo do Trabalho, facllltando a laltura pe-

ra os trabalhadores. capacltando-oc para m9-
Íhor se fundam€ntâreín êíÍl 3tl6 dlacusrõç
no Csmpo da Pastoral da Coniunto.

Do§§lÊ: "v|OLÊNCIA E TBABALHOú

A psrtlr dg um lÊrrantamonto de dsdo§
do acidentoe de Trabalho do julho/88 a iu'
lho/89. Abordar hlstorlcaments como s'§o-
ciodads so oncontrã violenta para ume Clas'
s6 - ot Trabalhadores. Suas causas e pers-
poctivas hoie,

CARÍILI{A: COÍIISTITU IçÃO EM
LIilGUAGEi,l POPULAR

Dândo um tratamento obistivo e slm'
pler, se procurar{ seguir o melmo gstllo da
êrtilha da Constitulnte (5 edlçõeg). Dect+
cando os DIRÊITOS DOS TRABALHA'
DORES e suas perspêctlvas. ""





ITA P.O.

Você está recebendo o
BOLETIM NACIONAL de cara
"Nova", já percebeu?

Queremos incrementar pra valer
a divulgação de nosso BOI-ETIM
NACIONAL, para que todos
simpatizantes, i n iciantes, rni I itantes
dos Grupos de Base da Pastoral
Operária o conheçam, e façam uso
dele para suas reuniões, pra
conversar com os amigos, e não sair
de dentro de sua Agenda.

Esperamos que eada militante da
Pastoral Operária se agarre com
vontade na divulgação, fazendo dela
um compromisso, que de fato
reforçará nossa luta e nclsso místíca
de trabalhadores.

GIMPAilHA ]IÍIIíAS AS§IHATURAS !!
Claro -que a completa divulgação

cu.lmtnará na assinatura do Boletim
Nacional!

Faremos um CONCURSO
ENTRE OS GRUPOS DE BASE,
para ver quais. deles conseguirão
Tazer mats asstnaturas.

PRAZO: de abril a iulho de 1989
PRÊM|O: Um LtVRO, a escother
pelo Grupo de Base
C RITÉ R lO : Assinaturas individuais
MOTIVAÇAO: quem f ízer
assinatura neste período NÃO
PAGARÁ ABB I L/MAIO/JUN HO,
viu que ótimo!I,:' ':.,

ATENÇAO'
A-partir de F.!ho clef iniremos nossQs
asstnantes efetivos. lsto implica que
1?o_ ma.is enviarenos Bw iortesiã.
somente receberão o BN aouelesgue fizerem assinaturãs. '! 

x\Ívvrvr

- 
por isso faça já a sua!

Aqueles que iá ienovaram ou
sua asspara gg,estao isentos.

BoLETIM NAcToNAL
DA PA§ToiaL opERÁHra
Jotulio na$o.r,a{d
ÂM tasia íraT. lr.g«r, SECNETÂNIA ilACIONAL

DÂ PAsToâÂI @ERÁaIA

asidúôarur-Nct3z.m ||1f.§nHI;r*
íPsnkioonb rr. GruF dr Basl

Âsiúúr d. Aóio - Írlcr3 3.m
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O III CONCUT (Congresso l,Iacional da
Central única dos Trabalhadores), a se re
alízar nos dias 7 a 1I de seterúro, qn Be
1o Horizonte,'será nn:ito inportante purã
a Classe.ltabalhadorâ, Ç[rê aspira o , fim
da exploração capitalista e á construção
de urna l,Iova Sociedade. afirmalros suê im -,
portância por três rnotivos principais:

I: A CIIT é hoje, a principal referên -
cia 1nlítica ibs-trrabalhadores. Conquis -
tou essa referência pela sua cornbativida-
de na defesa dos direitos, inediatos e
históriocs, dos trabalhadores. AIém de
afirrnar-se c-ofirc referência, e1a precisa ,
de fato, REPRESE!üBR a GÀSSE rRAEntEAm
RA: qr:e e1a seja reconhecida, prioritarie
ÍIEnte, pelos trabalhadores c€rrr3 i.npulsio-
nadora e puxadora da luta

2. Estanos vivendo numa onjrrrtrra ba^s
tante aÀrersa: a1án da forte ciise econôI
mica existe a ofensiva da cl-asse patronal
e do governo contra as org.u"rizaç6es dos
trabalhadores. Isto está ocigin:lo que se

.busguem ào\rc Étocls e reqnsfas, sempre
rnais coletirras e omjurtas, para levar a
luta.

3. À CtlI está consegruindo sufocar a es
trutura sindical facista. Apesar dos pelã
gos, airda, terern nn:itos "aparelhos" sinl
dicais eÍn suas rnãos, pouco representam no
nreio dos trabalhadores. Ao m?sm) tençn que
combatia a prática dos pelegos e1a forjou
ura rpqra visrir: do sirdical isro fazendo do
sindicato um instrurnento de Iuta., Há, ho-
je, a nec.essidade dela ter üflÉl:rproposta
acabada.de organização e estruturação do
nrcvimento sindical, rresrrc que a lrlova Cons
tituição não co4tenpfe'a piincipal reiviã'
dicação dos trabalhadores: a Liberclade ê
artanotria sindÍcaI. - :

Os principais tenras de discussão no
III GlqlT serão: resposta dos trabathado
res na atual conjuntura que vivemos, p1a-
no de lutas, estrutura e concepção sindi-

En todos os cantos do país estão se fq
zendo estudos, debates em torno das tese-s
sobre os ternas acima. São,17 teses e:n dis
sussão, tornando a fase pre-paratória 7

um dos pontos altos deste q3ngresso. Isto
esüí proporcionando um maior arnadurecinen-
to dos militantes da CIIT, ajudando a politi
zar o debate e contribuindo na eliminação -
do sectarisnro nos diversos blocrcs q<isÉente
no interior da Central.

É fundanental, para nós da pO, crcntinuar
rnos envolvidos neste processo final de pr§
paração e no próprio êongressc, Srois ele
será um rrarco importante na consLrução da
cur.

Nós, curxr PO, não queremos ser una ten -
dência no nxrrzinento dos trabalhadores. erue-
rerTxls simplesnente, :sei fernx=nto, testeJnu -.lo . contril:uir lunto cer,n os dennis ccmpa-
pheiros a 5.rart.ir do nosso referen:ral de
Fé. Ssta.nos no flEslrlc caÍrçlo di] Iuta da CLas-
se Trabalhadora, tendo a cl-areza de gtre a
rbfinição rras tÉti-cns e estracfuias ' serão
feitas nàs legítirms ins-târrcias dm traba -
llndOres. Vam:s contribuir na construção da
CIII a partir da o<peiiência e da ótica de
cada um. 

,

O III CüU}I é ura'esperança nn:ito gran-
de Srara os:trabal-hadores-i vads ;*üJ-;,
curso.fida@o da CUT e na orstnrção áa tão

0§ artigos aqurÍ apresentados são de inteira responsabi
lidade dos compariheiros que os assinâm, mesmo tendo re
alizado dois seminários sobre Concepção e Estrutura /



A tese de ne 6, Construir
a GUT pela base, resgata,
como fonte de inspiração da
concepçáo sindical que deúe
nortear a construção da CUT,
os elementos que lhe deram
origem em 1983: o confronto
cofi] a estrutura sindical oÍi-
cial, contra o peleguismo e o
reformismo no movimento
sindical, contra as tentativas
burguesas de "coopta/' os
trabalhadores para seus pro
jetos, e sua vocação de ab
,sorver a maior participação
dos trabalhadores através de
,amplos processos democráti:
cos e de base. .

' Aqui também está contida
ia chave da Íoça e do êxito
da CUT na disputa da heg+
,monia ao interior do movi-
mento sindical com a CGT,
.USl, "sindicalismo de. resulta-
dos" etc.

Destaquemos agora três
pontos que têm sido polêmi-
cos e Que estáo presentes na
.dÍscussão de Concepçáo Sin-
"dical e Estatutos no lll CON-
CUT.

A QUESTAO DA

FEPRESENTATIVIDADE

' Partimos do Íato de que

-uma entidade sindical e sua
.diretoria têm .representativi-
dade (que pode ser maior ou
menor, de acordo a diversos
Íatores) mas não toda a i+
presentatividade da categoria
E isso por um motivo muito
simples: até hoje domina o
cenário do movimento operá-
rio a estrutura sindical oÍicial
implantada por Getúlio Var-
gas, que garante às diretorias
a representaçáo da categoria

mesmo tendo muito pouca
representatividade.

Estaéamesmadiscussão
que rachou o movimento sin-
dical em 1983 e deu origem à
CUT, porque os setores que a
Íundaram reconheciam o di-
reito dos trabalhadores se
representarem na Central (e
não apenas suas "entida-
des"), através das suas as-
sembléias de basê, seja o
sindicato filiado ou não à
CUT, seja que a diretoria
conv@ou a assembléia ou
náo, como o direito estatutá-
rio de uma participaçáo pre
porcional maior de delegados
de base em relação à direte
ria etc.

Foi esta posiçáo a que
permitiu à CUT atráir os tra-
balhadores das diversas ca-
tegorias parA a participaçáo
no sêu interior e construir sua
hegemonia na disputa corÍt os
pojetos pelegos e reformis-
tas.

Mas toda esta tareÍa está
apenas no seu começol Nern
conseguimos liquidar a estru-
túra sindical oÍicial, neÍn var;
rer os pelegos do movimento
sindical, por isso, ainiJa hoje,

as tarefas que estavam colo-
cadas em 1983 continuarn vi-
gentes e os métodos para
sua resolução, ninguém pro
vou que existam outros me-
lhores que os colocados no
Congresso de fundaçáo da
Central.

A QUESTAO
DAS OPOSçÕES

As. oposiçÕes sindicais ti-
verar um papel fundamental
para a fundação da CUT.
Alân disso, o balanço que
podemos Íazer do trabalho
das oposiçÕes sindicais ao
longo dos anoS é altamente
positivo: importantes sindica-
tos estão hoje no ca'npo cu-
tista graças à sua açáo. E
muitos outros estáo chegan-
do.

Porém, hoje, há na CUT
uma tendência a simplesmen-
te se "polariza/' direções ou
setores das direçóes sindicais
como Íorma de atraÊlos ao in-
terior da Central. Nossa pro
posta é ganhar sindicatos pa-

ra a CUT náo para inchá-la
apenas, mas para que sejam

reais instrumentos da classe
e das suas lutas. Para isso,
propomos .que a CUT tenha
uma política sindical de prio,
ridade às oposições como
forma de. ganhar espaço polÊ
tico nas bases dos sindicatos
de direçóes pelegas e refor-
mistas.

A OUESTAO DA
PROPORCIONALIDAD.E

A CUT se Íunda em 1983
integrando no seu interior di-
versas correntes políticas e
sindicais do campo combati-
vo. Nossa tese considera que

essa marca da CUT, de inte-
gradora de experiências e po-

siçóes, deve ser mantida e
aprofundacia. lsso signiÍica
que ,aquelas posiÇóes que

têm peso na base têm que se
expressar tambân a nível da
direçáo. Por isso nossa tese
defende que a proporcionali-
dade seja garantida em todos
os níveis da central, desde as

assembléias de base até a
eleiçãô da direçáo nacional.

E mais, consideramos que

deve se ter regras claras na
distribuiçáo de cargos ao inte'
rior da direção, para àvitar a
manipulaçáo da maioria que

assim pode monopolizar o
controle do Íuncionamento da
estrutura da Central. Para is-
so propomos uma Íótmula de
distribuiçáo de cargos que foi
apiovada no último Congres-
so Estadual da CUT do Rio
Grande do Sul, que propicia a
democracia também na dis-
tribuição de cargm e não só
na determinação de quantos
membros cada peiçáo devg
ter na executiva da Central.

Paulo Paraguaio
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A tese ne lO,rrPela C1JT cla§

sistan de massa, democráti.ca e
pela'base", parte rde uma análi
se de conjuntura nacional e in
'ternaci.onal e de um balanço /
dos 5 anos de existência da /
CUT. Conclue que hoje o grande
desafio da Central é consoli -
dar sua estrutura orgânica pa-
ra. ser, de fato, a direção uni
tária da classe trabalhadotaT
brasileira.

Apesar do imenso avanço do
movimento sindical brasiteiro/
e da CUT, a estrutura orgânica
da Central, ainda, tem se mos-
trado i.ncapaz de colocar a CUT

como direção das lutâs que ain
da se dão de forma dispêrsa ã
localizada, ao invés'de geral/
e articulada.

É pensando em avançar na so
}ução destes problemas e oul
tros que a tese 10 propõe um
novo estatuto para a Central,,/
reforçando a estrutura de re..
presentação e direção a partir
de critérios reais que indi
quem a implantação de um traba
tho sÍndical de base efetivo ã
seu compromisso eom a'. CUT.

PRINCIPAIS PROPOSTAS

l. F'articipação nas instâncias
da CUT só de sindicatos filia-
dos e oposições reconhecidas.

!. Participação de sindicatos/
filiados proporcional ao núme-
ro de sindicalizados e de opo-
sições que já concorreram, pro
porcional ao númêro.de votos 7
obtidos has eleições. As oposi
ções que ainda não concorreram
participam com uma delegaçáo /
igual ao menor sindicato fÍlia
do da região. '

f. Que os delegados ao.eongres
so nacional sejam tirados a ,/
partir do congresso estadual ,

i:ara garantir um congresso que
viabiLiza a dÍscussão, já que/
8.000 pessoas ou mais fica di-
fÍci1 sistematizar. A represen
tação na nacional deixa de 7
ser de cada categoria e passa/
a ser da "classe trabalhadora /
de cada estado, na propotçáo /
dg 1 delegado para cada 2.OOO/,
sindicalizados.

4. Congresso de 3 em f anos ,
tanto a nÍvel nacional quanto/
estadual à 'regional, permitin-
do, dessa forma, às direções /
desenvolver um plano de traba-
}ho, acabando com o congressis
mo consumidor do tempo e dos ,/
recursos da militância cutista

É importante constatar que/
a tese 10 é a que mais elabora
propestas para a Central den -
tro de uma visão globalizadora

É f,undamental para os traba
lhadores que suas organizaçõe§
sei.aT, estruturadas de forma de
mocrática. Temos que acabar 7
com o demociatismo: nos con
gressos todos participam com
iguais direitos, mas só os f,i-
liados à Central tên obriga É

ção de assumir as decisões. A

experiência tem comprovado que
a participação de oposições /
fantasmas, surgidas em época ,1

de congresso, desrespeitam o /
trabalho sério realizado, com
enormes dificuldades, pelas /
reais oposições. É para valori
zar o trabalho sério que as sI
posições'preclsam ser regula -
mentadas.

Temos elarq na luta dos tra
bal.hadores, rtudo o que não é
organizado e estruturado de /
forma democrática se torna fa-
cilmente objeto de manipulação
0 deixar como está é apostar /
em mais um período sem cresci-
mento orgânieo da CUT.

Esperamos que o Congresso,/,/
seja um momento importante de/
discussão objetiva e que possa
mos dar um passo à frente na 7
consolidação da CUT, passo que
nos permitirá'avanços reais .na
unificação das Lutas e nas con
quistas da classe operária. -

LuÍs Carlos Volcan (Frank)

fuIOMENTO DECISIVO EÀI B}I

Nunca um Congresso da CUT foi táo
Íalado, quanto o lll CONCUT que.será
realizado nos dias 7 a 11 de setembro
em Belo Horizonte, MG.

Nunca as teses para um Congresso
Íoram tão polêmicas e táo discutidas
quanto as teges parao lll CONCUT. . l

Esta é a prova mais evidente de que
a CUT representa hoje a grande saída, a
esperança e o elo de aglutinaçáo dê for-

ças da classe trabalhadora brasileira. A
CUT é a Central que os trabalhadores
brasileiros escol heram.

No entanto, se tudo isso é motivo de
grande alegria e gratificação para nós
trabalhadores que íniciamos na constru-

ção desta Central, o momento também
nos traz grandes preocrrpaçóes. A con-
Íiança e a representatividade da CUT
junto aos trabalhadores passa a ser um
pólo atr,ativo para os que namoram o
poder e fazem da disputa pela hegemo-

. nia da Central o eixo do nosso Congres-
so.

Prova disso é a forma como algumas
foças (tendências) dentro da CUT vêm
tratanijo e encaminhando a preparaçáo
do lll CONCUT.

Quando os argurnentos usados para
deÍesa das teses, perdem o conteúdo
político e passan a ser simples apelos
populistas.,. é momento de preocupa-

çÕes. Quem ainda náo owiu os cCInpa-
nheiros da Tese 6 e Tese 9 defendendo
a democracia interna, a participação
das bases nos Congressos?... Demo
cracia interna é realizàr Congressos on-
de se mede a qualidade pelo número de
participantes?... Entáo o Rock in Rio...
Participação das bases é fazer assem-
bléias nos sindicatos para tirar delega-
dos ao Congresso Nacional?! Ora, náo
são estes companheiros que bravejam
contra o corporativisrno... E agora deÍen'
dem que os delegados sejam tirados nas
assembléias de categoria, lá no sindica-
to! Então teremos delegados das catego-
rias náo delegados dos trabalhadores?!
Quer dizer que eu náo posso ser eleito

. delegado em um Congres.so, para repre
sentar oS trabalhadores prêsentes na:
quele Congresso. Tenho que sáir dele

'gado de minha categoria?... E estamos
construindo uma Central Sindical... Ou
será que é uma Confederação?!!

Outra questão interessante é que eS-

tes mesmos companheiras dizêm querer

construir uma Central Sindical, mas se
r@usan a reÍormular seus Estatutm,
querem manter os atuais. Mesmo qüe no
Congresso anterior tenho votado contra
os atuais Estatutos.

Pois é companheiros, é chegado o

mornento de grandes decisóes. No en-
tanto é primordial que estas decisões

sejqm tomadas de cabeça íria e conr
idéias claras. Sem emoções retóricas..'
Afinal o destino que está sendo jogado
náo é de quem é o melhor orador, mas

sim do Íuturo da Classe Trabalhadora
Brasileira. E a responsabilidade é nossa.
Nós que somos delegados ao lll CON-

Henrique Pizzolato
CUT.
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Faltando alguns dias para o Congres-

so Nacional da CUT, percebese, clara-
mente, aqui enn Minas Gerais, que mais
de 8V/. dos delegados do estado que
participarão do Coàgresso, estarão pre.
sentes náo somente sem ter refletido
sobre as teses apresentadas, mas sem
ter um mínimo conhecimento de suas
propostas e conteúdo. lnÍelizmente isso
conÍirma a primeira impressão que tive
ao receber as teses para o Congresso:
teses muito Íora da realidacie dos traba-
lhadores, teses de uma restritíssima
vanguarda, teses para se dar o assalto à
díreçâo nacionai e náo para encaminhar
a luta dos trabalhadores.

Há vários meses procurei dirigentes
nacionais para sugerir um encaminha-
mento diÍerente: reunissem a Plenáia
da CUT Nacional para encaminhar uma
única tese sobre a questáo da reestrutu-
ração (ou estruturação):da CUT, Íruto do
debate e das conclusões dessa Plenária,
e se apresentasse am delegados do
Congresso Nacional essas conclusóes,
incluindo as divergências, rnas que se
encaminhasse também um progra5na de
metas e de lutas para que esses dele
gados pudessem decidir os rumos da
Central e escolher a direção que tivesse
o papel de encaminhar esse progÍama.

A resposta que recebi é que uma ple-
nária hoje é impossível, pois o sectaris-
mo é muito profundo. Lastimável.

As teses estão.aÍ. O sectarismo é
muito evidente. E uma massa de dele
gados terá o papel de decidir sobre
questoes que náo conhece.

PROGRAMA E BANDEIRA DE LUTA

E born lembrar que "'programa" é al-
go bern diÍerente de "bandeira de lu'
ta'. Afirmar que temos que lutar gata q
'Tena para quem nela trabalhâ", é sirn'
plesmente uma bandeira de luta. Atrás
disso há que se ter um programa. Até
hoje nos Congressos da CUT aprovamos

bandeiras de luta. A dirgçáo depois Íez o
programa e executou, ou procurou im'
plementar. . Por isso tanta luta pqra as-
sumir o controle da direção: é a direção
que faz o prograllA náo m trabalhade
res, através de seus delegados. \

REPRESENTATEY-ÊDADE

Es'se Congresso se Íaz ainda no esülo
de "manifestaçáo de rnassa''. A burgue
sia, essa' minoria histórica, manda e

Êívb sura cohtribuúão para:
SECRETARIADO NACIOITAL
oA ?ASTORAL OPERÁRIA
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desmanda no Brasil graças à sua orga-
nização. Parece haver muita resistêrrcia
dentro da vanguarda da CUT para uma
verdadeira organização. Ainda se irsiste
em deÍender congressos de massa, co-
mo se isso Íosse'idemocrátieo e partici-
pativo". Ora, quem não vê que num con-
gresso desse Minas Gerais terá condi-
ções de participar corn quase todos os
delegados a que tem "direito", enquanto
um estado do Nordeste talvez não con-
siga enviar nem a metade? Quem náo
vê que os tais "delegados de base" se
tomam uma deformação, pois.dificilmén-
te um trabalhador de uma indústria, so
bretudô os mais atuantes, consegue um
"atestado médico" que o coloque Íora do
perigo de uma demissão, tornando os
Congressos da CUT congressos de in:
telectuais de esquerda?

E necessário que neste Congresso se
escolha um sistema reprasentativo sério,
para que os delegados sejam realmente
"delegados" e náo mais se outorguem
esse título. Os delegados proporcionais
aos trabalhadores de base, e não aos
sócios sindicalizados, e escolhidos ern
assembléias, mujtas vezes ÍalsiÍicadas,
atra§am a organlzaçáo de nossa classe,
que precisamos para enfrentar a burgu+
sia.

NOSSA TAREFA

Acredito que nós terngs que trabalhar
muito para construir a CUT, temos que
dar nossa contribuiçáo. Neste momento
acredito que um serviço importante é o
de defender e deÍinir uma democracia
verdadeira dentro da CUT, ao contrário,
o sectarismo vai impedir por muito tenr-
po que a CUT seja o instrumento de luta
de nossa classe. Todas as teses, se
olharmos por dentro seryt sectarismo,
tíazer-n contfibuições. Não existe, ao
meu ver, a tese "melho/'. Devemos gri-
tar enirar no sistema do sectarismo e'
procurar dar nosso voto para as Bropos-
tas que apontarn üm verdadeiro avaço
na organizdçáo e na democracia. lsso
poderá permitir que Íuturamente nossa
classe, organizada, saiba se libertar e
construir a nova sociedade que todos
almeiamos. Adriarno Sandri

FAT§§ §A VI&Â i
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A BUSCA DO REINO

O Sindicato dos Trabalhadores

da Construçáo Civif de Belo Hori'
zonte vem sendo dirigido peto Sr.

'Francisa Pizarro há mais de 20
J

anos. E o maior pelego já conheci-
do. Vejamos este fato antado pr
um operário em urna reunião.
' 'Nossos problemas sáo graves,

principalmente ros aceirtos de con-
tas. As vezes a gente faz muitas
horascxtras e as empreiteiras náo
pagam certo. Eu trabalhei de en-
anegado de turma. Quando os
operárics iam chegando a um anq
um ano e meio de registro, o enge-
nheiro me pedia para mandá-loá ir
ao escritóio. Ali eles eram abriga-
dos a assinar um acordo @m a
firma, perdendo até 45%" dos seus
direitos. Se não aceitassem o
aardo eram mandados embon pr
justa causa. De tanto acontecer is-
to, muita gente já não quer traba-
lhar nestas empreiteiras. Tudo isto

Wrque nós denuncianps estas ir-
regularidades

Certa vez o engenheiro mandou
um operário embora pr justa cau-
§ e me pediu para assinar como
testemunha contra o cotega. Eu re
cusei. Chamou um outro encare-
gado para assinar. Ete também re-:
alsou. Então o engenheiro, com
cara de deboche, d;sse' - Muito
obrigado, quando vocês gecisarem
de rnim, me Brocurem. - No outro
dia, o outro encanegado foi rehi-
xado para trabalhar conn pedreiro,.
e eu, cotno sou negro, fui mandado'
embora. Um mês depois, eu recebi
uma carta do engenheiro dizendo
que tinha dado meu nome na Jus-
tiça do Trabalho para ser testemu-
nha contra um @lega, e que eu
&veria comparecer.

O companheiro'contou toda es-
a humithaçáo paÍa npstrar a fatta
que taz um sindicato auténtia na
categoria. Mas nm fé, neste ano,
veremos a chapa de opsiçáo ven-
er. Já existe muita gente @m
'onsciêncià trabathandõ para isslo
a@nte@r.

Para reÍletir:
o Você também náo acha que de-

vemos camrnnar para um novo
sindicalismo?

o Que você acha do sindicalismo
de colaborqção conío patrãó e o
governo?

Maurítio José Goelho
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"Nós delegados reoresentando 19 estados realizamos

nos dias 20, 21-e 22 d" nor"rnbro'de 1987 a Vl Assembléia
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PastoraL Operária' Nestes três dias de muita

uiãóii", .onfraternização e celebraçáo estivemos discuti ndo

á:-râriàua" dos trabâhadores, avaiiando.a caminhada da

Éastoral Operária e planeiando nossas atividades''-- -ór"t*os 
agora pártitnar com os companheiros.esse

tn.ontto óre ê res-ultado do trabalho de milhares de militan-

tes que estáo esPalhados Pelo País:

Nos PreocuPa:
i - lurris a classe trabalhadôra foi táo sacrificada e

roubada como acontece agora' Os salários estáo arrocha'

dos; o rebaixamento da quaiidade de vida dos trabalhadores

ê visível e flagrante;
2- R c-tasse dominante se reorganiza para golpear as

pou.", conquistas dos trabalhadores na Gonstituinte' Becen'

ternente nesta peÍspectlva Íoi criada a UBE (Uniáo Brasilei'

i"'oã à*piá.arios).'Começa a surgir agor:a as MDU (Mqv!

mento Democrático Uinunã) que Àada-rnais é que a UDH

da cidade;--' - 
3 - É evidente o "vazio" r1o poder' A burguesia se en-

contra dividida na conquista de espaços; náo há governoi os

militares como sempre estão à disposiçáo da mesma bur-

guesia;' ' 
4 - A lgreja conrprometida coi'n os trabalhadores vem

soÍrendo srãesiivos ataques e diÍamaçoes por parte da

ÉrtW"ii", através de seior.es organizados da ultra direita;

êstes setores vem "marcando dê morte" e assassinando

ã[;il ,*árais e trabalhadores rurais;
-5 - A imensa maioria'dos trabalhadores se encontra

desmotivada, descrente e desmobitizada' o conjunto da

.ràir. trabáhadora náo está conseguindo responder de

Âãnãlt, organizada aos golpes que vq'ç recebendo;

Apesar dessas constataÇõe§ preocupantes gue 
.no§

impóe'desaÍios, obeervamos também que muitas co{saq"

nos animam:
1 - De Norte a Sul do país, conÍorme o relato dos

corrrpanheiros'muitas]utasdopovotjab.dt'adorestáoocor.
Íendo, a rsistêrria eorfia a exploraçáo égrande;

â - Sao muitr * aupaçoes rurit a luta dos sent

teto acontece em todo o país; as grcvelee sucedem exi-

oindo renosicãc real de salários; a luta ündical aumenla

ã*,-o''J*günãniã-0" opciçoes autêntüas, ídentifioadas

com as lutas dos trabalhadores;

3 - Cresceu no iiterkir da lgreja o númer3 d-" 9iT"-
ses que assumem como prioridade o,Mundo do Trabalho

como chave essencial da evangelização; surgern mais gru'

pc de Pastoral Qpeiária; crescê. o..ntlnero de companhei''ú 
engajados no'movimenlo sindical, pgpulal e polÍtico'

corno verdadeiro Íermento na massa;

do povo e m-uito grandó em todos os cornpanheiroq; a dis-

poqtção para o e,nÍrentdnento está presente em todo§'

Queremos, portanto, neste momenlo de importância

signiiicativa * que é nossa Assembléia Nacional - reno.var

oãpeto iunlo ao§ cmrpanheiros militánte da PO dô Brasil

oue coniinuemos Íirmee na luta' que nG errcorajeqos urp

âos qutros, que busquemos foças na Íé que dá vida'

o nosso serviço, enquanto P*-t14, à classe lrab+

lhadoã maiç do que-nunca se Íazrecessitig' 
.

Abraços oe tàos "m oetega-aos-prqsentes na Vl As-

seanuiei"iáóionar ãã Éeôrón[ oPERÂRlr"'

Matsagern da Vl Assembléb Naciona'riil§,,

BOLETIM NAC

perd
IONAL

ANO Xl- t{e 51 õorassao Naçiomal de Fastoral Operárla '- llnha 1 - §çtor
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ryfôUfu pH* ,* 6nibüs urüano para checagem rotinêira de docLrnÊ16s. Final dâ checêg€ml as

s làgüsltadae a mosüarem g{les identiflcaçóes sáo clnco jovens negrcs. I
i -:.'. ,,

' i' , Í adáem anos da aboliçâo da tat e a boa aparência (serbranco) é cril&
'T escravatura no Brasil, o nêgro ainqa se rio de contr,ata$áo, assim cono nas ocu-

i,..911çgp1ra._.ryuma posiçâo desvqntajma paçôês de nÍvel médio e supertor a pani'

,çfr.réldbão à parcela branca da socie- cipaçâo do negro e do mulato é bem
dgde brmileira. Com car.sas múltiplas, mênos signiÍicativa, Veianros os dadoe:

.lal$r,ffguínento§, da origem biológica, o
mcisrno está hoje de Íorma explÍcíta no
Brasil, seja nos critérios de boa aparên-
cia origidm na contratação de proÍissio
naiS, ou 0o preconceito que iiinda perdu-
ra em relação às retigiões de origem
africana

Em pesquisa recentemente reali-
zada pelo IBASE nas cidades de Volta
Redonda e Nova lguaçu (RJ) con 796
pessoas, divididas em iguais partes en-
üe negros, rnulatos e brancos, sobre a
existência de descriminaçáo racial no
Brasil, entie cada 100 pessoas entrevis-
tadas 89 afirmaram que existe racismo
rp Brasil. Acreditamos que o mito da
@nqcracia racial já começa a perder o

.apoio da opiniáo publica

r l,legros Brâncos
Mplabs

Empregado no corrÉrcio 3179 . 66,/e

ProÍissáo N. Írlédio 2§/o 75%

Proíissáo N. Superior 1trh 81%

1rNaD1 nes r*zô

A maior participação dos negrc e
mulatos dá-se justamente na categoria
ocupacional de menor rendimento, me-
nos ano.s de estudo e menor qualidade
de vida ÇonÍira:

Negrcs/ Branc6
Mufaios

Empregados na agropecrária 54o/o 14e/o

E. na Construção Civil 53o/o 4ôo/o

E. na prestação de serviços 51e/o: 42"/o

Abaixo notamos que a participação
da força de trabalho dos negros e mula-
tos nãà conesponde à sua participação

no rendimento. Diminui ein 10 pontos
percenruas:

FORÇADETRABALHO RENDIMENTO

brancos 56olo
rüM41%

brancc 6ô"Á
N/M31%

36-Á dos entrevistados dé Nova
Iguaçu e 4W" de Volta Redonda aponta:
rànt aTlâÍTeira:"ds tnatar-na sociedade,
'nos ditados populares como uma das
principais formas de manifeslações de
racÍ§rno. Em segundo lugar,2?/o dos en-
traristados de Nova lguaçu apontaram
corno manifestação de racismo a situa-
'ção sócio-econôrnica e a seleçflo no trai
balho. Enquanto 2?/o de Volta Redonda
apontarmr em segundo lugar os locais

. de divensão, as irstalações conrerciais e
os transportes coletivos.

No mercado de trabalho temos al-
gurs dados estatÍsticos que nos mos-
ta* rt*r desvantagers dos negros e
mulatos. No conrércio, por exemplo,.on-
de o contato co'n o público é Íundamen-

' Acredito que nós da Pastord Ópe-
rária temos como desaÍio aproÍundar a
real sitUaçáo dos negros e mulatc no
merc{fió Oe trabalho. Temgs claro que a
consêtêfitiZaçáo libertadora nós' exige
supeiàr càda inlustiça eÍn sua essência.' 

. ACampanha- da Fratemiciade ê
certamente u"ma importante conquista do
povo'que caminha para a corstruçáo do
ReÍno. terhos ,oFriunidade de refletir
100 Sncs de opressáo e sofrimento do
povo"hegro. Neste período de penitência
convido a cada militante a fazer um
merEulho proÍundo e encarar de-Írente
aÉ raízes d,o Oreewrcêito &aial moldado
qn 

.Bo§sa$'rrnqneiias dê -pgnqar e aglr
colr nossos irmâos negÍos.

':"' : Sérgio da S. Martins" ' i,, uosbao p.o. RJ

suhsÍdÍcs
Ce
forrnaÇão

PASTORAL OPERÁRIA: COMO E PÂ.
RA OUÊ - 84 páginas ilustradas - Ç=$,,
60,00

.Cartilha preparada dentro da metodolo-
gia prática-Teoria-Prática, destinada ao

agente de pastoral e peão moüvado em conhe-
cer e iniciâr grupos de P.O. Destina-se, tam-

' . bém,.aos grupos de P.O ekistentqs. Dá gma
idéia de como nasce e se mantém urp grupo
de. P.O., dif iculdades, progresso r organiza§ão
e método. Discute a P.O. como lgreja, seu
relacbnaírento com os Mov, Popular e Sindt:
cal, e o partido poÍftico. Trata da espiritualids.
de do trabalhAdor e da liderança dentro da
P.O.

DOSSIE: - P.O.,10 ANOS A SERVIÇO
DA.CLA§SE OPERÁRIA - 1-12 páginas
ilustradas - Cz§ 50,00

" Recupera onascimento ea caminhada
daP.O. no Brasil de 1976 a 1986. Traz a his-

' tôÍia dà P.O., grandes acúnteciÍnentos, atual
estágio, princípios de açâo, documentos sig-

.nifi cativos; êntrevistas e deglirnentos.

HISTÓRIA DO POVO DE DEUS - IN-
trodução'para uma leitura da Bíblia (te
Volurire) - 180 :p{ginas itustradas - CzS
120,00

Este subsÍdio preparado pela ACO e'
CPO dentrg $o. mêtrddo Ver,.Julgar e Agir,
guer' ajudar,o trâbaihadôr cristão a ler a Biblia
a pafiii.da realidade vivida antigamente e hoje:
Mostra a participaçáo do trabalhador na orga-
nizaçáo do povode Deus no tempo da Bft,,e,
desde Abraáo até o exílio pelo ano 500 a,C.

A BíBLIA E O TRABALHÂDoR' Uma
espiritualidade de luta - 40 páginas ilus-
tradas - Cz$ 25,00I Cartilha Íundamental para se entender e
alimentar a espiritualidade do trabalhadoi en-

ATE§Ã0: Pedidos superiores a 10 exem

' plares por'livreto (exceto o D0SSIÊ),
receberão 30S de -desconto: Despesâs -
de Coúeio ,fica nor conta do compra -
dor.



l}8[oHc§+ f$§T'lHt ft ', n
Dia 9 de lanáho de 19S8 Íalecs.t am Fortaleza, CE, a companheira Maria Dokrres Farias

Borges(Dadá},vÍtimadeenterm[dadequehâmqqq§'vinhe.§€arrastandg":..,.....

Dolores, ant§a militante & Açáo Ca$lica, portenceu à JOC, ACO e Íoi uma das fundaÉ-
ras da PastoralOperárh, Toda sua vidaÍeium qxemplo,de.ErnorgoÇrig1e-, OedoaCÉg,perÍna.
nêntê a todos seuE kmáos de sangue e.de fé, nas lutrs pebq opridqs e iniustiçadqsi -qpqrá,

- rlos. Íavelados, domásücas e prostituüas.

Ao reoeber a notícia de sua partida à casa do-Êai, os militentes da P,O, partieipantes clo

curso de Íormãçâo e capacitaoão, ree$zado em Nova tguqÇu,, RJ, no mê§ de jaoôiro últlrnol e§-

sim se expressaram:

<I . :_.i -r._..r.,.:-i rr,i-_rrr../:!!"i,r'

Rio da Janelro, !,.,, Qg janpr{o,i,.,,,{988*

..,

-{>

ffiÁBTImE§ eruÜilIlffi{Is EÃ ÃrmETÃ

e ÀmAtca Latina tem um dívkla.
para ah a Africa: a de recordar, Wlo
fiÉnos, os mártires anôninps Que rnorl
reram sem voz sem vez.

É necessária uma visfu globd de '

nosso sistema que provocou a norte
'ou a miséria de váios m/fiõeq de pes-

soas, de tnO pàra cá. Pade'se dtzàr
que cerca de lN mithões dehonwg e

mulheres foram arrarnados da ÁÍrica. ,

àesde o seculo XV, para servh de ets'

cravos nas Americas, na EuroPa, nq
Asia. Deus disse a Caim: "A voz do
sangue do.teu irmfu.clama a mim des-
de a terra" (Gn 4,10).

Partiofu das Améicas,-â voz do

sangue dos atricarps, que têm em Abel
seu protótipo, sobe até Deus, Pis Para
elas vieram uns 12 a 13 milhões, sendo
que 3.600,000 vieram para o Brasil.,A
cidade de Salvador, da Bahia, é a mais,
afiôana de toda Aryérica, com rnais de
130a.00 escravos imprtados "legal-

mente", sem contar os que entraram
por "contrabando".

O negócio negreiro eH extema-
mente lucrativo. Sçgundo um hístoria:
dor africano (Ki.Zerbo), o tráfr'co nqrei-
ro rendia lucros de 300'a 804%, com

qw "o, alto comércio êurom,u canse-
guiu autofrnanciat suas empresas e
ôiar diversas indústias de transforma-

çfu, cujo surto rTarcou a origem da

' 
gnrde'indústia". Assim a famosa:"re-
wW@ iitdustrial" terh raÍzes africa-
nàà, esEria enraizada rw sangue dos .

negros.

O tráfico deixou aÁÍrica arrasada
tafiÚ.érn' rroralmeílte, pois muitos povo à
africanas corneçaram a Íazer Weri4 en-
tre si e a se destruir mutuamente para

veúer sêus cotpatiatas aos nego-

ciantês €tlropeag e paíficipar dw lucraç
desse'negócio. Qs próprios reis africa-
nos cqffÊçaram a considerar oq Pró'
prios súditos como mercadoria, conta'_
giados pe/a febre do lucro, que caracte'
riza o capitalismo.

. É forçoso dizer que a Anerica
' [ ?tina aiudou nessa engrenaEem de

avidez, lucro, anpralidade, colafurando
também com os "donos do Wdel' e
escravizando os aficanos: a'Améica
Latinâ {em'uina dÍvida a pagq à Atrica.

Quantas'negros morrerarn aqui de cas'

W, da doença, de fone? Quém o Po'
derá dizer?

. ..i
'(Cabnttário Latino'arnericano I 986

'i : '" cEHILA-Populàr,E.P.)

reunidos em um cursa de capacita-
ção, nós, trabathadores engajados na
Pastoral Qperária de quase fodcs os es-
tados do Brasil, recebernos a notÍCiaÍ da
Tua partida pam a casa do Pai ' ., | :

Dolores, muitoà de nos, somos tes-
ternunhas . da tua dedicaçáa e da teu. .

compromisso,oristão no meio &s traM-
lhadues. Tu, que senfu mrnpreerdedo-
ra do Plano de Deus pam seu Wvo, a
exemplo de Maria, respndan de forma
radical ao seu'Çhamaú e se- colo@u a
serviço dos empobrxidos e ma,rginalí-.
zados: "Eis-me âqui a serua,do Se-
nhor, faga de mim segundo ã,,l.,gs.sa
vontade.lt :j :::,:

' Nesta caminhada longa e' difíeit, de
vitdrlas e denotas, de aleEias'e'triste'
zas, está'canegada de espíito qtb nos
fortalece e nos dá a certeza de que o

Reino de Deus está qendo consüuÍdo a
partir das pequenas passos 'que'damas
na transformação das estruturas iniustas.

: ;. i:,r : . i ir .. ',!;; .::

E nesta caminhada 4§ tu oontF
nuarás. prese;nte cow sentpte esteve,
npstrando com Íeu. exeqlplq Çg.vi(4.que
a luia não pode parar. ,,,., , ,,,.,,,,, ,, ,,

Este exemplo: delvida-se so'ma a
muitois'exe'mplos de'comp4nfpfias nas-
sos que tiveram de dar:a pró@à virla
pela causa do povo trabalhador, mos-
trando assim que q uida vence a àbrte.
Que um' dlà' tadoÉ"iiós" ios,' eneiintrare-
nws para,aàlebiáá rima:iã,,da pona

escothido wr Deu?:, 
,,,,;,, ', 

.", 
,1.t,1 I

Alegria no Çtçto Hes§qEcr'Íado.
,: rit:., "-. :rr _ :. . .':.-., '

Pastoral,'Aperárta da'.' CE, Pl,

MA, AP, AM, MT, PE, RN, MG, RJ,



FtlnlntÇ[o: EsG[tD[ilTE ExPEnlÊilGl[
Duranle Q rÍ|ê§ de janeiro de 1988,

35 canpanheiros de todo o Brasil'parti-
ciparan, em Nova lguaçu'RJ, de um

curcs de Íormação realizado pela Pasto-

al Operária Nacional.
O curso teve a§ seguintes etaPas

de conteúdo: Bíblia, metodologia do tra-

balho da P,O., eÇonomia política, políti-

cA sindicalismo, teologia e no final uma

sÍnlese metodológica retomando a dis-

crrsão do mês todo, Além disso, a con-

vivêrria, as discussÕes, os baTe-papos e

oremdo§ proporcionaram reflexÕes a

mopeito da cultura do trabalhador, do

mlaeionamonto interpessoal e do papel

Oa P.O, (eeuE objetiYos).

O obletlve do curso era Parlir Para

rma Íormçáo mais sistemática e globa'

lizanle doc tnilitantes da P,O, Avançar

na cCImprcensáo da nossa realidade e

ao m€§mo tqmpo aproÍundar a discus-

sâo Egbre a sontdbuiçáo da P,O' (en-

quantq lrabalhado.res cristãoc) Ro pro'

eeqsq de e$strução da nova sociedade'

Este gbietivg, na nos§a opiniáo, Íoi to
talmentq atingido.

LçÔES DO ÇUR§O 
I

'' 1, Exigtç uma grar-rde diversidade

eullural e de qaminhada entre as várias

rcgióes, Assim, para nos aproxim.armos

e nps enlendermoe na lutia, é Íundamen'
tat a realização de expedências da for'
rnqçAo a nível naclonal.

2. A ÍormaÇão sistemática atinge
poucos militantes, mas sem ela diticil-
mente avanQaremo6 na nossa luta. Tam-

bém. náo podemos colocar todo mundo
rp mesmo bqrco. E urgente desenvol-
vêrmoq um trabaÍho de Íormação em ní-

veis diÍerenciados.
3. Fip do mês. Final do cutso. Fi-

nal da Íormaçáo...? E claro que náo!

Precisamos ter um processo continuado
de Íormaçáo, de aproÍundamento, cada
vÇz mais voltado para a área de atuaçáo
de cada militante.

4. MISTICA OPEFIARIA: Íoram da-

'dos alguns passos no cultivo da espiri'
tuêlidade operária. É preciso avanÇar
mais, celebrando nmsa luta, trabalho,
vida. A F.O. preciga contribuir no cultivo
desta mística.

^SS|I|ATURA 
ANUAL - Cz§ 2OO,OO

â§sliltTuBÀ oEAPolo - cz$ s00,00
A PART|R OE t0 A§§: -Czi 160,ü)
PASA O EXTEBPR - U§$ 10.
AVULSO-Cú 20,00

.Fnvla rur oonlrlbulelo paral
tEcncr sAool{AcroNAt
DA F/TSToBAL OPEBÁFn

5. A construção do Homem Novo,
da nova sociedade só se dará cultivando
os novos valores no dia-a-dia de nossa
mi{itância.

6. A importârcia da disciplina, da
responsabilidaUe e do respeito à cami-
nhada de cada um.

7. A dimensáo culturaÍ ío trabalhd-
dor precisa ser aproÍundada e melhor
explorada no nosso trabalho de cons-
cientizaçáo:

B. Em qualquer processo Íormativo
e de luta precisamos exercitar a demo*
cracia operária, isto é, estarmos abertos
às diÍerentes concepçõês e pCIpostas

9o'
ern

lhadora.
O nosso

do polÍtico
portância..

para entendê-la a partir da ótica.do ou-
tro.

9. O curso evidenciou que o rela-
cionamento e a convivência são elemen-
tos Íundamentais a serem levados em
consideraçáo em qualquer atividade.

Quanto ao objetivo Íundamental do
cuÍso que é melhorar a prática dos parti-

cipantes e conseqüentemente dar uma
melhor contribuiçáo à P.O. e à luta dos
trabalhadores isto só poderá ser analisa-
do com o tempo.. 

Trinta dias de estudqs;. reflexões,
Dias inteiros seguidos, quentes,, muito-

J"\fi" J" ?*,fr L
Curitiba, 2l e 22 de 'fevÇreiro de BB

Nós da comissão Estadual, reunidos em c.uritiba nos dias 20

e 2l de fevereiro, estivemos analisando a situação pôla qual pas

sa o PaÍs. DesLa análise tiramos algumas conclusões que.. acha-
mos importante passar para os companheiros que e9tão empenha
dos na 'luta de organização da classe 'trabalhadora.

O qromento alual é preocupante. A crise generalizada. Nun
ca na história, o PaÍs se encontrou tão desorganizado como ago

ra. A recessão se apfofurrda, o desempreg.o volta rondar a ca-sa,

dos trabalhadores, o custo de vida aumentã a cada dia e os sa-
Iários nãd. acorrpanham a inflaçãô. Nunca o salário mÍnimo na.
sua história foi. tãq baixo comQ hoje. Não há direção polÍtica'
não há direção ecbnômiça, corno consetiuência a população se

encontra descrente e não dá sinais'de reação.
Enquanto issg, em BrasÍlia, longe do povo, os Constituintes -

iesponsáveis pelas novas leis vêm golpeando os interesses populà

res como: redução da jornada de trabalho, estabilidade no emprl
."to..n" ,giári", tio aias para gestantes. horas-extras pagas/
dobro, e, ameaçam também as eleições deste ano.

Sarney govetna com os amigos e mente para o povo dizendo
que sua administração está voltada Para o social. Divulq.a ?.:t":
sivamente uma campanha através dos ministérios onde diz "tudo
pelo social', mas todos sabernos que esse governo.está cercado/.
pelas corrupções e pela impunidad":_Y^ottoy.. a ajoelhar-se diante/
do FMI, ehtr-egando nosso dinheiro (150 milhões de dólares) e ri
quezasi que'são frutos dó suor dos trabalhadores e promete me-

didas impopulaies. fssa conjuntura reforça a necessidade de nos

empenharmos cada veZ mais na nossa luta de organização.
Temos que estar dispostos para o confronto. A nossa tarefa/

é rejeitar o clima de apatia que existe entre os trabalhadores,/
f exiqiOo .de nós uma postura profética de semear a coragem, /
força, fé, entusiasmo, audácia e ousadia. A única alternativa 1-'
ra â cr,ise é o fortalecimento da organização da Classe Traba -

trabalho no movimento social, gruqo de base, parti-
e movimento popular em geral, é de fundamental im

FE e FORÇA NA I-UTA:

Em 1988, todo empenho: "

na formação de grupos- de base 
-

no fortalecimento do movimento sindical combativo
naparticip.açãoconscienteeativanoprocessoeleitoral

COMISSAO ESTADUAL - PR

I
Í

Av. Por. Kenrcdy tA61/1 1

25,020 Duque dê Caxia§ . RJ - tê1.: 771'3/,59



TOONOMII I I
ENCARTE BOLETIM DA CPO NACIONAL FEVEREIRO 1988

GEilÃRIÍI DÍl BBISIL [I{Íl auÍlÍl
rtes observaÇões:

- 0 futuro que prcjetamos é uma extrapolação das tendêncÍas hoje dominantes.
Mesmo que alguma coisa mude este movimento, ainda assim, o Brasil do inÍcio
do século-XXI guardará muito da feição de agora. Somente uma transformação
estrutural' (se acontecer) traria feições noúas

Quai.quer projeção corre o risco de não acontecer devido a mu.itos fatores
não previsÍve.i.s. Estas limitações, entretanto, não Ínvalidam o esforçc
de pro-ieçã0.

ALGUMAS CARAGTERíSTICES
BÁSICAS DA ECONoMIA BRASILEIRA

O PaÍs experimenta gm processo de
desenvolvimento capitalista que se qualifiéa
por um crescimenlo econômico acelerado,
voltado para lora, sem distribuição de rendas,
quer dizer sem preocLrpações sociais. O ca-
pital se concentra nas mãos de cada vez me-
nos empresas, é o que se chama de "oligopo-
lização".

Assim, na agricultura cada vez mais
milhares de produtores (cÍtricos, gráos, cou-
ros, aves, cana, tomate, uva etc.) dependem
de um número reduzido de processadores,

esmagadores, de um lado, de Íornecédores de
insumos, de outro.

Algo parecido acontece com a chama-
da indústria"de bens de consumo duráveis -
dos automóveis a.computadores passando
por eletrodomêsticos e eletroeletrônicos.
Neste caso, os Íabricantes de componentes
dependem de um lado das montadoras ( in-
dústrias "terminais") que são a minoria e de
outro dos Íornecedores de matérias primas
básicas (aç0, metais, produtos gumicos, etc.)
que são poücas estatais e multinacionais.

Nos" exemplos citados a agi'icultura e

os Íornecedorês de componentes encontram-
se espremidos entre dois setores oligopoliza-
dos que determinam os preços. Conseqüên-
cia deste processo: §ão obrigados a elevar
sua produtividade melhorando sua tecnologia,
ou seja, empregando menos mâo-de-obra.
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ÇÃo Do PAis

A partir dessas caraclerístiscas bási-
cas da economia brasileira podemos concluir
que:

- O crescimento para Íora continuará
provocando a expansáo cias Íronteiras agrÊ
colas e minerais;

- A indústria de ponta (inÍormatizaçâo e
robotização, quÍmica Íina e biotecnológica)
continuaráo crescendo assim como o com-
plexo industrial militar com a indústria de ar-
mamento e energia nuclear;

* Terá prosseguimento a intensa mi-
graçâo e urbanização da populaçâo;

* Tambêrn, devido à concentraçâo de
renda, o mêrcaoo interno eontinuará susten"
tado âpênas êm álguns "bolsÕes" de consu.
midores (ôlâssê mÉiiie ê aita), prlneipalmentc
des grandos oidarlos. lsto é, devê êrêsoêr Õ

mercado rnterno dê hens de consumo soíisti.
câdoÊ €m oFoBiçàÕ ã bêns eie consumo de
mâ§§â§,

Outro Íator iÍnportântê â dêtêrmlnar
a'feiçâo do Pats será a execuçáo dos proje.
tosr sislêmâ Íerroviáris norte/sul, Íenovia ia
produçáo (Mato Grosso do Sul/Paranaguá) e
a hidrovia Foz do lguaçu/São Paulo e Foz do
lguaçu/Buenos Aires.

A Ferrovia nortelsul ligaria a Região
Sul/Sudeste às novas Íronteiras agfícolas e
minerais do Centro-Oeste e Norte, e prova-
velmente Íària do ltaqui (MA) o principalporto
de exportação e ipportação do País, porque

êstá multo mais próxlmo dâ Amérieâ'dÕ Nort6
6 dâ Europâ, A Íerrovia da produçáo ligando
Paranaguá à Miranda no MS e daí à botÍvia
com ramâl pára Foz Ê A8§unÇà0, c a hidrovlâ
§âo Pauio/Buenos Aires, eônstituiriám um
sistema de integração da Bacia do Prata, de
alto interesse para a indústria brasileira. A
Bacia do Prata é a região mais indusüiatizada
6 populosã da América Latina, e a sua regiáo
central seria o Oeste do Paraná...

coNSEOÚÊNC!AS SOCtAtS
DESSE MODELO ECONÔMICO

Em torno do final désse século - ou
seja daqui a pouco mais de dez ou quinze
qnos - o Brasil terá 85 a 90% da sua popula-

çáo vivendo em cidades. E 60% desse moh-
tante vivendo em cidades com mais de 100

.,nr try@Í.ço. r§H, queÍ (xzgr gnrg lõ e i}o
milhoes estaráo vivendo na área rural, en-
quanto de 150 a í65 milhoes nas zonas urba_
nas. A populaçáo no campo que é de 37 mi-
lhões, poderá reduzir-se à metade.

Outro dado signiÍicativo é o aumento da
populaçáo economicamente ativa, ou seja da
Íorça de trabalho, da necessidade de empre_
gos. Enquanto em 1995 a população econo_
micamente ativa era de 4Ok do total, no ano
2000 estima-se que seja mais de 50%. euer
dizer, a ÍorÇa de trabalho deverá crescer de
55 milhoes de trabalhadores para aproxima-
damente 90 milhôes. Essa perspectiva, aliada
à intensa automatização cia economia, Íâz
crer que o sub-emprego continuará sendo a
válvula de escape, e os sãlários sofrerão
pressão para baixo.

A destguâldadé regionâl deverá persis"
tir;

: SP deverá mantêr ê até âumêntãr sue
partiÕlpãçáü Râ êÕÕRomiâ brasileira, lsto é,
38o/c Õu máisi

: R:J, MG e FS, que reprcsentam hoje
29%, doverâo r6prêseiltâr j*ntos 25ôloi

..-- _10 PR e a HegÍâr Centro.Oeste (MS,
MT,'GO e DF), deveráo experimentar grande
expansão;

- A Região Norte, incluindo MA, tam-
bém terá um aumento na sua participação na
economia brasleira;

- Quanto ao Nordeste, apesar da retó-
rica cÍicial, nada garante que tenha um cres-
cimento superior à média nacional,

ffi
\ EM sEGUIàa -RoA. )

flffi
lÁeâ€

CONCLUSÃO

ConcluindÕ, digamos que essa seja a
expansâo mâis géral e natural do modelo
econômico brasileiro. Essa situaÇão, como
dissemos só se alteraria em virtude de deci-
soes políticas, e ainda assim relativamente
porque íáo se muda uma tal estrutura rapi.
damente,

É claro que o i$inamismo de uma tal so"
credade geraria lmensas forças sociais que
procurariam se Íazer expressar soctalmente.
Assim, a massa de assalariados urbanos e
rurais deve crescer sigàificatryarnente. e poli-
ticamente deve aumentar arrepresentaÇáo
das diferentes Íraçoes emergentes ,da bur-
guesia e das grandes massas urbana§.

Everlindo Hencklein



À Ex':cutiva lrTacional da Pastoral operária está nrull Droeesso dedlscussão'tla contfi!:uição Gue o Borerim oiã"i"ilii*ã I.""rte e o cpo rn -forma éstão danclo nar:a'a. carrinhada rya 
-pastoral 

ônerãria.
í'orr a avaliacão desses três -.instrumentos fornatlvos ê informa-tirros rtrtÉ\rârn..,c anerçei<--oá:1os e t"i"á-iãn, cada vez rnaÍs próximos dasno§sas di-settssoes do <ria'a--dil.- Para tãzer avanÇar esse Drocesso precisamos de sua sii:cera conrribuição avariãnã;-";r;"ã*rrIiãi";-;;;i*íào 

"r;cÍcstões.

C?)- Seeretartadt ltacionaL
A». Pres. Kewtedgu LB6L - SaLa 0B
A--q20 - Duque ,-'"e Ca.rías - R"T.

--

1) Os arti:.ros r1o Bol-etim estão resr:ond.endoÀsseml:Iõia l:Iacional? Sim ( I ' -llã; 
(

5) líumere nor ori+ern de interesse os
sam a você e seu c{liu.po:( ) Editcrial
( ) ArticJos infnrlqativos( ) \/irra 6a Po

AVÀLTANTO OS SLIBSÍDrOS DA PO.

Par: isso resccnd.a em gruno ou individualmente ãs questões:

às orientações e decisões da) Por quô?
2) o ed-itorial está-expresiando, d.e fato, o posicionamento da pastoraloperária rl.iante dÕs*.f611-:s7 sim ( ) lláo'('-i---*;ãI'.{,raa
3) Em <1ue o R'rletim ástá ajur{anco na sua reflexão e camlnhada?
4) No seu entenrler, a sessão "urn pcucc rj.e.Irrossa Histõria',:( ) devc cofe5 esnaÇô a artions rnais de fundo( I õ nrioritãria', ,1eve cônr.Jyr11;_, lurruu

( ! está aiurcàndo o nessoa.! r,ca n.O.

artigos do Boletim gue mals interes_
[Im pouco <le Nossa Histiãria
Análise <ta conjuntura
Àrticlns +orrnativos

6) Há Cois an^s ê rreic o Roletim torqou nova forma, clj_ante ràisso responda:ô a.r tananho das rnatérias elas são:curtas
rn6dias
connpridas

' ouanto ã cliacrramacão (distribuição <1os artiqos no jornal) flcou:
( ) feia
( ) nesada, cansativa

, Quanto ao nümerc, de oáoinas , 4 ná-cinas , é:
( ) poueô
( ) demaÍs

. Quanto às eores (;.rreto e vermelho) , elas I( ) tornam o Bol-etim rnais oqroaáú.i-'( ) são disnansáveis( ) rJevem pornanecer

()
()
()

o ao papel usaéir na e.,nfeeeãc do BoLetim, ele ê;bom
razoáve1
nássimco deveria ser melhor .

7)a
(
(
(

. Quant

Seu ver, o Boletin
) formativo (articrôs
) coni untural
) in-fnrtnatj"rro

dcvetiia ter um caráter rnais:para_ estudos)



Oual a sua real inf;ressão dn Bn,lef-i,z,n?

SucÍestões e?e temas nera e Br-,1etim.

Outras sucrestães l?ãra rnelhorar o Bcletl_m

o Boretin ã licl-o (estud.ado) . ern narticular ( ) eÍn qruD(-as ( )

o 'CPn rnfotna est,á a.L.inc,'indô seu objetivo de aqilizar as informa -eães rrê Dô. 'ê êo FÍunêa ónerárioa siá- i-l Não (-i--p", c-ruêa

C efrO inf;orla qst,il sendo 'ôttf Dara vccê? por quê?

Oue crÍticas vocâ f.az ao CpO Informa?

Qual a sua rea'l ir.nnressãr: dr: CpO fnforma?

Oue suqestões vacê ter.n. nara o CpO Informa?

o Encarte lrÍvirre. Rxterna nuis ser uma. tentativa de formação si.stematizar-la a niffi*i*ãerepcls de hase. Res37encla:
-- Ele^atinqiu seu objetivo? Sim ( ) Não ( )-' Vocâ estr:dou este encarte? Sim ( ) Não a i"' Fste estudo fo-i-: em partieular ( ) em- grupo: ( )

Qual ii sur,. ::cai im-rressãa dn llncarte?
L'evetnos conti nuar eô!r! en-eartog senelhanteS, OUtfod temas, no BO-letim?Si:,ri) ?'ã^() prrquô?
Se ach;'t rri':Ê devertos continuar coÍn o encarte suqira temas para eIo.

iíli Trsta avaij ecãr-, fni feita: j-no.ividualmente ( ) em grupo ( )
-- I;iiinefr) (,,: ..Cu;in<"J i:iliít aVal-Íafam "

i9) oue;n resnnniru .is nercruntas nertence ã p"O.e
Sirn ( )

r-1i ' 1l'(:íJ \ J

?[J) irncâ e:;']..ari-e dil;r.,1;l:r-. â cr:]a!>nrar manrlando matérias oara o Boletim?
S:l-rn ( ) l.lãrr ( )

8)

-q)

10)

11)

1?)

13)

l4)
l_s)

16)

I ll

2l-) você estaria dis::csio(n; a particinar de uma camnanha nor
assi-nai:r:.ras do Bo].etin? Sirrr ( ) IrIão ( )

novas

Dad"os <3a. nessod cÍue e::icarnii:i1Õu e avaJ_iação:-' ..:..,..,- .'-- 
----5-

i,iolffi PROFISSÃ0 ... .. . ô ô.. ..
Tn^l'r*' " GRA"U IIE ssru'oso---ô.-....-.. .....
SEI:'/feO ôLrI PFHS'fA nll-niTll"o IA P"O": oooooôe .c.....oo.o.ó......â....

F:l'lD.s Fua .."...No oooooêo....BAIRRO .§.ô..ôoc.o,..
CEP"3 ooo CInAnF o..o..o6.o"FSTADO.ô.co.... FONE.cooo

ava3-iaçãc at6 final de abrtl oe lgBB,ÀTENCÃC s l-.)evolver esta

Duoue de Caxia.s, 08 de março de 1988.
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ANO Xt - Ne 50 comissão ilacional de Pastoral operária - linha I - setor leigos - CNBB JANEIRO 1988

t--I IGÍIBDI BRI§III
I 0 mago da ditadura, general Golbery, bem o dizia: I n- -/fr|,.SortenoSSaqueaesquerdaédividida!',.-|Ill

I ".0á?,9:ü"#iii#,T.]iT[il:.:i1il,'HÍi3ff'q3i I I n ún,o^tn sor4oç Nís | [I pe em golpe fosse derrubando os anseios, as conquistas I |1-_ _-l

l t*tiii-#,,*5gç*tr,3.ili$:i*tr$ l

I mos a maioria e nos uninmos, deixando de lado o que nos 
I

I divide. I COP e mais 13 entidades sindicais nacionais, 28 Íedera-

I . Assim, dia 3 dg dezernbrq dia do golpe d'o Regimento -l ç*, 47 entidades popularàs, àt associgções profissionais,
I lnterno,nasceuemBrasíliaaFrenteNaciona! deEntida- | tllsindicatos, llentidadesdabociedadêcivii delgesta-
I des Sindicais. Dernocráticas e Poputares. i Oos brasileiros.
I Nâ oportunidade 338 entidades de 19 estados do Bia- I

I sil iançararn o Mahitesto à Nação brasileira: "A Mdorla i

l' somos nós!,' i ACORDA BRASIL, ANTES QUE ACABEM COM VOCÊ

i - Denunciam.o. terrível golpe do Centrão modificando o | ção/descrerça), dia 12 de janeiro de 1g88, a Coodenaçáo
i Tegimento 

lnterno 
-do 

Congresso Constituinte para impe- | r.rãciãrãi,-r"ilidà em Brasitia, larçou a patavra de ordem
; " 9jt 

qr: reiv.indicaçóes populares sejam consignadas na i "Acorda Brasil - Antes que 
"caOe, 

com v@ê". E a organi-' \or.roonstituição; - i zqâo de uma manifestação simbólica nos primeiros-dias
alertam para a urgência de uma resposta do povo: "se I o.à votaçõei ;" É6ã;ããcó.íúriÀte. uma correntê p6"
náo articularmos imediatamente a resposta da maioria do | ;ud-ffiã p*.rç" birãrõ.i* .inãi.ãi., prÉã"ãiãã-
pgvg às manobras desta minoria, estaremos na eminên- | des publicas, artistas, junb ctr o povo, que cerque o Con-
cia de ver aprovado um texto constitucional absolutamep i gresio Naciónal no aiá + oe tãverei'à, ãbártir oaJ'io norras.
te em desacordo com a vontade majoritária da naçáo"; I Uma manifestaçáo que demonstre:

_denunciamque:,,Esiáemjo-goalegi'timidadedanovai-airsatisfaçãopopúta,;
Carta Constitucional. Uma Constituiçáo que não reco | - a unidade do movimento sindical, popular e democrático
n'F"erespeiteosdireitose.asaspiiaçoesdo'poV9br?.|*,õüãLint.,,.,esdopovo;
sileirÔ, não merecerá o resppito e o reconhecirnento do | - a firme disposição de náo aceitai uma Constifuição quepovo"i I não consagre os direitos sociais;* "repudiam o servilisrno às elites dominantes de parcelas I - u, ponto-de partida para nor/Éls franiÍestações a nível
dd parlgmentares e apoiam aqueles que duramente vêm I nacional.
susten'tando os interesses populares na elaboração da

ConÍorme o Manifesto, estas entidades decidiram:

lh?.!ça.da coordenação Nacional, para articular a luta le | ;ã-il;.;à;"ú.;ã;ià.õã*tiirüio \À;-;;
calizadamente". I' articular à Frente Nacional, vanos estar atentos a qualquer

" - "Organizar formas cie lutas concretas e imediatas como i il;"çá"Jà'.rrrgen.iã""rútonacionat.
maniÍesfaçóes, atos púQlicos, painéis, pichaçóes, enter-
ros simbólicos, denunciando nome a nome os"parlamen-
tares que voiãiu-.ónirá oà intã,"rrã. ôút"rÃl 

i-" - 
I I A secretaria.-Executiva da Frente

O Manifesto termina marcando o Oia iz Oe Oezembro I I organizou um plantão na sede da Fede
como Dia Nacional de denúncia I I ração Nacional doo Jomalistas (Íones

Assinaram o manifesto CGT, CUT, CONTAG, CO, I I 61-1792).
rrrÁr.i 

^,Àrnrc\ 
r.-o "--^rn, r rÀrr 

^TD^ ^ÀrÍr ^^rr? 
l ]

A NlAtoutn sot4os nísl

to importante. Agora será deÍinido o conteúdo da nova- Fundar a referida Frente Nacional, com uma Coordena-
_É- À,- :__-, -...- _ ô-,.--!_._:- F..-, .r:: _ I Constituiçáo. O golpe do Centráo ameaça.anular os avan-
çáo Nacional e uma secretaria. 

lxecutiva.^ -^- -r--:--:- I ;o]!iüffi; .Jõ,í"iiiaããã'§ttil-ã[Iãçâ,'-'- "Propor a orsanização,:1,.:91-".-!119,:,!1t-plTglt [ '-- --ánorà-orãúã-* Ã*.r. roçà. iara nao desper-

:l**',:lr:1t1119?,::r:tê,'-'":'lHlT i,::I:' 'I oiç"-ã;;;dô;;ii; .ré;s;'à'ilJü";;" il;;



ür E& s ZZd€ noü€mbío dê ígB?, . **,, Àrrn l* r*r";;**;- - - - -
&onrsoâu np Rlo oã-jã*iõ, õoüã e assumindo as sum turas c' Fonrrçro

,ãíüâ" §rHã !;6; ü d;âã: o Resgatar o projero do cdsro Libsrrê, '' t;*"or 
íotmaçâo §i.rêmálicâ íro§ ÊB:â"

Héia Naclsnai da Pastoíâl Opeíâla Ec" dOr 
- 

" ãÃrir**.ss â Í6atizâçáo. â nivstnacroRat.

Mar§i(€il- bispo de ltacoatiar*AM, so T1,cÍ13 pq'a igúS e régonars
mBhdü §8 possoa, o As equrpes oe íormação rem coíno lareíâ

lnleâOu*e a AggerflHda CeiebnandO A ASsmbiéia doÍÍniu ccrno. tarcÍas íornêcer subsrdios pe'a á P.O. de todo o

ccqn- eaàÃ-;*trdo Éi upr.Ientuú-d ""-- -* túoe.csínirÉriCI: dâ.P,o. sêit vâloÍizeda â

,oeEtaca# ú* iÀo-*anãaÁiã nâcâ,Íri- t.troutnrsrtopopuhr "conttbuiçâo"histórlcE" do negro ns lulâ

ã;;ã;É,0.Hil;Ôhcentivarsíoítâlêcêf'gBÍânlindCI§Uàâu.pehfibaíaçâo* 
íü pri*"it oià ciu 20, c,ontenoo tonoíila, as oÍgânizaçôes dos negrôs. os t 

9ryt Íêgi-onsl e dhcese'elabore seu plano

com ê assemorla dJ#r#ü;.?ü; nrovlmsntos ccmunitáiios, 
", "sói"çou- 

de ÍormaÇào

ccu gr*oÀ t*án*Êm e edr.rcador pe ds moredores

pular), a partir au uná]*ia"-conlráúá I Fortalecâl e, lticulu a discucsâô políüca 7' Fll[çü
a AseÉflnbl&ia bu*cou lwantâr oe dca. rts môvlmântos Jrypulefâr: iritroduzlr I . Na.Ínodqe do possÍval, cada regbnallaça

.fi0*-colseados à classa trebalhâdore quâstão d8'ÂNAMPO pÍoietos íinencôiíos unilicados

N* segundo diâ, dia 2!, a {ssem, " 
Recuperaro'oÍrâlse€':cglturaregint :;::.Í§ffir:i?ffi;X,l:'Slf"f'.f

Héia avaliou a caminhada da lgreja e da l lhfinmto políüoeEconónrlco bdo prcgressivamente
'P:Õ. Levantou os avânços e Íorças, c
r*#@. §:íi'âqu€*a§ e as coritradiçôeo Oa
lgrela e *ja P,O. junto aos trabalhadores,

,e 
suanto à organizqão intema de P.O.

PLATEdAMÊruTODE IO88

, m o tercêiro dia da n, a WAr U
dscussões dc Regionais e estadc, a
Âssembléia deÍiniu cono oUcUrc gprl
da'P.O; l

"Ganlnhando püt' t onüuçb
do Relno, qusÍeno! oonü5uf dücld-
Yün€ntê, he odrltruçb dr rpvl ro.
dedad€, p*tldpatlve l$rttüh' dc:
mocrátlcE flurdlíq tcn dmoa
t{osso lnstrumsrto prlndpC ne!!!
'onstrução é a lgela l.5rrE povo dc
Deus que canlnha na qual slgqn o
lhnenr iúovo e a Mulher lúonq mte.
ttpaço dessa mesnr Nova Sodcd*
de e do Relno."

DiretrLee etá o al!9 200Í

e AsseifUtéia corcluiu corno dire
üizes orientativas para a atividaiJe da
P.O. até.o ano 2001:
o Realiz4áo da Reforma Agrária e da. ReÍorma do Solo Uôano
r, Resgatar a cultura popular e aceso à

cultLr4 educação e lau;er .r Fortalecimento do Morimento Popular
' (índios, negro§, mulheres)r Organizações-da classe trabalhadora
. (sindical, popular, políüca) democráli-

câs, comunitárias, cornbativas, &
. massas, autônornas, autênticas, de

classe
a Éã"i" PolÍtintr P.r^,1o, Strialicta

r Nas oleiçôes 88, prbrizar as el€içôqs ín -
nicipâí§, com atifude crflica, ssm criar ilu"
sôes anlrs o§ trabalhadores

I Populâriraí o resultado da Coslituinte
r lnesntivar o engaiaÍnêntc partidárb
r âprofundar o estudo das eausas e consê-

güâneiae da DÍvida E$ôÍna

3. hvimcnta rlrrtil:rl
r Fodalecer a luta do sirdicalisnro autântico

e conbativo, especialrnente das oposÇôes
. AiudaÍ na campanha de íiliaçáo à CUT, ar-

ücuhr as pastorais aíins; aludar na pÍepe-
raçâo do Congresso da CUT nas basec,
para uma participaçáo consciente..É mOi-

cado participar da.ehboracão das teses. É
ngcessárb laÍnbém acompanhar asroulras
ognlÍais sindicais.

o Dlscuür o sindicalisíno autántico, imposto
siírdical, a estrutuÍa sindical (a êxistente e
a que queremos)

. Padicipar das maniÍestações do le dc
ilalo

6. Eclerlçl
r lnlensiÍicar a mística dos trabalhadorg§'ur-

banos. lntensiíicar à incenlivar a realizaçáo
das Romarias dos Trabalhadores

r Levar a lgreja a porcebeí a impoÍlância dos
:lrabalhadores urbanos,'b incenlivar a ogu.

- 
pação do espaço na lgreia (conselhos die
cêsanos, paroquiais)

o Aprofundar as raízes negras, resgatando'suas lutas de libeíaçáo (Campanha da
Fratêrnidade). Ampliar a pafticipação na
pastoÍal de conjunto, deslacando as rela-

çôes com as CEBs'
r Fropor que'a Campanha da FratdrnirJade

se eslenda por dois aros

5. Ogrnlzação lnbÍnr d. P.O.
r AJregionais intensiíiquem o contato com a

Nacional
r Discuür a possibilidade de que as Assem-.bléies 

Nacionais sejam realizadas de 2 em
2anos

r Decidiu gue a Comlsaáo Nacionalpasse a
chamar-se Coodcnaçâo Nacional

I Elarror âê ÂGIrrrfirrâe iae raaianaic

A Assenrbléia indcor.r os dies e g
e 4 de dezembro de.1988 como data da ,

próxima Assembléia Nacional. Fleíeren-
dou a cornpooiçâo da Coordenaçáo e da
Erecuüva

Um dos mornentos Íortes do en-
contro Ícli a celebraçáo do Donringo oft
de c Regionais, além de oÍerecerem
suas lutas ê espeÍarças; íêariímaram
sgu ÇgrnprOrnisso cqn o aranço da P.O.
e, consequgnlemente, com a corEtruçâo
daNorra Soci*rade.

corraosrçÁo oe coonoernçÂo ril-
CloilAL

R.SUL - OldeínaÍ F. Silva (RS)

:- [fátio Cachinski (SC) mdr I rno
- Bonsdlb da Sllvâ (PR)

R. CENTRO - Lourdes S. Arúnde (SP)

- Severino G. Barbosa (FtJ)

B. LESTE - Josá B. Sobrinho (GO) rnrlr t
rno

- o Regional cleve indicar mais Í
B: NORDESTE I - Harcldo G. §ih,a (Rll)

Luís Tenderini (PE) malc t
ano

R. }.IOFOESTE ll - Choro C. Sorza (CE)
malt l ano

- Edivaldo B. Maia (Pl)

n. NORIE - Vsldsvie lviâilirs (AM) indhada
po$edomenle

- D. Cláudio Hurmss (SP) Ebpo assiíenl€

coupogçÂqD ErEcutvAMcpilAt

Âil Albe,ti (SP)

CarlosAugusb (SP)
Chero C.S. (GE) I rno [bcndo tlord.íê
Josó Albino (SP) nrlr t .no tbondo
J. Dari Krein (PR) rnrlr I uo lbrndo
J. Eustáquio (MG) mdr I eno
Joáo Lima (RJ) mdt I .no
L. Carlos Volcan (Frank).(ES)
Maurílio J. Coetho (MG) mrli I rno
Pe. Agodinho PretD (RJ) as. necional
Pe. Fogério Cunhe (irc) es. necionsl
§uplcnir: César §anson (PR)



zErERtffi
Z*{erina, fi€§râ esçrêva, fugiu

para o quilornba da Arubu, situads
na Üabula, ent SalvarJor. Êm lins
da '!826, quando as farÇas plieiais
clestruÍram o quilçrn&l, pia lutau
valentem*.nt*, esílnnal/endo ssu§'
mmpanhairos * eornpàn/rerrias @re
resistir alé ç íirn. Foi presa de arco
e flecha na máa, imprasçionando a
todos pela sua bravura,

O exempio de Zeferina nãs íoi
esquecido, dres eonflr:ua vivo ern
cada rnuther negra, à qüat a sacie"
oade recusa os ciireitos n:É,is el*
ffentares e qae mesff§ assim luta
pela consüuçâo de uma nova *
ciedade justa e iguaíitária.

Hoje, ffimo nÇ passado, á
opressâo permanece. E no dia-a-
dia as mutheres negras denwns-
tr?m sua capacidade de resistén-
cÊ.

Empregacías domesticas, faxi-
neiJas, babás, lavadeiras, mulheres
negras que trabalham para o seu
sustento e de seus filhos, apesar
da desvalorização que a sociedade
impoe a sêu tra@lho. Operárias de,
gauca especialização, seruentes,
garis, bóias-frias, .vendedoras am-
bulantes, mulheres negras .tentan- :

do sobreviver em ocupações de
baixa remuneração.

A exigência de "boa aparência",
ainda tão Çomum nos anúncios de'
empregos, exclui, sem sutileza, as
trabathadoras que não arrespon-
dem as padúes de beteza bran-
as, impstos pela srciedade.

latorixás, vendedoras de acarajé,
amas-d*leite, mulheres negras
responsáveis pela manutençfu e
transmissão dos valores culturais
da raça negra que, àpesar de dis-
çiminados, muito influem na for-
paçáo da sociedade brasi leira: 

" 
nos

Grups de Mães, nas Associações
de Moradore,s, nos Sindicatos Ru-
mis e lJrbano,t nos Círculos bÍbti-
oos, mulheres negras tutando para
melhorar as andiçÕes de vida e de
trabalho.

Nas entidades negras ptíticas e
cultufai s, mu lheres.lutando nntra a
discriminação social que impede a
participaçáo de sua amunidade
nas esferas de Podei.

. (Calend*io do Pow Latirp-Anpricatp
1 986 - CEHIU-Popular - E.P.)
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A indicqâo de Maílson da Nóbrcga
para o rninistério da Fazenda corctitui

" p€ça importante no esqusna que Sar-
ney & Cia. (c anigm do peito e as eti-
tes de sêmpre) estáo montando con vis-
'tas a assegurar o mandato de cinco
ams e, com ele, a corrretizaçffia
"transição" conselvadora. Esgotadas as
receitas "milagrosâs" dc planc Cnza-
do, Sarney e'as elites brasileiras têm em
mente um plarn simples e eficiente.
Vejamos.

Maílson já anunciou que o Brasil vol-
tará ao Fundo Monetfuio lntemacional
(FMl) e que esse organismo "não é o
mesíno" de alg_uns anos atrás, quando
o<igia a recessão como medidá "salva-
dora" contra a inflação. Na verdade,
sempre Íoi extremamente Íácil irara adi-
tadura milítar brasileira atribuir ao FMI a
culpa integral pela recessão. O Fundo ii-
nha (e tem) muita culpq no carlório; con-
tudo, somente executavá (e executa) as
decisõês do grande capital,(os grandes
industriais e comerciantes, os banqudi-
ros e os latiÍundiários). O capital decidia
os destine da economia. Depois, basta-' 
va "ir ao Fundo" e culpá-lo de tudo, co
mo se o Fundo pudesse decidir tudo e' os capitâlistas Íossem inocentes -vítimas
das maldades do FMl, De posse desse
"raciocÍnio" grosseiro, tratava-se de repe
ti-to àtravés dos'noticiários da TV Globo
e dos prircipais jornais da classe média.
O cenário estava pronto: pau no FMl,
pobre goúerno, pobres caçÍtalistasl

Agora, con o retorno ao Fundo, o
(des)govemo Sarney .acredita que c
lrandes ba;'rqueiros no exterior. d arâo lw
verde para o retorno do investimento es-
trangeio ao Brasil. Este, porsua ve,?, s&
ria o sinal que indicaria aos'grandes in-

.dtstriais o mornento certo da retomada

interna dos inyestimentrs, - Ç Estado
apoiariâ âtrâvá§, p, Bx", da mânutêíção
das leis salariaie; a tonstltuintê cônsêF
vadora tembénn estaria píêse*t€ straivée
da manuterçáo da legislaçâo trabalhista
e da estrutura sindical, §arney s sêus
emigoc acreditam que tudo isso penniti-
rá, dq imediato,. a retmada dÕ crêsei;*
mento reonômico, rüín § aumento da"-
ofeita dê traheiho s amplieçáo da rnassa

,ealahat. Por eese raciocínío, cairia final-
mente a inÍlaçáo e o gweíno - sêm ata-
câÍ as causas profundas da crise e da in-
flaçâo - voltaria às boas graças do povq.
E mais: por se tratar de ano eleitoral,.o
gwêrm pretende despejar, âtravé§ ,da
§ecretaria Especial de Âção Comunitária
(SEAC), ô Ministédo do Planejarnento,
un íeslival de. recursos nas periferias
das .gincipàis cidades, direcionandoos,
para o atendimento superÍicial e cliente-
lista ctas carêrrcias êstÍuturais das mas-
sas kabalhadoras. No setor da cíasse
média, pretende retcmar o namoro inter-
ronrfido após novembro de 1986: para
tal, iá cqreçou a sinalizar através de
medidas corro os 9ü/o de financiamento
Wa a aggisiçáo. da çasa pfópriasem
estabel@er, por outro lado, nenhum pre
grara durad<iuro de coôstrçáo de ca-
'sas populares hrscando subomar o po

. vo, anest*iá-lo para que a continuaçáo'
do saque (Fenwias Nort&Sul da vid4 p.

ex.). CoÍr isso, a "transíção" (ou selia
"trans4ão"?) conservadora vai sendo
adiada sabese lá para quando.

Uma vez mais, o goveÍno e as elites
petendem "mrda/' as coisas para que
tudo Íique exatamente no msmo lugar,
Se depnder das "medidas" de Sarney &
Cia-, os salâios continuaráo muitíssimo
abaixo de seu valor real e em queda
permanente; as condiçóes de viOã da
classe trabalhadora se degradaráo ainda
mais; ? questáo agrária, continuará inte
cada e intocável; a reforma urbana, ur-
gente e inadiável, continuará engaveta-
dE a estrutura'sindical continuará conr
seruadora, para alegria e Íelicidade do
capital. Resta saber se os trabalhadores
pretendem deixar que tudo permanêça
como.está ou se, mpciçamente unidos
em torno da CUT, desaÍiem o Estado e
a burguesia, ehírentem-nos, coloquem
em cheque o capitalismo e concretizem
o projeto soeialista A decisáo que a
classe trabalhadora tomar, hoje, terá in
Jluêrrcia decisiva no futuro da econonia
e da sociedade. E, acima de tudo, terá
inÍluência decisiva no futuro da ;lasse
trabalhadora rp Brasil e em todo o mun-
docapitalista. i * : ,

, José Femandes Dias - CEDAC
RJ, 15 de ianeiro de tgffi
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If o oia 28 de dezembrold" tgez po,

decisáo tomada numa As§embléia,, em
Serra Pelada, mais de lS00garimpeiros
(alguns jornais falam de 3500 a 4000)
bloquearam a ponte sobre o rio Tocan-
tins, no Patâ a 2 km'de Marabá, inter-
rompendo o tráÍego de veículos e trens
de minérios e passageiros da Fenovid
§arajas, para chamar a aterção das-au-
toridades sobre seus problemas e reivin-
dicações.

Por ordens diretas do govgrnador do
Pará, Hélio Gueiros, no oútro dia,2g de
novembro, uma tropa de 360 soldados
da Polícia Militar do Pará cercou, pelos
dois l.ados a ponte ocupada pelos garim- 

-

peiros e comeÇou a disparar em direção
ãos hornens, mulheres e criarças que
estavam enfilei rados' para jantâ.

um relalório do delegado da Polícia
Federal, Wilson PerpÉtuo, conÍirma que a
Pful fez um massacre...

A'CPT, que vem âcompanhando o
caso, se manifestou nestes termos:

"Qtiando as tropas do Exériito-brasileiro
destruíram Canudos, a le de outubro de 1897
e se puseram a cortar a cabeça dos dirigen-
tes, puderam dizer para justiticar suas atroci-
dades, que os sertanejos de Antônio Conse-

. lheiro estavam armados. PoderÍamos acres-
centar, ainda, gue esses sertanejos haviam
imposto ao Exêrcito duas denotas consecuti-
vas. O pvernador Hélio Gueiros e o Tenen-
te-coronel Reiiatdo Pessoa, da PM do Pará,
que.cormnfuu o nassacre dos garimpeims
de Serm Petada na noite de 29 de dezembro
últinto, não terão aquela justificativa.

A sociedade brasileira está diante de um
ínassacre de proporçoes ainda não bem di-

. mensÍonadad. Os números uão de 2 mortos
admitidos pelo própio Tenente-coronel Pes-
soa coffa'consequência da missão que rece-
benps, passam pelos números olerecidos
peta PotÍcia Federal, dando conta de 93ães*

, parecjdos, além de S,môrtos, até os 133 de:
sapaiecidots, segundo dados da imprensa,
atém de pelo menos 46 pessobs feridas à
bala.

Sornos tomados de indignação quando as-
sistimos no víbo ou lemos nos jornais, os

, massacres, pronnvkios pelas lorças repres-

- sivas da Ahica do Sul conlra a maioria negJa
ou plo Exército de'lsrael contra a pputação
Palestina, nos territórbs ocupàdos. Contudo,

WrmaneceffDs indilerentes diante do estron-
doso silêncjo do Presidente da República, do

Ministro da Justiça e dos senhores Consti.
tuintes quando, 400 soldados da PM atiram
contra civis desarmados. A sociedade brasi-
leira nâo pode se degradar e aceitar calada a
bestialidade impune da PM do Pará e tu.si-
lêncio conivente das autoridades da nova. Re:
pública, diante de lato táo grave. Conivência e
crime, sobretudo se tratamos de autoridade
que dispõe de meios para impedir que tragé-
dias desse liBo ocorram.

' O governador Hétio Gueiros e o Tenente-
coronel Relnaldo Pessoa declararam à'im-
prensa qúe o objetivo da Misgão era desobs- t
truir a Ponte Bodo-Ferroviária sobre o rio To-
cantins, ocupada petos garÍmpeiraê. Os fadcs

ocorridos na noite de 29 de dezembro de-

monstram que náo; Se guisessem efetiva-
menle desobstruir a ponte, o tenente-coranel
Beinaldo Pçssoa náo ,teria disposto a tropa
sob seu comando nas duas cabeeeiras.
Avançando sobre os dois lados, atirando
bmbas de gás lacrinngêneo e disparanb
armas de fogo, a PM só deixou aos 3 mil ga-
impiros e seus familiares, a alternativa fu
se lançarem ao rio que corre 74 metros abai-
xo. Em uma palavra, rrastro que a Polícia Mi-
litar do .Pará oculte os cadáveres das vílimas,
náo conseguirá esconder que npntou um cor-
redor da morte sobre a Ponte do rio Tocan-
tins. O que houve foi, prtanto, assassinato
'deliberado. Um acerto de contas na velha
contenda entre a PM e os garimpeiros de Ser-
ra Pelada."

PEu0l

ASSINATURA ANUAL - Cz$ 200,00
ASSINATURA DEAPOO - Cz$ 500;00
A PARTIR DE 10 ASS. - Cz$ 160,00
PARA O EXTERIOR - US$ 10. *.Ê

AVULSO - Cz$ 20,00

Erivlo sua contÍibuigáo parar
SECRETAR]ADO NACIONAL
DA PASTORAL OPERÁRA

Av. Pres. Kennedy 1861/1 1

25.020 Duque de Caxias - RJ - tel.: 77'l-3459

MEMBRÍ| Ir[ P0 IMEIçID0 DE M0RTE
E rn.o Rodrigues de Freitas, membro

atuante da Pastoral Operária da Arqui- ".
.djocese de Goiânia, nestes últimos me-
ses, vem sendo perseguido e seriamente
aneaçado de morte pelo preÍeito de
Aparecida de'Goiânia, GO, Sr. Norberto
José Teixeira

Esta é a denúncia que a CPO da Ar-
quidiocese de Goiânia levou a público
no dia 1p de dezembro de 1987.

Eurico e Divina, sua esposa, sáo mili-
tantes do PT. Sua casa está construída
numa área de pos'se, na divisa dos mu-
nicípios de Goiânia e Aparecida. Eurico
é.membro da Cgmissão Regional da
Uniáo dos Posseiros Urbanos do Estado
de Goiás e tem participado dos traba-
lhos em deÍesa dos direitos dos possei-
ros urbanos. É também membro da dire
toria da Federação Goiana de lnquilinos
e Posseiros (FEGIP) e líder da oposição
sindical dos trabalhadores de transporte
coletivo rrrbano e rodoviár'io de Goiás.

Em junho de 1986, Divina, sua espo-
sa, em uma reuniáo, Írente à Írente càm
o prefeito, teria acusado o prefeito de ter
matado g professor Gervasio Santana.
Contsrnado o tumultq no final da rêu-
nião, Eurico ouviu o preÍeito dizer, refe-
rindo-se a ele 

-e 
sua esposa: "Pode dei-

xar. Eles sáo os prir"neiros da.minha lis-

Noutra ocasiáo o preÍeito tentou bar-
rar o enterro de Uma tia de Eurico no
cemitério de Aparecida.

No.dia 26 dê outubro de 1987, o pre-
feito em seu iarro aproximou-se de Euri-
co e ameaçou: "Você trata de calar a
boca!.Você está falando demais! Eu te-
nho pessoas, que basta eu piscar um
olho e você vai para o inferno! Malar um
cachorro dá mais problema do que matar

Nesse pêríodo, Eurico vem sendo"se-
guido por pessoas desconhecidas e sus-

ConÍorme.a Nota da CPO, o Arcebis-
po da Arquidiocese de Goiânia, Dom An-
tonio Ribeiro de Oliveira, no dia 4 de de
zembro de 1987, enviou uma carta ao
Sr. Governador do Estado, Dr. Henrique
Sántilho, solicitando providêrcias urgen-
tes e eÍicazes para a sêgurança física de
Eurico e esposa e averiguaçáo dos Íatos.

Continuando, diz a Nota: "Perante a
violência e a pistolagem impune que es-
tá acontecendo no Estado e no Brá§il,
náo podemos calar na defesa da vida
dos nossos líderes cristáos e sintJicais.

"sabemos que o nosso compromisso
de cristãos e cidadáos na construção de
uma sociedade justa e fraterna náo vai
Íicar "abalado'pelas ameaças dos pode
rosos, Lembramm nesta hora a palavra
do Senhor: No mundd'haveis de ter tri-
bulaçáo. Coragem, pois eu venci o mun-,
dol (João 16,33)

A Nota ameaça: "Querernos nossos
companheiros vivos!

"Qualquer coisa que acontecer contra
Eurico Rodrigues de Freitas, responsabi-
lizamos o Sr. Norberto José Teixeira
bem como as autoridades."

A Nota, aind4 convida todas as parô
quias, comunidades e entidades a toma-
rem atitudes diante do Írato: denúncia
pública, telegramas àrs autoridades, carta
de solidariedade ao Eurico.

Sr. Governador Henrique Santillo
Palácio das Esmeraldas
Pça. Pedro Ludovico Teixeira
Za.OOO Goiânia - GO

Sr. Secretário de Segurança Públíca dê Goiás
Rcnaldo Jaime
Rua 66, ne 12 - Cêntro
74000 Goiânia - GO

Eurbo Rodrigues dê Freitas (CPO)
Caixa Postal 174
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É§ TRAIALHAIIÍIRE§ E [ [ÍUI[A EXTER]IA

Ao longo de 1987, conversamos longamen
tê com os companheiros acerca dos múlti -plos aspectos pelos quais se apresenta a
questão da dÍvida externa. Este eneartê I
será o último da série, Nele faremos uma
breve sÍntese de nossa discussão, propon-
do desde já ao leitor a continuaçab Ob Oe
bate nos grupos de base, nos locàis de 7
trabalho, nos sindicatos, nos locais de /
celebração coleti.ua etc.

0 capÍtalismo mundial vive hoje uma de
suas mais violentas crises estruturals. /
Essas crises não são ocasionais ÍDas, ao /
invés, resr:ltam dos mecanismos extrêmamen
te complexos que poêm em marcha a econo l'
mia capitalista em tsdo d mundo. 0s paÍ -
ses . altamente lndustrializados (o Primei
ro Mund'.:) convivem hoje com elevação conf
tÍnua da lnflação, taxas elevadas de de -
semprego, queda na produção industrial, /
ampllação da miséria etc. Nos Estados Uni
dos, por ex., esse desemprego - situado 7
nas proximidades de 10% - não dispara em
razão do prcgrama espacial e da corrida ,/
armamentistà. Esses dois programas, volta
dos para a destruição e a moite, consomeõ'
bilhões dé dólares diários mas evitan a./
exoansão do desemor,eoo (e isso é t-udo oue

E ÊNsrÃ iN\ÉRTER A ÉCoNoMiA

ryE I Fluxo DE r.4oEDA ReÍ:qrn,
gryUlZnOA PARA 05 SEgt'1ENIo6 MAis
DINA}4\CoS DA \IIDA NAci

interessa a êcoriomistas, grandes indus.tri
ais e governo). A coneorrência entre os 7
paÍses do Primeiro Mundo é cada vez rnais
vlolenta, tendo como palco o controle dos
mercados,em escala mundial. 0 surgimento/
de teenologias renovadas a curtÍssimo pra
zo dá cores.ainda mais nÍtidas a essa crT
se estrutural cJo capitalismo. Essa criseT
estrutural e permanente somente não se ú
torna ainda rnais violenta porque ta.is pa.í
ses (especialmente o Japão, Estados Uni I
dos e Alemanha Ocidental) se alimentam in
saciavelmente com os recursos provenien I
tes do Terce.iro Mundo, especialmente sob/
a forma da dÍvida externa. Reeordemos, a
propósitor QUê esse processo teve seu'inÍ
cio no ééculo XVI, tendo, portanto, quasê
einco séculos de existênniâ-

I
.'5
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PARA REFLETIR ET.I GRUPO

l. Vanos aJuntar nossas idéias e tentar resunLr
dÍvida externa? llãos à obia:

o conteúdo dos I encart,es da



de ser aqui aplicado. em po1ítLcas sociais
urgentes e vol-tadas para a elevação das
péssimas condÍÇões de vida da grande maÍoria dos tiabalhadores. pensemos, p. ex.,7
nos f5 milhõõs de crianças abandonadas ám
nosso PaÍs.

- Vimos, no úItimo Boletim que é impos-
sível pensar-se efetivamenl-e na resolução
da ques.tão da dÍvida externa brasile5ra /
sem colocarmos de imediato na ordem do /
dÍa a questão do socÍalismo. Não se trata
de um caprÍcho de intelectuais mas, ao in,
vés, de uma poderosa exigêncÍa hÍstórica7
dos trabalhadores. Assim, ao terminarmos/
esta troca de idéias, cabe conclamar os /
companheiros a se juntarem maciçamente a/
essa gigantesca luta pela transfor.maçáo /
de alto a baÍxo da socÍedade brasileira./
Não nos engênemos: ,as desigualdades vio :-
lentas qud conhecemos em nosso PaÍs se am
pliarão ainda mais assus'tadoramente se 7
cruzarmos os braços e esperarmos que a1 -
gum camelô da liberdade nos venha vender/
a iLusão mágica, a solução mágica par,a to
dos esses problemas nossos. Somos a maiol'
ria esmagadora no Brasil. Cabe-nos a tare
fa inadiável. de transformá-1o, de constrü
ir um novo Brasil. à nossa imagem e seme I
thança. 0 ternpo não espera.

Essa desigualdade estrutural encontra/
sua represen[ação mais c]ara no panotana/
atual do coméreio internacional. PaÍses /
como o Brasil exportam.basicamente alimen
tos (industrializarJos ou não), manufaturã
dos e minérios. Em contrapartida, impor I
tam equipameirtos e tecnol-ogia sofistica -
dos Não é preciso ser economista para sa-
ber o resultado cJesse proceeso:l a cada a
no, esses-paÍses remetem porÇões eonsidel
ráveis de sua renda nacional para o'exte-
rior sob a forma de "royalteies" (pagamen

to de técnicas industriaís) n juros da d.í-
vida externa etc. Todo esse dinheiro, rog
bado aos paÍses do Terceiro Mundo, deixa/

AVALIANDO NOSSO ESTUDO

Ao findarmos-os encartes da DÍvida Externa, seria bom avaliar o que estudamos.sugerimos discutir..em.g^rupos, o conteúdo óassado, sua rormà de apreser,;çil;seus limites, .a contribuÍçãorque trouxe para você elseu'gtufió. srg"àt6",
cle conteúdo e de apresentação para melhorarmos os ruturãs- eãcãrtes
a nÍvel econômieo.

Â r" rl-eillfe esca avaiiação ao Secrecariaoo Nacionaj..

Até mais,
artigos sobre

companheiros e
a conjuntura

companheÍras. . Continuarei
econômica, fazendo engates

a colabolar com este Boletim com
com a dÍvida externa.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de lgBB
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A Pastoral OperárÍa do Brasil acolhe e re
crcrnênda o Docunr:nto ne 40 da C:NBB, '"I@EIA :
@nrntrão e Missão na Errangeliza@ d§ Fry.
rrc tiu& ô ltaballo, da hlítica e da Oütxr
ra'r. Este Docunerrto foi elaborado pela Confe
rência tilacional dos Bispos do Brasil (C\lBB)l
eÍn sua 26e Assenrbléia @ral, realizada ãn
Itaici, Indaiatuba,. SP, de 13 a 22 de abril
de 1988.

-Este Docunento veÍn ao enconEro dos gran -
des ternas que a Pastoral @rária vern relIe-
tindo nos s.-us dias de estudos, nas periódi-
cas reuniões da E}<ecutiva Nacional e no pro-
grama de formação sisternática que vem Sendo
implantado em'suas bases. 

, , :

A Pastoral @rária veÍn avançando desde
que chegou ao consenso de quê sem um estudo
aprofurdado e permanente das dirnensões desta
cadas no Docum:nto dos Bispos - lfmdo do tra
ballD, llrrà da blÍticrr e da Cbltura - se I
ria muito difÍcil assegurar aos grupos de Qa
se, aos dirigentes e agentes, e mesmo à clas
se Q>erária, urna prestação de serviço que c9
Iabore na ê-vangetização e no coÍÍprcrnisso so-
cial.

O Docunento 40, no todo, reúne elenr:ntos,
reflexões e desafios gue anrpliam fortenrente,/
as decisqes que a _Pastoral aeefáIi?. assumiu
na sua 6ê AsserÍbLéia liacional (1987), e ser-
vern de referência para a próxirna, agora 1á /
em sua etâpa de preparação.

O capÍtulo sobre o lirdo fu Trabalho se /

Na introcüúçflo coloca conrc referência base
para se medir a real situação de justiça, de
denrocracia e de liberdade a organização.do /
trabalho, a jornada de trabalho, as condi '-
ções de trabalho, os direitos trabalhistas ,
a organização sindical, a remLlneração, a pre
vidência social, a política salarial,:a des-
tinação dos excedentes. . .

Na seguda lErte são levantados fatos gue
questionam a sociedade e a lgreja. O Mundo /
do Trabalho, diz o- Documento, é um nn:ndo em

conflito,'Conftito entre o capital e o traba
' Iho, não por causa da própria natureza do /

trabalho hurnano, ntas pela fornn conrc os ho'
mens o estruturam socialnr:nte..

A tereira parte aborda o sentido cristão
do trabalho. Nela o trabalhador aparece como
coautor da obra que nasce no campo do traba-
Iho.

: A quarta parte levanta desafios. e.diretri
. zes pa.ra a ação. As orientações para a ação/
nesta parte assinaladas nos deixam portas a-
bertas'para um estudo abrangeirte e coniinua-
do.

IilPÍlNTÂilGIA DÍl IIÍlGUtIIEI{TÍI 4Íl DA C1{BB

Ccro destiigrre, charn:nrcs atençêo Snra a d1
rensão - Iritre & ftaballp - onde a Pasto:al
Opes;isi3 pôde contribuir rnais diretarnent-e a
Eonvite de D. C1áudio Hunnrls, Bispo de Santo
André, que tê-ve o encargo de elaborar este

)'-. / \VL
-L

capÍtulo.
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A realidade brasíleira é marcada por

um modelo capitalistamonopolista. Sis-
tema que estabelecê um processo dei 'relaçáo de dominação e áependência,
tanto no interiorr de cada país como entre
os diversos países, e Íaz com que a vida
do povo fique cada vez mais difícil.

As contradições sociais derivadas
desse sistema - contradições tais coino
miséria, fome, desemprego, arrocho,
marginalização social e política - pesarn
com maior intensidade sobre as classes
populares. lsto Íaz com que despontem,
no meio destas classes, formas reivindi-
cativas de participação e organização
para erradicar tais conúadições. Sáo os
movimentos populares, sindicatos e-par-
tidos políticos compronretidos com a luta
dc trabalhadores.

O Estado (governo), por ser represen-
tado pelas classes dominantes, possue
uma característica anti-popular, mesmo
quando se maquia de "Nova República".
Màntém uma situaçáo e dá garantias a
um determinado "status quo" (privilégio
social) às custas da exclusáo e da mar-
ginâlização da maioria do povo do pro-
cesso social.

Não podemos deixar de reconhecer
que o sistema dominante conseguiu tra-
var e fracionar o Movimento Popular e
suas organizaçóes. Ficaram vacilantes
no contexto'da "Nova República". Es.' quecêram-se de seu inimigo principal,
que é o governo. Perderam-se.em ques-
tóes divergentes nas densidades ideol&
gicas internas e vários setores da luta
popular ficararl, à dedva de liberais
corservadores da "Nova República". E
cono um todo o Movimento Popular e

, Sindical não conseguiram construir um
Projeto Histórico. O máximo gue conse-
guiram Íoi.aumentar o medo e inquieta-
çóes nos setores dominantes, aumentar
o grau de consciência social das'classes
subaltemas e intermediárias e elevar
a luta pela desooediência da "ordem es-

. tabelecida'.

Apesâr dessas debilidades no campo
da organizaçáo popular, é preciso que á
população se organize politicamente, em
todos os níveis. Tome em suas máos as
iniciativas de construir, transformar suas
condições de vida, discutir e elaborar os
projetos que atendari a. seus anseios
históricos. São os Movimentos Popular e
Sindical e as demais organizaçóo po-
pulares as verdadeiras fontes de mudan-

ça e esperança de nosso contexto social.
A luta é árdua, mas já está acorrro-

qendo. Há muitas lutas de resistência.
As. vezes comr avanços e recuos. Há
muitas experiências de lutas acumula-
das. Há, também, nruita repressão e
violência pela parte dorninante.

São estas lutas que impõem às clas-
ses dominantes o dilema que elas sáo
incapazes de resolver Como prevenir
essas possíveis explosÕes? Como evitar
que essas maiorias sejam cada vez mais
amplas? Excluindo-se a "caridade pater-
nalista", o populismo oportunist4 sobra
a polícia. Na falta do pão e do circo para
o povo, o cacete é a medida ierta das
cl'asseq dorninantes para conter as orga-
nizaçóes populares.

Vejamos algumas das várias lutas
das organizaçÕes populares e das vio-
lentas repressões a que são subrnetidas:

- Atentado ao presidehte do STR de
Cabo Frio, RJ, Sebastiáo Lan, que no
dia 6 de junho levou 6 tiros, vindo a Ía!e-
cer 5 dias depois, As "autoridades" estãô
visivelmente coniventes com a violência
praticada pelos grileiros que, por sua
vez, se articulam para matar os possei-
ros. lsto está acontecendo de norte a sul
do País.

- Os Sem Tena continuam ocupando
terras em todo o.- país devido ao não
cumprimento do Plano Nacional de:Re.
Íorma Agrária. Viv.;'rr num clima de in-
segurança. Não há garantias de perma-
neeerem na tena, pois o goverho pqde
ocupá{a a qualquer momento, E na
maioria das vezes, as desocupações
ocorem com muita violência e'repressão
sobre os trabalhadores rurais.

- No dia 29 de maio, o Exército aca-
bou com a greve de 1B mil trabalhadores
na Cpmpanhia Siderúrgica Nacional, em
Volta Redonda. Para isto utilizou tropas
de 3 batalhões, mais de 600 honnens e
.10 carros blindados.

. - A propósito das ocupações urbanas
que vàn crescendo no Estado do Rio de
Janeiro, no dia 1e de junho saiu a se
guinte matéria no Jornal do Brasil que
dispensa comentárim: "Não haverá
ccimplacência'. Quem invadir terá atrás

ktf$,sa- çz

de'si a força da polícia. Essa é a deter-
minação do govemo Moreira Franco, que
exige cornbate rigoroso aos invasores de
terrenos enr todo tenitório Ílurninense,
dada ontem aos secretários da Polícia
Militar e Civil em despacho de rotina".

Fora esta forma de violência a que
sáo submetidos os trabalhadores e suas
organizações, ele são vítimas de outras
Íormas de violências que passam desa-
percebidas. Principalmente GS trabálha-
dores que tràn "sorte" de contar com um
emprego fixo. Suas jornadas de B horas
só existem corno letra morta das leis. Na
verdade, trabalham com freqüêrcia dez,
doze, até quatoze ltras, muitm perdem
o domingo. lsto tudo traz um grande
stress aos trabalhadores, que se reflete
nos inúrmeros acidentes de trabalho, nm
danos da saúde mental e física e nas
deteriorações dos relacionamentm Íami-
liares e sociais.

Aos olhos da fé, quando os cdstáe
tomam parte das lutas sociais e políti-
cas, conseruando sua identidade com o
Evangelho, nada mais fazem do que
manter a fidelidade ao Reino piegado
pelo Ressuscitado. Reino de Jusüça,
amor e paz, que já se encontra misterio-
samente presente no meio de nós. lsto
se aplica ainda mais a uma realidade
tão suÍocada pela injustiça e pelo peca-
do como a nossa Brola, assim, a con
vicçáo de que tódo o esÍoço para me-
lhorar este contexto social é algo aben-

çoado e exigido por Deus.

"Náo temais os que matam o corpo,
mas não podem matar a alma" (Mt
10,28).

Pe. Jorge Paim dos SanÍos
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LIMA BARRETO

Afunso Henriques de Lima Ban
reto, escritor negro conhecido como
Lima Baneto, nasceu a 13 de maio' rte 1881, na rua lpiranga ne í8, Rio
de Janeiro.

Estudou francês e ingtQs. Cun
sou até o 3e ano da escõta ae Én-
genharia. Foi reprovaao W, ãiiri,
minação racial, e teve que abando_
nar o curso. tniciou sua oba titem-
ria no jomal de estudantes ,,A Lan-
lerna". Colafurou no jornal "Taga-
rela'.', sob a pseudônimo de "Rui

Lima. Escreveü para o "Coneio da
Manhã" e "Coneio da Noite,,.

Foi funcionário públia da Secre.
taria da GuerÍa, aprcvafu em 2e
lugar eim concu$o. Escreveu du_
rante sua curta existência lT livros,
entre os quais "O tiste fim aá páíi-
carpo Quaresma", "Recordações do
escrivão lsaías Caminha", "Baga-
telas'i e:!O cemitério dos vivos,,.

Lima Baneto, mulato, escitor
maldito, foi talvez o primeiro escri-.
tor negro a denunciar o mcisnp no
Brasil. 

.

Romancista dos subúrbios ca-
riocas, descrevia a vÍda sofida do
povo caioca. perseguido, discimi-
nado, ele procurou na bebida aten_
t9 para reagir às numithações.
Aposentado por invalidez, 

'mm
epilepsia tóxica, após váios inter_
namentos, veio a falecer no Rio de
Janeiro, a le de novernbro de lg12.

Em alguns lreclps de seu ,,Diá_

rio Íntimo", ele denunciou a disci_
minação de que foi vÍtima; à;íi^
de sofimentos e privações que te_
vou:

_ "Eu'sou AÍonso Henrique de Lima
Bareto. Tenho 22 anos. Fui aluno da
escola Politécnica. No futuro escreverei
a'História da Escrayidáo Negrg e suâ
influência na nossa ía"iánaliJãàã'l 

-''
- "la eu pelo corredor afora, daqui no

Ministério, e um soldado dirigiu-se a
mim, inquirindo-me se era contÍnuo...
Por que essa gente continua a me que-
rer contínuo, por quê?

. "Porque... o que é verdade na raça
humana, não é extensivo ao resto; eu,
mulato ou negro, àomo queiram, estou
condenado a ser sempre tratado por
contÍnuo. . Entretanto nâo me agasto.
Minha vida será sempre cheia desse
desgosto e ele far-me-á grande".

(Calendáio do Pow Latiu-Anorirarn
I 96 - CEHIUPnu tar - E;P.)

PRETElüDE

O Brasil é um paÍs de dimensóes coÍr_
tinentais. Diz o Chacrinha que, aqui,
quem não se conrúnica se trumbica-A
verdade é que quem não se articula se
anula lmagine a PO desarticulada e ca-
da núcleo diocesano levando sozinho
suas lutas e propostas... Nessa linh4 a
burguesia sallpre deu provas de perce-
ber claramente que, neste país,. quem se
isola se esfola. Da UDR à Confederação
Nacional da lndústria, ela senrpre trata-
lha nacionalmente articulada.

Dentro dessa consciência de se tr+
balhar artÍculado.é que nasce, em lggQ
a ANAMPOS - ARTTCULAÇAO NA-
CIONAL DOS MOVIMENIOS POPU-
LARES. Surgiu de uma reuniáo em Joáo
Monlevade, MG, entre liderarças sindi-
cais e representantes dm movimentos
populares. Naquela conjuntura, pesavam

. mais os desafios da luta sindical. Foram
Íundadores da ANAMPOS: Lul4 Jacó
Bittar, Olívio Dutra, João Paulo Vascon-
celos e -outros 

companheiros politica-
mente vinculados ao PDT, ao pMDB e
ao PCB. Tratava-se de criar um meca-
nismo pelo qual os chamados indepen-
dentes não ficassem tão independentes
assim, sem nenhuma articulação entre :

eles, ê ponto de levar rasteiras dos cole-
gas e da esquerda clandestinarnente or-
ganizada.

Até í983 a ANAMPOS entendia sua
sÍlaba final - POS - como ',populares e
Sindicais". Graças a ela, preparou-se a
atuaçáo dos sindicalistas cornbativos no
@ngresso da Praia Grande, onde se dê-
bateu a criaçáo de uma central sindical.
O congresso resultou em impasse e em
agostô de 1983 a ANAMPOS artÍculou o
congresso sindical de São Bernardo do
Campo, no qual foi criada a CUT.

Com o surgimento da CUT, a ANAM-
POS passou a dedicar-se^ mais direta-
mente ao Movimento Popular. Realizou
7 encontros nacionais de Movimentos
Populares, definindo-se como uma arti-

culação que quer oferecer canais de in-
tercâmbio e4tre aqueles morimentos. A
ANAMPOS não pretende dizer o que
devem fazer os Movimentos populares
ou atrelá-los a uma só linha de atuaçáo.
Querr sim. ajudar a Associação oe úôiã.
dores de Vitória e saber o que Íaz e co-

mo taz a Associação de Moradores de
Porto Alegre ou de Fortaleza. euer criar
canais de contato entre Movímentos de
Saúde, 

-de 
Tr:ansporte, de Luta pela Tár-

ra, de Mutuários etc. Dentro do pleno
respqito à ep,#iticiOade e autonomia de
cada Movimentq a ANAMPOS busca
uma unificação das lutas a nível nacio_
nal, de modo a reÍoçar mutuamehte a
luta de cada um dos movimentos. As-
sim, os Movimentos populares deixariam
de sofrer os reflexos Oas oscitaçoes àà
conjuntur4 como vefi.t acontecendo, fa-
zendo com que movimentos importantes
hoje sejam redrzidos e inexpressivos
amanhá.

O projetô atual da ANAMPOS, defini-
do no. último encontro nacional de Men-
des, RJ, em julho de .tgg7, é trabalÀãr
para que seja criada no Brasil a CEN-
TRAL DOS MÕVIMENTOS POPULA.
RES. Para tanto, começam a surgir Cen-
trais regionais e'municipais, faciliiando o
entrosamento entre os movimentos de
uma.cidade ou Estado.

Há no Brasil uma entidade que pre-
tende dificultar o trabalho da ANAM-
POS: a CONAM. Or4 todos sabem dos
vínculos dessa entidade Íantasma com o
Govemo Sarney e de sua prática reÍor:
mista e aparelhista.

Mais inÍormaçóes, documentos e bon-
tatos com a ANAMPOS, escreven
ANAMPOS a/rc Milton Simonetti- Caixa
Postal 934 - 29.100 - Vitória-ES.

Frei Betto



A IGREJA E. OS TRABATHAOÍ|RE§ III

"lgreja Comunhão e missão na evange
lizqfu dos poros, no mundo do traba-
lho, da política e da cultura"..

A Pastoral Operáda participou na pre
paraçáo da parte 'no mundo do traba-
lho'. Essa parte representa avanços, e
também limites. No entantq ê a primeira

vez que o tema da preserça da lgreja no
mundo do tabalho é tratado assim, cG
mo conjunto, numa visão global da mis-
sáo da lgreja. Vale a pena, poiq nc d+
termos um pouco para entender e anali-
sar criticamente o conteúdo do docur-
mento, que poderemos usar no6 grupc
de base.

A parte que Ílos interessa mais "no
mundo do trabalho'tenr trê partes: 1) -.
fatos que quesüonam a saiedade e a
lgreia; Z) o sentido cristáo do trabalho:
3) desaÍios e diretrizes, seguinô o es-
qusna VerJulgar-Agir. Nc três próxi-
mos artigos (sempe brares) analisare
mos cada parte, e num último (o quinto)
veremos os limites e os caminhc que o
documento rxcs convida a trilhar.

Bernardo Lestienne

-4 16& d" Bful,
No final do seu eÍtcontro anual os

trispgs do Brasil costumam publicar um

documento de orient4ão pastoral, que
tem sido preparado durante algurs me
ses por vários bispos e assessores, e
que é discutido"entre todos eles antes
de sua publicação.

São documenlos que Íalam a respeito
de alguns eventos importarites rn paÍs

ou de um tema sóciopolítico mais quen-

te. Basta lembrar alguns dos pdncipais

ütulos: "Exigências cristás de uma or'
dem política" (1977); "lgreja e problemas
da terra" (1980); "Solo urbano e ação
pastoral" (1982); "Nordmte. desafio à
missáo da lgreja no Brasil" (1984 - Íeito
por apenas alguns bispos represêntando
todo.o Brasil); 'lPor uma nova ordem
constitucional" (1 986).

Este ano, 198& a ConÍerência Nacio
nal dos Bispos quis Íazer uma reflexáo
global sobre a evolção da lgreja do
Brasil, para avaliar a caminhada esçla'
recer as opçQes é confirmar as otienta-

çóes nos vários campos onde a lgreja
atua Trata-se, esta vez, dum docwnento
maior (279.parágrafc, entre os quais 5'l

sobre o mundo do trabalho), cujo ftulo é:

ASCIIATURA ANUAL. C,§ 2OO,OO

A PARnR OE r0 ASS. - CãB í60,00
PÁRAO EXTERTOR - USS IO.
Al,uLs9-cú20,00

Envle rua oontrlbulçáo para:
SECRETARIADO NACIONAL
DAPA8?oRAL oPERÁmA

Av. Prcs. Kennedy'1861/1 1

25.020 'Duque de Caxias ' RJ * tol.: 771'3/.59

Goiânia, 25 de,abril de ,988

Aos companheiros da Erecutiva Nacional,

Desejo sucesso na reunião... Aqui em Goiânia continuanps na cami'
nÍpda. Dia 30 próximo um grup de PO está Wnpvendo um enanto de
trabalhadores envolpndo 4 bainos diferentes. Neste enontro terefiw Pe
sias que Íallam da vida dos traÁthadores(as), bingps etc. O funú anetadado
será em pal da opqção dos rodouiários.

Domingo pasado (24/4) teve mais um eiuontro de PO na região Alto
da Poeira. Estes omryheiros e companheirâs estão usando o liuo História
da Glasse Operárta no Brasil (capa vermetha).

Domingo, I eb rnaio, a oposiçáo dos rodwiários estará rcalizanü a
convenção 

-pan 
definição da chapi. O editat deve sair a prtir do dia 2 de

,maio. A@s sair, os ampanheiros só tem 15 dias pan regista de clapas. A
eleiçáo deve ser no finalde agosto ou início de srrtemb,rr..

Aqui não teremos oncmomção do ts de Maio. Eu tinha Íata& na @-
ordenaçfu que ,losé Teixeira seria caúidato a vereador. Mas pr diveeos
motivos o mesffp foi obrigxlo a retirar a candidatura. Não tintl:a ondiçfu
peswat para assumir a campanha, mesmo tendo Mse ptenciatde eleiçãoe
inúmeros apios. Por outlg lado, José Teirciru e qt estamos apiando e tra-
balhando para Paulo fuuza'-Os subsÍdios que nos mandanm estan6 E-

.passando ao.Paylo, bm comg discutindo om ele. Vamos fazer parte da *
ordenação da campanha. O Paulo.é um ex-seminuista que ontirua na ca-
minhada de organizaçfu dos trabathadores(as) a prtir da base. E professor.

Acreditanps qiue Paulo é um verea&r eleito. lsto se trabalhantps panvalen
Devenps eleger o gefeito pelo PT, profeswr Pedro Wilson, ex-reitor da UCG
e Coordenador Nacionalú CDDH.

Lenbraria o ampanheiro José Albino de sua vinda a Goiânia no mês
de julta. Aqui estamos lhe esperanb, Mais para frente wltarenrrs a falar *
bre isso. .

Recebi os tivos que O Seretariado Nacionat nos mandou e também o
retatório da reunião da Cardeàação, bem amo a pimeira carb sbre o en-
contro de agentes. A§uardo am expectativa o noss'curg sobre a quxtfu
do pder bem omo a próxima Coordenação.

Felicidades a toús vocês,
até brcve

José Batista - CPO Goiânia
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cun as oorçanheiras e ccnrpqnfeiros acerõa
d9 Westões fundane-ntaÍs ãa eccnornia bra;sileira. lüeFta nova série, *.rrr.er=.rotc"
sobre un e:rtenso crcnjunto de questões quevai da {isgussão ao traUa*ro/traUaffraaor/
cqno nercadoria, passando 5:e1o dehate de
tenas cunc inflação e crisel processo á"ktuPo,_. auronração e novas' rã;;;íõi"")
e_tc. Ao final, trarem)s para a no"=á ,* _
fle»<ão crcnjunta algn:nas propostas socia _

A FTGE 'ÚERIIIIIEIRT IIÍl SrtÍNIO

PARA REFLETIR E}I GRUPOS

l.OqueéosalárÍo?
2- Pot que-existe diferença entre o preço de ura rercadoria eo salário pago ao trabathador que a produz? ------E -

0 modo de produção capi
talista acha-se inteiramen-
te voltado para a pro,Juçãõ
incessante de um número-ca
da vez maior de, rnercado I
rias, sob a forma de bens,/
e serviços. 0s bens (de /
consumo duráveI, não-durá-
vel, de capital) são produ
zidos'a partir da matérial
-prima arraneada à nature-
za e processada através do
trabalho humano. Esse tra-
balho assume a dupla forma
de (1) trabalho "riçs,, (6-
quele que realizanos cotÍ-
dianamente) e (2) trabalhorrmortor' (trabalho acumula-
do ao longo dos séculos ,
ou seja, o estoqee de tec-
nologÍa de que dispõe a ,/
humanidade).

Dessaforma-eindepen
dentemente da vontade de 7

indivÍduos isolados -, o
capitalismo se baseia em
uma r'elação dialética (ve-
ja o B0LETIM NACIONAL. mar
ço,/abril de I9B7) entie 7
trabalho e capital. Trata-
!g de fato, de uma relação
de tensão e confronto pér-
manente, de antagoni-smo. /
constante. A essa relação
dialética ehamamos Oe-iüiã
de classes. De que forma I
essa luta de classes se
manifesta? Ela se torna 

-/
clara através do processo./
capitalista de produção de
mercaciorj.as. 0s proprietá-
rios do capÍta1 exploram o
conjunto da força de traba
lho; o trabalhadcr, juridT
camente livren oossul apel
nas sua força e sua inteli
gência, e as vende no merl
cado capitalista, receben-
do em contrapartida o sa]á
I10"

0s economistas burgue -
. ses considerain o salário /
pura e simpJ.esnente eomo a.
remuneração em dinheiro re
cebida pelo trabalhador pe
la verida de sua força de'7
trabalho. Nessa peripeÀii-
.va, o salário é visto como
o va.Lor mínimo necessário./
à formação e preservação /
do trabalhador; ou seja, o
custo mÍnimo oe reposiçáo7
da capacidade de trabatho.
Essa conceituação (também,/
defendida e prãticada pe -
1os empresárÍos) correspon
de a uma parte da verdadel
Se aprofundarmos nossa aná
lÍsE, constataremos que õ
salário corresponde a uma' fração do val_or criado pe-
1o trabalho. Vejamos com
mais detaLhes cómo a coisa
se passa sob a perspectiva



Á mATÉruÀffRlMA DO CÂf,Pg
RT'TODO ÍBÀBALI{O 9T'ÂDO DE
(ru.Tps OERÁilO§, EXPI§RA'p/'
\norournos er?tTAuírtl. 2

Dissemos anteriormente,,
que todo o processo produ-
tivo capitalista destina -
-se à produção contÍnua de
mereadorias, utili.zando-se
em contrapartida de outra/
mercadoria (o trabalho hu-
mano) para sua'concretiza-
ção. Ora, sabemos, o valor
dessa mercadoria é substan
cialmente determinado pelã
quantidade de tr.abalho so-
cialmenfe necessário à sua
produção. Para o ernpresá -
rÍo, o valor da mereadoria
é dado pelo seu valor de /
troca, .ou seja, o valor pe
1o qual essa mercadcria po
de ser vendida no mercado"
Chamaremos esse valor de /
V2. Esse valor é, natural-
mente, bem superior àquele
pago ao trabalhadcr como /
salário; a este ehamaremos
V1. Dessa forma, a diferen
ça entr? o valor de troca/

e o valor.do trabalho (pa--
gc peLo salário) caracteri
za um sobrevalor, apropriã
do pelo patrão. A esse val
1or denomi.namos rnais-valia

A rnais-valia, longe de
ser um conceitoi uma cria-
ção da mente desoeupada /
dos intelectuais, é algo /
inteiramente concreto. E1a

expressa politicamente a
taxa de exploração do tra-
balha. A mais-valia - con-
ceito que nos foi trazido/
por Marx (1818-188f) - d.-
monstra, sem sombra de dú-
vida, que no mundo da pro-
dução capitalista, o traba
lho e o trabalhador são /
considerados como simples,/
mercadoria pelos capitali,s
tas..Afinal, os economis -
tas não falam de mercado /
de trabalho?

Mais-valia = Valor de troca (VZj- salárlo (Vl)

A soma da rnais-vaLia /
produzida coletivamente pe
1os trabalhadores criâ um

excedente apropriado indi-
vidualmente pelos proprie-
tários do capital" Por firry
quando as mercadorias en *
'tram na esfera da eircula-
ção (são vendidas no merca
do), recebem um outro va l-
lor adj-cional (v:) que, sg
mado com a mais-valia, si§
nifiea a acumulaÇão do ea.'
pital. A esse valor adi -
cional, Y3, chamamos lucro

PARA REFLETIR EM GRUPOS

l. O que você entendeu por 'nais-valia"? Explique.
. No sistema capitalista con qúem fica a 'nais-valiar?
. No sistema socialista-estatal con quen fica a trrais-yaliai?
. Numa nova sociedade, onde o trabalhador fosse sujeito, cor quer

deveria ficar a cmais-valia'?
2- Pata dignificar o trabalhador e o trabalho hueano eles deveriar ser

encarados cono mercadoria? Por quê?

No próxinrr encarLe, falarerxrs
leis que determinam e e>rplicarn a
ção e reprodução do capital.

Até 1á, então!

sobre as
asr:rinrla-

Rio de janeiro" 21 de junho de 1988./
Joe Fernandes Diâs

cmc/h]
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"Tira as sandálias porque o lugar que pisas é santo"

T,r, o.,""p",o. porque o lugar que pisas é santiÍicado
pelo suor e sangue do povo trabalhador.

, Pagando promessas, êle vem chegando pelas estra-

das e caminhos em romarias buscando o santo e a resposta
às suas aflições: santuários, túmulos, capitéis, igrejas, ca-

nindés, Lapa, Aparecida, Ronda alta, escrava Anastácia, Jo
simos, Ezequiéis, Margaridas, Santos"Dias.

Cantando pelos roçadm, caminhos e cidades, em ro-

mariqs massivas, os trabalhadores rurais consagram as
suas cohquistas e fracassos, cantam a sua paixáo e ressur-

reiçáo.
E nos, trabalhadores urbanos?

][ *, purtoral operária, em busca do santo e de res-

postas às hossas aÍlições também estamos descobrindo
que o sagrado, o santo, o religioso cheira terra, cháo, Íábri-

ca, construçóes, transportes, solo urbano, favelas.'.' 
Respóite, este lugar é santo! Aí correm o suor, o san-

gue do trabalhador urbano.
Expulsos da terra, engaiolados no sufoco da cidade

grande, do escandaloso transporte, do vergonhoso salário

mínimo, desempregados, sentimos necessidade de anima-

çáo coletiva, massiva. Respiro de Íé.

lnspirados ha experiência da CPT e, dos Sem Terra, es'
tamos resgatando, e já com sucesso, as romarias.

A Romaría Urbana em Guajuvira§, Canoas, RS, cqm

chuva, foi um sucesso. Fez gente tremer, isto é positivo. Os

que não crêem nos'trabalhadores têm medo até de trabA
lhadores juntos rezando o terço. Pensam que estão traman-

do e construindo o caos. E'também a estes que o apóstolo
Tiago diz: "Deus resiste aos soberbos, mas dá"graça aos

humildes" [Ig 4,6).
Guajurivas que devia ôer Sapiranga pelo assassinato

do santo sapateiro Carlos Dornelles... - Houve gente que

impediu e proibiu... - Náo importa. Guajuviras também é
lugar santo: aí trabalhadores urbanos conquistaram suas

casas...' O Brasil inteiro reclama mobilizaçóes neste sentido.
Cornpanheiros da PO solicitam melhores inÍormações da

Romaria de Canoas, pioneira a nível urbano, para ser repro-

duzida.--É-preciso 
organizar carTrinhadas cotÍt a ctuz e a esperan-

ça na máo. O inimigo da vida, incólume, se organiza Íorte
mente no meio urbano. E pieciso dizer: BASTA! E preciso
que os trabalhadores organizados elevem o seu grito ao
Senhor da História, ao Deus da Vida, da Libertaçáo, pois na

cidade se oprime, se mata e tudo Íica por isto mesmo. ,

(Ex 3,5).

0 solo urbano pqlo abandono que sofre, pouco a pou-

co se torna terra.de ninguém ou terra de alguns. Não pe
demos perder a História, nem a ordem de Deus: '!Crescei.,.

multiplicai-vos... dominai a terra." Precisamos di2er aos ini-
migos da vida: "dominar a terra, sim, mas'náo de qualquer
jeito".

Por estas razÕes, companheiros, e por outras que vi'
vemos.e conhecemos, sentindo a importância das Romanas
Urbanas como um instrUmental de espiritualidade coletiva,

é que a CPO Nacional, inspirada na sua 6e Assembléia Na-
cional, decidiu elaborar este Boletim Especial. Um bole-
tim mostrando como aconteceu a experiência de Guajuvi-
ras, seus objetivos, aritecedentes, realizaçáo e frutos. O
objetivo é partilhar a experiência gaúcha, desafiando os
companheiros de outros estados a reproduzirem a experiên-

"cia e se engajarem nas romarias programadas, como das
POs de SP e R.J, dia 7 de setembro de.1988, em Aparecida
do Norte, junto à nossa Mãe Negra.

Romarias abertas, caminhadas envolventes, sem deixar
ninguém de Íora: trabalhadores, não importa o credo, pasto-
res, padrils, agentes de pastoral, pôlíticos, homens de boa
vontade... Sempre com o grande e supremo objetivo: "Um

.grito de nossa FE ao"§enhor." Náo comícios, nem momen-
tos para instrumentalizar a lgreja, o Evangelho ou a Íé de
quem quer que seja. Momentos Íortes de nossa fé.

Tira as sandálias porque o lugar é santo, aqui
correm o suor e o sangue do trabalhador-"EDÇÂO ESPECTAL
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A Aorrri, do Trabalhador l)rbano em Guajuviras, a primeira manifestação reti-
giosa do gênero no Bras;il, foi um sucesso. Uma grande festa religiosa de massa que
poxibilitou unir a fé com as lutas e as esperanças do traÁllnclor urbano.

A bem da verdade, ela não se restiingiu ao 12 de outubro de 1987. Começou a
acontecer 6 meses antes.

Seu grande mérito está no envolvimento de todas as dioceses do Estado. Seu
êxito é fruto de planejamento, organização, dedicação, exaustivas reuniões.

A Pastoral Operária patrocinou a Romaria, antes, porém, buscou. e conseguiu
apia da Ca.missão da Pastorat de Conjunto para que a mesma fosse uma promoção
e interesse de todos os setores pa§torais. Vate dizer o grande apoio da CNBB Regio-
nal Sul 3 nas despesas e divulgação dos subsídios. Todos os bispos do Estado foram
visitados peta ComÍssão Executiva Estadual e alguns membros da Executiva Nacionat
da Pastoral Operária, para assegurar a preparação e a mobilizaçao de cada diocese.

Cabe retatar, aqui, o depoimento do Pe. Agostinho Pretto (assistente da CPO
Nacional) de sua visib a atgumas dioceses gaúchas, um mês antes.

':Das visitas pelo RS, quero destacar
a gira em companhia de Frei Egídio.
Nela pude sentir a receptividade que a

'PO tem nas díoceses, e a vontade das
mesmas em responder aos problemas
da classe operária:

Da PO de Santa Cruz do Sul a la-
mentaçáo por náo termos Íeito áí;urna
parada significativa para detalharo obje-
tivo da Romaria.
' Em Santa'Maria, dioeese de D. lvo
Lorscheiter, no coração do Flio Grande,
cidade ferroviária, discutimos longamen- .

te sobre a problemática operária, a opor-
. tunidade dê uma Romaria diÍerente, uma
vez que Santa Maria é centro de roma-
rias por causa do santuário 'de Nossa
Senhora Medianeira. O encontro cot'Íl o
vigário geral, os agentes de pastoral e a
abertura das :'ádios locais propiciaram
momentos ricos de informação e convo-
cação.

Santo Angelo, diocese de D. Albano
Kreutz, com séus agentes de pasioiai,
seminaristas, rádios e entrevistas, mani-

'Íestou fraternalmente o quanto de aber-
tura existe no sentido de que a lgreja "'

encontre Íormas cie responder aos an-
seios dos trabal hadores.

A díocese de Frederico Weq,tpha-
lem, cqjo bispo D. Bruno Maldaner nos
esperava, por razÕes de chuvas, náo
conseguimos chegar. Ficamos devenuo.
D. Bruno, ainda chegaremos aí. ,

Seguindo o roteiro, passamos por
Cruz Alta, diocese de D. Jacó Hilgert,
centro e beço das Flomarias da Terra:
Ronda Alta, Encruzilhada Natalino. Aí
pudemos ver os cruzeiros erguicJos pelos
trabalhadores ru, .is, marcando as datas
das Rcmarias da Tena e sentir o quanto
de Íruto estas rendem aos que buscam a
Fleforma Agrária, pecaminosamente ne-
gada pela cegueira cios laÍifundiários.
Agràdecemos aos camponeses de mais
de 30 municípios pelo grito de Esperan-
ça: cantando "Vkâ um dia que todos ao
levantar a vista veremos nesta terra rei-
nar a liberdade" e o hino "classe roceira",
tambenr assobiado - que beleza! - os
Sem Terra exciamaram: "Vamos para
Guajuviras dando as mãos aos trabalha-
dores urbanos!".

Daí rumamos para Passo Fundo,
chê! D. Urbano Allgayer, bispo desta
diocese, nos esperava com agentes e
representantes de outras pastorais. A
nolte nos encontramos com os agentes

da Pastoral da Tera que aí estavam
realizando um Seminário.

Na diocese de Erexim, com seu bis-
po D. Joáo Hoffmann, püdemos, através
do coordenador de pastoral, sentiJ o
quanto de interesse há em rn.oÀt*
respostas pastorais ao homem do cam.
po que chega à çidade. Marau, AlÍredo
Chaves, Guaporé colocando suas rádios
à disposição para que Íundame4tásse-
mas as razões do novo tipo de romaria.

Esta semana, sem passar por Ca,rias
do Sul, Pelotas, Rio Grande todas dio
ceses abertas para o evento-Guajuviras,
nos deixou com água na boca e a certe-
za de que náo podemos perder as opor-
tunidades quando tantos espaços se
abrem par.r que as romarias aconteçam."

"Queremos ser romeiros oon-
vosoo a exemplo de Jesus Cristo
Trabalhador para construir uma
sociedade que respeita e asse-
gura a efetiva participação dos
trabalhadores."
(Mensagem conjunta dos Bispos D.
lvo Lorscheiter, D. Estanislau
Kreutz, D. Edmundo Kurz, D. José
Mário Stroeher e D. Urbano A.)

o PoHQUÊ On ROUenre

Íl "ro" 
1985, a lgreja do RS (cÍ. doc.

Diretrizes da Ação Pastoral da
lgreja do RS) vem constatando que es-
tá crescendo a sua preserça nas periÍ+
rias, fábricas, sindicatos e organizações
populares, mas ainda está longe das
exigências da evangelizaçáo...

Dentro deste contexto, a Romaria do
Trabalhador Urbano é uma tentativa da

§re1a do RS de empenhar mais agentes
de Pastoral nas periferias, renovar a pas-
toral urbana e, a partir das periferias, re.
pensar a evangelizaçáo dos centros ur-
banos (cf. ne 59).

A Romaria U@ana quer ser uma Íor-
ma concreta de comprometer a lgreja
mais decididamente cofit a Pastoral
Operária, com a questão do trabalhador.

'lSentir a cruz cômo úda, é sentir
a presença do companheiro dan-
do-se aos irmãós. E sentir o
Cristo Sofredor em todos os
operários que carregam suas
cruzes de sofrimentos impostos
pelo sistema opressor."

(Oração penitencial sobre os sinais
de vida e morte)

noraffioy*:
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G uno"r, RS; 12 de outubro de 1987-

Festa da Mãe Negra Aparecida. Manhá
chuvosa.

Das I às 10 horas, o pessoal Íoi se
ajuntando numa igreja dos Padres Ca-
puchinhos, para começar as orações e
cantos, que tinham como tema central a
condição de vida do trabalhador urbano.

A igrejinha encheu-se de gente. Festa
bonita. Parou a chuva e os ôni.bts leva-
ram o pessoal para o local onde deveria
começar a caminhada. Eram trabalhado-
res dó canpo e, prircipalmente, dâ cida-
de, de muitos municípios do RS ê de
SC. Caminharam uns 2 quilômetros até
o conjunto Guajuviras, onde fizeram uma ,

grânde manifestaçáo
Guajuviras foi escolhido como o local

da Romaria porque é um conjunto urba-
no ocupado por trabalhadores urbanos
há 2'anos (1986). E um conjunto de
mais de 6.000 unidades, entre edifícios
com apartamentos e "casas'l para uma
Íamília. Entre um grupo de uns cem
(100) ediÍícios e o outro, há espaços
grandes, cobertos com plantações de
eucalíptos. O conjunto, construído com o
dinheiro do povo, administrado pelo
BNH, estava táo caro que por 4 anos
ninguém conseguia comprar seus apar-
tamentos e casas. Assim, em 1986, mais
de mil famÍlias ocuparam'o conjunto.

A frente ia uma grande cruz simboli-
zando a cruz que o trabalhador cafrega
todos os dias: trabalho demais, pouco
àalário, exploração da mulher, discrimi-
naçáo dos negros, .marginalizaçáo do
menor, Íome, Íalta de moradia..* Dê tanto em tanto o pessoal Íazia
uma parada'ao redor dos "símbolos" e

fazia uma celebraçáo penitencial.

Os símbolos eram grandes cartazes
mostrando a situação do negro, do me-
nor, da mulher.., Quando a procissão
passou entre duas fileiras de edifíàios,
de onde m moradores acenavarl e can-
tavam conr os rom(iros, todo mundo pa-

rou e levantou o braço em direçáo às
casas, em sinal de bêrção. A bêrção do '

trabalhador é a união de iodos.

Entre 1 e 4 horas da tarde aconteceu
uma "tribuná livre", na qual falaram tra-
balhadores de todo o Brasil, especial-
mente do Nordeste, Norte, RJ, SP, MG.
Estiveram presentes, também, compa-
nheiros da CPT, dos movimentos ne
gros, índios, dirigentes de CEBs. Os tra-
balhadores saudaram" a Romaria e de
nunciaram uma poção de coisas.

Havia uma esperança muito grande.

O trabalhador está acordando. Está
começando a tazer coisas que nunca te-
ve coragem de tazer. Os trabalhadores
cristãos, especialmente os da Pastoral
Operária, estão descobrindo que Deus
quer a vida do trabalhador e não a sua
morte nas fábricas, nas obras, nas peri-
ferias das cidades... O trabalhador está
descobrindo que Deus caminha ao seu
lado e quer Íazer de sua luta o comeÇo '
do Reino, em Que haverá justiça e âmor
para todos.

Entre um.iJiscurso e outro, trabalhadc
res cantaram compciçóes própdas

apresentaram peças de teatro, dálame
ram poesias... Todos falaram, de muita
maneiras, de umâ coisa só o trabalhe
dor tem direito de viver, de ser reconhà
cido e tratado corno gente.

O lema Oâ Romaria ürado do livro dr

isaías, foi:
CONSTRUIRÃO CASAS E NE

LAS HABITARÃCI

Por volta das 4 horas, começou i
Missa que terminou pouco depois das 5
No sermão, o bispo D. Edmundo Kunz
auxiliar de Porto Alegre, acentuou a im
portância da luta justa dos trabalhadorer
pela moradia e pela vida para todos. I
palavra e a presença do bispo deram un
apoio muito forte para a luta e a cami
nhada da Pastoral Operária.

Assim foi a Romaria... serviu para da
mais vida para todo mundo.

"Nós devemos continuar nossa
luta. Não devemos Íicar só nesta
Romaria. Não estamos sós. A
luta pela moradia vern desde o
nascimento de Jesus, pois ele
não tinha onde morar. Foi por is-
so que sua Íamília fez a ocuPa-
ção de um galpãozinho pela ma-
drugada."

(Frente gaúcha pelo'direito à me
radia)

ROMARIA A APAHECIDA - VOCÊ VAI P,ARTICIPAR?

A ,O de SP esta organizaltdq a Ronaria dos Trabathadores Urbanos para Apa
recida do Norte no dia 7 de setembro de 1988.

No Ano do Cenienário da Aboliçãa da Escravatura no Brasit (?), na úb em qut
o Brasil comemora a sua inciependência (?), no ano em'que a classe oprária con
templa perplexa e estanecida a inflação galopante, a &nstituinte freando o processt
da Reforma Agrária e a Vida de suas fumílias' resistindo à fome e ao desemprega
neste ano eta vai à A arecida do Norte. Vai etevar junto com Maria ao Senhor o gritt
de socorro. A Pastorai )perá:ria dos estados do RJ, MG e ES vai participar.

Você vai participar?: ':

cPo-st



H oi", meses. agós a Bomaria do Tra-
balhador, RS, as suas marcas ainda con- '
tinuqm presentes. Os resultados deste.

e{ento sornam em corsciência e enga-
jamênto dos romeiros nas Íenamentas
de transformação e construção de uma
sociedade mais democrátic4 participati-
va e igualitária.

No interior das comunidades, local
onde Íoi'aprofundadà a situação de ro-
meiros 

. 
dos trabalhadores, nota-se a

preocupação por uma lgreia mais com-
prometida. Cristáos sensibilizados par-

tern para a denúncia das injustiças, do .

desenrprego, das más condiçÕes de vi-
dA dos altos preçm dos alimentos e do
transporte.

Reúnem-se nos grupos de PO onde
partilham seus problemas e tentam en-
contrar o caminho da poluçáo. Partem '

para a militância polÍtica ou sindical, não
: por que são cristáos mas porque desco-

briram que fazem parte de uma CLASSE
TRABALHADORA explorada, domi nada,

espisoteada e constantemente engana-

. da. No sindicato, nos partidos poiÍiicils
corprornetidos com os interesses da
classe trabalhadora, partilham a Íorça da
luta, a alegria de um dia partilhar os fru-
tos desta terra. Cheios de esperança

, vencem obstáculo por obstáculo que a
classe dominante impõe na caminhada ,

SEcBETARTADO NAC19NAL
DA PASTORAL OPERARIA

Av. Pres. Kennedy 1 861/1 1

25.020 - Duque de Caxia§ . RJ - tel.: 771-3459

do dia-a-dia. Cheios de esperarça pro-

clamam que é possíúel uma sociedade
onde a partilha da Eucaristia signiÍique a
partilha dos Írutos.do trabalho realizado
na fábrica.

Uma romaria, um grande mo,limento
de üabalhadores. A classe traballndora
necessita sentir-se Íorte. Numa conjuntu-
ra de desânimq de frustraçóes constan-
tes, de derrotas permanentes (a náo rea-

lizaçáo de eleiçóes diretas, uma consti-
tuinte congressual, deputadc eleitos
.pelo povo, mas encasteladoo no con-
gresso, longe dm clamores- da classe
trabalhadora a não coirquista das 40 ho
ras semanais, a denota da Reforma
Agrária, os altos custos de vida, m cinco
anos do mandato do Samey...) Estes
golpes foram como tombo numa e§ca-
da e hoje à classe trabalhadora encon-
tra-se nos últimos degraus. É necessfuio
subir a escada novamente. Para subir a
escada é necessário uma forte mobiliza-

í'A lgreia que opta pelos pobres
não pode se dienar da úda dos
trabalhadores. A lgreia que pro-
clanra o Evangelho a partir da
opção pelos pobreq não pode
deixar de sonhar com uma hova
sociedade."

(Mensagem de D. Sinésio Bohn,
Bispo da Diocese de Santa Cnz)

çáo popular. E necessário animar, afiar
as Íenamentas dos .trabalhadores. A
lgreja tem por obrigação animar a classe
trabalhadora, pois sua origem é Jesus
Cristq o Homem de Nazaré que Íoi um
trabalhador. Cabe às pastorais cotrpro-
metidas com o projeto de libertaçáo dos
trabalhadores, fermentar eventos de
massa A Pastoral Operátia tem por tàre-
Ía fundamental desencadear grandes
mobilizaçóes nura conjüntura onde náo
é Íácil reunir a massa trabalhadora.

Aqui no Estado do Rio Grande,do Sul
estamos agilizando a 2e Romaria do
Trabalhador. Ela acontecerá em maio de
1989. Tudo indica que vai ser no dia 1e

de Maio, pcis nurna avaliação realizada
junto às entidades sindicais, os últimos
Primeiros de Maio constataram uma tris-
te situação: o esvaziamento mostra que.
os operáfios esláo sem fôlego. Por outro
lado, notãmc muitas celebrações diluí-
das nas inúmeras ôonrunidades, nas
imersas vilas populares. E chegado o
momento de'uniÍicar as Íoças. lgreja e
sindicatos de rnãos dadas numâ tentati-
va de mostrar aqueles que nos tiram o
sangue de cada dia, que a classe tràba-
lhadora não está morta.

Num grande evento ecumênico, espe-
.ramos poder celebrar as resistências que
atrãpalham a vidâ dos trabalhadores e
especialmente a esperança que anima e
ÍortiÍica a luta do dia-a-dia. As pequenas
lutas, as pequenas organizaçôes, âs pê:
quenas maniÍestações, os pequenos
projetos alternativos, as insigniÍicantes
cornunidades, que, num único local se-
ráo,.iunt6, expressivos e fortes.- 

Cabe a nós cristãos seguir o exemplo
de Jesus Cristo. Como trabalhador, reu-
niu os mais Íracos de sua classe - pes-
cadores... organizou um pequeno grupo

- de doze trabalhadores, mas com eles
projetou um grande plano: O PLANO DO
REINO DE DEUS, Ele não permaneceu
fechado ao grupo dos doze, oporlunizou
grandes mobiliz4ões. É necessário
também nós oportunizar granôes mobili-
'zações, onde os grandes projetos da
classe trabal hadora tenham repercussão.

Nós acreditarros que smrente com
gra4des mobiliz4óes poderemos fazer
tremer aqueles que se escondem atrás
do poder: e das ?mas, da propriedade
particular e,das leis opressoras.

Mais do que nunca se Íaz necessário
abrir espaços de mobilização em massa,
onde os próprios trabalhadores, atrarés
de suas entidades autênticas, possam
proclamar as dores e as aspiraçôeb.

Corn este espÍrito estamos desbra
vando o matagal em direção a Segunda
Romari a dm Trabal hadores.

Frei Egídio Fiorotti - PO/RS
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A situação da classe trabalhadora brasl -

leira está cada vez nais difícil, ou seja, o
arrocho salarial- é dos maiores êJn nossa histó
ria e o descrálito nas autoridades governarne-n
tais aumenta a cada dia- Enfim, chegamos a um

ponto insuportável.

A e-conolnia continua direcionada para o FML
Tbda e qualquer rnr:dança no plano econômico

'tem um único objetivo: pagar os juros da dÍvi
da externa a qualguer custo. O governo gue
antes tinha urna intervenção direta na econo -
mia, hoje está imobilizado, envolvido numa on
-da de escândalos nxcnetários, perdendo assim o

..seu lugar de agente -pri-v-ilegiado na economia
'. brasileira, e abrindo cáda üez mais espaço ao
. dcrnínio do capital exLerno. E a prova disto é

o processo de privatização das enpresas esta-
tais, que vêJn segui-do de una inevitável con -
corrência entre capital êxterno e setores da
econonia brasileira, guê dese:nbocará na pers-
pectiva de uma onda de ftrsões e incorpora-
ções de enpre-sas.

A conjuntura política não é nada em5:olgan-
te. Está perneada de rnenobras e nranipulações
para garantir o avanÇo de forças de dj-reita -

A "corrupção" é a palavra do dia.. Ccrn anpla
dirrulgaçãó, os nreiós de comunicação vê:n denun
ciandó ó uso inadequado de verbas exeraÍdas ,/
da nÉguina estatal através de dispositivos di
to "Iegais", claro gue ccxn o aval de rencma -
dcs políticos.

' Diante deste quadro, qual tem sido a rea -
çao los tralralhadors?

, A capacidade de res-istência dos trabalhadc
res anda um pouco abalada. As gre*es continu-
am a acontecer, cqno vinps recentenxlnte no /
funcionalisrxr público, gnrám, elas 

""oi1tscefinn:itas vezes de forrna isolada e êfi setores /
que não 1êm ggande peso na economia do paÍs .

' É claro que isto é conseguência do arrocho sa
Iarial, do nredo do dese-irpregc e rotatividade
q dq forte rê+ressão iry:osta aos trabalhado -
res dentro e fora do trabalho. Um e-xe-nplo de
ccrno.a "Nova nepúbtica" vern tratando as ques-
tões dos trabalhadores são os téxteis da Fino
brasa, Grupo Vicunha, Fortaleza-CE. A t*pt"=l
sao cra porlcra êstadual- e do patrão à gre-ve /

que se estendeu de 3 a 25 de nraio foi nmito /
violenta, deixou i:m saldo de 16 trabalhadores
feridos por espancanentos, alguns deles corn
pernas e braços quebrados. Terminada a greve,
onde o patrão ,se rnante-lze intransigente, a re-
pressão continuou corn intimidaçõ:s, 250 demi-
tidos por "justa causa" e suspeitos seguindo/
os líderes da greve. Llrn desses líderes, Arge-
miro Pereira da Silva, que um gerente da fir-
na havia anreaçado de norte, foi sequestrado,
interrogado, espancado e torturado corn cigar-
ro acesso. Ne;n mesrro D. Aloísio Lorscheider ,
arcebispo de Fortaleza, que apoiou a luta dos
té-xteis, escapou à re-pressão: pela terceira /
vez sua casa foi irrvadida, com seu vigia sen-
do rendido por dois honeens que não enconLra -
ram o bispo que se encontrava no Su1 do pa.ís.
Este e outros fatos por nós vividos, são fru-
tos da política econ&nica que privilegia o ca
pital externo.

É a pa.rtir destas constatações que se colo
ca hoje a necessidade de trrna retomada da 1ut4
pa.rtindo de aval-iações profundas. E conse{uen
tenr:nte, para que se [rcssa dar cortrrc às lutas
que vê:n se dando em resposta à e-xploração ca-
pitalista.

Este desafio está colocado para toda a
classe trabalhadcra, be-rn como pera as entida-
des gue hoje cumprern o papel de direção e li-
derança no nxcvir-nento dos trabalhadores.



AUAilçAB 0 M0iltl[lEtüTo,, P0PffiÂft

O surgimenÍo dos Movimentos
pulares se dá por causa da'pre-
iedade das condições de üda
pgpulação e devido à discrimi-
ção de parcelas da população.
Estes Moümentos Populares
mr pelo atendimento dos di-
tos que garantam uma vida de-
Ée, 

"bem 
como a superação da

criminação contra negros, mu-
res etc-
Os Movimentos Populares
suem uma história recente, que
risa ser resgatada como condi-
r do avanço qualitativo e quan-
rtivo dos mesmos.
Do embate do dia-a-dia os
)vimentos Populares aprende-
E que o poder púbüco (Estado)
o interlocutor dos mesmos.

.Qualquer reivindicação do Moü-
mento Popular.tpassa pela nego-
ciaçáo com o poder público ou
pelo questionamento da ideologia
dominante.

Por outro lado, no Brasil o po-
der público tem procurado de-
sempenhar o papel do mediador
da luta de'classe no sentido de
preservar os ganhos do capital
bem como o status quo social
estabelecldo. Nesta direção o Es-
tado, ná sua relação com o Movi-
mento Popular combativo, será
uma relação conflituosa, pois o
Estado procura preseryar en-
quanto o Movimento Popular
busca mudar a desigualdade so-
cial.

.\
Outro aspecto importante é

que o Movirnento Popular deve se
pautar simplesmente pela auto-
nomia em relação ao Estado, aos
partidos e à religião: este desafio"é
permanente.

A PASTORAL OPERÁR.IA
E O MOVIMENTO
POPULAR

No momento, nós, militantes
da Pastoral Operária, somos con-
vocados a construir e a consoüdar
a articulação de baixo para cima
do§ Movimentos Populares, numa
combinação dos movimentos es-
pecíficos (iregros, mulheres, eco-
lógicos) com os localizados (asso-
ciação de moradores ou de bairro
ou de amigos ou de posse).

Esta articulaçáo nos ôonüda a .

aguçar nossa criatividade na.busca
de novas formas de organizar que
propicie a unidade na diversidaãe,
deüdamente combinadas.

Esta articulaçâo deve garantir,
na prática, a democracia, a re-
presentatMdade e a dinamicidade
dos movimentos populares.

' Dito isto, os Movimentos Po-
pulares necessitam compreender
corretaÍÍrente o seu fapel e sua
nat:ureza (o que é?).

' É importante que em cada ci-
dade se levante a real situaçâo:
força e fraqteza; experiências.
acumuladas; quem participa; por-
que participa; meios que usam na
luta; o que e em que avançar. Tu-
do isto é possível se realizado em
conjunto por pessoas que têm a
mesma preocupação e objetivos,

Como Pastoral Operária nos
.comprometemos na VI Assem-
bléia Nacional em contribuir de
fato na articulação. Sejamos im-
pulsionadores efetivos dessa arti-
culação nácional dos Movimentos
Populares no seu estado, na sua
cidade.

José Batista da C. Sobrinho
CPO Goiânia - abril 88

AS -TIÍlUAS FAGES DA IUTA DE CTASSES 1{Íl BRASIT
A luta de classes não é, certamente, uma
ànçáo capitalista. Foi o capitalismo, contu-
que, por suas cáracterísticas estruturais,

vou a luta de classes à condição de pro-
so histórico Íundamental, convertendo-se
conÍronto diário, em antagonismo irredutí-
, entre trabalho e capital, entre trabalhado-
, assalariados e proprietários dô capital, em
a relaçáo de exploração que se materializa
extração permanente da mais-valia.

Ào longo do século, os trabalhadores bra-
iros criaram processos e instâncias coleti-
i, orgânicas e uniÍicadas de luta contra o
ital. Em nossos dias, assumem a Íorma da
rtrd Única dos Trabalhadores (CUT), do
vimento dos Trabalhadores àer-Íerr"
iT) e do Partido dos Trabathadores (PT),

'ulados 
a uma proposta socialista. r:

A burguesia tem compreendido, de idêntica
na, a necessidade de organização à de
icaçáo de suas lutas contra os trabalhado-
, No Brasil de nossos dias, a burguesia
í convencida que partidos como o pNAOg,

S, PFL náo possuem a necessária con-
Ência ideológica para levar a cabo esse
fêntamento. Dessa Íorma, e no bojo da luta
lra a. reÍorma agrária, surge a União De-
crática {?) Ruratista (uDR), destinada a
ender os interesses do latiÍúndio, ao mes-
tempo buscando atrair para sua proposta
pequenos proprietários rurais atemoriza-
i com a possibilidade de suas terras via
apropriaçáo pelo governo Íederal. A UDR
m verdadeiro partido da burouesia. na me-
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dida em que possui a coesáo ideológica que
Íalta ao PMDB, o "partido-ônibus" (como deÍi-
niu o senador peemedebista Fernando Henri-
que Cardoso).

Na cena urbana, duas entidades, em pro-
cesso de Íormação, prêtendem ampliar e
aproÍundar a aliança conservadora: a Uniáo
Brasileira de Empresários (UBE) e o Movi-
mento Democrático (?) Urbano (MDU) têm
como objetivo coordenar a ação conjunta do
capital industria'1, comercial e Íinanceiro. A
UBE, especiÍicamente, busca ser uma arti-
culação nacional dos empresários com vistas
a superar os limites estabelecidas pela lei em
termos de sua organização (sindicatos, fede-
rações e conÍederaçóes patronais). Seu
cemoo de enfrentamentn maie diraln ca rl4 na

munclo da produção, no confronto com os
sindicatos e a CUT. Já o MDU possui uma
proposta também ambiciosa, ou seja, trazer
para essa articulaçáo conservadorá setorbs
da sociedade civil, notadamente da classe
média, náo pertencentes ao empresariado.
Essa adesão ampliaria de Íorma considerável
o seu raio de ação e propiciaria o enfrenta-
mento com a classe trabalhadora no universo
dos movimentos populares, no mundo da co-
municaçáo de massa etc.

Por último: assim como os trabalhadores
compreendem a importância da açáo no par-
lamento, onde são estabelecidas as leis que
dirigem o País, assim também os pioprietários
do capital compreendem os limites dos parti-
dos de origem burguesa. por isso, propõem
uma articulaçáo supra-partidária que os re-
presente a nível do Congresso. Sua grande
realizaçâo', nessa esÍera, é o ,,Centrão": 

o
"Centrão" permite, p. ex., que deputados do
PMDB possam se livrar do discurso ólhiat Oo
partido e se lançar na deÍesa cotidiana dos
interesses de latifundiários, banqueiros, co-
merciantes e industriais, isto é, da burguesia.

O avanço da luta dos trabalhadores de-
pende da compreensão cristalina acerca da
organização,da burguesia e das Íormas con-
cretas pelas quais o proletariado brasileiro se
organiza e avança na luta, construindo no dia-
a-dia as novas estruturas da sociedade, as
estruturas de uma sociedade socialista com
rosto proletário.



Promovendo a Semana do Migrante, 18 a 25 de junho, o SPM (Seruiço Pastorat dos Mi-
grantes - sP) an-atisa para nosso Boletim a situação do Trabathador Migrante.

Em terceiro lugar, ele é espoliado
eni seus direitos básicos. Fioubado
do fruto do trabalho ou simplesmente
desempregado, fecham-selhe as portas
aos beneÍícios sociais, tais corno habita-
çáo, transporte, educaçáo, saúde, lazer.
etc. Daí, nos grandes centros, o espan-
toso crescimento de favelas, cortiços,
violêrrcia urbana, menores abandonados,
prostituição precoce... Numa palavra, os
direitos fundamentais ao ser humano
convertem-se, assim, em luxo de pou-
cos. Ao trabalhador, resta um "esãonds
rijo" na periÍeria.

Finalmente, ele é negadô em sua
cidadania. Privado da terra, do Íruto do
trabalho e do direto à vida, o trabalhador
encontra dificuldade em partióipar, seja
no sindicato, na comunidade ou no par-
tido. Fica reduido, em Verdade, a um
"homem sem pátria".

O quadro, porém, embora alarmante,
não é irreversível^ E a classe trgbalhado-
ra vem demonstrando isso: qüer na'or-
ganizaçÕes de trabalho (sindicato), quer
na luta pela recuperação dos direitos
(movimentos populares), quer, enfim, nâ
construçáq do poder popular (participa-
ção na política partidária).

Serviço. Pastoral dos Migrantes -
SPM

. Os trabalhadoràs hoje se deÍrontam
; com três quadros verdadeiramente preo-
' cupantes: primeiro, o maciço êxodo rurà|,
; que se acentua nas últimas décadas;
- segundo, a-queda real do salário, acom-

panhada de uma inflaçáo galopante; ter-
ceiro, a deterioração crescente das con-

_ diçóes de vida, pela corrosão do póder
aquisitivo.

Estes três aspectos, embora estreita-
mente relacionados, sáo vistos muitas
vezes como realidades estanques, como
se nada tivessem a ver uma com a ou-
tra. O trabaihador nem sempre consegue
perceber a íntima vinculaçáo entre eles.

Vale'a pena, portanto, traçar em' li-'
nhas gerais os passos do trabalhador-
migrante, desde a saída do campo até
sua parcial ou total exclusão na periferia
do's centros''urbanos.

.- Primeiiamente, ele é expropriado da
terra. Seja a poder de bala ou através
de mil mecanismos de asfixia, os pe-

: quenos produtores cada vez mais se'và
rem impossibilitados de permanecer em
,seu pedaço de chão. Brutal e violenta-
mente - violência aberta ou camuÍlada -

i estão sendo exputsos do campo e atira-,
- dos à estrada.

1 A seguir, ele é explorado no traba-.
,,lho- Tanto para os assalariados do cam-
ipo (bóias-frias) como para os que se di-
irigem à cidade e se tornam operários ur-
: banos, a exploração sobre o trabalho

lchega a limites nunca vistos, E quanto
imaior o contingente de migrahtes que
': aaa*a: -^^^ ,,-À^^^ a *ala- +^*1.Á* 

^

desemprego, maior será ígualmente o ar-
rocho salarial, umh vez que crescendo o
volume do chamado "exército de reser-
va", cresce em deconência a press.ão
sobre os salários, num achatamento
progressivo.

§ÍICIEl!frI!H PM.
A Sociedade Protetora dos Desvali-

dos (SPD) foi criada em Salvador, no
dia 16 de setembro úe 1832. É a entida-
de negra mais àntiga de que se tem notí-
cia no Brasil.

Fundada sob'a formd de confraria,
para iludir as auÉoridades escravocratas
da época, muito rabalhou pela überta-
çáo dos escravos.

Curiosarnente, só passou a admitir
mulheres em seu quadro social a partir,
de 1953. Portanto, durante 120 anos foi
sustentada e dirigida êxclusivamente por
homens.

. Sua sede em Salvador, situada no
número 17 da Praça Anchieta, em fiente
ao Cruzeiro de Sâo Francisco, no Ter-
reiro de Jesus, possui a seriedade e a
imponência de quem pode falar do alto
de mais de um século e meio de existên-
cia.

A entidade surgiu do ideal de liberta-
ção do nosso povo, que foi concretizado
através de seu fundador, Manoel Vítor
Serra. Ele e mais dezenove homens de
cor resolveram criar uma entidade em
forma de,confraria. Esta entidade, mais

00s 0EsulHD0§
tarde, veio a ser denominada Sociedade
Protetora dos Desvalidos.

Antes, porém, recebeu várias deno-
minações e no correr dos anos sofreu,
por força das circunstâncias, algurnas
transformações. Por fim, veio a se ôon-
solidar como SPD.

A SPD sempre atuou como uma en-
údade de vanguarda.

Náo consta que ela tivesse tido parti-
cipação efetiva nos movimentos de li-
bertaçáo (os quilombos e as revoltas es-
cravas), porém sempre, de uma forma
indireta, teve participaçáo nesses moü-
mentos, financiando, acolhendo escrá-
vos foragidos, cotizando seus associados
no esforço de adquirir cartas de alforria.

Hoje a Sociedade Protetora dos Des-
validos é basicamente uma entidade be-
neficehte, que agxilia os associados na
invalidez, presta-lhes assistência educa-
cional, social e médico-hospitalar; con-
tribui com o auxflio funeral, paga pen-

' sões e também aúxilia "desvalidos" es-
tranhos ao seu quadro social.

(Calendário do Povo Latino-Americano
1 986 - CEHILA-Popular - E.P.)
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deseqprego, maior será igualmente o ar-
rocho salarial, um'a vez que crescendo o
volume do chamado "exército de reser-
va", cresce ern deconência a pressáo
sobre os salários, num achatamento
progressivo.

Em terceiro lugar, ele é espoliad
em seus direitos básicos. Roubad
do Íruto do trabalho ou simplesmenl
desempregado, fecham-selhe as porta
aos benefícios sociais, tais conro habiti
çáo, transporte, educação, saúde, lazt
etc. Daí, nos grandes centros, o espaÍ
toso crescimento de Íavelas, cortiçoa
violência urbana, menores abandonadq
prostituiçáo precoce... Numa palavra, o
direitos fundamentais ao ser human
convertem-se, assim, em luxo de por"
cos. Ao trabalhador, resta um,,esEond€
rijo" na periferia.

Finalmente, ele é negadô em su
cidadania. Privado da terra, do fruto d,
trabalho e do direto à vida, o trabalhadc
encontra diÍiculdade em partióipar, sejr
no sindicato, na comunidade ou no pqr
tido; Fica reduzido, em verdade, a'un
"homem sem pátria".

O quadro, porém, embora alarmante
náo é irreversível. E a classe kgbalhado
ra vem demonstrando rsso: quer na ot
ganizaçÕes de fabalho (sindicato), que
na luta pela recuperaçáo dos direitor
(movimentos populares), quer, enÍim, nÍ
construçáo do poder popular (participa
ção na polÍtica partidária).

Serviço, Pastoral dos Migrantl"^-,
SPU

Os trabalhadores hoje se deÍrontam
com três quadros verdadeiramente preo-
cupantes: primeiro, o maciçoêxodo rurà|,
que se acentua nas últimas decadas;
segundo, a-queda real do salário, acom-
panhada de uma inÍlaçáo galopante; ter-
ceiro, a deterioração crescente das con-
diçÕes de vida, pela corrosáo do pôder
aquisitivo.

Éstes três aspectos, embora estreita-
mente relacionados, são vistos muitas
vezes como realidades estanques, como
se nada tivessem a ver uma com a ou-
tra. O trabalhador nem sempre consegue
perceber a íntima vinculação entre eles.

Vale'a pena, portanto, traçar em' li-
nhas gerais 6 passos do trabalhador-
migrante, desde a saída do campo até
sua parcial ou total exclusão na periÍeria
dob centros"urbanos.

.. Primeiramente, ele é expropriado da
terra. Seja a poder de bala ou através
de mil mecanismos de asfixia, os pe-
quenos produtores cada vez mais se-và
em impessibilitados de permarrecer em
seu pedaço de cháo. Brutal e violenta-
mente - violência aberta ou camuÍlada -
estáo sendo expulsos do campo e atira-,
dos à estrada.

. A seguir, ele é explorado no traba-
lho. Tanto para os assalariados do cam-
po (bóias-Írias) como para os que se di-
rigem à cidade e se tornam operários ur-
banos, a exploração sobre o trabalho
chega a limites nunca vistos, E quanto
maior o contingente de migrantes que
acorre à zona urbana.e maior também o

Promovendo a semana do Migrante, 18 a 25 de junho, o sPM (serviço pastoruldos Mi-grantes - sP) anatisa para nobso Botetim a situação do Trabalha&r uijraiiei,.'- vvo tril-

§I|SIEIBÂIIH PB,
A Sociedade Protetora dos Desvali-

dos (SPD) foi criada em Salvadoi, no
dia 16 de setembro de 1832. É a entida-
de negra mais antiga de que se tem notí-
cia no Brasil.

Fundada sob'a forma de confraria,
para iludir as auioridades escravocratas
da época, muito trabalhou pela liberta-
ção dos escravos.

Curiosarnente, só passou a admitir
mulheres em seu quadro social a partir
de 1953. Portanto, duranüe 120 anos foi
sustentada e dirigida exclusivamente por
homens.

Sua sede em Salvador, situada no
número 17 da Praça Anchieta, em frente
ao Cruzeiro de São Francisco, no Ter-
reiro de Jesus, possui a seriedade e a
imponência de quem pode falar do alto
de mais de um século e meio de existên-
cia.

A entidade surgiu do ideal de liberta-
ção do nosso povo, que foi concretizado
através de seu fundador, Manoel Vítor
Serra. Ele e mais dezenove homens de
coi resolveram criar uma entidade em
forma de.confraria. Esta entidade, mais

DÍls ItEsulHD0§
tarde, veio a ser denominada Sociedade
Protetora dos Desvalidos.

Antes, porém, recebeu várias deno-
minações e rro comer dos anos sofreu,
por força das circunstâncias, algumas
transformações. Por fim, veio a sé con-
solidar como SPD.

A SPD sempre atuou como uma en-
tidade de vanguarda.

. Náo consta que ela tivesse tido parti-
cipação efetiva nos movimentos ãe li-
bertaçáo (os qülombos e as revoltas es-
cravas), porém sempre, de uma forma
indireta, teve participação nesses moü-
mentos, financiando, acolhendo escrá-
vos foragidos, cotizando seus associados
no esforço de adquirir cartas de alforria.

Hoje a Sociedade Protetora dos Des-
validos é basicamente uma eniidade be-
neficente, que auxilia os associados na
invalidez, presta-lhes assistência educa-
cional, social e médico-hospitalar; con-
tribui com o auxflio funeral, paga pen-

. sôes e também auxilia ..desvalidos,; 
es_

tranhos ao seu quadro sociâl.
(Calendário do Povo Latino-Americano

1986 - CEHTLA-poputar- E.p.)
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O Papa Joáo Paulo Il publicou uma
segunda carta sobre os problemas so-
ciais. A primeira foi em 1981 sobre
o Trabalho Humano. Agera, ci tema é:
A Solicitude (quer dizer o grande int+
Iesse ou a preocupação) social da lgreja
pelo desenvolvimento do homem e da
sociedade. Essa carta, destinada a todos
m cristãos e tamhÉm a . todos os ho
mers de boa vontade, foi escrita pelo

§- anivesário duma bela carta de
Paulo Vlsobre o mesmo tema.

Joáo Paulo ll apresenta um escuro
panorama do mundo de hoje: o abismo
entre os paÍses ricos e pobres, bem co
rno também entre os ricos e pobres em
cada país, aumenta sempre. O papa
aponta a "realidade duma multidão inu-
merável de honrens e de mulheres,
crianças, adultos e anciãos... que sofrem
sob o peso intolerável da miséria". Hoje,
o mundo, em vez de preocupar-se por

urn verdadeiro desenvolvimento, parece
encaminhar.:se mais rapidamente para a
Ínorte. A Íalta de moradia e o desempre
go generalizado são sinais que algo náo
funciona.

Entre muitas causas, o PaPa frisa a
existência de mecanismos econÔmicos,
financeiros e sociais que, norteadôs pelo
afá de lucro e a sede de poder, agraval't
as dificuldades.

a
Na carta, João Paulo ll sublinha muito

a dimensáo moral (referese ao bem, ao
espeito e ao justo entre as pessoas) do
desenvolvimento. Por importantes que
sejam, diz ele, as soluções técnicas não
bastam para chegar a um desenvolvi-
mento r.eal e integral para todos os he
mens. E necessário ter um objetivo mo-
ral: buscar as condições materiais, cultu-
rais e espirituais que permitam a cada
hcimem viver dignamente. Ou todas aF

nações e todos os homens participam do
desenvolvimento, ou o desenvolvimento
náo é autêntico. Sublinha-se, também, a
dimensão internacional e mundial da op
ção pelos pobres, e o Papa conclui li-

, gando estreitamente o desenvolvimento
e a libertaçáo.

ASENATURA AIIUAL - Cá 2OO,OO

ASSTi|ATUBA OE APOO - Cz8 500,00
A PARnR OE 10A§S. -CÉ 160,00
PARÂO EXTERIOR - USE 10.
AVULSO- Cá 20,00

Envls sua contrlbulção Pala:
SÊCRETARIADO NACNONAL
DAPAsToRAL oPeRÁnn

Av. Pres. KEnnedv 1861/1 1

25.020 Duque áe Caxias ' RJ - tel': 771'3/,59

Joáo Paulo ll náo Íaz uma análise só-
cio-econômica das causas; limita-se
apenas à análise teológica: descobre a
raiz do ma! no pecado pessoal e estrutu-

ral. Não analisa também as causas sô
cio-políticas desse pecado estrutural. O
diagnóstico e os remédios propostos po
dem parecer bem gerais. lsso exige de
nós uma reÍlexáo posterior mais situada
para evitar que tudo.siga igual. E tarefa
nossa aproÍundar as causas.desse de.
senvolvirnento perverso. Quais são os
mecanismos econômicos, financei-
ros e sociais opressores? Quais são
as condições para criar um regime
político em que o serviço prioritário
dos pobres se Íaça realidade? Pois,
sem respeito aos direitos;humanos e dos
povos, o desenvolvimento não pode ser
verdadeiro.

Bernardo Lestienne

a

J'úl* J. %I"r^L
Campo Grande, 29 de abril de 1988

Nós, aqui do Mato Grosso do Sul, quere{nm levar a vocês no dia do Tra-
balhador, o nosso abraço irmáo e de.companheiros. Agradecemos o rnatêrial
para a l\4issa do 1e de Maio. Foi de muita valia, pois corn ele n& redigimos a'
Missa do Dia do Trabalhador para todas as paróquias e comunidades da Ar-
quidiocese de Campo Grande e Corumbá. A Aceitaçáo foi um sucesso... te-
mos certeza que mais de 10.000 pessoas iráo receber a.mensagem em todas
as celebrações nas comunidades:

Também elaboramos junto ao CEDAMPO (Centro de Documentação e
Apoio aos Movimentos Populares) urn cartaz para espalhar em toda a cidade,
convidando para as celebraçóes."Achamos mais oportuno descentraliar do
queÍazerumato.públicosomenteouumcultoecumênico.

TamMm queremos agradecer ao Dari, pela indicaçáo do Armando na as-
sessoria do Encontro Básico de sindicalismo. otimo companheirq se saiu
muito bem, e ajudou as divercas categorias presentes a se orientarem e arti-
cularem em direçáo ao 1e congresso da cur Estádual que acontecerá nos
dias 8, 9 e 10 de julho.

Gostaríamos de contar com o José Albino para nc assessorar num eúon-
tro (o 1e) da PO em Ponta Porá, para a formaçáo de um núcleo da pO na-
quela cidade, uma das mais importantes do Estado do MS e corn um nível de
opressáo e exploraçáo da classe trabalhadora muito alto. o ercontro será em
28 e 29 de maio. se ele náo puder, pode ser um outro companheiro. Em ju-
nho, estarernos formando um núcleo em Dourados (dias 25:e 26). Também
precisamos de apoio.

Nós estamos apolando também a lê Romaria Estadual da Terra que
irá acontecer no dia 24 de julho, na cidade de Dois lnnãos, diocese de Jardim,
MS. onde estáo assentadas provisoriamente mais de 900 Íamfliâs, exilindo
ReÍorma.Agrária Num estado onde impera o latifúndio esta Romaria é oe
Íundamental importância para anunciar, denunciar e chamar a ateção so
bre a problemática do avarço da industrialização do campo, uma ReÍorma
Agrária a partir do capital.

Enfim, a lgla aqui é grande. Há muito o que fazer. Mas com a foça do
Homem de Nazaré vanos tocando o barco com a certeza que..Ele dérruba
os poderosos de seus tronos e eleva os humildes.,,

Um abraço a todos,
Fraternalmente, José ManÍroi e Geni Helena Fávero

Pela Coordenação Diocesana



rcsbrol 0pêrdrlo
[oxt-Ne54 comissão Nacional de:'Postôral operária - linha I - setor leigor - GNBB mA|o 1988

r E0lT0RlAt

' A pesar dos chavóes or, " claSse dorninante tenta
i'impingir à sociedade de que o Brasil é uma democracia ra-: cial, é por demais evidehte que o racismo existe no Brasil.

E um tipo de "apartheid" à brasileir4 disÍaçadq em quê os
i, negÍos Íicaram livres do açoite das senzalas para ficarem

presos à miséria das Íavelas, em sua grande maioria. As
maícas do chlcote perduram até hoje através da marginali-
zaçâo, da escolaridade mais baTxa, dos salários maió bai-

i xm, da ocupação de Íurções no mercado de trabalho me
: nos qualificadas e de pior remuneração e das maiores difi-

culdades de ascender socialmente como um todo dentro do
l;'sistema. lsto sem Íalar na redqáo da cultura negra a sin&
;-nimo de folclore ou na restrição apenas a alguns setores,

por exemploi,cârÍlâVâ|, samb4 Íutebol, capoeira; cozinha,
cachaça.. Estes Íatores condicionam a idéiá de que o negro

i,é um cidadão de segunda classe. Não é por acaso que na
maíoria das batidas policiais sáo os negros os primeiros

i suspeitos e dos Írequentes casos em que pessoas negras
i. sáo barradas em locais públicos.

, Po, isso, em hipótese alguma, os negros através de
seus movimentos organizados, articulados con os demais

r segmentos da sociedade, que querem e lutam por uma so-
ciedade Íraterna e igualitária; podem festejar a data do cen

; lenâio da abolição. Esta é uma data de reflexáo, de luto do

*Povo negro, pois nada mudou. { liberdade assinad4. a tanto
"tempo na Lei Aurea, ainda ninguêm viu. Prova disso, Íoi a
, grande marcha do dia 11 de maio, com mais de 8 mil pes-
' soas, organizada pelos movimentos negfos do Estado do
: Rio, que questionaram a Íarsa do '13 de maio. A marqha foi,
, de uma maneira estúpida, interrcmpida em seu trajeto por
' um Íortíssimo apàrato militar da PM e do Exército. Aliás, foi

o maior aparato militar colocado nas rgas dêsde 68, cornpa-
' rável aos trágicos momentos da ditadura militar. O sistema
' de repressão é o mesmo a 450 anos até o Íato de colocar

vários policiais negros à frente para reprimir o movimento
íeito por gente de sua raÇa, ê antigo. E a repetição dm ve-
lhos capitães-domato que caçavam escravos Íoraçildos pa-

I ra os seus mandantes.

A ,ro" continua. Em nenhum momento as várias ma-
niÍestações festivas, cotn o aval do govêrno, nas comemo
raÇfts do 'bentenário da abolição" foram repnmidas, ao
contrário, foram largamente divulgadas nos meios de co-
munic4ão social. E quando aparecem maniÍestações Íora
dos interesses oÍiciais, cotno Íoi o caso da marcha do dia

, 11, o govemo tirou, "a máscara" e mostrou o que entende
; realmente do "AXE" negro e não poupou "homenagem"

através do seu último elemento de persuasáo: que é a re
" pressão policial. lronicamente, isto aconieceu no estado lar-
; ganrente diÍundido em nível nacional como o lugar onde o

rmismo mênos se maniÍesta

tr"n,, a este contexto, Íica, entretanto, um grande
desaÍio para a PO:, não podemos deixar de constãtar a
g.ra$e. desinÍórmação . ainda existente do militante negro
çindical e também dos militantes negrm da pO e Oos m-iti-
tantes em geral sobre as desigualdades raciais no murdo
do trabalho. A prova mais evidente .disso é a existêrnia
quase nula da questáo racial nas reivindicações especÍficas
e nas lutas gerais das entidàdes de classe e sindicais.

[f ,rt" aspecto, corn muita lucidez, o texto base da
CF-BB aponta a situação de marginalização em que se en-
contra a comunidade negra. P-or mais séria que seja, Íaz
parte de um todo social e não pode ser tratada de um modo
isolado. Por isso a quêstáo negra deve ser trabalhada como
eixo gerador e motivador da luta evangélica para a trans-
Íormação da estrutura social vigente injust4 no Brasil (fB
da CF-88 ne 9).

0. ,,o, de protestos do movimento negro podem aju-
dar a PO a ter um melhor enfoque e encaminhamento so
bre o terna, pois em muito a causa do poro negro úirá con-
tribuir na'luta por uma sociedade justa igualitária e Íratema
(Cf. ls 11,'l-9).

AYtr



MEN§AGEffi frÍlS TRIBAL}If,BIINES
Reunidos na 26e Assembléia Geral,

m ltaici, nós, Bispos Católicos do Bra-
il, sentimos o dever de dirigir uma pala-
E a todos os trabalhadores, por ocasiáo
o Dia do Trabalho e no ano em que o
?asil celebra o centenário da abolição
a escravatura.

abr do Trabalho e do Trabalhador

lnspirados na mensagem bíblica e na
outrina Social cristá, queremc, em
rimeiro lugar, reconhecer e afirmar o
rlor do trabalho e do trabalhador.

O trabalho caracteriza o ser humano,
,caminho de realizaçáo da pessoa, le-
mdoa para a solidariedade" Pelo tra-
rlho o homem manifesta sua imagem e
melharça com Deus.

oDaÍ.o grande valor do trabalhador, sua ,

@rtância na vida do país. Por sua ca-
pdade de enfrentar com Íé e dignida-
, a luta de cada dia ele continua sen-
l a grande riqueza do Brasil. É a ele,
R,pdmeiro lugar, que a Fátria deve o
F até hoje conseguiu construir. Por is-,

:, as esperarças do Brasil continúam,
b modo especial, nas máos do traba-
bdor.

hraçôes de Crise

'Em nossa sociedade, inÍelizmente,
hheiro vale mais que trabalho, esp"-

faÇáo mais que investimento produti-
T.

As migraçÕes foçadas, as favelas e
l',cortiçOs, a falta de moradias, de
hÍlsporte, de escolas, de atendimento à
lúde, peÍmanecem corno desafios.

Continuam aviltados os salários da
maioria dos trabalhadores. Enquanto is-
so, alguns privilegiados têm ganhos es-
candalosos e injustos, muito acima de
seus merecimentos e às crctas dos co.
fres públicos. Há m apadrinhados políti-
cos e muitos deles ganham sern traba-
lhar. Todos eles jnflacionan as despe-
sas do país.

l

Além disso, em nossa sociedade ain-
da impregnada de preconceitos, negro e
mulher sáo tidos como menos capazes e
se tornam presa Íácil de exploraçáo.

Os trabalhadoÊ§ esperavam que es-
se quadro se mooiíiôasse con a "Nova
Republica'. lsso, porém, náo está ocor-
rendo. Náo veio a Reforma Agrária. A
ameaça do desemprego e do sub.em-
prego continua. A dívida extema, nora
forma de mlonialismo, é tributo intolerá-
vel que todos pagamos.

Cada vez mais os trabalhadores se
Çonvencem que os atuais detentores do
poder econômico e político náo estão
dispoStm a realizar todas as reformas
profundas de que o Brasil necessita.

ESCRAV Í

NUNCA
ACA Í3oU I

Apoio aos trabalhadores

Nesta situaçáo de crise, aparecem
importantes conquistas conseguidas
pelo povo nestes últimos tempos. A.luta
sem violêrria do povo organizado apon-
ta caminhos de solçáo.

Por isso, reafimamos aqui. neso
apoio às justas aspiraçÕes dos trabalha-
dores, especialmente:
- Direito de todos ao trabalho e ao salá-
. rio justO

- Direito ao "saláriedesemprego" equi-
valente às necessidades dos desem-
pregados {i

- Direito aos aposentados, de um bene.
fício suficiente para sua digna susten-
taçáo

- Direito de greve para todos m traba-
lhadores

- Urgência de uma Reforma Agrária e
dõ Solo Urbano justa e eÍicaz

- Necessidade de uma Política Agrícola
que garanta a pemanêrcia do pe-,

gueno agricultor no carpo
- Apoio aos rnenores, às mulheres, aos

negros e a todos em condiçÕes injus-
tas de trabalho
Jesus, o Senhor da História venceu a

morte na sua P&coa. Csn Ele serfo
vencidas todas as presenç€§ de morte.

Pedimos a Deus, por intercessáo da
Virgem de Aparecida e de São José
Operário, a proteçáo para nosso por/o e
a inspiraçáo para os que devem corstruir
um Brasilmelhor.

Não temos por que desanimar. Novos
tempos estáo chegando.

Conferência Nacional dos Bispoe do Brasil
zoeasseMeLÉn eeRAt

Itaici.SB 1 3 a 22 de âbÍil de Í988

GRIAI{çAS TBAFTGADAS PARA II0AREM
*

Bem Estar Social e Migração, com a eu-
nhada do ex-chefe do Estado Oscar Me-
gia Victores formam urna extensa rede
que envolve advogabs e médias

O Srru soficita repúdio enérgico a es-
ses aÍos e o início de uma campanha
mundial em detesa da criança guatemal-
teca, exigindo:
o respeito absoluto à vida e integridade

fisia dos menores;
. ação imediata das autoridades com-

Wtentes na investigaçfu dos casos
denunciados punindo .os autores inte-
lectuais e materiais dessas violaç&s;

c repudiar o trático de criayças em to
das as suas fornps.

Endereços paa pressões
t Sr. Presidente Lic. Vicinio Cerezo A.

üneÃos
O SrN (Seruiço de lntercâmbio Nacio

ú pela Defesa dos Direitos Humanos)
vn denunciando o cruel tráfego de
bnças na Guatemala, cuja finalidade é
ar as pequenas vítinas anp fornecs
vas de seus órgfus sfus (75.0ffi dóla- "

s) a famílias nort*americanas e is-
B/enses em transplantes para seus fÊ

0s deficientes.

Segundo o S/N, de le de outubro'de
BS a 31 de março de lg86, foram ex-
rtados 166 menores ôem que nenhu-
z autoridade tenha realizado qualquer
restigação.

Os bebês permanecem pr lS dias
m berçário situado em Santa Catarina,
va serem amamentados por mulheres
gas pelo casal José Luiz Rotman que,

ç Ministro de Gobemación
Juan Jose Rodil Pemlta
Ministério de Gobemación
Palacio Nacional - Guatemak

t Secretaria do Bem Estar fucial
Of. de la Primeiia Dama de la Nacion
Licda. RaquelBlandon
Patacio l/rrcionat - Guatemata

o àlegio de Médicos e Advogados
Conselho Superior Universitário
Cidade Universitária Z. t2
Guatemala - Guatemata

Endereço de apoio e onÍorto às Íamh
lias das Wquenas vítinns:
. CODEHUCA Apartado Postal- 189

Paseo de los Estudantes



A F['RS[ DA UIIR
Em meio à catástrofe das enchentes

que atingiu os estados do Rio de Janeiro
e do Acre nos meses de Íevereiro/malço,
a grande imprersa falada e escrita ,,in-

vestiu" na promoçáo da UDR (União
Democrática Ruralista) e do MDU (Mo-
vimento Democrático Urbano). Vejamos
c Íatos. Eles Íalam por si. A apropriação
da liçáo cabe aos trabalhadores e à po-
pulaÇao em geral.

No d[a 23 de fevereiro, sob o título
"Entidades se organizam para enviar
remédios e alimentos", a Folha de S.

Paulo anunciava: "A UDR também vai
participar da campanha de socono aos
desabrigados pelas enchentes no Rio de
Janeiro e rp Acre". E continuava: "O
presidente nacional da entidade, Ronal-
do Caiado, disse... que a ajuda se tradu-
zirâ na mobilizaçáo das 244 regionais

. acionando mais de 250 mil associados".
Caiado dizia "Estaremos mostrando, as-
sim, que o produtor rural é sensível em
momentos cqno esse".

E assim, no 19 de março, o Jornal O
DlA, diário do Grande Rio de maior cir-
culação no meio popular, anunciava em
marrhete:'l0aravana da UDFI lraz 250
caminhÕes ao Rio amanhá". No dia 3, o
mesmo jomal estampava: iAuxílio 

da
UDR chega com buzinaço". E dizia
'Corn um grande btzinaço, o comboio,
de 1&l caminhóes*da UDR e do MDU
chegou, ontern pela manhã, ao Cais do
Ports corn 30 mil toneladas de donati-
vos... 06 líderes,das duas entidades... en-
traram na Av. Bodrigues Alves acenando
para os populares e até mesmo man-
dando beijinhos".

Da mesma Íorma, outros órgãos da
grande imprensa alardearam pglo Brasil
aÍora a'ajuda" da UDR e do MDU. E to-
dos cientes do teatro armado... No en-
tanto, somente O DIA Íoi capaz de de-
nunciar o engodo.

Já no dia 3, O DIA cCIrteçou a denun-
ciar a farsa 'Câculo de Caiado foge à

realidade". "A realidade, porém, é que
o líder da UDR errou - e muito - nas
contas... os 164 caminhões do comboio
não poderiam, nunca, transportar as 30
mil toneladas, por absoluta falta de ca-
pacidade... o máximo que uma carreta
carrega são 30 toneladas, e mesmo as-
sim se for um'tipo Mercedes 1313... As-
sirn baseandose em consideração que
todos os veículos do comboio Íossem
canetas daquele tipo (e náo eram) e que
até o Íinal da noite de ontem chegassem
m 300 caminhóes prometidos, o máximo
de donativos que teriam chegado totali-
zana 9 mil toneladas. Um número bern
abaixo dos 30 mil anunciados."

No dia seguinte, O DIA estampava fo-
tos com a manchete: "UDR distribui sa-
patos Íurados". E dizia: "Não bastasse a
perda do barraco e dos pertences, os
Ílagelados ainda terão de suportar as
doaçóes sem nenhuma condiçáo de uso,
como colchóes velhos e com espuma
saindo do forro; sapatos Íurados; roupas
e sacos de roupas puídas e mofadas, en-
tre outros". Um caminhão "trazia espigas
de milho e sacos de roupas, com ovos
e leite dentro. Os ,ovos, é claro,.quebra-
ram. O cheigo ficou insuportável. As rou-
pas foram inutilizadas... náo houve uma
preocupaçáo com o empacotamento de
alimentos perecíveis... Muitas melancias
estragaram, assim como as batatas...
A impressáo que se tem.... é que houve
uma preocupação maior cóm a aparên-
cia da quantidade do que com a quali-
dade".

No dia 5, aquele diário, continuando a.

denúncia, dizia: "Decepção. Foi isto o
que restou, ontem pela manhã... AIem
da quantidade anunciada (30 mil'tonela-
das) haver sido bem inÍerior à realidade
e da Íalta de condiçóes de aproveita-
mento dos donativos... descobriu-se
também que, dos alardeados 300 cami-
nhões que a UDR disse haver enviado...
apenas 65 haviam sido descarregados...
os caminhóes da UDH já pararam de
chegar... Nada mais. Os donativos váo
desde melancias estragadas até peda-

ços de janelas quebradas, passando por
armários sem portas, fogóes quebrados
e caninhos de nenérn enferrujados e
somente com assento. A garantia dada
pela entidade de que os eletrodomésti-
cos e roupás eram trazidos diretos da
Íábrica, sem uso, Íoi desmentida pela
qualidade".

"Não há nada de novo, e as roupas
estáo puídas e rasgadas... apenas 10/"
dos móveis doados pela UDR têm con-
diçóes de aproveitamento."

GA§TRÍI

ATIf E§
Castro Alves nasceu.na fazencla

de Cabaceiras, na então freguesia
de Muritiba, na Bahia, no dia t4 de
marÇo de 1847.

Em 1864 foi estudar Direito na
celebre Faculdade do Recife. Em
1867 voltou à Bahia. Em tB6B foi
para São Pauto continuar ots estu-
dos jurídicos. Em lB69 retornou à
Ba'hia. Fateceu em ful.vador no dia
6 de julho de í871.

Foi denominado o Poeta dos
Escravos Negros. E as desumani
dartes da escravidão ete pôde pre-
senciar, em grande parte, na Roma
Negra, que era a Salvador de en-
tão. Desde criança ele era um re-
voltado contra as barharidades da
escravidão negra. O estudo da Di-
reito "sublimou" essa sua revolta,
que teve na poesia seu grande ca-
nal de expressão.

Em seu paema "Navio Negrei-
ro", que retrata os horrores dos
barcos transportadores de escravos
negros, Castro Alves nos de;ixou
estas palavras veementes, ao "per-
ceber" que esses barcos traziam
em seus mastros o sÍmbolo da
nacional idade bras i lei ra :

Existe um povo que a bandeira em-
presta

p'ra cobrir tanta inÍâmia e covardia!...
e deixa-a transÍormar-êe nessa Íesta
em manto impuro de bacante fria!...
Meu Deus! meu Deus!
mas que bandeira e esta,
que impudente na gávea tripudia?...

Auriverde pendão de minha terra,
que a brisa do Brasil beija e balança,
estandarte que a luz do sol encerra
e as promessas divinas da esperança...
tu que, da liberdade após a guerra,
foste hasteado dos heróis na lança,
antes te houvessem roto na batalha,
que servires a um povo de mortalha!...

Levantai-vos, heróis do novo mundo!
Andrada, arranca este pendão dog
ares!

Colombo, fecha a porta dos teus maresl
(CalendáiodoPowLatim-ene'r*iano

196-CEHIAPoWW-8.P.)



A PASTIIRAI
A Pastoral Operaria não quer substi-
tuÍr a caminhada da classe operária que
já acumulou muitas histórias e conquis-
tas. Mas quer ajudar a refletir, neste ano
êleitoral, a responsabilidade gue temos
em assegurar a continuidade do trabalho
de conscientizaçáo e organizaçáo tendo
em vista o projeto político da ólasse tra-
balhadora que é de construir umà nova
ordem social.

P.ara a PO Nacional é gratificante
constatar que muitos de seus militantes
estão sendo chamados a candidatar-se a
vereador, prefeito, etc. porque demonstra
vitalidade e compromisso. Mas por outro
lado, nãó podemos esquecer que fica o
deafío de náo deixarmos cair ou esÍriar
o grupo de base ou outra militância
suas reunióes, seu programa de estudo
e a Íormação dos companheiros.

Por isso é importante levarmos essa
discussão nas entidades onde estamos
engajados e na própria PO para que
haja respeito na caminhada e no grau de
consciência do grupo e assim garantir-
mos de náo sairmos totalmente desarti-
culados do processo eleitoral. Temos o
dever de sempre ajudar a avançar a
consciência e a luta, sem atropelar e
nqm queimar etapl§ da caminhada do
grupo.

AÍinal de contas não temos dúvida
nenhuma de que o processo eleitoral é
um momento importante para os traba-
lhadores organizados colocarem suas
propostas em discussão na sociedade e
solidificarem suas entidades de luta.
Tambérn temos claro que não é só por
eleições que vamos construir a tão so-
nhada sociedade nova, mas precisamos
de uma classe trabalhadora consclente,
participante e organizada.

Tendo em vista o grau de consciên-
cia, organização e caminhada do nosso
grupo e dos demais trabalhadores, per-
guntamos para nossa reflexáo:

1. Nesta CONJUNTURA de BB (econô
mica, política, social e das organizaçÕes
dos trabalhadores) onde e como pCjOg-
REMOS CONTHIBUIR DE MANEIRA

ASSIIiIATUBA ANUAL - Cz§ 200;00
li{.lnrum oE Apoo_ ca ioo,oo
l-Pl!!!q.E ÍoAss. _cz$ 160,00
PARA O EXTERK)F. USS 10.
AVULSO - cz' 20,00

Envle sua contdbulção para:
SECRETARNAOilACIONAL
oA PASToRAL oPEBÁRn

Av. Pres. fenneOy l g61/i 
1

25.020 Duque rb Caxias . RJ - tol.: ?Z1.g4sg

EAS

EFETIVA E DECISIVA NA CONSTRU-
ÇÃo Do PHOJETO DA CLASSE TBA,
BALHADORA? Onde podemos ser mais
úteis para avançar a luta, priorizando: O
trabalho de serviço da PO, consolidando
o trabalho de base, atuando no movi-
mento sindical ou popular (onde esta-
mos engajados) ou assumindo a campa-
nha eleitoral?

2. Como a pÕ pode celebrar e se enri-
quecer cofit a experiência acumulada
d*. gy* priorizam a mititância polítíco
partidária?

3. Tendo em vista a constrçáo do poje
to político dos trabalhadores quai é-o
serviço específico .da pO no processo
político partidário das eleições?

O principal critério da nossa opção é'
o que trará maior acúmulo para a luta
dos trabalhadores no seu objetivo histô
rico de construir uma nova sociedade. É
importante lembrar que a deÍinição da
caminhada para se chegar ao poder,
como sua gestão, serão eÍetuados por
partidos políticos, por isso a importância
de estarmos envolvidos neste campo.

0PEnÁnll ErE tçõEs

CPO l',lacional

J, 1fá^ J" Brf"-d,
Neste Boletim iremos conhecer um pouco da realidade da classe habalha-

dora na região compreendida pera diocese de caxias do sul-RS aem;mã,
conhecer a caminhada da pastoral Operária nesta diocese:

A realidade Regional da Classe Trabalhadora

Hegiao comwsta de.imigrantes europeus. são distribuídos em cotônias
para trabalhar.

. cresce a exploração e @meçam as rutas pr methores satáriots e redução
da jornada de traballp. Em lgss criam-se sindicatos, ffas sem força legat.

cresce o éxodo rural, inchando as priferias. Há necessidade de tradlho.
Acentuar*se baixo salário, rotatividade, desemprego. A crise,é geral, aftigin-
do de forma violenta o traÁtÁdor.

Esta realidade é conseqüência de um projeto econômico e potíti@, sah adirqm do capitat intemacionalque vem desàe 1g64.

A caninhada da Pastoral Operária

^ 
P?l9t anog p0 a pastorar da tgreia se faz através dos movimentos da Ação

Católica e JOC.
Por volta de'26 vai-se articutando uma nova forma de açáo. surge a po na

tentativa de ser uma resposta aos inúmeros problemas rla vida do trabalha-
dor.

Em 77 a PO não se define so como um seryiço, mas como prioridade croplano pastoral da Diocese.

..De 78 a 82 eia g?nha e:paço próprio e define suas propostas (ie ação.
Atua nos diversos setores: chattos bíblicos, javens, muherei, Associação de
tnirros, sinrlicatos, fábrica, apia organização rros operários: greves, prrrra-
tas.
' Em 83 a Pastoral operária se lança totalmente na mobitização frente ao

grave problema do momento vivido péta classe trabalhadora,o drrr*prego.
Em 8/tz/84 realiza-se, no coÉjio sáo José, a tq AssembléiaDiocesana

da Pastoral operária, assumindo ãs seguintes priorictades;: Formaçao, organr
zação e le de Maio.'A 

partir aessãáno, realizam-se anualmente Assembtéias Diocesanas da
PO, onde é avaliada e ptanejada a caminhada

Apesar das dificutdades'encontradas, a po está.tendo seus avanço§: na.questão si nd i cal, Mov i mento popu tar, t i turgia, cateq uese.

Pastoral Operária - Caxias rjo SubRS



MEil§AGEM [Íl§ TRIBAIHf,IIÍIRES
Reunidos na 264 Assânbléia Geral,

em ltaici, nós, Bispos Católicos do Bra.
sil, sentimos o dever de dirigir uma pala-

vra a todos os trabalhadorês, por ocasiáo
do Dia do Trabalho e no ano em que o
Brasil celebra o centenário da aboliçáo
da escravatura.

Vabr do Trabalho e doTrabalhador

lnspirados na mensagem bíblica e na
Doutrina Social cristã" queremo§, efft
primeiro lugar, reconhecer e afirmar o
valor do trabalho e do trabalhador.

O habalho caracteriza o ser humano,

ê caminho de realização da pesso4 le-
vandoa para a solidariedade. Pelo tra-

ballrc o homem maniÍesta sua imagem e

semelhaça com Deus.
Daí o grande valor do trabalhador, sua

importância na vida do país. Por sua ca-
pacidade de enfrentar com fé e dignida-
dé a luta de cada dia ele continua sen-

do a grande íqueza do Brasil. E a ele,
em "primeiro lugar, que a Fátria deve o
que até hoje conseguiu constúir. Por is-.

so; as esperanças do Brasil continuam,
de modo, especial, nas máos do Úaba'

lhador.

Situa@es de Crise

sociedade, inÍelizmente,
mais que trabalho, espe-

cu-laçáo mais que investimento produti.
vo.

As migrações foçadas, as Íavelas e
c cortiços, a Íalta de moradias, de
trarsporte, de escolas, de atendimento à
saúde. permaneceíT como desaÍios.

Continuam aviltados e salários da
maioria dos trabalhadores. Enquanto is-
so, alguns privilegiados têm ganhos es-
candalosos e injustm, muito acima de
seus merecimentos e às cr.rstas dos co.
Íres públicos. Há os apadrinhados políti-
cos e muite deles ganham sem traba-
lhar. Todos eles inflacionam as despe-
sas do paÍs.

Além disso, em ncsa sociedade ain-
da impregnada de preconceitoS, negro e
mulher sáo tidos como menos capazes e
se tornam presa Íácil de exploração.

Os trabalhaôoÍ.ês esperavar que es-
se quadro se modiÍiôasse com a "Nova

Republica'. lsso, porérn, náo está ocor-
rendo. Náo veio a ReÍorma Agr{ria. A
ameaça do desemprego e do subcm-
prego continua. A dívida extêma, nova

Íorma de colonialismo, é tdbuto intolerá-
velque todos pagamos.

Cada vez mais os trabalhadores se

Qorwencem que 06 atuais detentores do
poder econômico e político náo estão
dispoçtos a realizar todas as reÍormas
proÍundas de que o Brasil nêcessita,

Apoio aos trabalhadores

Nesta situaçáo de crise, aparecem'
importantes conquistas conseguidas
pelo povo nestes últimos tempos. A Juta
sem violência do povo organizado aporr-
ta caminhos de soluÇáo.

Por isso, reafirmamos aqui' ncso
apoio às justas aspiraçÕes dc trabalha-
dores, especialmente:
- Direito de todos ao trabalho e ao salá-

. rio justo

- Direito ao "saláriodesemprego" equi-
valente às necessidades dos desem-
pregados , *

- Direito aos aposentados, de um bene-
fício suficiente para sua digna susten-
taçáo

- Direito de greve para todm 6 traba.
lhadores

- Urgência de uma ReÍorma Agrária e
dó Soto Urbano justa e eÍicaz

- Necessidade de urna Política Agdcola
que garanta a permanêrrcia do p+
queno agricultor no carpo

- Apoio aos menores, às mulheres, aos
negros e a todos. enr condições inius-
tas de trabalho
Jesus, o Senhor da Históda vencet, a

morte na sua Páscoa. Com Ele serão
vencidas todas as presenças de morte.

Pedimm a Deus, por intercessáo da
Virgem de Aparecida e de São José
Operário, a proteçáo para nosso povo e
a inspiração para os que devern corstruir
um Brasilmelhor.

Náo temos por que desanimar. Novos
tempos estáo chegando.

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
2GCASSEMBLEIA GERAL

Itaici-SP, 13 a 22 de abÍil de Í988

ESCRAV I

NUNCA
Acn eoul

"Em. nossa
dinheiro vale

GBIAI{ÇAS TRAHEADAS PARA II0AREilI
Bem Estar Social e Migraçfu, com a cu-
nhada do ex-clpfe do Estado Oxar Me
gia Victores formam uma extensa rede
que envolve advogados e médias.

O SrN slicita repúdio enérgico a es-
ses atos e o inlcio de uma campanha
mundial em defesa da criança guatemal'
teca, exigindo:
o respeito dbsoluto à vida e intqridade

fÍsja dos menores:
o ação imediata das autoridades om-

petentes na investigação dos casos
denunciados punindo os autores inte-
lectuais e mateiais dessas violaç&s;

c repudiar o tráfico de crialças em to-
das as suas fornns.

Endereços paa pressões
t Sr. Presidente Lic. Vicinio Cerezo A,

Palácio Nacional - Guatemala

üREÃos
O SrN (Seruiço de lntercâmüo Nacio-

nat peta Defesa dos Direitos Humanos)
vem denuncianfu o cruel tráfego de

crianças na Guatemala, cuia finalidade é
usar as Wquenas vítlnus mnp fornece"
doras de seus óigãos sãos (75.000 dóla- -

res) a bmílias norte-americanas e is'
raeteàses em transplantes para seus fi-
lllcls deficientes.

Segundo o S/N, de le de ouÍubro'de
1985 a 31 de março de 1986, foram ex-
prtados 166 menores ôem que nenhu-
ma autoridade tenha realizado qualquer
investigação.

Os bebés permanecem pr 15 dias
num berçário situado em Santa Catarina,
para serem amamentados pr mulheres
pagas pelo casal José Luiz Rotman que,
juntamente com Oficiais do Gahinete do

ç'Ministro de Gobemación
Juan José Rodil Peralta
Mi nistério de Gobemación
Palacio Nacional'- Guatemala

t Secretaria do Bem Estar (bcial
ü. de la Primeira Dama de ta Nacion
Licda. Raquel Blandon
Palacio thcional - Guatemala

o àlegio de Médicos e Advogados
Consel ho Superior Universitário
Cidade Universitária Z. 12

Guatemala - Guatemala

Endereço de apoio e conÍorto às íamí'
lias das pequenas vítinns:
o CODEHUCA Apartado Postal- 189

Paseo de los Estudantes
San José - @sta Rica
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Frente aos últimos acontecimentos
ocorridos antes e depois do 19 de
maio, percebemos que o cenário es-
tá mudando; outros atores vão surgin-
do. A crise dos salários se agrava e as
diferentes categorias dos trabalhadores
acabam radicalizando mais suas lutas
e enfrentamentos com à classe patro-
nal. Sempre tendo lucros, mesmo nos
momentos de crise, os patrões tem
endurecido em suas posições,' pois
sabem que à conjuntura política é
decisiva.

Se nos acusam de fazermos greves
políticas, o que dizer das demiss&s
massivas, dos processos contra sindica-
tos, dos acidentes de trabalho provo-
cados muitas vezes pela avareza dos
recursos e informações para o traba-
lhador e, principalmente, por alimen-
tação insuficiente, estado nervoso su-
per abàlado, etc.

Ouem são os arruaceiros, radicais,
desordeiros, se nâo os patrões e o pró-
prio (deslgoverno? A melhoria salarial
é a mínima parte do que reivindica-
mos, pois temos direito e dever de
conquistar muito mais. O resultado
dessa luta para restituir a dignidade e
a iustiça social, e a igualdade para à
Clase Trabalhadora nâo será perda ou
atraso, mas ganho e avanço para toda
à humanidade.

Por isso, nesse enário novo, nós
da PO entendemos que é preciso "sr
manso", meigo e amigo dos noesos
companheiros para nâo desanimar, e
"espertos, asfutos como as serpentes",
com nossos adversários políticos.

Temos a certeza de que Der:s náb é
"Zé do Muro", e iá tez sra opção há
muito tempo em favor dos mais po-
bres, marginalizados e explorados. É
essa certeza que nos abastece e nos
empurra nestes momentos de maior
enfrentamento.

Como Dai, venceÍemos o gigante!

PÍl CELEBRA I?DEMAIo
19 de maio deste ano foi comemorado como um
dia de luta na maioriâ dos estados pelos grupos

de Pastoral Openíria. O repúdio ao arrocho
salarial dos planos econômicos do Governo,

às medidas provisórias que oontrariam
a Lei de Greye, às precárias condições de

vida dos trabalhadores, à DíYida Externa deram
a tônica aos atos e celebraçõe§ oeorridas

em diversos estados.

RIO DE JANEIRO - Em Volta Redonda,
local escolhido pela CUT para ser o Centro
Naciornl de Mobilização dos Trabalhdores,
estiveram reunidos para a inauguração do
mernorial em homenagem a UYillian, Walmir
e Barroso - metalúrgicos da Companhia Si-
derúrgica Nacional mortos pelo Exército em
9 de mvembro de 88 - o Presídente da Cen-
tral, Jair Meneguelli; o ex-líder comunista
Luis Carlos Prestes e Gomercindo FodrQues,
mernbro do Conselho Nrcional dos Seri*,
gueiros, gue denuncior as ameaças de morte
que pairam pbre 4{X) pessoas que lutam pela
Reforma Agrária em todo o país.

ESPI-BITO SANTO - Na região da Grande
Vitória e em alguns municípios do interior
do Estado, a Pastoral Operária celebrou o
19 de maio om bastante vigor. Em Pono
de Santana, uma celebraçâo especial na praça
reuníu cerca de &X) pessoas. No Município
de Serra, o ato celebrativo oorrzu diante do
portão de entrada da Companhia Siderúrgi-
ca TubarÍb (CST), a maior do Estado.

BIO GRANDE DO SUL - O município de
Sapirargareuniu cerca de tlO mil pessoas na
29 Bomaria do Trabalhador. Todos os luga
res do Estado enviaram delegações.

?ara rer,lizar'a Romaria, os trabalhadores
enfrentararn'a oposição da prefeita Marlene
dos Sartos {PDT) e do Comando da Brigada
Militar, que tudo fizeram para im@ir a
Romaria- No mornento resewado à Tribuna
Livre, cfpveram falações contra a políti-
ca eorúmica, os baixos salárbq a falta de
rnordia.

RIO GRAIIIDE tX) NORTE - Com ztivi-

versas atividades em várbs locais de Nata
municípios vizinhos {Parnamirim, Amaran
Mocar'ba).

PARANÁ - Os trabalhadores participan
de romaias em Curitiba e Marirgá. A
Glritiba reuniu cerca de três mil pesoas r

Ch4inhal, zona de oo.rpaçâo; apesar de
sido preludicada por fortes chwas. Na
mana que antccedeu ao 19 de maio, a FO
ganizou vários debates sbre os ternas: s

dicalismo, lgreia rrc Mundo do Trabaltx
Dívkla Externa.

MINAS GERAIS - Em Minas os trabal
dores organizaram várias manifestaçõas e
lebrações. Na cidade de Uberaba, no Tri
gulo Mineiro, a Pastoral Operária organiz
uma passeata seguida de celebra@. Em T,
f ilo Otoni houve uma semana de debates.
vale do Aço foi celebrdo culto eqrmên
na cidade de ltabira. A maior oonoentra
de pessoas, duas mil, ocorreu em Contage
pr ocasião da celebração na praça
frente à Siderúrgica SEMIG.

sÃo PAULo - No ABC, o tg de ma'ro, fr
antecedido mais uma vez pela semaÍB
Debates em São Bernardo. Com o te
"Brasil chamando por Liberta@", a
Semana debateu sobre a Mulher, ReÍor
Agrária, Eologia, Espirhual'xlade e E

ções Presklerrciais. Lula. do PT, esteve Í
sente qoÍno canditato operárb à Presil
cia da Bepública- As manifestações no A
foram reforçadas com b Grwe dos rnetal
gicos da regEo. Em São Paub, um ato
lítico reuniu cerca de seis mil ôêsÍ)e.
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Frente aos últimos acontecimentos
ocorridos antes e depois do 19 de
maio, percebemos que o cenário es-
tá mudando; outros atores vão surgin-
do. A crise dos salários se agrava e as
difeientes categorias dos trabalhadores
acabam radícalizando mais suas lutas
e enfrentamentos com à classe patro-
nal. Sempre tendo lucros, mesmo nos
momentos de crise, os patrões tem
endurecido em suas posições,' pois
sabem que à conjuntura política é
decisiva.

Se nos acusam de fazermos greves
políticas, o que dizer das demiss&s
massivas, dos processos contra síndica-
tos, dos acidentes de trabalho provo-
cados muitas vezes pela avareza dos
recursos e informações para o traba-
lhador e, principalmente, por alimen-
taÇão insuficiente, estado nervoso su-
per abàlado, etc.

Ouem são os arruaceiros, radicais,
desordeiros, se não os patrões e o pró-
prio (des)governo? A me!horia salarial
é a mínima parte do que reivindica-
mos, pois temos direito e dever de
conquistar muito mais. O reslltado
dessa luta para restituir a dignidade e
a justiça social, e a igualdade para à
Clase Trabalhadora nâo será perda ou
atraso, mas ganho e avanço para toda
à humanidade.

Por iso, nesse enário novo, nós
da PO entendemos que é preciso "ser
maÍlso", meigo e amigo dos nossos
companheiros para nâo desanimar, e
"eçertos, asfutos como as seÍpentes",
com nossos adversários políticos.

Temos a certeza de que Deus nío é
"Zé do Muro", e já Íez zua opção há
muito tempo em favor dos maís po-
bres, marginalizados e explorados. É
essa oerteza que nos abastece e nos
ernplrra neste§ momentos de maior
enfrentamento.

Como Dani, venceremos o gigante!

PÍl CELEBRAISDEMAIo
19 de maio deste ano foi comemorado como um
dia de luta na maioriâ dos estados pelos grupos

de Pastoral Operária. O repúdio ao arrocho
salarial dos planos econômicos do Governo,

às medidas proviúrias que contrariam
a Lei de Greve, às predrias mndições de

vida dos trabalhadores, à DÍvida Externa deram
a tônica aos atos e celebrações ocorridas

em diversos estados.

RIO DE JANEIRO - Em Volta Redonda, versas atividades em vár'os locais de Na
local escolhido pela CUT para ser o Centro municípios vizinhos {Parnamirim, Amaran
Nacional de Mobilização dos Trabalhadores, Mocar'ba).
estiverar reunidos Wra a inaugura@ do
mernorial em homenagem a t{illiãn, {ÍIalmir PARANÁ - Os trabalhadorqs participar
e Barroso - metalúrg'rcos da Companhia Si- de romarias em Curitiba e MaringÉ. A
derúrgica Naciona! mortos pelo Exército em C,uritiba reuniu cerca de três mil pessoasr

I de mvembro de 88 - o Presidente da Cen- Chpinhal, zona de oopação; apesar de
tral, Jair Meneguelli; o ex-líder comunista sido feiudicada por Íortes chuvas. Na
Luii Carlos PreJes e êomercindo Rodrigues, mana que antecedeu ao 19 de maio, a PtO

mernbro do Conselho Nacional dos Serin- ganizou vários debates sb're os taÍna§: !

gueiros, que denunciou as ameaças de morte dicalismo, lgreia no Mundo do Trabalh
que pairam sbre 4{X) pes§oas que lutam pela Dívida EÉerna.
Reforma Agrária em todo o país.

ESPI-BITO SANTO - Na região da Grande MINAS GEBAI:i - Em Minas o§ trabal
Vitória e em alErns municíp1os do interior dores organizaram várias manifestações e

do Estado, a Pãstoral Operária celebrou o lórações. Na cidade de Uberaba, no Tri
19 de maío com bastante vigor. Em Porto gulo Mirrciro, a Pastoral Operária olSFnlz

de Samana, uma celebração eúecial na praça uma passeata seguida de celebraçflo'_ Em T
reuniu ceróa de 8O0 peisoas.'No Município f ilo Otoni houve uma semana de debatss.

de Serra, o ato celebrativo ocorrer: diante do vale do Ap foi celebrado culto ecumên
portão de entrada da Companhia Siderúrgi- na cidade de ltqbira. A maior concentra
ca Tubarão (CST), a maior do Estado. - de pessoas, duas mil, @orrãI em Contagr

BIO GRAI{DE DO SUL - O município de
Sapiranga reuniu cerca de tlO mil pessoas na
29 Bomaria do Trabalhador. Todos os luga
res do Estado enviaram delegações.

?ara rer,lizarh Romaria, os trabalhadores
enfrentararn'a oposi@ da prefeita Marlene
dos SaÍÍtos {PDT} e do Comando da Brigada
Militar, que tr.rdo fizeram para im@ir a
Romaria. No mornento reservado à Tribuna
Liwe, cfroveram Íalações contra a políti-
ca ecorúmica, os baixos salár'ros, a faha de
moradia-

BIO GRAÍI|DE DO I{OBTE - Com ativi-
dades da PO sendo as únicas da capital, o dia
dos trabalhdores foi mmenrordo com di-

por ocasião da elebração na prry
frente à Siderúrgica SEMIG.

SÃO PAULo - No ABC, o t9 de maio, fr
antecedirJo mais uma .vez pela semaÍra
Debates em São Bernardo. Com o tr
"Brasil chamando por Liberta@", a
Semana debateu sobre a Mulher, Befor
Agrária, Ecologia. Espiritualidade e E

ções Presiderrciais. Lula, do PT, estan I
sente oorx) candftJato operário à Presfu
cia da Repriblica. As manifestações no A
forarn reforçadas oom h Grane dos meta
gicos da região- Em São Paulo, um ato
lítico reuniu erca de seis mil pesxlõ
praçada Sé-
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inequívoco o ascenso do movr-
mento operário verificado des-
de o segundo semestre do ano

passado e intensificado aceleradamen-
te após a decretação do Plano Verâo.
Todos os indicadores o confirmam:
número de greves e dê grevistas, núme-
ro de horas paradas por greve, tempo
de duração e grau de generalização das
greves.

No entanto, este ascenso que hoje
v-erificamos nâo é apenas quantitativo.
E qualitativo. Demonstra a recupera-
ção do fôlego do movimento operário
de dar respostas mais efetivas aos ata-
ques dos patrões e do Governo e de
buscar tomar ofensivas na luta por
suas reivindicações. São indicadores
deste ascenso qualitativo pelo menos
três fatos: o sucesso da Greve Geral
de 14 e 15 de marÇo, a retomada de
grandes Campanhas Salariais em cate-
gorias-chave da vida econômica e so-
cial do país (bancários, metalúrgicos
do ABC e interior de São Paulo, por.
tuários, professores, trabalhadores rías
estatais, etc.) e o grau de radicalizer-
ção e disposição de luta das massas,
passcndo por cima muitas vezes das
próprias diretorias sindicais.

cooRDENAçÃO NAC IONAL DA
PASTORAL OPERÁRIA

Antônio Felix Tavares (RJ)
AriAlberti (SP)

Benedito Clovis da Silva (PR)
Carcius Azevedo dos Santos (MT)
Cesar Sanson (PR)
Cícero Cavalcante Souza (CE)
Cleber Marcelino (MG)
Elena Maria Resende (SP)
Haroldo Gomes da Silva (RN)
lsaíasSantana da Bocha (ES)
José Albino de Melo {SP)
José Batista C. Sobrinho (GO)
José Dari Krein (PR)
Lenivaldo Alpino dos Santos (AL)
Lourdes dos Santos Andrade (SP)
Luis Carlos Volcan (RS)
Oldemar Francisco da Silva (RS)
Paulo Roberto Gonçalves {SC)
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Ora, fatos como os verificados nas
greves da CSN, Mannesmann, Belgo
Mineira, entre outras, náo sâo isola-
dos. Não são fruto de uma episódica
manifestação de descontentamento.
lndicam que os trabalhadores dese-
jam formas de luta que avancem em
relação ao tradicional. O desafio maior
do movimento sigizal, particu larmen-
te da CUT, é o de consolidar-se como
a direção efetiva do movimento ope-
rário, implantando-se solidamente nas
fábricas e empresas, criando canais
permanentes de participação democrá-
tica em todos os níveis do movimento
sindical, fortalecendo as direções e as
lutas inter-categorias e avançando na
articulação das lutas econômicas com
as bandeiras mais gerais de luta da so-
ciedade neste final do primeiro ciclo
da transição conservadora. Podendo,
influir, assim, no avanço da consciên-
cia política dos trabalhadores e na sua
aspiração pelo social ismo.

Sem estes passos, a radicalização
verificada nas últimas greves pode ten-
der ao isolamento político dos traba-
lhadores e à retomada das ações da
direita. Com estes passos, aprofunda-
mos à crise política do Governo da
"Nova Repúbliça e credenciamos os
trabalhadores a disputar o seu proieto
histórico no interior da sociedade bra-
sileira.

Renato Simôes
Campinas§P

çAn PASTÍINil REATIZA
HEUilIAÍl CÍIMBISPÍIS
A Pastoral Operária Nacional, no

decorrer destes anos, tem se preocupa-
do em dinamizar e avançar em sua
missâo de evangelizadora e evangeli-
zada na lgreja e no mundo do traba-
lho. Foi tendo essa compreensâo, que
na 27a. Assembléia Geial da CNBB,
ocorridi no mês passado em ltaici
(SP), re,lizamos uma reuniâo com
bispos interessados e motivados em
discu.tir a dura rea[idade da Classe Tra.-
balhadora e a missão e desafios da
PO na perspectiva da construção da
Nova Scciedade.

Pa: : nossa alegria, contamos com
a presença de 25 bispos e alguns pa-
dres. A partir de dados econômicos,
sociais e políticos sobre a atual situa-
ção dos trabalhadores, desenvolvemos
uma discussão sobre quais seriam os
desafios enfrentados pela PO, no sen-
tido de avançar em seu trabalho.

A reunião, coordenada por Dom
Valdir Calheiros {Bispo de Volta Re-
donda-RJ), transcorreu num clima
fraterno e amigo, e apontou alguns de-
safios a serem enfrentados pela Pas-
toral Operária, a saber:
1q - Aprofundar sua identidade de
serviço à Classe Trabalhadora, crian-
do uma mística libertadora;
29 - Criar novos grupos de base a
partir de uma metodologia de traba-
lho que permita aos trabalhadores
serem suieitos a sua história;
3q - Motivar a lgreja a assumir à
luta dos trabalhos na perspectiva da
construçâo do Reino.

A partir dos desafios apresentados,
e da necessidade sentida pelo grupo de
criar espaços para trocas de experiên-
cias e aprofundamentos, fícou defi-
nido que nas próximas assembléias
da CNBB realizaremos outras reuniões,
que permitam desenvolvermos uma
ajuda mútua, pois a construção da
Nova Sociedade e da Nova lgreja, de-
pende de todas as partes e dos pasto-
res;principalmente daqueles mais com-
prometidos com à Classe Trabalhado-
ra_

Lourdes Andrade
São Paulo

MHÀdeFINAITTCAS
A Riía Nacional da PO iá está na rua. pegue o seu talá-o

na Coordenação Estadual. O prêmio é uma passagem de ida
e volta para Roma. ltália, e o equirralente a5fil ãóhres tu-
risrno. Corre pela Loteria Federal no dia 30/09/gg. O valor
de cda bilhete é de apenas NCz$ 2.0O. Se o número sor_
teado (19 prêmio) náb tiver sído vendido passa a valer o
número seguinte (29 prêmio da Loteria). e àssim zucessiva-
qgrte. Ajude nessa importante campanha de autosusterta-
ção da Pastoral Oper:ária.



L ô; Lõ,!Àaã t".estre do ano
pssado e intensificado aceleradamen-
n após a decretação do Plano Verâo.
Iodos os indicadores o confirmam:
úrnero de greves e de grevistas, núme-
o de horas paradas por greve, tempo
le duração e grau de generalização das

treves.
No entanto, este ascenso que hoie

rerif icamos não é apenas quantitativo.
E qualitativo. Demonstra a recupera-
So do fôlego do movimento operário
le dar respostas mais efetivas aos ata-
pes dos patrões e do Governo e de
rrscar tomar ofensivas na luta por
ilas reivindicações. São indicadores
leste ascenso qualitativo pelo menos
rês fatos: o sucesso da Greve Geral
le 14 e 15 de março, a retomada de
pandes Campanhas Salariais em cate-
prias-chave da vida econômica e so-
cial do país (bancários, metalúrgicos
*o ABC e interior de São Paulo, por'
h.tários, professores, trabalhadores rias
rtatais, etc.) e o grau de radicalizer-
So e disposição de luta das massas,
passando por cima muitas vezes das
próprias di retorias sindicais.

Úlineira, entre outras, na-o sío isola-
dos. Não são fruto de uma episódica
manifestação de descontentamento.
lndicam que os trabalhadores dese-
jam formas de luta que avancem em
relação ao tradicional. O desafio maior
do movimento si;iaal, particu larmen-
te da CUT, é o de consolidar-se como
a direção efetiva do movimento ope-
rário, implantando-se solidamente nas
fábricas e empresas, criando canais
permanentes de participação democrá-
tica em todos os n íveis do movÍmento
sindical, fortalecendo as direções e as
lutas inter-categorias e avançando na
articulação das lutas econômicas com
as bandeiras mais gerais de luta da so-
ciedade neste final do primeiro ciclo
da transição conservadora. Podendo,
influir, assim, no avanço da consciên-
cia política dos trabalhadores e na sua
aspi ração pelo social ismo.

Sem estes passos, a radicalização
verificada nas últimas greves pode ten-
der ao isolamento político dos traba-
lhadores e à retomada das ações da
direita. Com estes passos, aprofunda-
mos à crise política do Governo da
"Nova Repúbliça e credenciamos os
trabalhadores a disputar o seu projeto
histórico no interior da sociedade bra-
sileira.

Renato Simôes
Campinas§P

A Pastoral Operária Nacional, no
decorrer destes anos, tem se preocupa-
do em dinamizar e avançar em sua
missâo de evangelizadora e evangeli-
zada na lgreja e no mundo do traba-
lho. Foi tendo essa compreensâo, que
na 27a. Assembléia Geral da CNBB,
ocorride no mês passado em ltaici
(SP), re.lizamos uma reuniâo com
bispos interessados e motivados em
discu.tir a dura rea[idade da Classe Tra.-
balhadora e a missão e desafios da
PO na perspectiva da construção da
Nova S:ciedade.

Pa:.r nossa alegria, contamos com
a presença de 25 bispos e alguns pa-
dres. A partir de dados econômicos,
sociais e políticos sobre a atual situa-
ção dos trabalhadores, desenvolvemos
uma discussão sobre quais seriam os
desafios enfrentados pela PO, no sen-
tido de avançar em seu trabalho.

A reunião, coordenada por Dom
Valdir Calheiros (Bispo de Volta Re-
donda-RJ), transcorreu num clima
fraterno e amigo, e apontou alguns de-
safios a serem enfrentados pela Pas-

toral Operária, a saber:
1q - Aprofundar sua identidade de
serviço à Classe Trabalhadora, crian-
do uma mística libertadora;
2o.. - Criar novos grupos de base a
partir de uma metodologia de traba-
lho que permita aos trabalhadores
se-rem sui_eitos a sua.história;
3q - Motivar a lgreja a assumir à
luta dos trabalhos na perspectiva da
construção do Reino.

A partir dos desafios apresentados,
e da necessidade sentida pelo grupo de
criar espaços para trocas de experiên-
cias e aprofundamentos, ficou defi-
nido que nas próximas assembléias
da CNBB realizaremos outras reuniões,
oue oermitam desenvolvermos uma
ajuda' mútua, pois a construção da
Nova Sociedade e da Nova lgreia, de-
pende de todas as partes e dos pasto-
res;principalmente daqueles mais com-
prometidos com à Clase Trabalhado-
ra' 

Lourdes Andrade
São Paulo
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CRISE EXIGE ENGAJAMENTO POLITICO
ara entendermos e explicarmos o
Plano Verão, não podemos per-
der de vista o governo que o ge-

rou, nem o quadro histórico conjun-
tural em que foi baixado. O Governo
Sarney, à Nova República, mergulha'
ram o país numa crise sem preceden-
tes: crise política, econômica, social
e moral.

O Governo Sarney nâo consegue
acabar com'a inflação. A miséria, à fo-
me e rodos os indicadores sociais le-
vam à classe trabalhadora a uma si-
tuação nunca antes vivida, quanto à

qualidade de vida e as condições de
sobrevivência. A corrupÇão corre sol:
ta. Ao mesmo tempo, o Brasíl sofre
uma sangria impressionante. O capital
internacional praticamente deixou de
investir no país nos ú ltimos anos,
enquanto bilhôes de dólares, sob for-
ma de juros e amortização da dívida
externa, são pagos anualmente.

Outros bilhões de dólares sâo depo-
sitados nos bancos da Suiça, do Uru-
guai, da Argentina ou são desviados
através do super e subfaturamento,
entre outras mutretas.

Nunca tivemos um governo tão in-
competente, tão corrupto e tão sub-
metido ao grande capital nacional e
internacional. Neste contexto, de-
pois de vários outros planos semelhan-
tes, foi editado o Plano Verão. Nin-
guém o aprovou e ninguém nele acre-
dita. Nem mesmo o empresariado; e

Em todos os cantos do Brasil acon- Nova Sociedade. Trabalhador suieito
teceram atos públicos, semanas do tra- de sua história é trabalhador organiza-
balhador, celebrações e romarias. O do;
dia 19 de maio não passou em branco. 40. - Fazer com que a lgreja sempre
Houve desde a reflexão feita em uma se aproxime e assume, em todas as

comunidade de qualquer ponto do zuas dimensões, a vida e a luta operá-
país, até a grande Romaria do Traba- ria.
ihador, realiiada em Sapiranga, no Rio Consideramos que o 1Q de maio Íoi
Grande do Sul, por mais de 40 míl um momento forte de denúncia, res-
pessoas. gate da história de luta e, oportuno,

O resgate e a celebração desta data por alimentar a esperança que a nossa
aconteceu com um mutirão de todas tibertação está mais perto, apesar de
as forças vivas da nossa sociedade (sin- toda a repressão, antimidação, difama-
dicatos, partidos, movimentos popula- ção e perseguição por parte do gover-
res, CUT, etc.). A participação dos no (que se preocupa em decietar me-
cristãos e da lgreja foi profundamente didas provisórias para restringir o di-
marcante, mostrando que têm capaci- reito de greve e Iimitar a sua luta, mas
dade de mobilização- nada fez para resolver os reais proble-

Nos empenhamos no 19 de maio mas da fome, miséria, salário arrocha-
com, entre outros, os seguintes obje- do), dos patrõês e grupos de direita,
tivos: 19 - Ligação permanente de nos- de extermínios, e paramilitares, que
sa celebração com à vida e à luta dos ganham espaço ao espalhar o terror.
trabalhadores. A Fé, a nosso entender, Enfim, podemos dizer que o deses-
é aprofundada quando inserida na rea- pero é dos patrões e dos grupos que
lidade que vivemos; jogaram as bombas no monumento

2Q - Entendemos que é um serviço operário de Volta Redonda, dos que
que estamos fazendo para o coniunto atiraram em seis metalúrgicos em gre-
da nosa classe em sua luta pela liber- ve no ABC (São Paulol. Nós precim-
tação; mos ter muita responsabilidade, audí

39 - Não queremos atuar paralela- cia e inteligência na luta para aoertar
mente ao movimento sindical e popu- nosszts táticas e aanmular forças. Acei-
Iar, mas ao contrário, legitimá-lo, for- tar a proroqão é faer o iogo do ini'
taleélo e reconhecêJo como sendo as Ínigo neste momento.
entidades dos trabalhadores, os ins- Eari Krein

NOVO PROJETO
Todos sabemos que o Plano Verão

nada resolve, nâo chega as causas dos
problemas. Mas a burguesia está com
enormes dificuldades de achar alter-
nativas para a crise, nomes de candi-
datos a presidente que representam
algum tipo de esperança e como tal
possa ser apresentado à população.

Agarram-se, todos, por enquanto, à
falta de melhores saídas, ao Plano Ve-
rão, que já está vazando água por to-
dos os lados. Felizmente, desta vez, o
Movimento Popular e Sindical, mesmo
aqueles que apoiaram o Plano Cruzado
em 86, nâo embarbou na canoa fura-
da. Cabe-lhe, como está fazendo, de-
nunciar o Plano Verão, desmascarar
seus obietivos, nâo deixar que sobre-
víva, evitar que o arrocho 

'salarial 
se

aprofunde.
Só as eleições e um novo Governo,

eleito diretamente pelo povo, pode-
rão mudar este quadro. Estas são as
tarefas principais para à conjuntura:
acabar com a Nova República, discu-
tir um projeto para a sociedade, de-
bater o tipo de Governo que queremos
depois de Sarney e nos engajarmos de-
cididamente no processo eleitoral, es-
colhendo cada um a proposta e o
candidato que mais atendam os in-
teresses da classe Trabalhadora.

muito menos os trabalhadores, que
ainda se lembram do frustrado Plano
Cruzado, da imensa ilusão que semeou.

O Plano Verâo tem pelo menos dois
objetivos básicos: Primeiro, empurrar
a crise para frente, com a barriga, na
esperança de garantir que o Governo
Sarney chegue até março de 90, ul-
traoassando as eleições de 15 de no-
vembro. Segundo, tentar criar um mí-
nimo de condições para que um
candidato de centro, moderado de
preferência (ou até mesmo Brizola,
se nâo se achar outro melhor), consi-
ga disputar às eleições presidenciais
com alguma chance de vitória.

Selvino Heck
Rio Grande do Sul

MIS§ÃÍ| DÍl TBABATHÍI CBISTÃÍ|
Greves aumentafit

país atravessa uma onda de gre-
ves nunca antes vista. Nem mes
mo o vergonhoso e anti-con§ti-

tucional ato do Presidente Sarney de
baixar às medidas provisórias nQ 5O,
que entre outras cois€ls, pune com de-
úissâo por iusta causa e prisão, os tra-
balhadores em greve, fez com que
houvesse um recuo da luta' Ao contrá-
rio, as greves se multiplicam com mais
lntensidade, como resposta à política
de arrocho salarial, que não exclui
nenhuma categoria.

Acusado de inoPerante Pelo Presi-
dente da CUT, Jair Meneguelli, o
Congresso Nacional tem pelo menos
12 propostas de política salarial a es-
pera de votação. As medidas proviÚ-
rias de Sarney estão em vigor e com
força de Lei, porque os deputados ain-
da não a reieitaram, se é que de fato
vão fazê-lo. Tais medidas contrariam o
preceito eonstitucional de que Grane é
um direito irrestrito dos trabalhadores.

A.í l/A E
VACI^J A ?PA



ara entendermos e explicarmos o
Plano Verão, nâo podemos per-
der de vista o governo que o ge-

rou, nem o quadro histórico conjun-
tural em que foi baixado. O Governo
Sarney, à Nova República, mergulha-
ram o país numa crise sem preceden-
tes: crise polÍtica, econômica, social
e moral.

O Governo Sarney nâo consegue
acabar com a inflação. A miséria, à fo-
me e rodos os indicadores sociais le-
vam à classe trabalhadora a uma si-
tuação nunca antes vivida, quanto à
qualidade de vida e as condições de
sobrevivência. A corrupção corre sol;
ta. Ao mesmo tempo, o Brasil sofre
uma sangria impressionante. O capital
internacional praticamente deixou de
investir no país nos últimos anos,
enquanto bilhões de dólares, sob for-
ma de juros e amortizaÇão da dívida
externa, são pagos anualmente.

Outros bilhões de dólares sâo depo-
sitados nos bancos da Suiça, do Uru-
guai, da Argentina ou são dewiados
através do super e subfaturamento,
entre outras mutretas.

Nunca tivemos um governo tão in-
competente, tão corrupto e tão sub-
metido ao grande capital nacional e
internacional. Neste contexto, de-
pois de vários outros planos semelhan-
tes, foi editado o Plano Verão. Nin-
guém o aprovou e ninguém nele acre-
dita. Nem mesmo o empresariado; e

Em todos os cantos do Brasil acon-
teceram atos públicos, semanas do tra-
balhador, celebrações e romarias. O
dia 19 de maio ná'o passou em branco.
Houve desde a reflexão feita em uma
comunidade de qualquer ponto do
país, até a grande Romaria do Traba-
lhador, realizada em Sapiranga, no Río
Grande do Sul, por mais de 40 mil
pessoas.

O resgate e a celebração desta data
aconteceu com um mutirão de todas
as forças vivas da nossa sociedade (sin-
dicatos, partidos, movimentos popu la-
res, CUT, etc.). A participaÇão dos
cristãos e da lgreja foi profundamente
marcante, mostrando que têm capaci-
dade de mobilização.

Nos empenhamos no 19 de maio
com, entre outros, os seguintes obje-
tivos: 19 - Ligacão permanente de nos-
sa celebração com à vida e à luta dos
trabalhadores. A Fé, a nosso entender,
é aprofundada quando inserida na rea-
lidade que vivemos;

29 - Entendemos que é um serviço
que estamos fazendo para o coniunto
da nossa classe em sua luta pela liber-
tação;

39 - Não queremos atuar paralela-
mente ao rnovimento sindical e popu-
lar, mas ao contrário, legitimá-lo, for-
talecê-lo e reconhecê-Ío eomo sendo as
entidades dos trabalhadores, os ins-
trumentos de luta para a conquista da

muito menos os trabalhadores, que
ainda se lembram do frustrado Plano
Cruzado, da imensa ilusão que semeou.

O Plano Verâo tem pelo menos dois
objetivos básicos: Primeiro, empurrar
a crise para frente, com a barriga, na
esperança de garantir gue o Governo
Sarney chegue até março de 90, ul-
trapassando as eleições de 15 de no-
vembro. Segundo, tentar criar um mí-
nimo de condições para que um
candidato de centro, moderado de
preferência (ou até mesmo Brizola,
se não se achar outro melhor), consi-
ga disputar às eleições presidenciais
com alguma chance de vitória.

Nova Sociedade. Trabalhador sujeito
de sua história é trabalhador organiza-
do;

40. - Fazer com que a lgreja sempre
se aproxíme e assume, em todas as
zuas dimensões, a vida e a luta operá-
ria.

Consideramos que o 19 de maio foi
um momento forte de denúncia, res-
gate da história de luta e, oportuno,
por alimentar a esperança que a nossa
libertação está mais perto, apesar de
toda a repressão- intimidação, difama-
ção e perseguição por parte do gover-
no (que se preocupa em decietar me-
didas provisórias para restringir o di-
reito de greve e limitar a sua luta, mas
nada fez para resolver os reais proble-
mas da fome, miséria, salário arrocha-
do), dos patrões e grupos de direita,
de extermínios, e paramilitares, que
ganham espaço ao espalhar o terror.

Enfim, podemos dizer que o deses-
pero é dos patrões e dos grupos que
iogaram as hombas no monumento
openírio de Volta Redonda, dos que
atiraram em seis metalúrgicos em gre.
ve no ABC (São Paulo}- Nôs precisa-
mos ter muita responsabilidade, audá-
cia e inteligência na luta para acertar
nossas táticas e aanmular forças. Acei-
tar a provocaçfu é faer o jogo do ini-
migo neste mcÍfiento.

Dari Krein
Coordenqão Nacional

NOVO PROJETO
Todos sabemos que o plano Verão

nada resolve, nâo chega as causas dos
problemas. Mas a burguesia está com
enormes dificuldades de achar alter-
nativas para a crise, nomes de candi-
datos a presidente que representam
algum tipo de esperança e como tal
possa ser apresentado à população.

- .Agarram-se, todos, por enquanto, à
falta de melhores saídas, ao plano Ve-
rio, qu.e já está vazando água por to-
dos os lados. Felizmente. dista vez. o
Movimento Popular e Sindical, mesmo
aqueles que apoiaram o Plano Cruzado
em 86, nâo embarbou na canoa fura-
da. Cabe-lhe, como está fazendo, de-
nunciar o Plano Verão, desmascarar
seus objetivos, nâo deixar que sobre-
viva, evitar que o arrocho 'salarial 

se
aprofunde.

Só as eleições e um novo Governo,
eleito diretamente pelo povo, pode-
rão mudar este quadro. Estas sâ'o as
tarefas principais para 'a conjuntura:
acabar com à Nova República, discu-
tir um projeto para a sociedade, de-
bater o tipo de Governo que quêremos
depois de Sarney e nos engajarmos de-
cididamente no processo eleitoral, es-
colhendo cada um a proposta e o
candidato que mais atendam os in-
teresses da classe Trabalhadora.

Selvino Heck
Rio Grande do Sul

M§SAÍI DÍI TBABALHÍ| GRISTAÍ|

Congreso Nacional tem pelo menos
12 propostas de política salarial a es-
pera de votação. As medidas proviso-
rias de Sarney estão em vigor e com
foça de Lei, porque os deputados ain-
da não a rejeitaram, se é que de fato
vão fazê-lo. Tais medidas ccntrariam o
preceito cunstitucional de que Grare é
um direito irrestrito dos trabalhadores.

^'c.'JA 
f

v/.ctpA w

crretres aumerÚaÍIt
Íi país atravessa uma onda de gre-

U m r r"l,,x?-fr:.1'T ;LiT"r$::
tucional ato do Presidente Sarney de
baixar às medidas provisórias n9 50,
que entre outras coisas, pune com de-
missâo por iusta causa e prisão, os tra-
balhadores em greve, fez com que
houvesse um recuo da luta. Ao contrá-
rio, as greves se multiplicam com mais
intensidade, como resposta à política
de arrocho salarial, que não exclui
nenhuma categoria.

Acusado de inoperante pelo Presi-
dente da CUT, Jair Meneguelli, o
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ENCONTRO DEFINE PLANO DE FORMACAO
Ilesde que exíste, a Pastoral

U ;'*'Í r #[d: o,['"T; flill:
anos ela se tornou uma prioridade
constante, para fortalecer o nível de
participação dos mílitantes nas lutas
da classe trabalhadora.

De maneira concreta, na 74. Assem-
bléia Nacional, realízada em dezembro
de 88, aprovamos a realização de um
seminário sobre a formação na PO,
que ocorreu no mês de abril. Os ob-
jetivos centrais desse encontro foram:
conhecer as diferentes experiências
formativas nos estados onde há Pas-
toral Operária; definir os principais
eixos de uma política de formação pa-
ra a Pastoral; e as grandes linhas de
um Plano para os próximos anos.

O seminário foi um retrato do que
iá existe de formação, e, certamente,
marcará a vida futura da PO neste
campo. lsto, porque, se constatou,
felizmente, que quem toca à Forma-
ção na PO sâo, em sua maioria, os
trabalhadores. (liberados e outros).

Concluímos das nossas discussões
que à Formação na PO tem que ser di-

Já é de rotal conhecimento a realização
do 79 Encontro lnterclesial de CEBs, com o
tema: "Povo de Deus na América Latina a
caminho da libertação". A Pastoral Operária,
refletindo sobre a importáncia desse aconte.
cimento, decidíu es-tar presente e investir
nele-

Vivemos um momento rico, diÍícil e de
muita responsabilidade. RICO, pelas dife-
rentes experiências pop.rlares, lutas e espe-
ranças qrre brotam do povo organizado pa
ra construir uma nova sciedade. Nesse pro-
cesso é bastante sfuniÍicativo a participação
dos cristãos.

DlFlClL, pela situaçâo de pobreza e mi-
séria a que estamos submetidos. Com o avan-
ço do povo organizado também cresce a re
pressão, a difamação e a perseguição por par-
te dos opressores; isto é, a luta torna-se mais
pesada quando os interesses dos grandes co-
meçam a ficar ameaçados. BESPONSABI-
LIDADE, a causa dos empobrecidos está
avançando através das vitórias e conquistas.
O povo se organiza.

O 79 Encontro de CEBs deve, pois, refle-
tir esse mornento que vivemos e aprofundar
a Missão - das CEBs, pastorais e demais se-
tores da lgreja - de evangelizar esse mundo
conflitivo, alimentardo a esperança e dando
força aos que estão, impulsionados pela sua
fé enr Jesus Cristo, na luta poprlar, sindical,
partidária.

Enquanto PO Nrcional, além de prestar
um serviço na organizaçâo, queremos nos in-
tegrar com a caminhada das CEBs, enten-
dendo-as oomo o eçaço fundamentat de
rossa lgreja para a celebraçâo da vida; con-
tibuir na reflexao sobre o mundo dos tra-
balhadores, já que são as relações de traba-
lho que determinam nosas vidas: e, apro-
fundar a comunhão com todos os cristãos
ern luta-

nâmica, criativa, contínua e crítica,
para atender às diferentes necessidades
de engajamento e experiências dos mi-
litantes, já que uns necessitam ser
sensibilizados e motivados para assumir
a PO e descobrir "o que é":Sindicato,
Greve, Partidos, Movimento Popular,
comunidades, Pastoral Operária etc.

Outros, a partir do engajamento
nas lutas, na categoria, no bairro,
e nas comunidades necessitam apro-
fundar o sentido de sua militáncia,
e as raÍzes do mundo em que vivem
e querem transformar. Alguns, já es-
tão assumindo responsabilidades den-
tro e fora da PO, e precisam discutir

7, €rrcontro Jrrtcrcc[csioL

19. Fazemos parte da Pátria GraÍde, à
América Latina. Temos que assumir, portan-
to, o Íato de pertencermos a esse povo rfri-
do e oprimido. Sentimos a neessllade de
sempre avançar no sentido da integração e
so I idariedade latino-americana;

29. A dimensão ecumênica do 79 En-
oontro. Há rica troca de experiências e bom
entrosamento entre nós, católios, e os evan-
gélicos;

39. A preoorp4ão em aglutinar, nesse
Enontro, os cristãos comprometidos com
a luta, outras pastorais, e militantes eÍga-
iados na política.

Enfim, este Encontro poderá ser um mo-
mento especial pgra se aprofundar a lQação
FE e VIDA; FE e LUTA, reunindo cris-
tãos de diferentes experiências e de todo o
Bra§il. Será, portanto, um encontro de ce-
lebraçâo e compromisso, onde, no cami-
nho da LIBERTAÇÃO NA AMÉRtCA LA-
TINA, vai-se constituindo o REINO DE

as questões específícas que envolvem
seu campo de atuação.

Descobrimos que o momento pri-
vilegiado do processo de formação
na PO acontece nos grupos de Base.
Os membros dos grupos refletem so-
bre a vida e o trabalho, que os iden-
tificam como classe, e iuntos neste
coletivo se abastecem a luz da fé e
da historia, para construir o reino.
Nessa tdrefa todos os militantes da PO
se igualam e se ajudam mutuamente.

Para nós "a Formação não sâo os
cursos, encontros, assembléias, mas
sim: "Formação na Ação", a partir
da ação que exige um esforço indivi-
duai e coletivo, de observação; enten-
dida como força transformadora da
realidade e de nós mesmos, ao mes-
mo tempo.

Nossa tarefa hoje, nâo será fácil,
mas nem por isso impossível de se
realizar. Fazer os trabalhadores serem
sujeitos na história, inclusive no pro-
cesso de formação, esse é o nosso mais
ousado e lúcido desafio, se de fato
queremos ser serviço qualitativo à clas
se trabalhadora do Brasil.

Elena e Barnardo
Coordenacão Nacional

..]IÍIROESTÃÍI 
HEÚilE

TRABATHAIIffiS
Nos dias 20, 21 e 22 deste rnês, a

cidade de Fortaleza (CE) será sede do
49 Encontro de Trabalhadores mern-
bros da Pastoral Operária dos estados
do Nordeste. O "Nordestão", como é
chamado, irá debater e celebrar o
compromisso com as lutas dos traba-
lhadores, principalmente nas áreas
consideradas de missão pela PO, como
é o caso do Frograma Carajás, rrc
Maranhâo; do Polo Petroquímico de
Camaçari, na Bahia; e da irdústria de
cana em outros estados.

O primeiro desses encontros o@rreu
em outubro de 81, em plena ditadura
militar, com o objetivo de fazer valer
os direitos dos trabalhadores.

Somente cinco anos depois, em Jofu
Pessoa (PB), realizou-se o 29 Nordes
tão. Dessa vez o encontro avaliou os
avanços obtidos pelos trabalhadores
com a criação da CUT, e no enfren-
tamento com o regime autoritário.
Teve como tema "A História da Cla+
se Operária no Nordeste". Em maio
do ano passado aconteoeu, na cidade
de Êecife (PE), o 3Q Nordestão, que
apresentou um quadro bastante pro-
missor da PO: "surgimento de novas
lideranças, organização de vários gru-
pos de base, criação da PO em dioe-
ses do interior dos estados, fortale-
cimento de sindicatos comprornetidos
com a luta dos trabalhadores".

A história da PO no nordeste será
uma das preocup4fos do 49 Nordes-
tão, ao lado do 19 de maio, símbolo
da luta pela diminuição da jomada
de trabalho. e dos 1O anos-do as-

GEBS: tÉ E ComPRoffiS§o
ÍIPENÁNM ilA AilIÉNrcA
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Ilesde que existe, a Pastoral

U;t#,.Í'Ê.yffi nf".ll:TXi-?fll:
anos ela se tornou uma prioridade
constante, para fortalecer o nível de
participação dos militantes nas lutas
da classe trabalhadora.

De maneira concreta, na 74. Assem-
bléia Nacional, realizada em dezembro
de 88, aprovamos a realização de um
seminário sobre a formação na PO,
que ocorreu no mês de abril. Os ob-
jetivos centrais desse encontro foram:
conhecer as diÍerentes experiências
Íormativas nos estados onde há Pas-
toral Operária; definir os principais
,eixos de uma política de formação pa-
ra a Pastoral; e as grandes linhas de
um Plano para os próximos anos.

O seminário foi um retrato do que
já existe de formação, e, certamente,
marcará a vida futura da PO neste
campo. lsto, porque, se constatou,
felizmente, que quem toca à Forma-
ção na PO sâo, em sua maioria, os
trabalhadores. (l iberados e outros).

Concluímos das nossas discussões
que à Formação na PO tem que ser di-

Já é de rotal conhecimento a realização
do 79 Encontro lnterclesial de CEBs, com o
tema: "Povo de Deus na América Latina a
caminho da libertação". A Pastoral Operária,
refletindo sobre a importância desse aconte
cimento, decidiu estar presente e investir
nele.

Vivemos um momento rico, difícil e de
muita responsabilidade. RICO, pelas dife-
rentes experiências populares, lutas e espe-
ranças que brotam do povo organizado pa
ra onstruir uma nova sciedde. Nesse pro-
cesso é bastante signiÍicativo a participaçâo
dos cristãos.

DlFlClL, pela situação de pobreza e mi-
séria a que estamos submet'rlos. Com o avan-

ço do povo organizado tamMm cresce a re-
pressão, a difamação e a perseguiçâo por par-
te dos opressores; isto é, a luta torna-se mais
pesada quando os interesses dos grandes co-
meçam a ficar ameaçados. BESPONSABI-
LIDADE, a causa dos empobrecidos está
avançando atranés das vitórias e conquistas.
O povo se organiza.

O 79 Encontro de CEBs deve, pois, refle-
tir esse momento que vivemos e aprofundar
a Missão - das CEBs, pastorais e demais se-

tores da lgreja - de evangelizar esse mundo
conflitivo, alimentando a esperança e dando
força aos que estão, imprlsiondos pela sua
fé em Jesus Cristo, na luta poprlar, sindical,
partidária.

Enquanto PO Nacional, além de pÍestar
um serviço na orgonização, queremos nos in-
tegrar com a caninhada das CEBs, enten-
derdoas como o espaço fundamental de
nossa lgreia para a celúração da vida; con-
tribuir na reflexao sobre o mundo dos tra-
balhadores, já que são as relades de traba-
lho que determinam nossas vidas: e, apro-
furdar a comunhão com tdos os cristãos
em luta.

Nesse processo de preparação, há três
pontos que chamam à aten@ e mereoem
destaqre efit Íxrssa prática pastora!.

nâmica, criativa, contínua e crítica,
para atender às diferentes necessidades
de engajamento e experiências dos mi-
litantes, já que uns necessitam ser
sensibilizados e motivados para assumir
a PO e descobrir "o que é":Sindicato,
Greve, Partidos, Movimento Popular,
comunidades, Pastoral Operária etc.

Outros, a partir do engajamento
nas lutas, na categoria, no bairro,
e nas comunidades necessitam apro-
fundar o sentido de sua militância,
e as raízes do mundo em que vivem
e querem transformar. Alguns, já es-
tão assumindo responsabilidades den-
tro e fora da PO, e precisam discutir

7, €rrcontro JntcrccÍcsioL

19. Fazemos parte da Pátria Grande, à
América Latina. Temos que asslmir, portan-
to, o fato de pertencermos a esse povo sofri-
do e oprimilo. Sentimos a necessfrlade de
sempre avançar no sentido da integraÉo e
solidariedade latino-americana;

29. A dimensâo ecumênica do 79 En-
contro. Há rica troca de experiências e bom
entrosamento entre rús, católios, e os evaÍF
gélicos;

39. A preocupaçâo em aglutinar, nesse
Encontro, os cristâos cemprometidos @m
a luta, outras pastorais, e militantes er{la-
iados na política.

EnÍim, este Encontro poderá ser um mo-
mento especial para se aprofundar a liga@
FÉ e VIDA; FÉ e LUTA, reunindo cris-
tãos de diferentes experiências e de todo o
Bra§il. Será, portanto, um encontro de ce-
lebração e compromisso, onde, no cami-
NhO dA LIBERTAçÃO NA AMÉBICA LA-
TINA, rrai-se constituiÍdo o REINO DE
DEUS.

tlari e Eno*
PO - IIrirnd

qa flugJlwJ EJtEUraau
seu campo de atuação.

Descobrimos que o momento pri-
vilegiado do processo de formação
na PO acontece nos grupos de Base.
Os membros dos grupos refletem so-
bre a vida e o trabalho, que os iden-
tificam como classe, e juntos neste
coletivc se abastecem a luz da fé e
da hist".ria, para construir o reino.
Nessa tdrefa todos os militantes da PO
se igualam e se ajudam mutuamente.

Para nós 'a Formação não são os
cursos, encontros, assembléias, mas
sim: "Formação na Ação", a partir
da ação que exige um esforço indivi-
dual e coletivo, de observação; enten-
dida como força transformadora da
realidade e de nós mesmos, ao mes-
mo tempo.

Nossa tarefa hoje, nâo será fácil,
mas nem por isso impossível de se

realizar. Fazer os trabalhadores serem
sujeitos na história, inclusive no pro-
cesso de formação, esse é o nosso mais
ousado e lúcido desafio, se de fato
queremos ser serviço qualitativo à clas-
se trabalhadora do Brasil.

Elena e Barnardo
Coordenação Nacional

..]IÍIRI)ESTÃÍI 
REU]IE

TRABAL}IA,IIÍIRES

Nos dias 20, 21 e 22 deste mês, a
cidade de Fortaleza (CE) será sede do
49 Encontro de Trabalhadores mem-
bros da Pastoral Operária dos estados
do Nordeste. O "Nordestão", como é
chamado, irá debater e celebrar o
compromisso com as lutas dos traba-
lhadôres, principalmente nas áreas
consideradas de missão pela PO, como
é o caso do Programa Carajás, no
Maranhão; do Polo Petroquímico de
Camaçari, na Bahia; e da indústria de
cana em outros estados.

O primeiro desses encontros ocorreu
em outubro de 81, em Plena ditadura
militar, com o obietivo de fazer valer
os direitos dos trabalhadores.

Somente cinco anos depois, em João
Pessoa (PB), realizou-se o 29 Nordes
tão. Dessa vez o encontro avaliou os
avanços obtidos pelos trabalhadores
com a criação da CUT, e no enfren-
tamento com o regime autoritiírio.
Teve como tema "A História da Clas-
se Operária no Nordeste". Em maio
do ano passado aconteceu, na cidade
de Recife (PE), o 3Q Nordestão, que
apresentou um quadro bastante pro-
misor da PO: "surgimento de novas
lideranças, organização de vários gru-
pos de base, criação da PO em dioce-
ses do interior dos estados, fortale-
cimento de sindicatos comprometidos
com a luta dos trabalhadores".

A história da PO no nordeste será
uma das preocupações do 49 Nordes-
tão, ao lado do 19 de maio, símbolo
da luta pela diminuição da iomada
de trabalho, e dos 10 anos do as.
sassinato de Santo Dias; além é cla-
ro, das eleições presidenciais.

GELS: FÉ E CÍ|MPBÍ|TTIISSÍ|
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As coniportas celestes e terrestres se abriram. Rolaram
as águás derrubando árvores, soterrando casas e ceiÍando
üidas."

O povo cho.rou seus mortos. Os Íavelados, com a miséria
agravada, sào considerados loucos, inespgnsávels e alé .

criminosos. Os .moradores i-ia Baixada Fluminense, cobdrtos
de'lama, continuam passancô 

'Íorne, 
ignorados ê abando:

C pOder da "Mídia'rconseguiu comover muita gente. Las-

timável, po1ém, que se confunda solidariedade com faxina

. doméstica. Muito entulho e lixo Íoram despejados sobre os

flagelados e as equipes de ajuda Íraterna.

Helicopteros e avioes sobrevoaram as
Na Baixada Fluminense, çontinuamos vendo carretas,

aviÕes e navios, em nossa miragem ou desespero.

Air:ibuir a Deus ou a São Pedro a responsabilidade pelas

eçchentes, da parte de pequenos e simples, e compreensí-

vel; de parte dos sábios e poderosos, no mínimo, manifes.
taçáo de cinismo.

4

A dimensáo-ecologica'náo pÕde ser esquecida na com-
preensáo do ÍenÔmeno e na busca de soJuçÓes. A natureza

tem sido criminosamente devastada'e violentada. A socie-
dade de,consumo, caraclerizada pela'gariância e pelo pra-

zer egorsta, náo'respeita a natureza e nem a vida humana.

A concentraçáo da ierra, em pbucas mãos, é responsáv"àl
pela Íome e pela misérra do povo_desenraizado"e jogado
nas'encostas e baixios das regiÕes metropolitanas.

Sem mudanÇas profundas na concepçáo da ordem e nos
'objetivos e rumos do progresso: sem reÍorma agrária, por

exemplo, náo se resolve o problema da fome, do inchaço
das .cidades e, como em nosso iaso,"das enchentes. A
UDR poderá enviar outra.Írota cle caminhÕês com a solida-
r:iedade de Judas. Seus pecados náo seráo perdoados ou
pagos, nem o proúlema do povo será resolvido.

.é
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Sem nova posturáe nova prática na questão da posse e
do uso do solo urbano, não sornente continuaremos assis-
tindo ou soÍrendo catástrofes, como o poro:.ontiÀuulu.,l,
vendo em condiçÕes indignas do ser humano.

. Enquanto a lerra, no campo e na cidade, continuar pri-
sroneira do latifúndio e da'expeculação.imobiliária, os po-
bres sejam lnulatos ou pardos; negros ou brancos,'u"(ià-
lhos e,amarelos, continuarão Ílagelãdos. O Ílagelo dos bra-
sileiros chama-se NoVa Repúbti;á, Um amóntóauo d; i*-
e.oes, 

lediocridade, 
insensatez e cinismo.

Enquanto o Estado, Reino ou lmpério, Bepública de Ge_
nerais, Bresidentes ou ministros, permanecer constituído err,
Íavor de uma minoria "centrada', no poder, o resto ou maio_
ria permaneôerá sem conhecer as deiícias da ciãaoáÀia. 

- -

Aos amigos do rei, tudo. Qmnto aos favelados e margi-
nalizados que Deus os ajtrde... até o àia em que I rJaeropi6,
da Íome conduzir a massa à lorrcura do desespeiu. i-1aja
Deus, quando chegar esse dia! .



Ír;:'r.o.ç iru&rrJlurártres pertencente§ à Pastoral Openiria vern

ttgrentanclo o desafio de §airem candida.ns às eleições.wuni'
cipni.s de t988. Diante disto, a Coordenação Nacional soüci'
!üu do companheiro Selvino Heck, hoie depundo esndual pelo
Pf-fiS, esta reflexão sobre sua erpeiêncin de pdrlamenmr
aristão.

SER PARTAMEilTAR E §ER GRI§TIÍI
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í!si',,i], âcredita na capaçidade de
rr::'*t;:i;ração da classe trabalha-
irirÍ;: pârâ a transformação 

-da'so-

r. :r,l,r.lc capitalista'em nova socie-
rl"l'ji:, ';nde o 'homem esteja em
;,, :::]elrl. Iugar, Uma SociedAde §O-

.,rlista. r

Se eu fosse um cristáo parla:
fi.ierliar, eu . teria que fazer como o
'-rilpo de evangélicos na Consti-
Éi.ri*te: reúnem-se entre si, têm

fÍu1v,"1;1o comuns só entre eles,

nriÍ(iur ll'inal só têm compromisso
çiirÍi s$ii lgrela que os elegeu, Éu
*á*.. Juntr:-ine çom todos aqueles
(iirc- cri§tiü ou náo. têm a mesma
prática polilica e o mesrto projeto
rit soi'irdade.

u,* Onde entáo está o paÍ-
I;:rnemtar quc ó cristão?

f:stii nurn aprendizado coletivo
ür: iortgos anos nos círculos bíbli-
.frÍi. lle( grupos de reflexáo, nos

',1,: ;,:", itcg ençOntroS da PO. E
.,i. . . ,,,r':riência acunrulada, vi-

' 'i:rÍ;l ,,r iú, qud nçnr todos
'.,:r.s t.itll, nctn lôtn a

rlrç§lnü. que §e f'undamenta num,
. :r'r.rs dos pobres, .libertador, que
{i í}!Íinilnha seu povo na história.

Bstaí iluma mística, que amPara
;' ;1,11:si'ri,1, o. home01, que torna ca-

I , .1,,., nrniorcs sacrifícios, que
' irli nhlnrlonar a causa (..,)

iii i!r) scntidrr humano. que
.,:' i;i à virla e que laz ver cdda

rlu:.:üâ colTlo transcendcnte e ser
. 
':;r;i;.r ilci ter esperança, apesar de
,,;,,

Isto tudo, eüdente, sustenta o
parlamentar, como sustenta o mi-
litante sindical, o agente de Pas-
toral, o ptuticipante da PO.

4 Mas que serviço presta, en-
tão, o parlamentar à classe traba-
lhadora (...) este parlamentar com
esta trajetória de luta é este
compromisso com a classe traba-
lhadora?

O parlamentar presta um ser-
'viço! e assim tem que ser visto,
com determinadas características,
próprias. a um parlamentaf, dA
mesma forma como o dirigente
sindical e comunitário prestam um
serviço dentro do seu campo de
atuação, e assim por diante.

como tem ace§so à. tribuna e
acesso mais fácil aos meios de
comunicaçâo, procura usá.los

. §empre na defe§a da classe tra-
balhadora; e nuncapara defender
a burguesia e a classe dominante.
Denuncia a injustiça, a explora-
çáo, os baixos saliírios, o governo
corrupto e aliado do grande capi-
tal. Procura informar e tomar po-

_ siçâo favorável nas greves; nas' lutas pela terra, nas reivindicaçóes
urbana§.

Mais porém que usar a tribuna
e .os meios de comunicação, o
parlamentar procura estar pre-
sente nas lutas, ajudando direta-
mente. Ele não fiiou diferente, ele
nâo está ficando rico,.ele não se
masÇarou. (. .) "':rlirraentar nâo
fica no gabinete, úem sêntado, es-
perando que os trabalhadores
'cheguem até ele; está presente nas
lutas, apóia, procura ajudar a le-
vá-las à vitória, seja procurando
evitar que a repressáo intervenha,
seja abrindo espaços de negocia-
çâo cdur as autoridades, seja dan-
do moral e ânimo aos compa-
nheiros.

O parlamentar também pfo-
. cura apresentar projetos de lei de

interesse da classe trabalhadora,
discutinds Çom os trabalhadores
organizados estes projeto§, rece-
bendo sua contribuição,

O parlamentar, em todos os
- moúentos, procura estimular a

. organizaçáo da çlasse trabalha-
dora, colocar todo seu empenho
na coníciêntização. Assim, ele
contribui, com o conjunto do seu
partido, na elaboração e fortale-
cimento do sçu projeto de socie-
dade, pafa que, um dia ele se çon-
cretize e a classe trúalhadora
chegue ao poder.

. Fortantô, dentrq do se'ú espa-
çtr, da sua tarefa, o parlaúentar
mantém-se fiel à çausa da classe
trabalhadora e dá tudo de si, es-
forço pessoal, capacidade política,
dinheiro etc., para que esta causa
final seja vitoriosa. i

1.U Fica bem claro e evidente
ciue o espaço polítiço e parlaÍnen-
'Íar node e deve ser ocuoado sem

constrangimentos ê§9m vacilação
por qualquer cristão. Não é Por.
estar ali que, automaticamente, a
pessoa vâi perdersua fé oü será
corrompida, ou vai esquecer a
classê trabalhadora. Não, absolu-

famente não. Quem está inserido
.con§cientemente num projeto po-
Iítico, procurará levá-lo adiante,
náo importa o lugar onde esteja.
O parlamepto é um espaço da so-
ciedade a ser ocupado. Claro que
é importante discutir mecanismos
que podem ajudar o parlamentar,
qualquer parlamentar, também o
cristão. Estes mecanismos Podem
ser do próprio p4rtido (por exem-
plo, da parte do salário, avaliar a
atuaçâo, discuti-la coletivamente
etc.), como da comunidade (reu-
oiões'freqüentes com ôs parla-
mentares eleito§, avaliação de sua
atuação etc.), ou ainda da Igreja
(ver ponto seguinte).

Mas não se precisa temer, de
modo algum, a presença no mun-
do político e parlamentâr. A
aver§ão a este e§Paço, a descon-
fiança ou.a fuga dele só interes-
sam a quem não quer.ver a classe
trabalhadora um dia chegar go
poder.

fr
O Por fim, em último lugar,
quero dizer de minha consciônqia
de que estas reflexões têm aspec-
tos polêmicos,.em gue nem todos
pensam igual e de que, inclusive,
neste campo ainda estamos, os

cristâos, muitas vezes tateando e

dê que é preciso estirriular e

aprofundar a reflexáo.
Creio também ser necessário a

Ig§a como instituiçâo ou os

cristãos que atuam mais direta-
mente neste campo da militância
político-partidrária encaminharem
uma pastoral política, ou côisa

iarecida, sem significar, absolu-
tamente, que se esteja a formar
umâ tendência dos cri§Íâos ou
uma nova corrente polÍtica, sobre
o que, nas reflexÕçs àcima, creio
ter deixado claro minha posição.

Esta pastoral política (o nome
pode ser outro) servirá para esti-
mular a vivência e reflexáo da fé e
para incentivar que mais e mais
cristáos assumam a militância po'
lítico-partidríria, porque têm im-
portante papel a assumir na cons-
trução da nova sociedade que,
sem eles, nãb virá ou tardará de-
mais.

Os parlamentares cristáos já
estão erigajados neste proeesso,
mas é Éreçiso que ninguém fique
fora dele. Todos estão convidados
a se comprometerem com partidos
políticos, filiarem-se, militarem,
eventualmente serem parlamen-
tares. Este é um campo de luta

. decisivo para a transíormaçâo da
sociedade.

SELVINO HECK
Dep. Estadual PT/RS
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Íl TEITI}IHÍI IIAS GNIAilOA§ T A PAZ PARA TÍlI}Íl§,

o zE'TEtiloso ,

O Zé é teimoso. Mais teirnosos- que ele sáo os três fi'
lhos, e quem ganha na'briga da teimosia é Lucinha, a espg-

sa do Zé. Todo dia e aquilo, Levanta às quaÍo e meia'
Quando não tem serviço, levanta só de costume, e fica
vendo os meninos dormirem. E chora. Quando não tem nin-
guém vendo, o Zé chora, vendo os menincis dormirem. As

críanças e a Lucinha, sua vida "tá" ali. Pra quê? sei lá.'. pra

eles, os filhos e ê "dona'I. Pode ser teimoso, o Zé, mas dá
tudo pra eles viverem, terem sempre mais vida.

lsso custa, viu? Mais que dinheiro, isso custa suor, sofri-

mento. Custa teimosia. O Zé trabalha numa Íábrica de no-

,ã ãiqritúo, eitrangeiro. Nunca conseguiu'ver lá na barri-

ga da máquina que eles fabricam, a peça qge todos os dias

[assa pelas suas máos de ajudante. Também pra. quê? a
peça que ele produz náo é dele. So as máo§ que Íazem a
peça ir de um lado pra outro é que'sáo cjele. O quega! de

suas máos fiça pro dono da fábrica, o patráo. Mas o Zé lei'
ma e trabalha. O trabalho sai do coraçáo, e o que é de seu

coração vai tudo pros fithos. Pra que eles tenham mais lei-

te, possarn tomar banho e ir à escola: para que eles tenham

mais vida, e vida em abundância. Vida de pobre ó isto' dar

lucro pro patráo e vida pra Íamília.

Zé gostaria de íazer uma coisa que Íicasse na sua casa'

Que ném o carrinho de madeira que fez pro filho mais ve-

lho. Mas isto Íoi naquêle tempo em que o Zé podia Íazer

alguma coisa em casa. O trabalho chupou agora todo o seu

ternpo, O Zé náo produz a vida que ele'vive' Ele produz o
que Íica p.ro patrão. E depois tem que comprar de algum ou-

tro patráo a vida que'vai dar aos filhos'
Mas o Zé continua teimoso. Acredita na vida. Vive de

teimoso e teima em vivêr. Vida de trabalhador ó isto, prociit-

zir vida. Mas o capitalismo chupa a vida que o trabalhadoi:

produz.

A LUCINHA ESPEHTA... 
.

A Lucinha Íoi mais esperta. Fica no bairro o dja'todo' Os

meninos desmamaram, e ela começou a sair de casa prunl

grupo de mulheres lá no salâo. Lá as mulheres conversam o

dia'inteiro, Íazem uma poção de coisas que depois a gente

vende no Bairro mesmo. Náo tem uma que manda mais
que a outra náo. Tem umas brigas de mulher, de vez em

quando, mas acaba que todas decidem juntas ó que vão fa-

zet.
O Zé sonha. Um cjia podia ser assim na Íábrica. Com

briga ou sem briga, o trabalhador.pocler deçidir a produção,

a venda, empregar o lucro de jeito que todos possam ter
mais vida. As vezes, de manházinha, o Zé sai, ainda no ês'
curo, olha pr:aquele déu grande do seu Bairro,'e sonha'.Um
dia o mundo pode ficar assim: todo.mundo produzindo vida
pra todo o mundo. Vida de trabathador pobre é uma luta. SÓ

luta quem tem esperança, senão desiste, O Zé sonha, e o
sonho alimenta a esperança de que um dia o mundo vai ser

de todos. Vida do trabalhador é esperança' Teimosia é um
jeito de ter esperança.

"Sonho que se sonha só pode ser pura ilusâo, sonho que

se sonha junto é sinal de decisáo! Entáo vamos sonhar,

eompairheiro, vamos sonhar em mutiráo. Eu quero ver acon'
tecer...!"

Conversando com a Lucinha sobre o grupo de mulheres
no Bairro, o Zê acabou pensando no-sindícató, nas associa"

ções. Lembrou-sê de Jesus, que veio "para que todos te.
nham vida em-abundância"'(Joáo 10,10), pois.não tinha
"nem mesmo ende eneostar a oabeçal' (Lueas 9,58), Teim'o-

sia de ti'abalhador pobre náo'é teimmia, é essa vontade
que Jesus teve, de dar vida em.abundância pra todo o
munric.

JUNTOU TETMOSIA COM ESPERTEZA

, A Lucinha passou a perna no Zé mais uma vez. Num dia
de manhã, enquanlo ele sonhava Q céu eseuro, furadinho

de estrelas, a Lúsia fez ele se lembfaf de Abrahão, Deus
chamou'lele" pra'Íora da tenda, Íez olhar o cé-u, e disse:
'llevanta os glhos pra o céu e conta as estrelas,'§9 dercon'
ta.,. assim será a tua Íamília" (Gênesis 15,5). Aí a teimosia
do Ze virou esperapça, aquela esperança doida qup Íez
Moisés alé "ver.o invisível" (Carta aos Hebreus 11,?7).

Naquele dia, depois de muito cansaço na fábriea e gm

casa, os dois foram pro çírculo.Bíblicp, Era perto da Sema=

na Sanla. Falar-am da morle e ressuneiçáo de Jesus, Lúeia

e Zé matararn a xarada: Por que é 9uç a gqnte luta tan-
to pela vida dos filhos? Por que é que alEuns trabalha"
dores sáo mais leimosos âinda, e dão a vida para que to-
dos tenham muita vida?
' A resposta é Íáci! de dizer: o trabâlhador ó teimoso por-
que quer vida, vida de gente, pra si e pra Íamília O traba-
lhador engajado, militante, é. mais teímoso ainda, porque
quer vida para todos os trabalhadores. O militante cristáo
entorna o caldo: Moisés viu o invisÍvel, e Jesüs, o carpintei-
ro que escolheu a pbreza, venceu a morte-

Abrahão acreditou em Delrs, venceu a fome, foi pro de-
serto, e virou um povo. inteiro. Moisés, na Fé, viu o invisível,
e venceu a escravidáo'de todo o povCI. Jesus enlregou tudo
até morrer (Carta aos Filipenses 2,5-1J), e venceu a,morte.
Nele se resume tudo (Çarta aos Efésios 'í,10). Jesus, o tra-
balhador que venceu a morte é oZé teimoso, que luta pelo
leitinho das crianças, dá a vida pela paz para todos. Pobre-
za, trabalho, esperanÇa e Vitórla sobre a mortel

Q Zé é teimoso, muito teimoso. Tem três filhos prà se-
rem teimosos tambóm, da teimosia dele, da Lúcia, de Abra-
hão, de Moisés, de Jesus Cristo, o trabalhador que venceu
a Morte.

Pe. Rogério A. Çunfia



. CHICO REI

Os comerciantes negreiros que
"compravam" escravos na costa da
Africa misturavam as negros de todas
as procedências: nobres e. popres, ho.
mens e mulheres, velhas e crianças.'

No ternpo da mineração do ouro, em
Ouro Preto, Minas Gerais, os negreiros
tinham transportado, em 1740, sem sa-
ber, um rei da Africa, 

'e 
o tinham conde-

nado á dura vida de escravo. Ora, este
rei conseguiu, fazendo economias. li-
bertar seu próprio filho e depois a si
mesmo, pagando um preÇo muilo alto
ao sêu proprietário. A seguir. os dois.

. íazendo duros trabalhos de carregado-
res petas ruas, de carroceiros nas es-
tradas de Ouro Preto, executando os
trabalhos mais penosos e mais humi-
thantes, como o cle carregar os excre-
mentos das casas dos bra&cgs, con-" seguiram libertar a famílía, def,ois torÍa a
nação africana, que tinha sido transpo-
tada para Minas.

Assim formou-se um verdadeiro
:'estado dentro do estado", com um rei,
bhico, uma rainha (sua.segunda mu-
ther, pois a primeira tinha morrido na
Afrióa em consegüencia do drama do.
tráfico negreiro), um príncipe,.uma prín-
ceba,. uma confraria de Santa tíigênia e
uma igreja de Santa tfigênia, que até
hoje existe eomo testemunha da tena-
cidade dos povos'negros no Brasil.

A partir de 1747, saia cada ano, no
dia dos "Reis", 6 de janeiro, da igreja de
Santa ttigênia o corteio real com Chico
Rei, a rainha, os príncipes, a corte, e
passava pelas ruas de ouro Preto em
sinal de dignidade de um.povo oprimido.
mas resistente.

DaÍ surgiram as "congadas", conhe-
cirias em Minas Gerais e Goiás. e o
uso ie vestes de príncipes e princesas

por parte dos negros no Carnaval.
Através do trabatho cooperativo (1e

ajuda mútua entre os negros cle sua
naçáo, Chico Rei e seus companheiros

, tornara.se proprietários de uma mina de
ouro. Essa foi uma vitória para os ne-
gros; mas ao mesmo tempo u.m terrível
perigo para os brancos, pois os negros
começaram com isso a mexer com o
capitalismo e com a produção de ouro
para o sistema do qual tinham sido víti-

mas' 
(Calendário Latino'americano 1 986
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Esta é qma questão que está colocada na ordem do dia para aquelés que tentam
viabilizar uma prática que venha de encontro ao grande desafio de construir uma Pasto-
ral Operária que responda à realidade especilica da classe trabalhadora nesta regiáo.

Quando falamos em espetcífica, nào estamos ouerendo fragmentar a orgaii2açao
da classe trabalhadora brasileira e nem reiuzir a sua totalidacte à mera parlicutarirtade.
lsto seria cair no regionalismo.'O que, para nos, traria grandes prejuízos na'compreen-
sào da realiclacle nacionat dos trabalhactores e na implementaçào de um projeto comum a
esta realidade.

Ao introduzir esta discussao a partir clo anode 1984, estálvamos preocupados'em^
identificar o porquê da íragitidade da PO na regiâo nordestina. Foi quanclo alguns com-
panheiros de vários es.tarlos. através de um papo informal, comeÇaram a ,"t,-,:u, sra,
experiências e falar das dificuldades que encontravam para desenvolvef um processo
cie crescimento quantitativo e qualitativo clesla pastoral. As questoes levantadas eram
qaase sempre as.mesmas ;

. A PO existe apenas nas capitais
que não conseguem se,expandir;

. t,

nordesünas e se resume a'pequenos gruposn

o A lgreia ainda nao assimilou a questão do Mundo do Trabalho. Não existent
agentes. pactres ou freiras. que estejam interessados em ajuctar a PO. Ainrlt nào
houve um despertar para esta n ,r -.;sidade.

Entre outras questoes, estas eram as mais comentadas pelo conjunlo.dos compa-
nheiros. Pouco ternpo depois foram suscitados novos elementos em nossas discus.
sÓesj

o Qual o conceito dE operário na nossa regiào?
o Quais os traÇas caracterísiicos da,classe operária em nossa regiao (Quem e
' mesmo.esta ctasse)?
. Diante disto como deve ser a PO no Nordeste? *

Foi a partir daí que começamos a sistematizar esta rliscussào. Aproveilamos um
espaÇo da Assembléia Nacional da PO e reunimos todos QS representantes dos esÍa-
dos do Nordeste para ampliar este assunto. Tudo isso culminou com a proposta da rea-
tizaçào de um en@ntro de dois dias com detegaçoes de todos os estados da região, o
que denominamos de Encontro Nordestão-

Em maio de 1987, aconteceu o primeiro Encontro Nordestào emJoáo pessoa. Este
encontrof oi o resultado de toda a retlexào feita em torno dos aspectos já citados. Ai foi
iniciado um processo mais amplo rle conhecimento em torno da reatidade de carta
estado: realidade da indústria, das categorias profissionais e do sindicatismo. A discus-
sáo íoi ainda muito timitada, isso por ãna detinioiiiçiut *uit-ioÁir",ír,t-tooà-oZ"t-
sunto. Mesmo assim o encontro atendeu as espectativas.

o mais importanb de tudo. foi que a discussào fermentou a.po no Nordeste. Hoje
mais gente já se preocupa com esta qüeslao. Podemos constatar um bom crescimento
da PO nos estados e boas perspectivas de avanços significativos.

Mas a coisa não pára aí. Nos clias 28 e 29 de maio àesê ano, acontecerá o segun-
do Encontro Nordestão. Será em Recife, PE, com o tema: ,,A Historia da ctásse
tÍ7lathítdorq no Nordgste". t)ma'tentatiia de resgaÍar as experiências cle' lutas op,e-
rárias que exístiram no Nordesle. com objetivos de aprendermos com os.erros e acer-
tos destas lutas e tirarmos proveitos para a nossa luta hoje. Ao mesmo tempo em que
ebtamos dando continuidade ao estudo profundo da nossa realidade.

Acredito que esses passos são de lundamental importância. não só para a po do
Nordeste, mas também para o conjunto ria Po Nacionat. pois inicrativas coma estas
nos aiudaráo a termos uma compreensão mais concreta da realidacte brasileira e con-

ín àUE {
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sequentemente a uma ação pastoral mais eficaz .:

Cícero Çavalcante de Souza
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DíUIDA EXTER]IA JA IÍlI PAGA

[.]este encarte apresentamos uma' matéria da AGEN(boletim nq B9), onde vemos que a dÍvida u"t".n" Ur"_

.,_A 
dÍy1d" elternl brasileira, catcutada em mais de USg tl0 bi

-Lhões, já está paga várias vezes. Esta tese foi desenvolvida pe
1o DeparL.amento dé Estudos Sócio-Econômicos e poIÍtÍcos(DESEP)7
da CUT, a partir de contrÍbuições de economistas como ALoÍsio ,/
Mercadante Oliva e de Jornalistas comô Bernardo (ucinski e pau-
1o Schilling.

A tese e posição da CUT brasileira é considerada uma das ma-
is avaneadas no continente. Verjamos.alguns pontos desenvolvidos
por Paulo Schilling.

GERADOR DE INFLA$AO

Para Paulo SchÍ11ing, a d.ívÍda externa
é omais grave problema enfrentado pela AL
no momento. No caso tlrasileiro, efa é ge- '
radora de vários problemas, como o açrãva
ment.o do processCI inflacionário ascenden:
te. Oe acordo com o jornalistâ, o governo
federal tem duas maneiras de comprár os /
dólares resultantes do aumento das expor-
tações: uma,. através da emissão de dinhei
ro pela Casa da.l,loeda - o qué gera inflal
ção -, e â outra,'atraVés da emLssão de
Jetras de câmbio pelo Banco Central que,/
lançadas no mercado finarlceÍro interna, /
passam a cômpetir com o setor privado, a/ .

Que -Ieva ao aurnento dos, juros e a um novo
estÍmulo ao processo. inflaeÍonárj"o.

A outra consequência. do aumento. das ex
portações - executado para b pagamento dã
dÍvÍda externa - é a deterioraçáo do abas
tecimento interno, o que leva-ao aumentõ
dos preços dos alimentos e, .consequente -
mBnte, a rnais inflação.'Do mesmo modo, /
com a d.lmÍnuição das importações, o aumeà.
to dos preÇos dos produtos excernos tam:
bém leva a mâis inflação. i

i

ü desabastêôimento.,interno .interno con
tribui para o agravamento do estado de 7
subnutriçãr: em que vivem 85 milhões de /
brasileiros, que consomem menos de t.24Ol

calorias, considerado pela FAO o número,/
m.Ínimo de calorias neeessárias à sobrevÍ-vência :

SOBERANIA NACIONAL.

Outro efeito colateral §rave da dÍvida
externa é a dependêncÍa.nrãiífeira do ex-terior, o que afeta a soberania do paÍs 

,assinala o membro do DESEp. Ele observa /
QUÊ, de acordo com os acordos firmados oeIo regÍme mÍIitar Ínstaurado em 196+ (qle
correspondem a 90% da dÍvÍda externa do /País), as questões judieiais sobre Às óo,
promissos brasilêiros serão resolvidas pê"
los tribúnaÍs-de Nova york u [ÀÀoráu.-rã:
sa possibÍtidade, comenta Scniifing; ;;-traria uma 1e.1 de 1934, aprovada nõ'gover
no de Getúlio Vargas, segbndo a quql o 7
BrasÍL não aceitaiia'as ãecisões';úOici -aÍs determinadas no exterior que õomprome
tessemasoberaniadopaÍs. ' " -':

,§
ContraÍda, em sua maior parte, pelos /

governos militares, e portanto iJegÍtima,
a dÍvida extprna, brasileÍra também-sofre,/
os- efeicos da flutuação da laxa.de juros/
internacional, o que por,sÍ'só ánuláría /
todos os contratos firmados, na op.inião ,z
da Comj-ssão Justiça e paz da ArquidÍocese
de São Paulo. Assim, enquanto,en 1976, a

lUi .lg iurp? era de a,àsx, ao ano , én /
1981 ela subiu para 2I,5%.
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Tendo como base informações oficiais /
do Banco Central, Paulo Schilling 'clemons-

i'tra eomo a dÍvidá externa já foÍ-paga vá-
rias vezes.

Entre 1973 e 1985 - perÍodo emque a dÍ
vida brasileira aumentou 90% -, entraramT
no País US$ lzL bilhões, saindo, entre ju
ros e amortização, US$ 145 bilhões, i No pe
bÍodo, de acordo com documento do M'organ/
.Guarantee Bank, segundo maior banco dos /
EUA, entre. US$ 18 bir,:l-s e US$ 20 bi- /
lhões nunca entraram no Brasil - foram pa
rar diretamente em contas'parbiculares em

bancos da SuÍça. Do mesmo modo, US$ 1616/
bilhões da dÍvida foram resultantes de em

préstimos contraÍdos pela matriz de granl
des mult.inacionais, e portanto, não en

trando como investimento direto do Brasil,
não pagaram Imposto,"de Renda. Além disso,
a flutuação da taxa'de juros internacio -
nais 'elevou ern US$ 14 'bilhões 

.a 
dÍvida.

ôue

6
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Somados. os US$ 18 bilhões da evasão de
divisas para contas partÍculares, os US$/
16 16 da evasão do IR por parte das ,multj.-
nacioqais'e os US$ ,4 bilhões da flutua -
ção da taxa.de juros, resultam em US$ 68/
bilhões que já deveriam, portanto, ser a-
lratidos da dÍvida'exterha brasilêira. 'Es-
tes US$ 68 trilhões, somados a US$ 41 hi-
thões resultantes da deterioração da nos-
sa taxa de intercâmbÍo (estimulada "pelo /
governo central, como forma de manter o /
superavit na balançg comereial), resultam
em US$ I09 bilhões -.ou eeja, quase o to
ta1 da atual dÍvida externa brasileira. l

PARAISqS FISCAIS

Outra forma de evasão de divisas brasi
leiras,. suhlinha Schilling, ocorre atra T
vés de sub:fat,uramento das exportações e /
supebfaturamento das ir,nportações, por par
te das rultinacionais instaladas no paÍs:

As operações são realizadas através dos /
chamados "paraÍsos fiscaisr' _ paÍses oÀOehá ausência de impostos. Um dos "paraÍso3'mais procurados no momento são as'ILhas /
Cayman, de concessão inglesa, Iocalizat1as
no Caribe, ao sul de Cuõa. ruóstas iIü;:7
de 259.km', onde moram 2l mil habitanteá,
estão instalados cerca de 500 bancos es ltrangeiros e t7 mir ámprÀ.áã-"u:.tiilci; -nais. Cálculos apontadôs por sôniriiÀõ-.in
llcam ,Que., ^go1 intermédio' dessas ópãiã :
Ções, de US$ 6 a 7 bilhões saem do'Brasilpcr ano, com Ísenção de trmposto de Renda.

!o perÍodo de L97i a 1985, seriam, portan
to, US$ 80 bill-jõeS saÍdos'por evaóã,o de7
renda, ou seja, de novor.quase o montante
da atual dÍvida externa bras.ileÍra.

Entre as várias formas de sangria de /
recursos. brasilellgs para o exteiÍor - e.que também justÍfieariam a moratória to - -

.tal da dÍvÍda externa -, paulo Schilling/
cita, ainda, outras duasr 1r'A super-ex -ploração da rnão-de-obra.brasÍleira: um o-
perário da Volks .brasÍleira,por exempIo,,/
recebç um salário 8,5 vezes menor quc o'operário da mâtriz da Volks na Alemanha. Ã'.
exporLação de produtos brasileiros, pot I
preços muitas vezes inferÍor.es aos.do mer
cado internacional: desde 1g73, por exemTplo, : Brasil exporta minério de.ferro pa
ra.o Japão, ao preço de 15 dóIares a tonã
Iada, sendo gue, hoje o dólar vale 25 ceF
tavos do dólar de 1973; até o ano ,2.W 7
calcuJa-se que o dólar valerá urm centavo/
do dólar de 1973. (mEN Ne A9)

(tss.: 0 boletim ne 90, informa que a Revis
ta Londrina "South'r considera que a dÍviõa
do Terceiro l(rndo "já foi paga'i. .para afir
mar isso, a revista se baseÍa ncls dados ;
Em 1980, a dÍvida externa dos PaÍses do /
Terceiro Mundo somâva US$ 429 bÍlhões e /
600 mill^6es. Até 1986, estes paÍses'e{ga-
ram U5$ 658 bilhões ao mundo besenv.olv-Tão.
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os trabalhado'res náo guerem pagar o pato
4- os'autores do ',pâcto" men -tem (e sabem dissol quancl> a -firmm qu,: ,,tod3s per-dern com ainflaçãc". A inflaçã>, na ver-
Ç,rde, é um processc polÍtíco /de transferência contÍnua de ,/renla dô's trabalh.edores para /os capitalisLas e para o Esta-

, do,via aurrento dos preços de /
bens ç serviços. a proúa'mais,/
transparente dessa afirmação,/
pode ser encontrada no crescen
te e intoleráve1 processo de7
conce_-ittração de reruia em.nossc
l,AIS.

Enquanto essa estória da ca
rochinha se passava nessa ilhã
da fantasia chanada Brásí1ia,/
o poder fardaCo se encarrq);/
de nnstrar a verdaleira taée /do "p3.cto't, isto é, o massacre
impiedoso dos netalúrgicos de
Vo1ta Redonda. OnCe andavarn, a
essa altura, os ,'sinCicalistas
de resultadoql' que tanto gos -
!âm de frequentar os gabiÀeUes
.de Brasília. Onde andáva, a es
sa altura, o Con,Tresso que es:
creveu a "Constituiçãc cidadã'?
A onissão e o silêncio de an -bos denunciam sua conivêi-cii /
com O mlssacti,e dos bravos cc[rts
panheiros m=talúrgicos da Corn-
panhia Siderúrgica }h:ioral.

A pcsiçãr coerente mantida
pela C[.JT, já nencionada, recor
da-nos, una vez mais, g:e a rê
solução da questãc inflãcionáI
ria nada tr'-n a ver ccxn discur-
sos dern gó3icos,ve;rham de onde
vierern. A inflaçãf scrft:nte dei
xará de ser o Snsadelo que to7
tura o-s-trabalhadcres qrrando /
os problerms ceatrais du .crrr.
mia forern eirfrentados e superã
dos. Ei-Ios, novamentê lisla j
dos: dÍvida. c-xternê, dívida in
teJna, questão agrária e agrír
cola, transfornrirçãô dc q.rralro/
t-ributário, reforma urbalna,, /d,:sce-ntralização do poJer e d:
investfurento irrfustrial e;tc.

Esse elf yentam:nto signi f i-
cal, por seu turno, o questiona
ne-ntó e1 elofunlidade da pró:
pria o<istê-i:cia do capitalisno
brasileiro.. Siqnifica, p:ra os
trabalhld,)res, trazei para a /
ordern do dia, a discussão e a/prática eÍn torro da alta_rnati-
va socialista:

rosé **""ÊEiu3iã;

' O grande circo está nontado
Erpresários, governo,,'sindica
listas de resultados" discutern
interminavelrnr=nte, .orn 

""piÀ 7c-obertura da inprensa, nais.r:rn
"pacto social" para o Brasil .

;\s propostas colocadas rV /
nesq de negociações tê:n o gos-
to de cqnida velha e rçquenta-
da.'segundo os negoctadires', /
em novernbfo cs preços seriam /
reajustados em 26,5%, per:nane-
cendo gs salários nos 21,392 /
da URP; (Aliás, a URp = Unida-
ie de Referôácia de preços
janais valeu parà os prqos, /
scmente para os sa!ários. En -
;raçado, não?) euanto a dezern-fro, os preÇos teriam aurento/
níxinxr de 252, ficando os satá
rios cqn reaiuste de 26,52 da7
JRP (nÉdia do trinestre anteri:r). Confirnando-se a ,'tendên]

,-ia de gueda't da inflação - /
!"!*, que dar,cerLol ,,')) a VeJ/
leixaria de e_><istir, criando--
;e outra nodali,lade de reajus-
:u "q!. assegure a nnnutenção/
1o poder de ccrnpra dos traba -
Llradores". Conriersa f,iada. trtra-h nnis.

A farsa é absolutamenteridí
xr1a. Bern fez a CUT - o setorTnis avançado da classe traba-
hadora brasileira - q-üe e-xi -
Íiu cono condição indispensá -,e1 paia uun discussao séria a
oncreti_zação do contrato cole
:ivo de trabalho e o enfrertal
Ento da dívida e_xterna. Os /
rabalàadores não aceitam-pn'-
Br o 1ntó dó "pacto1. as ia -

zões são nní1tip1as e bastante/
claras:

l.cqrxr era de se esperar (e po
Çería ser'diferente?), os pràI
ços não se corporlarão conior_
m? as exigências do conchavo a
gue charnam acordo nacional. A
.fanosl nnq'rrininha de rernarcar,/'rnercadorias, nossa velha conhã
cida, trabalhou'cono nunca no/período. Os industriais cu1trnm
os fornecr.-dores. Estes respon-
sabilizam a crise - e Wr áí /vai. Onde êstií a seriedade des
se pessoal?

2- nesnrc çnre o ,'pacto,' curpris
se o prqretido quanto aos pril
ços de novernbro e dezanbro, /ainda assim os trabalhadores ,/teriam una trr-rda de no mÍniro/
4,572 nos dois últirnos nreses ./
do ano (preços reajustados sn
58,128; saIários, eÍn 53,558);

3.. o "pacto" é apep6s tnn espe-
uículo de mí qualiaaae destina
do a tentar afastar a atençãr/
d,rs tralralhadores de serrs Érc-.
blenurs ooncretos. gusca,siir
plesilente, criar as ocnliç6es/
para a queda da. URp e um novo/.
e mais viole-nto an:ocho sala -'ria1. O "pacto'r., p3r isso nbs-
nre, não.toca na raiz do prooes
so inflacionário bra.sileiro, 1
o_u seja, o trvJer de fixação /
los preços por parte dos-gran-
des grupos ecrcn&nicos nacíona-
rs e estrarryeiros (olÍgopólio$
ê por pârte do Estâdo.- -
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Trata-se de algumas reflexões pros-
pectivas sobre o ano que vem, a partir
da situaçáo atual, como parn de fundo
pAra os nossos planejamentos.

As últimas eleições do 15/11 esguen-
tam ainda mais o ano político de 1989.
Ssá um ano'muito potitizado, vottado
para as eleiçoes presidenciais. Serão as
priméiras descie 1960. Representam pa-
ra muitos um gralnde sonho, com certa
incognita sobre o que amntecerá depois.

O presiQénte Sarney e o seu goveno
já estão islados, desacreditados, tor-
nando-se cada vez mais autoritários, es-
tando ainda nO poder pelo respaldo dos
mititares que ocupam sempre mai's es:
paÇ9 no Estárlo. Em 1989, haverá ser*
pre mais críticas ao. presidenfe e gover-
no. A ruptura entre o Planalto e a naçáo
aumentará, o que enfaquecerQ ainda
pais as instituições. Sem chegar, no en-
tunto, à ameaça dum golpe militar. Há
divisões no governo e entre os militares;
e no ano eleitoral estas aumentaáo, o
*tor autoritáio reforçando as suas psi-
ções.

A direita se saiu mal das últimas elei-

çfus, mas a.inda é forte, hegemônica.
Vai reagi..E provável que se una em
tonp de dois ou três candidatos. Se for
dividida demais, pde ser eliminada no
prtmeia turno das eleiçoes. E o seu.rea-
grupamento se dará sobretudo @ntra os
dois pincipais partidos e candidatos de
esquerda (PT e PDT).

Para o PT, recém-chegado ao Wder
@m perspectiuas e programas mais de-
finidos e socializantes que os do PDT, o
arp será duro. Enontrará féneos e po
deruso§ advercários, tanto na direita *
Í,o na equerda. As eleiçfus ffeside*

ciais, Íelizmente, poderáo favorecer uma
mellpr detinição ideológica e programá-
tica dos partidos.

Um risco real e que a perspectiva das
eleiçôes ocupe todo o horizonte polítim,
e que a implementação da Constituiçáo
plo Congresso (leis mmplementares e
ordinária1) náo seja prioritáia. Sabemos
gue sem forte mobilização popular a di-.

, reita pode driblar e até esvaziar as con-
quistas inscritas .na Constituição. Uma
grande nabilização e...rnuitàs tutas. pg
ancretizar os dispsitivos avançadosda
Constituiçáo e sua aplicação seria a
mellor anscientização.e o maior res-
plfu do pow.aos candidatos. represen-

.tantes de seus lnÍeresses.,\
O pior seria uma partidarização

(fragmentação onde cada parte apóia
um partido)'das organizaçoes sindicais e '

ppu[ares. lsso levaria à perda de auto
nomia, ao enfraquecimento e à divisáo.
;fudo nâo se acaba @m as eleiçôes, e
.nenhuma pioíunda transformiçáo é.
possÍvel sem o apoio do pw unido.

lb plano ennômin, e yovávelque o

. govenn antinue a' plítica de 'Teijão
@m anoz", pagando as dívidas externa
e intema @m a miséria do povo. Apenas
o jogo de plítias e partidos que muito
prderam nas últimas eleiçoes (Utysses,
Cova§, Chaves etc) e que querem reva-
lorizar a sua imagem na opinião púbtica,
e sbretudo a mobilizaçáo e as lutas p-
derfu inverter um pouco este quadro. ln-
felizmente, tanto o proprio desgaste do
presidente e do governo únp odontex-
to eleitonl náo nos prmitem esryrar
uma reduçfu da inflaçáo, a náo ser rcm
um tpvo angelamento.

B.L. - 30/11/85

7e EilCOrÍTRO
IiITEBECN.ESUIL DECEBS

_ Vai se realizar, em Duque de Caxias,
flJ, de 10 a 15 de julho de 1999, o 7p
Encontro lntereclesial de CEBs. Seu l+
ina "Fovo pe Deus, na América l_a-
tina, a caminho da libertação,'.

Alguns pontos fundamenlais do 7s
Encontro, já estáo sendo aprofundade:
a eclesialidade e a missã.o das CEBs; à.
soliciariedade latinoamericana ê o cot?r-
promisso libertadpr. Dentro deles, alguns
aspectos'êstão sendo ressaltados: a
questão urbana; o trabalho; o ecume
nismo; a questáo cultural, sobretudo em
relação ao negro; a opressão comum na
América Latina; o partido político conno
ferrarnenta de li.bertação.

*i 7P Ernonto vai reunir cerca de
2.000 pessoas, a grande rnaioria delega-
dos das CEBs do Brasil. Contará tam-
bém com representantes de países lati-
noamericanos, de lgrejas Evangélicas e
de povos indígênas, alân de.bispos, as-
sessores, uma delegação da AÍrica e ou-
tros convidados,

A Comissáo Ampliada Nacional, em
maço deste ano, tomou as principais
decisões sobre o 7p Encontro e traçou li-
nhas para sua preparaçáo. Merecõ des-
taque uma insistêrÍcia para que o F En-
contro aconteça desde já nas Comuni-
dades, Dioceses'e Regionais, e atinja
não somente as CEBs, mas também ou-
tras foças vivas da lgleja que assumem
a missão libertadora de Jésus Cristo.

F-ara isso, foram elaborados alguns
subsídios: Cartilha '?ovo dg Deus, na
América Latina, a caminho da liberta-
ção"; cartaz do P Ercontrq Novena de
Natal "Esperança de vida nova" (todos
publicados por Edições Loyolai; Memória.
dos lntereclesiais (em Íase Íihal de ela-
boração). Está circulando também o
Boleiim 'A Caminho.."" com inÍormações
e reflexóes ligadas ao F encontro (aber-
to p_ara assinaturas) , rC próximo Encontro lnteiectesial de
GEBs vai se realizar na Baixadá Flumi-
nênse, Duque de Ca,rias, HJ. A Baixada
é uma síntese de todo o Brasil. Nela nro."
ram pessoas de todos os recantos do
país, a maioria ge;-ite e.xpulsa de suas
terras pelo "Íazendeiro do boi". Um povc
que traz na.raiz amarca do soÍrimento e
da resistêncil E ainda síniese dos gran-
des desaÍios nacionais: ten4 trabalho,
moradia, saúde e educação.

Secretariado do 7P Errcontro
Av. Presidente Kennedy, 1861
25020 DUQUE DE CAXAS - BJ
Tel. (021) 771-9444



AVANçOS

NosdiaBegdeoutubro
de 1988, em Curitib4 tra-

'balhadores delegados das
PCs diocesanas do Paianá
Íizeram sua assembléia es.
tadual.

Foi uma assembléia sern
muita "abobrinha". Direto e
reto, cem muito jeito artÍsti-
co e mística, Íoram discuti-
das as questÕes-chave. Foi
um avanço.

Fizemos do nosso objeti.
vo geral, transcrito num car-
W, uma caminhada cele-
brativa. Dêpois foi a vez de
cada grupo coloçar no papel
a avaliaçáo do Íurrcionamen"
to da PC do estado do pa-
ran{ quanto ao trabalho de
grupos de base, formaçáq
organizaçáo da PO e de mi-
litância no morimento sindi-
c3l e político.

Para uma melhor com-
preensáo da PO em seu
conjunto, ela Íoi comparada
a uma bicicleta Os pneus e
o pedal são os grupqs de
bage, Sáo de o contalo
com o cháo da realidade e
são eles a Íoça no pgdal
quelaz a hicicleta andar.

-As duas rodas sáo a for-
maçáb, Giram em tomo de

'dois eixos; a eonsciêrria de
classe á a consciência de Íé.
Eixos que se resumsr nas
duas palavras que Íormam o

lg reja
ContinuáÍros g e$dodo úcuÍnênto rt0. Ottirrp:Oa

O{BB, sobÍ€ a presença da tgÍêja no lvfundo do TÍa:
bdho.

C mundo do trabalho é bonÍlitivo. É a
realidade da luta entr.e o trabalho e o
capital. A lgreja deve reconhecer esta
realidade conÍlitiva e assumi-la. Tem que
superar muitas apreensões, reservas e
atá preconceitos ainda vivos em relqçág
ao eonflito no mundo do trabalho.

.A opçáo evangéliea pelos pobres de.
ve se çoncreiizar nüma solidariedade
eÍetiva com os trabalhadores, e esta so-
lidanedade deve penetrar a catequese, a

NO MANUSEIO DA

nome da PC: Cperária e
Pastoral. Consciência de ser
sujeito, de ser um trabalha-
dor que integra e participa
de uma luta mais ampla,
coletiva, das classes popula-
res; ê eoRsÇiêhcia de fé, de
ser cristâo, de Íazer parte de
uma pastoral de lgreja, de
ser também um pastor, co
mo Cristo, o Bom Pastor.

0 que liga o pedal e as

1 rodas entre si é a organiza-
ção da PO, sua estrutur4
nas suas mais diversas ins-
tâncias: coordenaçáo, exe-
çutiva, gquipe de subsídios
ou de formaÇá0.

A atuação da PO se dá
nas estradas por onde'se
anda na estrada dos movi-
ffçntos popülares, do sindi.
calismo e da política.

Quanto aqs grupos de
base, viu-se que em alguns
lugares os pneu§ 1á estão
meio careÇas, meio parados, "

e em outros lugàres há
pneus novos. C saldo, po-

rém, ê altamente positivo.
Cresceram os grupos. Sinal
de que há mais força no pe

" dal e de que dá para encarar
algum morrlnho a mqis. Te
da a assefnbléia reaÍirmou a
importância do t'rabalho de
base e de.Srmação a partir
dos grupos-de base, cons-
ciente de que náo existe um

BICICLETA DA P.O.
'método 

pronto, mas §im
uma metodologia cada vez
mais participativa.

Quanto às "rodas" da
'Íormaçáo, viu-se que pr&i-
sam ser mais arredondadas.
Para que girem bem em tor-
no dm eixos, é necessário .

ter a prática como principal
fonte de conhecimento e'os '
grupos de base como princi-
pais instrumentos de forma-

ção. E também preciso que
toda a estrutura da PO tun-
cione e seja entendida como
atividade formativa, inclusi-
ve a administração das'fi-
nança§. C curso sindical,
que deu ótimos resultados,
di;verá continuar a nÍvel es-
tadual,eaÍormaçãndos
coordenadores de base de-
verá ser Íeita nas próprias
regiÕes, buscando criar lá
estruturas de apoio. A exe-
cutiva Íicou encarregada de .

pensar este processo de
formação, envolvendo rnais
pessoas, em vista de de-
sembocar numa equipe {e' Íormaçáo para 1990, articu-

', lada com as regióes.
A cor da discussão sobre

. o desempenho da PC na
atuação dos mouimentos
populares, sindical e político
Íoi vermelha. Apaixonante.
Pois é ali que se expressa a
nossa Íé.

PAFANAENS' 
Cs .movimentos popula-

res ainda não foram objeto
de um estudo mais aprofun-
dado. ,{fimou-so sua impor-
tância e da necessidade de
se discutir com urgência â
melhor foma de Íortalecer a
sua articulaçâo.

Na discussão sindical
reaÍirmouse a prioridade de
investir nas categorias da
construçáo civil, metalúrgi-
cos e alimentação. Salien-
tou-se a experiência dos
companheiros da construção
clvil de Londrina que óo-n.
qurstaram o sindicato, gra-

Çâs.a um dedicado trabalho
d* base e da concentraçáo
de esÍoços pâra. investir
nesta çategoria.

Grande está sendo a
a : raÇáo da PC na polÍtic4.
tçrcâ dê trinta militantes da
Pü tJisputhm as eleiçóes e
precisam encontrar na pC
apoio e üspaÇo de avaliar
criticamente â Sua atuaçáo
pantidárr.

Se r:r,ri.. dias foram cudos
pâÍâ &rÍ,ia,'i-âr todas as pon-
tas suscítadas nos debates,
foram ao menos suficientes
para indicar o rumo que a
bicicleta da PC terá que to-
mar em 89 e de como deve-
rá manter o equilíbrio.

' Joáo Peáo - PO PH

tica, social, ideológica e cultural brasilei'
rc"

A lgreja quer continuar e rqnovar o
seu esÍorço de serviço na formaçáo" Ela
tem importantes reculsos materiais e
l':umâflos que podem ser melhor aprovei-
tados. Ela quer acentuar a Íormaçáo de
ncvos quadros cristáos para que eles
assumam respohsabilidades na socieda-

{*. "E ímportante ajudá-los a desenvol-
ver métodos de análise e de açáo que
iiguem tanto a teoria e a prátrca como a
Íé e a vida".

Também hâ necessidade de uma
formação bíblica e teológic4 dunaa'espi.
ritualidade e. de celebrações adequadas
à realidade operária,

Para ticar Íiel ao sel! compromissb
com a classe trabalhadora 

" a lgreja dane
dar um pleno apoio às pastorais e aos
movímentos já presentes nesse meio,
aumenlando o número de agentes en-
gajados priorítariamente neste mundo do
trabalho".

e os trabalhadCIre§ (4 )
liturgia, a pregação, a oraçào, quer oi
zer loda a vida da lgreja.

Cs bispos, reafirmando a primazia do
trabalho sobre o capital, também ani-
ma'rr os trabalhadores a se engajarem
na "luta pela justiça social", a participa-
rem dos seus sindieatos.para conquistar
a participaçáo na gestão das empresas e
nas decisões sobre os problepas de to-
da a sociedade. Para que a empresa náo
seja um lugar de expioraçáo, mas que sir-
va paía o bem de todos, a organizqáo
sindical deve ser livre nos locaís de. tra-
balho.

Os bispos reaÍirmam que. a sua atua
ção deve ser uma deÍesa clara dos mais
fracos, contra as decisões injustas do
trabalho, especialmente em Íavor dos
menores, das mulheres e?os negros.

Se a lgreja for Íiel à sua missáo, os
trabalhadores deveriam encontrar nela
um espaço de aprofundarnento da fé e

"de Íormaçáo para conseguirem uma vi-
çá.e eíítiça da realirlade econfrnica, {plí-
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I trabalhadores na sua luta para construir uma Nova
Sociedade, baseada no amor, na fraternidade e na justiça.

demais companheiros, sabe, no entanto, que a definição
das táticas e estr,atégias de luta da classe trabalhadora
serão deÍínidas em suas legítimas instâncias (sindicatos,
partido polÍtico etc.). Ela aí dentro, junto com os demais,

, bstará testemunhando o compromisso cristão.

Estamos nos aproximando de um processo eleitoral
que se caracteriza pela pouca e§perança do povo em
encontrar o seu caminho, isto é, o povo ainda participa
pouco das instâncias de decisáo dos partidos prilíticos,

' assumindo atitudes de distância e repulsa em relação a
' eles. Um dos grandes desafios é Íazer cor que o povo

volte a ter esperança e se engaje no processo para que, seja, de fato, o sujeito de sua própria história.

: Assim sencio, colocamos como Íundamental a
participação dos cristãos no processo político e nos
partidos, incentivando para que nossqs militantes assumam
um compromisso nesse campo, pois, entendemos que "para
a lgreja, a políüca partidária é o campo próprio dos cristãos
leigos, onde gozam de legÍtima autonomia. Compete a eles

, a obrigaçáo de séria participaçáo política até o nível

, partidário, sabendo que a política é uma medíaçáo
privilegiada da caridade e que a Fé cristã avalonza e a tem
em alta estima". (Cf. CNBB, Doc. 4A - Ne 221 - Mundo da
Política).

A tão sonhada sociedade nova, que procuramos
construir, será feila de muitas lutas e organizaçáo popular.

; A política partidária é um dos carros che-Íe desôe processo.

POLíT lc/--.
P',4RT, DA R,â
F
E,

sE Rulço
A.

CODTrJN IDRD§

PASTORAL OPERÁRIA NACIONAL

Por isso, se toma um campo privilegiado de ação" Mas, ela
só avançará, consequente e efetivamente, quándo investir
na organização e Íortalecimento dos movimentos sociais
(comunitários, estudantil, sindical etc.).e assegurar a
participaçáo popular.

Para nós é uma grande alegria ver companheiros(as)
da PO assumindo um engajamento na luta dos
trabal hadores. Especialmente, é gratifi cante,. neste
momento, ver companheiros(as) assumindo o desafio de
uma candidatura no espírito de se colocar a serviço da
comunidade. Mas, lembramos, as candidaturas sáo clo
partido e náo pessoal ou apenas de um grupo. lsto é
fundamental, pois, é o partido que determina o
compromisso do candidato(a) dentro do seu programa
político. O candidato(a), então, assume e leva as bandeiras
do partido se confrontando com os anseios e aspiraçóes do
pov_o. As idéias póprias do candidato ou do grupo que o
apóia devem ser colocadas no forum inierno do'pariido a
Íim de que sejam debatidas e assumidas ou não pelo
conjunto dos filiados.

Náo temos dwida alguma de que o presente pr@esso
eleitoral é um mornento importante para oô trabalhadores
organizados colocarem suas propostas em discussão na
sociedade e solidiÍicarem suas entidades de luta.
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5 anos aús a sua fundaÇáo, a ÜUT realizou o seu 3e'Congresn 
Nacional em Sela Horizonte, hlà, nos dias 7 a 1l

lle *tembro pssado. Reuríiu §.§0ü delegados e algumas re'
prese ntaç& s i nte m acio na i s.

Nos cino dias, trabathadores orasileiros discutiram os
'pablemas estruturais da Central, a conjuntura social, plítica ei
eanômica ilo Bnsiltoie e elegenm a nova direçâo nacional.

Dada a imfiortância deste evento para a classe tnbatha-
hra brasileira, o Boletim da CPO entrevista alguns compa-
nheiros da CW. Neste número, entrevista o mmpanheiro Fer-
reirinha, do sÍndicato de metalúrgins do RJ, alinhado com a
onepçfu, hoje, majoritária na,CUT.

BOLEÍli,t Qual o signifi-
cado deste oongresso
para a classe trâbalhadora
brasileira?

FERRETRINHA: O 3e.
CONCUT realizado de 7 a
11.09.88 em Belo Horizonte,
colocou no centro do debate
a grave crise que vive o país
e suas consequências dra-
máticas para a classe tra-
balhadora e a sociedade. A
especulaçáo financeir4 a
mncentração de tena e da
rendA a acelerada acumula-
ção do capital, a dÍvida ex-
tem4 são algumas das cau-
s€rs que estão levando a
classe trabalhadora a pau-
perizaçáb.

O 3e CONCUT não só
hz o diagnóstico, mas apon-
bu algumas solções:

. é necessário lutar irrcan-
,savel'mente por uma Re.
forma Agrária popular e
democrátic4

. uma polÍtica econômica e
sociaf baseada na distri-
buiçáo de renda,(O Brasil
é o 8e na prodtçáo mun.
dial, mas o 58e na distri-
buiçáo da riqueza social-
mente produida);

o mudarça imediata na po-
lítica salarial, reajustando
o salário mensalmente de
acordo com a inflação e
recupefação das perdas
salariais;

o não pagamento de uma
dívida extema, escanda-
looa, que estamos pa-
gando a verdadeiros agio-
tas intemacionais, à custa
da miséria do nosso povo;

o-celebração de um contr+
to coletivo de trabalho
que altere neste país a
qualidade da relação ca-
pital-trabalho. 

-

BOLETIM: Qual o signlfi-
cado deste Congresso

a consolidação da

FERREIRINHA: A CUT está
caminhando a pass6 largos
para se consolidar cono a
prircipal Central Sindical do
Brasil. €ua corrcepçáo e prâ
tica sindical, sua'estrutura e
seu funcionarnento deme
crático, sua orientaçáo clas-
sist4 de massA democráti-
ca e de luta aprovados no 3e
CONOUT arma a CUT de
um instrumental fabuloso de
ação, .organizaçáo e Íorma-
ção. A. CUT é o caminho
aberto pelo novo sindicalis-
no. Era luta contra o corpo-
ativismo, o populismo. Na

verdade construir uma orga-
nizqáo de massa, superan-
do tanto o populismo como
o vanguardismo em nosso
paÍs é tarefa difícil.

BOLETTM: Quais os prin-
cipais eixos da estrutura
sindical definidas no Con-
gresso?

FERREIBINHA: A questão
de Estrutura de uma organi-
zqáo sindical é resultante
de uma opçáo PolÍtica. Por
exemplo, hoje, apesar de al-
gumas alteraçóes da Consti-
tuinte, vivemos numa estru'
tura sindical que foi criada
para manter a dorninação do
Estado e da burguesia sobre
os trabalhadores. Nossa es-
trutura, digo, a e§trutura da
CUT, aponta para a Rossa
concepçáo sindical. Primeiro
ternos que partir dos inte'
resses imediatos e histÓri'
cos da classe trabalhadora'
Nossa concepçáo democrâ
tica determina o Íunciona-
mento democrático de ne-
sa organizaçáo, desde a ba-
se até a nível nacional.

Por outro lâdo, uma estru
tura tem que ter em conta o
estágio e o lugar onde §e
desenvolve a luta de classe.
É necessário sempre ter ern
conta a acumulação de Íor-

ças. Neste sentido, num
paÍs capitalista morppolista
ê necessário quê as organi-
zações de uma cental sin-
dical se organize também
por ramo de prodção. Na
CUT são c departamentos
a nÍvel nacional e estaduais,
conespondenr às Federa-
çóes nacionais e estaduais.
§ão organismos vivos da
Central. Sáo m pilares da
Central.

BOLETIG O Congresso
aludou a Íortalecer a unl-
dade,ademocrac-laea
partldpação na CUT? AÍl-
nal, a CUT saiu fortalecHa
deste Congresso? Por
quê?

FERREIBINHA Um Con.
gresso é sempre ,um'ino
mento histórico na vida de
uma Central Sindicd. É ali
que se faz um balarço, tra-
ça novas diretrizes e deter:
mina novas m..etas. Foi ôdo
cado a todos os delegados
presentes ao Congreso um
grande desafio: E a luta so
cial o motor das transforma-
çóes sociais e não a luta in-
testina. A luta interna, em
uma organização de massa,
é o meio pela qual se corri-
ge os equÍvocos e não ra-
ramente os graves erros que
a organizâção comete na
sua relação cor a massa. O
3e CONCUT foi rico em de-"bate 

desde sua preparação
(aliás. um Congresso Sindi-

cal depende mais, de 5ú/o
de sua preparaçáo). As posi-
çoeb divergentes foram cla-
Es e se expressarar'r em 16
teses de preparação A nova
diÍtêção da CUT Íoi eleita
ern cima das teses e assu-
miram os principais postos
de responsabilidades os re-
prêsentantes' da Tese majo-
dtária. Alguns problemas re-
sultantes das divergências,
permanecern, mas é na prá-
üca social e na sistematiza-
ção desba prática que va-
mos encontrando sol ções.

A CUT saiu coes4 con-
victa da justeza do §eu pro-
jeto sindical e com a deter-
minaçáo de aplicar suas re-
solçóes para o próximo pe-
íodo de três anos.

BOLETIM: Qud o plano'de
luta tirado no Congresso?
Fostura dlante do pacto
sodql e da Constltuinte?

FERREIRINHA: O plano de
luta é o resultado de nossa
experiência acumulada, da
anâise .da conjuntura, das
causas e consequências dos
problemas que enfrentamos
hoje no paÍs. Elaborou-se
um programa mínimo de
açáo
o reaiuste de salários de

açordo com a inÍlaçáo;
. recuperaçáo das perdas

salariais;
. aplicaçáo imediata dos di-

reitos trabalhistas e so-
ciais aprovados na Cors-
tituinte;

o contrato coletivo de tra-
balho;

o náo pagamento da dÍvida
externa;

o ieforma agrária

para
CUT?
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E comum em nosso PaÍs, dito "derno.

crático", possuir leis, que beneficiem os
trabalhadores e a populaçáo em geral,
aperlas no papel. lsso se dá porque, na
verdade, nossa sociedade se mantém
distante, à margem das instâncias do
podet não se constitui corno sociedade
de cidadáos. O direito fica no papel e daÍ
não passa, porque a sociedade não está
'organizada, mobilizada para Íazer valer o
conquistado.

Agora mesmo, promulgada a Cors-
tituição Federal, os patrões e o govemo
têm declarado que só irão cumprir os di-
reitos individuais e coletivos após as leis
complementares. Leia-se: "Náo iremos
cumprir!"

No entanto, conforme decisáo da
Constituinte, certos direitos são ãuto
aplicáveis, isto é: uma vez promulgada a
Constituiçáo eles entram em vigor ime
diatamente. eutros direitos, porém, d+
pendem de leis complementares. Vejá-
mos estas a nivel dos direitos dos tra-
balhadores:

DIREITOS TRABALHISTAS
JÁ EM VIGOR

1 : lndenrzação de 40% sobre o
saldo do FGTS, no caso de demissfu
sem justa causa.

2 - Pagamenio de lérias com a
créscimo de um terço sobre o salário
normal.

3 - Pagamento de horas extras com
acréscimo de, no mínimo 50o/o sobre a
hora normal.

4 - Jornada de trabalho de, no má-
ximo, 44 horas semanais.' 5 - Jornada de seis horas pn o
trabalho em turno ininterrupto de reve-
zamento, salvo negociaçáo coletiva.

6 - Prazo de cinco anos para pres-
cição dos direitos do trabalhador urba-
no, que deve reclamar os direitos até
dois ànos após a rescisáo do contrato.

7 - Prazo de até dois anos para o
trabalhador rural reclamar qualquer di-
reito.

8 - Estabitidade para trabalhadora
gestante, desde a anúncio da gravidez
até cinco rneses após o parto.

9 - Proibição do trabalho para menor
de 14 anos.

10 - Estabilidade de dirigente sindi-
cal ou diretor de comissão interna de
prevenção de acidentes.

11 - Eleição de representante sindi-
cal nas empressas com mais de 200
empregados.

12 - Direito irrestrito de greve, e4-
ceto nas atividades essenci,bis e para
Íuncionários pú blicos.

13 - Gar.antia de salário mínimo, 13e
salário, repouso semanal remunerado,
íérias anuais, aviso prévio de 30 dias e
aposentadoria para os empregados
domésticos..

DEPENDEM DE
LE! COMPLEMENTAR

1 - tndenização contra demissão
inptivada,

2 - Seguro-desemprego em caso de
de s emprego i n volu ntário.

3 - Licença de 120 dias para ges-
tante.

4 - Assistência gratuita aos lilhos e
dependentes aÍé seis anos emcreches
e pré-escdas

5 - Proteção ao trabalhador em ca-
so de autonação.

6 - Limitação à §reve em ativi&des
essencra§ e no serviço público.

7 - FGTS a empregados não op-
tantes.

8 - Salário Míninp.
9 - Pisos salariais,
10 - Particiqção nos luctos das

empresas.

AGEN - O bispo de Sáo Félix do
Araguaia (MT), d. Pedro Casaldálig4 es-
tá sendo punido pelas congregações va-
ticanas para a Doutrina da Fé ê para os
Bispos, corn a mesma censura de "silên-
cio" imposta há três anos ao teólogo
Íranciscano Leonardo BoÍf. A notÍcia foi
divulgada pelos jornais'"Folha de Sáo
Paulo" e "O Giobo", no dia 23 de setem-
bno e"confirmada por várias outras fontes
eclesiais.

No dia 23, D. Pedro (que consta de
todas as listas de ameaçados de morte
por pÍstoleiros, a serviço dos latifundiá-
rie)divulgou not4 neste teon

11 - Proteção no mercatu de trar
balho para a mulher.

12 - Aviso-prévio proporcionat ao
tempo de serviÇo.

Cabe a nós, trabalhadores, cidadáos
que soros de direitos, rms tornamos ci-
dadáos de fato. lsto é, Íazer valer a lei.

A luta faz a lei:. a lei que existe e eçtá em úigor deve
ser aplicada custe o que c6ta[. a lei que"existe, mas depende de lei
complementar, deve ser complernen-
tada logo.',Para isso se corrreüzar, as
organizações dos trabalhadores d+
vem se mobilizar, pressionar, fazer
valer a leij{

o as leis que r:rão estáo na Corstituiçáq
cono Reforma Agrâi4 estabilidade
no empréQo, 40 úras semanais àJ
vem ser conq;istadas na maffa

"Ontem, dia 2il9, a Rede Glofu b
Rio e de Brasília falou, pelo telefone,
mm a sede da prelazia de São Félix do
Araguaia (MT), dizendo ter recebido te-
lex de Roma em que se omuniava qus
o Vaticano me teria impsto silâncio to
tal e que este seia o pimeiro @so que
se dava'@m um bisp católia.

"Como esta notÍcia se tem feito públi-
ca, eu me sinto no dever de dar a se
guinte @münicaÇão: há uma semana,
recebi da Nunciatura em Brasília e em
papeltimbrado da mesma, um docuüEn-
to am o título'lntimaçâo'. O docunento
viia da Sagnda Congregaçn para a

D outrina da Fé e da Sagrada Congrega-

ção para os B,spos. Náo trazia assinatu-
ra de ninguém, nem selo nenhum des-
sas congregafies romanas. Retonpva
os iÍens que, em fins de junho, conver-
sa,7ps em Roma @m os cardeais Rat-
zinger e Gantin: Teotoga da Libertaçãa,
romaria dcis núrtires dá caminhada,-cer-
tos folhetoé catequeticos da pretazia, crí-
ticas a alguns procedimentos da Cúria
Romana, minhas visitas à América Ce*
tral e, particularmente, à Nicarágua.

O documento pedia a minha assinatu-
ra, @m a qual eu assumiia certas prui-
biçoes ou restriçôes a esÍes itens. Não
assineio documento...

D. Tomás Balduíno, bisp de Goiás,
telefonou ontem, dia 22, à NunciaturA
pdlndo esclarccimentos. O substituto,
monsenlpr Florentirp, respondeu que o
Núncio estava ausente e que ete estava
sob segredo". (AGEN)

Pqdro Casaldáliga, bispo de Sáo Fêlix
do Araguaia (MT), Goiás,
23 de setembro de 1988

VATICANO QUER SILENC IAR CASALDÁLICIA
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Continuamos a apresentação do documeÍüo da

CNBB de 1.988 sobre a presença da lgreja no mundo
do trabalho. Já houve dois artigos: 1) uma apresenta-
ção geral (boletim 56); 2) a apresentaçáo da 1e parte
do texto sobrê "Íatos quê questionam a sociedade ei
a lgreja" (boletim 59). Agora é a parte sobre o,,senüdo
cristão de trabalho". Haverá mais um artigo sobr€ a
partê "desaÍios e direúizes", e ouüo de reflexáo crftica
sobre o conjurúo do documento.

O §§NTIDO CHISTÃO DO TRABALHO

A parte sobre "o sentido cristão db
trabalho" lembra os principais eixos e
princípios que há tempo a lgreja vai re-
petindo. Náo trata de como tomar con-
cretos e históricos esses prirrcípios. lsso
depende da responsabilidade das lgre
jas, das corunidades, de cada cÍistão, e
para nós do nosso engaiarento na PO.
Náo há, pois, de estranhar o aspecto um
pouco ger:al desta parte. Ela indica"os
princípios para nortear a no6sa açáo, e
os direitos pela conquista dos quais te
mos que lutar.

O eixo central do ensino social da
lgreja é o Homem e o seu trabalho. Náo
o indivÍduo isolado, mas o homem soli-
dário para com os outros. O trabalho tenr
muito valor, náo porque produz riqueza
(visão capitalista), mas porque é feito
por uma pessoa.humana.

Sendo o trabalho uma obra que rea-
grupa os homens, os benefÍcios e os di-
reitos do trabalho devem ser para todo.
Mas esses direitos são pouco respeita-
dos ou negados, pois existe um conflito
entre o capital e o trabalho. Esse conflito
Íaz surgir "uma justa reação social" que
é a organizaçáo e as lutas dos trabalha-
dores. A lgreja deÍende o princÍpio ab.
soluto da primazia do trabalho (quer di-
zer dos trabalhadores) sobre o capital
(ou seja a lógica absoluta do lucro). Esse
prircípio é o único caminho para superar
a luta de classe existente.

Para que cada pessoa tenha um tra-
balho (é um direito Íundamental) tgm
que ter uma planiÍicação global da eco-
nomia, preparada por representantes de
toda a sociedade.

O trabalhador tem direito tambérn a
um justo salário (que assegure a ele'e a
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sua farnÍlia uma vida digna), junto com a
participaçfo nos' bens prodtzidos, nos
seruiçc e nas FestaçÕes sociais. O jus-
to salfuio é o Índice o mais corrcreto pa
ra pedír a justiça duma solidariedade.

Só o trabalho cda a riqueza Os tra-
balhadorês têm direito, pois, de particl-
par náo só dos benefÍcios da empresa
mas tarnbéÍn da propriedade dos seus
meios de produção e da definição da
sua polÍtica econôrnica. Por isso tam-
bém, os trabalhadores tân o título para
decidirem a respeito dos problemas da
sooiedade inteira.

I ..

Na perspectiva duma sociedade parti-
cipativa e solidária, a lgreja deÍende a li-
berdade de organizaçáo dos trabalhado
res nos sindicatos, bem como o direito
de greve. Ela reconhece que as lutas
são parte do processo de construçáo da
justiça social: lutas em vista dq bem de
todos e náo lutas motivadas pela vin
gança ou o ódio contra os adversários.
Trata-se Fois de lutar cor empenho e
garra, e também com arnor.

A nÍvel internacional, a solidariedade
e a igualdade devem regular as relaçóes
entre os povos. O pagamento da dívida
externa deve,Íicar subordinado a essas
exigências e à vida. digna dos povos dos
países devedores.

Num outro artigo, rêsumiremos os
grandes eixos duma "espiritualidade do
trabalho'' apresentados -nesta parte do
documento.

A grande distância entre esses princí-
píos e direitos que a lgreja deÍende, que
se fundamentam no Evangelho, e as
condiçóes de vida e de trabalho da
grande maioria dos trabalhadores no
nosso país, indica a nossa responsabili-
dade de nos engajannos como cristáos
nas organizações de luta dos trabalhado
res e do povo.

FIT(I§ nt ut0Â D0

A MAFERSA é unn fábrica es-
tatal metade privatizada. Está ins-
talada em Contagem, MG, @m
80O operários. Fabrica vagão Íenw
viário. De alguns artcis Wa cá vem
surgindo no neio dos s.eus operá-
rios uma doença chamada leua-

' pnia. Foi obseruadpque os oprá-
iw são admrtidos em perteib
salde e depois ficam doentes. Es-
ta berça amntee no sangue. Ela
já aparee-u em mais de 200 opera-
rios. Três já rnoneram. Em outras
fáfuicas da região também vem
agrecendo esta doery. O sindi-
âto da categaia já acionat tofus
os n:c.iôs pssíveis mas não con-
#guiu Wvar de onde vem a
&erya.

A MAFERSA é uma fábrica mm
una ba organizaçfu oprária.
Tem uma Comissão de Fábrica
orguistada @m luta, tem alguns
opÉrios na diretoria do sindicato
e semry está se mobilizando.

Tn[Bt tHnu 0R

Por ocasião do corte da URP, na
data marcada para todas as esÍa-
tais fazerem greve de advertência, .

lá se fez várias assembléias. No
dia marcado a MAFERSA fez uma
paralizaçfu de 2 horas e meia e
uma passeata de íkm com uma
boa participação. A empresa se
dispos a pagar se a justiça assim
decidisse. Mas o estado de greve
ontinuou.

Afira vitória aconteceu quando
um soldador.foi demitido. Toda a
fábrica parou exigindo e conseguiu
a-readmissão do colega.,lsto foi no
dia 27 de maio passado.

Para meditar:
o Conhece algylna fábrica que

emprega pessoas com doença
*ntagiosa?

o As fábricas que você'mnhece
têm este tip de união como a
MAFERSA?

Maurílio José Coelho
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PARA {IEFLETIR EM GRUPO

l- O que é produtividade?
2. Coeo se dá, acontece, a produtividade?
1- Que consequências as novas tecnologias e/ou

trabalhadores?
autolação trazep paDa .os

f, forma mais completa de
ll extraçã': da mais-val-ia,/
'relativa, usualmente conhe
cida pelo nome de produti:
vida&. Tod,: trabalhador /
corhece a importância des-
sa questão: os índices del
produtivídade consLam obri
gatoriainerrte de todos os 7
dissÍdios das catego,:ias /
p:ofissionais em nússo /
país.

0s proprÍetários d'l ca-
pital encarama produtivida
de como a utilização plenã
e eficiente dos recursos /
produtivos, buscando-se al
cançar a produçãa náxína7
com os menores custos e no
menor espaço de tempo. Pa"-
ra os trabalhadores, cor:tu

do, as coisas se passam de
forma mais complexa. Nossa
reflexão acerea da produti
vidade, neste arLigo, tomã
rá por'base dois graades /
fatores (sem desconhecer ,/
os demais, mencionados ao
fÍna1 de nossa matéria an-
terior): a tecnglogia e a
divisão social do trabalho

A TECNOLOGIA

Considaremos, em primei
ro lugar, â q,;estão da teE
nologia, ou seja, do desen
velvÍretto tmmlTogicc 7
dm eryi.pamentas utiliza -
dos na proCçao, A n=cessi
dade de renovação perrnanen
te da tecnologia seilpre 7

foi uma das característi -
cas funlamentais da ac,lmu-
lação capitalista. para os
proprietárÍos do capital,/
ela se faz cada vez mais /
urgente neste fina] de sé-
culo, quando a competição,/
eil um mercado internacio -
em um mercado internacio -
na1 creseentemente sofistÍ
cado assume de fato contoI
nos cada vez mais vÍolen -
tos. Veja-se, a propósito,
a competição entre a indús
tria japonesa e a norte-a-
mericana no setor das mon-
tad,:ras de automóveis.

Nesse processo, os tra-
bal-hsdores produzem trn nú-
mêro cada vez maior de /
bens de consurno e de capi-



tal (máquinas que pioduzeii''-
máquinas) de qualidade ca-
da vez mais elevada e em /
tempos'cada vez menores. /
Corn isso, aumenta de forma
Ímpressionante a velocida-
de e intensidade da explo-
ração da força de trabalho
E, a: Írlr3sÍrlrl templ, aumenta
assustadora:rent-e a extra -
ção de mais-valia relativa.
Além disso, máq,:inas não /
fazen greve ou exigem di -
reitos sociais e polÍticos
E mais: no caso específico
do Brasil, as empresas que
uiilizam em maior quanti-
dade o trabalho das máqui-
nas (empresas intensivas ,/
de capital) são ben':ficÍa-
das eom uma carga tributá-
ria muito inferior àque1a/
imprsta às empresas que - ,/
1ançam mão preferencialmen
te do trabalho humano (eri:
presas intensivas de traba
tho). Essa carga tributá -ria reduzida beneficia às/
grandes multinacionais, au
mentando a desnacionalizal
ção da economia e transfe-
rinJo re;rda para o exteri-
or.

A implantaÇão de novas/
tecnologias e,/ou ampliação
e aprofundamento dar automa
ção já existerrte apresertã
necessariamênte consequên-
cias extremamente giaves /
para os trabalhadorgs. Es-
ses conseq,:ências vão do /
desemprego puro e simples,/
a trarsformaçõr:s na eDmpo-
sição da classe trabalhado
ra, bem como a possibilidã
de de perda de parte subs-
tancial da exp,=riêncÍa po-
lÍtica secular acumllada ,/pelo proletariado em seu/
enfrentam,:nto contra os /

proprietários do capital-/
A chegada de máquinas pro-
gramadas para a realização
de tarefas extremamente /
complexas .redefine obriga-
toriamente o papel dos tra
balhadores (e de sras o.gi
nizações representativas).
Pode desempregá-Ios. pode,
eventualmente, fazer com /
que.operários altamente /
qualificados sejam trans -
formados em simples opera-
dores dos novos equipamen-
tos, perdendo (ot-t deixardo
de aplicar) boa parte de /
sua experiência polÍtica e
profissional acumulada. po
de, por fim, fazer com 7
que surjam novas qualifica
ções profissionais e, desl
sa forma, esses mesmos tra
balhadores busquem, redefT
nir sua capacidade produtT
vidade. Para a questão sin-
dical, a automa;ão e as nõ
vas tecnologias colocam dã
safios imensos (que não se
rão discutidcs aqli, agorã.

DIVISAO SOCIAL
DO TRABALHO

Uma segunda reflexão re
corda-nos-o fato'de qu=' ã
produtividaie está intima-
mente 1Í9,166 à divi§ão so-
ci.al do trabaltp no interi
or das empresas. ConformeT
veremos mais adiante, des-
de o séc,-rIo XIX os proprie
táriog do capital começa I
ram a promover transforma
ções profundas nos:méto -
dos de controle da ativida
de produtiva, estabelecenl
do tempcs e movim,3ntos pa-
ra que o operário levasse/
a caSo a tarefa que the e-

ra imposta. Do taylorisnro/
("veja o próxÍmo número do
Boletim) até os círculos 1
ce controle de quaj_idade /
(CCQ) de hoje, o grau de /
organização e controle pa-
tronal sobre os trabalhadr:
res evoLuiu de duas formar§
Em primeiro Iugar, sob a /
forma de controle intenso,/
e rígido scbre os produtcr-

'res diretos, com a fixação
dos tenpos produtivos á r,frimprodutivos,' ( cafezinhr:,
bate-papo etc) " Em segunCér,
através da cooptação dos /
trabalhadores mais qualifi
eados, buscando fazer con7
gue se interessem cada vez
mais pelos destinos da em-
presa. As mod,:rnas técni -
cas de gerenciaiiento indus
trial buscam responder à 7
complexidade das relações/
humanas no interior da fá-
brica, assegurando a ,pazr',
a "ordem" e a "tranquilida
derrno espaço da produçã0.-'

A mais-valia relativa /
(produtÍvÍdaCe) configura,
claramante, a explonação /
capitalista levada ao pon-
to máximo. Ela ocorre sem-
pre associada à mais-val_ia
absoluta (aumento do [empo
e intensidade da jornada).
A essa super-exploração /
por parte drj capital, os /
trabalhadores têm histori:
camente respondido com a /
elevação (quantÍtaLiva e /
qualitatÍva) de sua organÍ
zação no local. de tra5alh§

" nos sin1icatos, na CUT, /
nos partidos polÍtieos e ,/
em todos os demais espaços
sociais abértos a sua Ín -
tervenção 

"

PARA REFLETIR EM. GRUPO

Discut.a co. os (as) gsçranheiros (as) o que você entendeu por nais-valia
relativa (produtividade)?

No próximo artigo, estudaremos a
questão dos métodos clássicos de /
controle do procesdo de trabalho, ,/
ainda hoje amplamr:nte utilizadcs /
nas fábricas, o taylorisilK, e o for-
dismo.

Aré 1á:

Janeiro, noveinbro de 1988
José Fe-rnandes Dias

ÍrcrrrÀ J.r ,B T

Rio de
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0§ sltill0§ E 1l0s§t E§PlarTuÂH0[DE
. Setenrbro, o Mês da BÍblia está aí desaÍiando a

Pretoal Operária e o Poro de Deus, em geral, a
redimensionar a sua relaçáo com o Deus dayida e a sua
espiritualidade.

Salmc como oração de súptica na hora do soÍrimento e

do desesperq como açáo de graças e conÍiarça em

Ders nas lutas, como oração a mostrar o papel da

aforidade polÍtica e cono ref]exões que ensinam'a viver de
acordoc n o proletode Deus.

Nós, membrc da Pastoral pperári4 envolvidos ent

ír(§s6 militâncias no bairro, no.trabalho e no partidq corno

c discÍpulos de Jesus, sentimos grande necessidade da

oreão, por isso corno eles, dizemos: "Senhor, ensine'nos,a
re.af , no conflito, na militâricia...

d desafie do nosso dia a dia no lar, na escola' nos

grupoq m baino, no partido, no trabalho, no sindieato e. na

lgreia mostram o quanto soínos Íracc e deperícentes do

Pai.

No dia a dia corÍemc o risco de:

- nc desanimar e nos abater diante das

irrcornpreensões e desunião no lar, do desàmprego, do

anocho saladal, longas iornadas de trabalho, inúmera
represgeÉ sobre nossas lutas, divisÓes.internas e
retati*ões êín nossas organizaçóes, despreparo para a

luta, falta de um p§eto socialcomum com linhas de 4ão
a curto, médio e longo prazo;

- nos tornarmos orgulhosos e Íalantes quando no
poder de nossÉls organizaçóes, reproduzindo o sistema
opressoI

- de nos julgarmos deteritores das solções para

todos os'problemas da classe oprimida e não ouvirmm
mais o poro oprimido;

- de nos esqüecermos do Deus da libertação, de seu
projeto de vida é abaÍarmos a nossa Íé.:'

Diante disto tudo a quem reconer?
Como os discípulos sentímos necessidade de reconer

Aquele que age na história e está do lado dos fracos, e

suplicar:
"Senhor, ensine-nos a orar §ozinhos e em conjunto; a

suflicar, agradecer e conÍiar, a sempre ter presente, em
nes€ls celebraçóes ê vida, o projeto do Pài,"

Conrpanheiros e companheiras, o Mês da Bíbli4 se
bêrn aproveitado por nós, será um grande refoço para a
rxcssa vidaie luta. Os Salmos expressam os anseió de um
povo que ercontra razáo paraviver e lutar, mesmo quando
tudo parece estar perdido. Eles nos conscientizam, engajam
e alimentam a luta dentro dos conÍlitos, sem dar espaçc
para o individualismo e a alienaçáo.

Em setembro, eni especial, vamos aprender a rezat

com os Salmos, a'oraçáo do povo oprimido?

##trvill Do O?R€
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AMULHEREOPOVO
HUMTLDE (3, 12-16) ,

A destruição do grande
reino opressor se dará por
decisáo de Deus (Javé) lue
qu,er o seu povo livre, vivendo
por igual. Essa destruição se
dá porque a participaçáo da
mulher, da crialç4 do cirrn,
ponâs, é decisiva. Há uma
profunda ânsia de modo ge'
ial, na busca da justl a (ts+
dek). O binômio lpobre e Íra-
co) tem sentido de totai, isto
é, o povo inteiro vaise eti,1;,*
nhar para a constrtçáo dii
nova sociedade. A participa-
ção da mulher é decisiva no
projeto. A Íilha de Siáo (3,16)
é a prqeçáo da muller que
vai trazer a criarça que con-
c.relizarà este projeto popular.
E o próprio JESUS, citado enr
Lucas (1,26). Anurciado corno
quem vai denubar em deÍini-
tivo o fetiche. a ideologia. o
projeto polÍtico dos dsninarr.
tes, da corte e enalteceros
projetos do povo que se sub
metem ao processo cb con-
versáo, isto é, serem solid&
rios aos pobres e viverenr
cornunitariamente a jusüça
numa sociedade livre. ,

Portanto, o projêto político
de Sofonias é muito atual.
Encaixa-se nos vários outros
projete bÍblicos, erir especial
o de Jesus e os muitc de
hoje que atui,m junto aG

Cs três capítulos do iivro
dà SoÍonias revelam uni con-
teúdo bíbtico müito rico para
a nossa luta pela libertaçáo.
E um reÍerencial básico para
o povo que se organiza nas
conquistas e fortaiece o pocÍer
popular. "O Povo pobre e
humilde" está no coração do
texto. Prevê com clareza que
o poderoso reino vai ser des-
truiclo Sielos que procuran a
pobreza e a conversão, "os
Anâwins". Os pobres proje-
tam o "novo sujeito da histó-
na" porque eles mesmas o
são (3, 12-14). O rumo da hrs-
tória vaí ser nruclado :pôr
aquele que aceira ser pobre
(Ani), enr especiat pelos ho-
mens da terra, (Am harets).
Há uma forte resistência a
partir da roça (canipo) ao rei
Assírio, .Manasses.. em 630
aC. Este governa um Estado
prn profunda crise polítiba,
econômica e social. Pela or.
ganização do povo da tena
ele, ern curto período, entra
em ineversível decadência.
No ano de 622 a.C., o povo
tern autonomia de ungir (el*
çr) uma criarça de 

-8 
anos

para coordenar o ilrojeto po
pular. E otei Josias. E com
base no poder popular que a
nova sociedade vai se cons-
truindo.

SOFONIAS É OO MEIO
DO POVO NEGRO
(Cap. Í, 1-1O)

!!Do outro lado dos rios da
Etiópia (Africa Negra), os
meus adoradores traráo mi-
,nha oferenda". SoÍonias ê o
retrato do povo oprimido, es-
poliado e discriminado (negio)
que enfrenta'a profunda crise
do Estado, mas que reverte a
história. Na sua raiz está
o processo da migraçâo. A
origern do seu povo é do país
da Etiópia, da cidade de Crsi
(v. 1). Sâa 4 gerações que
têm raízes do povo negro. So
fo,'rias é da 4e que viveu na
provírcia de Judâ lsrael. As 3
geiaçÕes anteriores estão r+
presentadas por nornes: Go
dolias, que verr de GADAI-
que significa engrandece6
Amalias que vem da amalia
(falar); a 3e de Ezequias (forti-
Íica0; a 4e SoÍonias (escom
der). Estes quatro verbos (es-
conder, falar, fortificar, engra-
decefl têm'uma Íurção na
história da Iuta e'organizaçfo
do povo deJudá dessa época
de donrinação. Um povo que
anigrou foçado da' Etiópia,
Íoi escravizado na PalestinA
mas que reverteu os ÍUtTos
da história, criando um jeito
dg viver na sociedade. A par-

UM PRo.,,ETO
UNIVERSAL (2,3)

Todos"os povos podem se
utilizar do seu projeto polÍtico:
a ;ustiça e a conseqüente or-
ganização social igualitária. A
intermediâçáo do mesmo vai
ser ur'r povo pobre e humilde
(Am ani Vada) que vai formar
um todo, através do poder
popular. Pois ele já está pla-
nejando qual vai'ser,o futuro
do povo.

ênipobrecidCIs, camponês,
mulhêr, negro índio, menor-..
para construrir un'iir sociedade
de iguais. E uri iuiu;encial
para a luta da aui,:iiciermina.
çáo dos povos indígerius, no
da busca da hberdade'defini-.tiva 

do po\io negror e a cada
povo latinoamericano que.
grita "tirem em rlpÍinitivo as
máos do nosso paÍs"
(AGEN).

FERNANDO SOPEISÁ

§€§ffiffiru§ffi§; 0§ P0BnE§ E A tuTÂ íIÍl§ ffiffiffiffiffis
tir dos Pobres (anawins) vai
haver uma mudarça profunda
ern Judá A paftii da desgraça
total (sheder) da corte, domi-
nantes locais e estrangeiros,
a vida do povo Íoi reÍeita in-
teiramente porque os carpo-,

, nedes e operários criaram um
projeto político para Judá, nos

' nÍveis social, ideotógico, reli-
gioso.

A CÂSA DO REI:
CORRUPTA, CHEIA DE
MENTTRA (1,9)

Quem domina Judá é o
irnpério Assírio. Ele exerce a
total interÍerência. na econo-
mia e na política. lmpõe cG-
turnes estrangeiros ianto no
vestir no culto, cobrarças de
altc imposlos e rouba o ex-
cedente, a sobra dos produtos
do campo.

A cidade de Jerusalém es-
tá dorninada em tudo. A cor-
te, cheia de violêncía, menti-
ra, eorrupçáo. Trava-se uma
Íorte luta de classes entre a
corte e o poüo que exige urna
reestruturação política. Sofo.
nias apresenta ao povo um
pro.jeto políüco. A busca da
pobreza e da justiça (Ani e
Tsedek) para se criar novos
rumos. Para tanto, uma crian-
ça deverá. governar o novo
projeto, mesmo que indeÍesa,
mas que ahaia a todos. Ai-
guém do povo que se faça
ouvir, participar ê acontecer a
jrrstiça.



. 'O País'estâsendo colocado a leiláo e

anematado por quem dê mais, entre es-
peculadores,, multinacionais e grandes

capitalistas. E o trabalho de milhões de
brasileiros colocado à venda ern praça
pública. O Governo terá que financiar
mm seus recursas os lucros consegui-
dos' pelos especuladores e como isso
provoca déÍicii pois de algum lugar têm
que sair os recursos, são,tomadas medi-

, das de anocho direto, ao funcionalismo
público e aos trabalhadores, e indireta'
mentr: ?través do aumento de ir,ip.xtos
e inÍlaçáo. Mais uma vez a maioria da
sociedade é esprimida para tornar o.País
atraehte aos bancos e empresas multi-
nacionais.

Esquerna"

conversao

§E tEItAÍI OÀ IIíUIBA EXTER$IA
do FMl, exigom cj controle do déÍicit públi-
co, o Governo tem que buscar os recursos
que necessita, aumentando impostos, ju-

.ros, dimrnuindo salários do Íuncionalismo e
diminuindo os gastos sociais.

Como exemplo de'especulação po-
demos dar o seguinte mecanismo:

1) Uma multinacional tem proprieda-

des no Brasil.
2) vende estas propriedades pelo

equivalente a US$ I Írrttfo.
3) Vai ao exrerior e compra títulos da

dívida externa de US$ 2 mltróes por 50o/o

oficial
de

*

BANCO CENTRAL
PaEou a mais US$ 250 mit

do seu valor nominal, com o US$ 1mlhfu
que consegúiu com'a venda de suas pro-
priedades no Brasil.
, 4) Vende ao Governo brasileiro, atra-
vés do leilão do Banco Central, os títulos
de US$ 2 mithões por US$ i,5 mihão
(consegue que o desconto seja só de25"/o
por cada milhão de dólares).

5) De posse dos cruzados (ou açóes)
equivalentes a US$ 1,5 ÍÍühfo a empresa
cmpra propriedades aumentando em 50%
seu capital original.

(FTRMANDÔ PÉ - Junho 1988)

CREDOR
Lucrou US$. 250 mil

LEII.ÂO BANCO CENTRAL
O credor entrega o tít1tlo ao BC por
ações ou cruzados corresponden-
Íes a US.9 750 mil

BANCO CENTRAL PAGOU
isl zso *ii por títuto de US$ 1

milhão, que valia na realidade US$
500 mil.

CREDOB
Vende por US$ 750 mil título de
USs í milháo que valia na realida-
de US$. 5N mil.

GCIMÕ §UNCIO$ÉA O PROCESSO DE
ONVEHSAO OA DíWDA EXTERNA

Hoje, no inercado Íinanceiro interna-
ciorral, oq tÍtulos da dÍvida brasileira sáo
vendidos por 5G/" do seu valor: Um ?an-
có que ppssua um documento (título)-

pelo quai tenr direito a cobrar do Brasil

US$ 1 milháo, como sa6e que este di-
nheiro está praticamente perdido, aceita
pelo reÍerido documento a metade do
valor nominal. Na prática b documento
vale a metade do valor escrito no papel.

O País náo tem dólares para comprar
estes documentos e ficar livre da dívida.
Conro solr-çáo, o governo Íacilita a con-
versáo destes títulos internamente. Os
credores ou e§peculadores que comprem
,um tÍtulo no exterior. de, por exemplo,
US$, 1 milháo, por 5OO mil'dóldres,
vêm ao Brasil e os colocam à venda (no

caso do leiláo) junto ao Banco Central.
O Banco oÍerece. determinada quantia
pelo tÍtulo (em açóes de empresas bra-

sileiras ou niultinacionais no Brasil). Se
o:Banco oferece pagar o que vale o do-
cumento no exterior, o credor ou o espe'
culador náo larâ negócio. Quando o
Banco oferece determihada quantia (em
gções), considerada aceitável, o credor
entrega seus títulos em troca das ações '
equivalentes (ou cruzados) 'fechando o

O desconto, deságio conseguido fren'
te aô valor nominal (valor escrito no do-
cumento) pelo Banco Centrd está em
torno de 25o/o, o que signiÍica que p<ir

cada parceta de US$ 1 mithão de tít{9
da dívida que na verdade vale só US$
5OO inal, o PaÍs paga US$ 75O mil (em

reÕes ou cruzados) dando de "lucrol' aos
credores US$ 250 mil.

,Este mecanismo serve para todo tipo
de especulação. Para converter os títulôs
em cruzados ou açÕes, o Governo tern
que pagar aos credores. Para pagar tem
que obter recursos. Corno a inflação iá
está alta e os mesmos credores, através

EilGÍliITBÍl IIE AGEilTES
Realizou-se nos dias 05 a 08 de julho,

o 5e Encontro Nacional de Agentes da
PO (padres, religiosos, religiosas, semi-
naristas, bispos) o qual teve 75 partici-
pantes, vindos de vários estados do país.

O tema central do encontro Íoi: "A
ESPIRITUALIDADE do CONFLITO no
ENGA.JAMENTO DO AGENTE na LUTA
DA CLASSE,TRABALHADORA:" iStO é,
como o.Agente deve cultivar uma místi-
ca de luta na Pastoral Operária, sendo
que o sujeito principal do proCesso é o
trabalhador.

Uma espiritualidade para o conflitivo
mundo dos trabalhadores deve estar li-
gada à toda a sua problemática corrcreta
de vida e às suas próprias perspectivas
de superação dessa realidade de opres-
sáo. Para issq temos que nos atualizar
na rnelhor compreensão da complexa
sociedade em que vivemos e avançar na
perspectiva de sermos fermento
e luz, junto corn os trabalhadores, na

construçáo de uma nova socieclade ba-
seada no AMOR, fraternidade e na justi-

ça
Uma outra preocupaçáo que fjcou

muito evidente nestes dias de reÍlexão
foi a necessídade de nos integrarmos,
cada vez mais, na caminhada da lgreja,
e levando a problemática do Mundo do
Trabalho, pois é'ele que determina as
condiçóes de vida do porro.

O encontro Íicou marcado pelo forte
compromisso que os Agentes assumi-
ran corn o trabalho da PO a par:tir de
grupos de base, dentro da petsirectivá
de ajudar a construir uma lgreja que se
identifique com a realidade do povo se
Írido, que é o trabalhador. O encontro foi
o momento de reÍoçar o compromisso
corl a luta dos trabalhadores e de apro-
fundarmos uma espiritualidade que res-
poÍ1da aos desaÍios do dia a dia.

.PASTORAL OPERÁRIA NACIONAL
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:. Continuamos o estudo do Documento 40, último da
:ICNBB, sobre a presença da lgrela no Munúo do Tra-
,balho.

' Neste segundo artigo, veremos a pri-
meira parte do documento entitulado:

i"Íatos que questiona"n a sôciedade e
g lgreja". Ele trata antes de tudo das

lcondieões de trabalho e de vida dc tra-
; balhadores.
. Hoje, no Brasil, o trabalho é Íonte de

iêxploraçáo, injustiça e gpresdáo; náo

:Fermite a realizaçáo e a libertação indi-
Viduais e coletivas dos trabalhadores.

'Náo é o Bem Comum (quer dizer condi-

ções de vida malerial, cultural e religiosa
rdignas para todc) que orienta a econ&
mia, mas, antes, é a busca desenfreada

'do lucro, a àcumulaçáo individualista e
egoísta da riqueza.
, As pessôas não valem pelo seu valor
:'humano, mas pelo que ganham.O Poro
, é marginalizado, elcluÍdo dos frutos do
seu trabalho. Tudo isso Íaz com que o
mundo do trabalho seja um mundo con-

''flitivo. A violência no canpo, a repressão
contra a organizaçáo dos trabalhadôres

. e as g!'eves ilustram a dureza da luta de
, elasse: .

A miséria dos salâios (o mÍnimo é
urn dos mais baiios do mundo), o aÍTe
ctrc sálarial contÍnuo (34,§/" em 1987), o
des'emprego e o subemprego levam mui'

' tas. famílias "ao desespero. O carsaço
das longas jornadas de trabalho e dos

I longos tempos de transporte em. péssi-

, mas cndiçÕes é a causa dos numeroso§
, acidentes de :trabalho. A situaçáo no
. campo é também das mais graves: au'

sência de ReÍorma Agrária e êxodo de
- milhóes de camponeses.

Diánte dessa sociedade injusta e con-
. Ílitiva os bispos notarl com alegria que
' a classe trabalhadora náo deixa de se
i organizar para conquistar sua libertação.
, Através das pastorais e movimentos so:

ciais (PO, CPT, ACO, JOC etc.), setores
- da lgreia assumem a solldariedade cont

os trabalhadores. Eles sãÔ a presença

Mas os bisPos reconhecem que a

lgreja tem diÍiculdades para enxergar.a
. réaúOaoe sociat como conseqüência do
- trabalho, e que náo sabe se situar diante

ASSINIATURA ANUAL - 1/4 dC OTN

ASSINATURA OE APOIO - ]. OTN

A PARTIR DE 10 ASS. - 1/5 dC OTN

PARA O EXTERIOR, - US$ 10

Envie sua contribuiÇão Para:
SECRETARIAOO NACIONAL
oA PASTOBAL OPERÁR]A

Av. Pres. Kennedy 1861/1 1

25.020 = Duque áe Caxias - RJ * lel.: 771'3459

das,situaçóes conflitivas, Os bispos re
conhecem Que as pastórais sociais ainda
não sáo bem reconhecidas e integradas
na lgreja. O anúncio do:Evangelho 1áo
pode ignorar esses conflitm (que exis'
tem também na lgreja) senão a reconci-
liaçáo evângélica náo será autêntica

E os bispos Se questionarl: Por que
tantos militantes Íormados na lgreja e
engajados nos sindicatos e partidos a
deixam? Entre outras razÕes frisam a

Caríssi mos mmpanheiros,
Força e coragem!

.;. Aproveito a oportúnidade para acusar o recebinpnto das cwespndê*
cias que nos enviaram. A primeim, sobre a questão dos opr*ios de Foilale
za-CE, foi bastante dívutgada em nossa diocese. Chegou pr ocasiáo & e*
contro dó Conselho Pastoral Diocesano, onde li e multipliqueicópias. &mris -
foi comentada no encontro da PO. E a segunda ncia" convile para
o encontro dos liberados, foi discutida em nosso en@ntro e já foiencamintw
da para a Cmrdenação de Pastoral da dioe;sp-. Posçivetnente estarei om
vocês neste encontro.

Também qt)ero, através desta, colocá-tos informados do pr&esfl de uge
ni4açáo da PO em nossa diocese... Aqui eslanos passanú por uÍa reestru-
turação pastoral:geral, que vai culminar com a grande ASSEMBLETA OO
POVO DE DELJS, em janeiro de 89. Neste processo, que vem se desnwl-.
vendo há anos, estão aantecendo muitas côisas tuvas, ano pr exemplo, a
criaçâo da Equipe de Pastorat Operária... tsto é muito imgtante prquà *s-
nbrimos a extsténcia de uin espaço vazio ito meio da clasgr. operária qtn
deveria urgentemente ser ocupado...

A nossa equipe já está formada: Cléo Josef, Helena Figueira, Rosa Eva*
gelista, Arlindo Rodrigues e Jandira Vatente. Depis & várias reuni&s entre
rns,,tivemos dia 26/06 um encorltro @m representanles de vários Miras p.
ra discutirmos a importância da PO e enwntrar uma maneira pan organiz*la
em nossa diocese.

' O Setor Pastgral do Mundo do Trabalho do qual fazemos parte reebeu &
Gonsetho Pastoral Diocesano as seguintes atiibuiçfus para facilitaro nosso

Íalta de um éspaço baranldo e especial
na lgreja para gue essâs militantes pG-
santcolocar e discutir suas questóe e
ser owidos.

Os bispos admitem que diante dessa
situaçáo do trabalho táo contraditÚia
conr 

-o 
Evangelho, a lgreja se quiser lt-

car Íiel à sua missão, não pode licar ca
lada

:-:1::!,_-i- ée.à:::

Bemardo Lestienne

't&de fu ffi^fu*§,
Santarém, 128 de juntn & tW

trabalho:

- Promover enmntros de reflexáo e aprofundamento da fé para lideranças
dos trabalhadores.

- Ser ponte entre a lgreja e estas organizaçoes. E vic*versa.
- Apoiar as organizryoes dos trabalhadores

- Favorecer, itravés da infraestrutura.da lgreja, estas organiz{us.
- Estimular a implantaçáo destas organizações nas áreas e regi&s crrsta:

rais.

- Manter a lgreja e sua Pastoral conscientes das neessida&se rêiviúi*
ções dos trabal hadores.

A estas atribuições somanns as uientações e exreriêncías ü PO a nivel
de Brasi!. E ctaro qué a ctasse operária em nossa cidade assune unv idenli-
dade de todas as categorias do pow trabalhador urbarw. E reunin& esss
categorias queremos favoreer uma ansciência de classe, cary de unir o
pvo trabalhador.

O próxinn enantro mm reçiresentantes de bainos será ip dia 2il08. E*
quanto rssq.a eqÜiW estará aompanhando os gruW que estáo surginú.

Desde i? deixarnos aquio nosso abraç-o fraterh.o e sliüio.

r
,t:

il
i
:!
1l
i.l

.i!

Cléo JoseÍ.4. Sílva
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GAPTTÂLtsnto F ErpLoRAÇ[o
D[ GLISSE

TRTBILHIIIÍ|BI ÍII
ReJcrnanos, neste encat'te, nossa discus

são sobre <is elenrentos fundanentais para/
a aornpreensão da eoonqnia. Àgui, aprofun-
darenos a con]lersa iniciada ilo nrÍne-ro an-
!erio1, quando falanrcs aoerca da qr:estão/
da mais-rralia. Vererncs, a segruir, -outros/
elernentos capazes de tornar ainda rnais /clara essa questão. Nosso ponto de parti-
da, cunr sempre, se-rá o capitatisnc.

PARA REFLETIR EH dRUPO

l- tlo seu entender, coto o sistera capitalista transforra o trabalhadorer rercadoria?
2- Coro se dá a aeurulação capitalÍsta?



' Íl "rp:.talismo 
é o +nodo,/

de produção onde trabalha-
dores assalariados, juridi"
camente livres e desPossui
dos dos meios de Produção/
(fábricas, máqpinqs, ter :
ras etô)., vendem sua força
de trabalho aos ProPrietá=
rios do capital (banquei'-
ros, industriais, comerci-
antes, latifundiárlos) em

troca da salário. Isso nos
coloca, de imediato, uma /
reflexão essenci-al: no ca:
pitalismo, os Patrões bus'
cam reduzir os trabalhado-
res, os criadores de toda,/
a riqueza social, à humi -
thante condição de simPles
mercadoria. E mercadoria /
barata

. Es§e caráter 'de mercado
ria é acentuado ainda mai§

,pe1a existência do exérci-
to irdustrial de reservar/
isto é, crescente contin -
gente de trabalhadores de-'
sempregados ousub-emprega-
dos qi.re pode ser imediata*
"mente absorvido PeJ.a Prodg
ção quando a. economia se ,/
encontra em fase de expan-
são - e que serão os Pri -
meiros a sei demitidos, /
quando se instala a reces-
são. A exi.stência do exér-

'cito reserva detdrmina, em

grande medida, o valor dol
.salário pago: quanto maior
esse contingente de traba-
lhadores, menor tenderá a

serosalário. Arazáaé/
extremamente simPJ-es: urn /
grande número de trabalha-
dores, competindo Por um ,/
reduzido número de postos/
de trabalho, permite aos
patrões realizar um verda-
deiro "1ei1ão'1, pagando sa
láríos cada vez mais bai *
xos àqueles que aceicam /

trabalhar nessas condições
Por essa rnesínâ razãc, é im
possÍvel existir c pleno 7
empiegc nc capitslismo, de
vez que"c sub-emprego/de -
semprego curnpre a função /
básica de permitir a rebai
xementr: dos saiárics.

A earacterÍslica cen
tral do capitalisnc consis
te, então, no fato Ce que7
na produção'de bens e ser-
viços, trabalhaderes proqg
ziiem vaiur de trrca, istõ
é, bens e serüiçcs para /
venda no mereado. Ua:a Prar*
t-e desse valor de ír*ea *"-
a parte que cobre üs üus -
tos de reprr:dução da f*rça
dp trabalho - é recei:ida,i"
pelos trabaihadorÊs coffio ,,'

sal-árío. A outra, sensÍveJ-
mente maior, é c sobre*tra
balho *lãa pago. Essa partE
aprr:priade pelos PatrÕes ,
éamis*va}ã.*.Essaéa/
lei básj-ca da acur:;ulaçãc /
capitaiista.

Como vii**::. c .'ijti-s-y* -
lia expressr B ,. . ie ex-
plcraçãc dcj traba;:"rdor ao
nÍvel r!* prorjuçãc. '- ;:: il*-

" de ser:

l-. Absoluta, que se ccn*rs
tiea s{:r:ues d* açrpiÍa-
ção Ca jr,rna{a crpu a'-r-
mdn: o tis inieirsldnt* :,,:
trab*Lho; e,/i'ru

2. Rel-ati.vâ, â nais-u,:i-!.al
geratja atrs'rSl ' ;:;irii--
Lo da prae§-*L:rvirj+ik?" r-i
se aumenlü rie D:';Ci-rli ".
Cacje í:*ce nr:Í,' '§:' : z'

, inirccluçãc #e i'ia,::r:. Lfi:
rrfi inr i .;. .:,i.t;l .-r,. .::. ;.:

. q 
'ç.J 

Ju,âl{. l,

*Fr:*fundam*i-i::r ii:'t.',-..,.
maçã* *xi.:terii,,: ; í,{; i'i'r '',

Plex:i*acle *ê i.: ;-ui§;.ii' i.i.:

C-i6r i-ut I itiir;_, 'rr, . ;.. -.r :
çrâu {!Ê í süür:'i,<.:.iz,;r;l!r:/
rjo tr*'*al-!,irêc :.r' ; *:-'' i:r-t'à:
Iida:e dr^ i r: , ;
í11âS 8{i'rij]eg1çig5: il.. '1 I
n.ll:rent,e, liç P'r1.,'1ç .* '-i:i
gani:aÇãc .' cr. : ,- :lj
0roduçãc,;

PARA RETLETI§ E',I GRUPO

Diçcuta cos {rs companheires {as} as dq}vÍdas su-rqi.dts e âs questões l*"&rlt*'.r*
neste encarte.

1

1

:

t
1

i

í
..**;

i {:çi-,:

JM tuxxt*Ex&:s #àas
ffiYt&-F

A produtirridade (nnis-val-ia r*iativa) /
será o tenn do nosso próxiir* elxÇün::l:e:-

Aré 1á:
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. Setenrbro, o Mês da BÍblia está aí desaÍiando a

Pretoal Operária e o Poro de Deus, em geral, a
redimensionar a sua relaçáo com o Deus dayida e a sua
espiritualidade.

Salmc como oração de súptica na hora do soÍrimento e

do desesperq como açáo de graças e conÍiarça em

Ders nas lutas, como oração a mostrar o papel da

aforidade polÍtica e cono ref]exões que ensinam'a viver de
acordoc n o proletode Deus.

Nós, membrc da Pastoral pperári4 envolvidos ent

ír(§s6 militâncias no bairro, no.trabalho e no partidq corno

c discÍpulos de Jesus, sentimos grande necessidade da

oreão, por isso corno eles, dizemos: "Senhor, ensine'nos,a
re.af , no conflito, na militâricia...

d desafie do nosso dia a dia no lar, na escola' nos

grupoq m baino, no partido, no trabalho, no sindieato e. na

lgreia mostram o quanto soínos Íracc e deperícentes do

Pai.

No dia a dia corÍemc o risco de:

- nc desanimar e nos abater diante das

irrcornpreensões e desunião no lar, do desàmprego, do

anocho saladal, longas iornadas de trabalho, inúmera
represgeÉ sobre nossas lutas, divisÓes.internas e
retati*ões êín nossas organizaçóes, despreparo para a

luta, falta de um p§eto socialcomum com linhas de 4ão
a curto, médio e longo prazo;

- nos tornarmos orgulhosos e Íalantes quando no
poder de nossÉls organizaçóes, reproduzindo o sistema
opressoI

- de nos julgarmos deteritores das solções para

todos os'problemas da classe oprimida e não ouvirmm
mais o poro oprimido;

- de nos esqüecermos do Deus da libertação, de seu
projeto de vida é abaÍarmos a nossa Íé.:'

Diante disto tudo a quem reconer?
Como os discípulos sentímos necessidade de reconer

Aquele que age na história e está do lado dos fracos, e

suplicar:
"Senhor, ensine-nos a orar §ozinhos e em conjunto; a

suflicar, agradecer e conÍiar, a sempre ter presente, em
nes€ls celebraçóes ê vida, o projeto do Pài,"

Conrpanheiros e companheiras, o Mês da Bíbli4 se
bêrn aproveitado por nós, será um grande refoço para a
rxcssa vidaie luta. Os Salmos expressam os anseió de um
povo que ercontra razáo paraviver e lutar, mesmo quando
tudo parece estar perdido. Eles nos conscientizam, engajam
e alimentam a luta dentro dos conÍlitos, sem dar espaçc
para o individualismo e a alienaçáo.

Em setembro, eni especial, vamos aprender a rezat

com os Salmos, a'oraçáo do povo oprimido?

##trvill Do O?R€
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AMULHEREOPOVO
HUMTLDE (3, 12-16) ,

A destruição do grande
reino opressor se dará por
decisáo de Deus (Javé) lue
qu,er o seu povo livre, vivendo
por igual. Essa destruição se
dá porque a participaçáo da
mulher, da crialç4 do cirrn,
ponâs, é decisiva. Há uma
profunda ânsia de modo ge'
ial, na busca da justl a (ts+
dek). O binômio lpobre e Íra-
co) tem sentido de totai, isto
é, o povo inteiro vaise eti,1;,*
nhar para a constrtçáo dii
nova sociedade. A participa-
ção da mulher é decisiva no
projeto. A Íilha de Siáo (3,16)
é a prqeçáo da muller que
vai trazer a criarça que con-
c.relizarà este projeto popular.
E o próprio JESUS, citado enr
Lucas (1,26). Anurciado corno
quem vai denubar em deÍini-
tivo o fetiche. a ideologia. o
projeto polÍtico dos dsninarr.
tes, da corte e enalteceros
projetos do povo que se sub
metem ao processo cb con-
versáo, isto é, serem solid&
rios aos pobres e viverenr
cornunitariamente a jusüça
numa sociedade livre. ,

Portanto, o projêto político
de Sofonias é muito atual.
Encaixa-se nos vários outros
projete bÍblicos, erir especial
o de Jesus e os muitc de
hoje que atui,m junto aG

Cs três capítulos do iivro
dà SoÍonias revelam uni con-
teúdo bíbtico müito rico para
a nossa luta pela libertaçáo.
E um reÍerencial básico para
o povo que se organiza nas
conquistas e fortaiece o pocÍer
popular. "O Povo pobre e
humilde" está no coração do
texto. Prevê com clareza que
o poderoso reino vai ser des-
truiclo Sielos que procuran a
pobreza e a conversão, "os
Anâwins". Os pobres proje-
tam o "novo sujeito da histó-
na" porque eles mesmas o
são (3, 12-14). O rumo da hrs-
tória vaí ser nruclado :pôr
aquele que aceira ser pobre
(Ani), enr especiat pelos ho-
mens da terra, (Am harets).
Há uma forte resistência a
partir da roça (canipo) ao rei
Assírio, .Manasses.. em 630
aC. Este governa um Estado
prn profunda crise polítiba,
econômica e social. Pela or.
ganização do povo da tena
ele, ern curto período, entra
em ineversível decadência.
No ano de 622 a.C., o povo
tern autonomia de ungir (el*
çr) uma criarça de 

-8 
anos

para coordenar o ilrojeto po
pular. E otei Josias. E com
base no poder popular que a
nova sociedade vai se cons-
truindo.

SOFONIAS É OO MEIO
DO POVO NEGRO
(Cap. Í, 1-1O)

!!Do outro lado dos rios da
Etiópia (Africa Negra), os
meus adoradores traráo mi-
,nha oferenda". SoÍonias ê o
retrato do povo oprimido, es-
poliado e discriminado (negio)
que enfrenta'a profunda crise
do Estado, mas que reverte a
história. Na sua raiz está
o processo da migraçâo. A
origern do seu povo é do país
da Etiópia, da cidade de Crsi
(v. 1). Sâa 4 gerações que
têm raízes do povo negro. So
fo,'rias é da 4e que viveu na
provírcia de Judâ lsrael. As 3
geiaçÕes anteriores estão r+
presentadas por nornes: Go
dolias, que verr de GADAI-
que significa engrandece6
Amalias que vem da amalia
(falar); a 3e de Ezequias (forti-
Íica0; a 4e SoÍonias (escom
der). Estes quatro verbos (es-
conder, falar, fortificar, engra-
decefl têm'uma Íurção na
história da Iuta e'organizaçfo
do povo deJudá dessa época
de donrinação. Um povo que
anigrou foçado da' Etiópia,
Íoi escravizado na PalestinA
mas que reverteu os ÍUtTos
da história, criando um jeito
dg viver na sociedade. A par-

UM PRo.,,ETO
UNIVERSAL (2,3)

Todos"os povos podem se
utilizar do seu projeto polÍtico:
a ;ustiça e a conseqüente or-
ganização social igualitária. A
intermediâçáo do mesmo vai
ser ur'r povo pobre e humilde
(Am ani Vada) que vai formar
um todo, através do poder
popular. Pois ele já está pla-
nejando qual vai'ser,o futuro
do povo.

ênipobrecidCIs, camponês,
mulhêr, negro índio, menor-..
para construrir un'iir sociedade
de iguais. E uri iuiu;encial
para a luta da aui,:iiciermina.
çáo dos povos indígerius, no
da busca da hberdade'defini-.tiva 

do po\io negror e a cada
povo latinoamericano que.
grita "tirem em rlpÍinitivo as
máos do nosso paÍs"
(AGEN).

FERNANDO SOPEISÁ

§€§ffiffiru§ffi§; 0§ P0BnE§ E A tuTÂ íIÍl§ ffiffiffiffiffis
tir dos Pobres (anawins) vai
haver uma mudarça profunda
ern Judá A paftii da desgraça
total (sheder) da corte, domi-
nantes locais e estrangeiros,
a vida do povo Íoi reÍeita in-
teiramente porque os carpo-,

, nedes e operários criaram um
projeto político para Judá, nos

' nÍveis social, ideotógico, reli-
gioso.

A CÂSA DO REI:
CORRUPTA, CHEIA DE
MENTTRA (1,9)

Quem domina Judá é o
irnpério Assírio. Ele exerce a
total interÍerência. na econo-
mia e na política. lmpõe cG-
turnes estrangeiros ianto no
vestir no culto, cobrarças de
altc imposlos e rouba o ex-
cedente, a sobra dos produtos
do campo.

A cidade de Jerusalém es-
tá dorninada em tudo. A cor-
te, cheia de violêncía, menti-
ra, eorrupçáo. Trava-se uma
Íorte luta de classes entre a
corte e o poüo que exige urna
reestruturação política. Sofo.
nias apresenta ao povo um
pro.jeto políüco. A busca da
pobreza e da justiça (Ani e
Tsedek) para se criar novos
rumos. Para tanto, uma crian-
ça deverá. governar o novo
projeto, mesmo que indeÍesa,
mas que ahaia a todos. Ai-
guém do povo que se faça
ouvir, participar ê acontecer a
jrrstiça.



. 'O País'estâsendo colocado a leiláo e

anematado por quem dê mais, entre es-
peculadores,, multinacionais e grandes

capitalistas. E o trabalho de milhões de
brasileiros colocado à venda ern praça
pública. O Governo terá que financiar
mm seus recursas os lucros consegui-
dos' pelos especuladores e como isso
provoca déÍicii pois de algum lugar têm
que sair os recursos, são,tomadas medi-

, das de anocho direto, ao funcionalismo
público e aos trabalhadores, e indireta'
mentr: ?través do aumento de ir,ip.xtos
e inÍlaçáo. Mais uma vez a maioria da
sociedade é esprimida para tornar o.País
atraehte aos bancos e empresas multi-
nacionais.

Esquerna"

conversao

§E tEItAÍI OÀ IIíUIBA EXTER$IA
do FMl, exigom cj controle do déÍicit públi-
co, o Governo tem que buscar os recursos
que necessita, aumentando impostos, ju-

.ros, dimrnuindo salários do Íuncionalismo e
diminuindo os gastos sociais.

Como exemplo de'especulação po-
demos dar o seguinte mecanismo:

1) Uma multinacional tem proprieda-

des no Brasil.
2) vende estas propriedades pelo

equivalente a US$ I Írrttfo.
3) Vai ao exrerior e compra títulos da

dívida externa de US$ 2 mltróes por 50o/o

oficial
de

*

BANCO CENTRAL
PaEou a mais US$ 250 mit

do seu valor nominal, com o US$ 1mlhfu
que consegúiu com'a venda de suas pro-
priedades no Brasil.
, 4) Vende ao Governo brasileiro, atra-
vés do leilão do Banco Central, os títulos
de US$ 2 mithões por US$ i,5 mihão
(consegue que o desconto seja só de25"/o
por cada milhão de dólares).

5) De posse dos cruzados (ou açóes)
equivalentes a US$ 1,5 ÍÍühfo a empresa
cmpra propriedades aumentando em 50%
seu capital original.

(FTRMANDÔ PÉ - Junho 1988)

CREDOR
Lucrou US$. 250 mil

LEII.ÂO BANCO CENTRAL
O credor entrega o tít1tlo ao BC por
ações ou cruzados corresponden-
Íes a US.9 750 mil

BANCO CENTRAL PAGOU
isl zso *ii por títuto de US$ 1

milhão, que valia na realidade US$
500 mil.

CREDOB
Vende por US$ 750 mil título de
USs í milháo que valia na realida-
de US$. 5N mil.

GCIMÕ §UNCIO$ÉA O PROCESSO DE
ONVEHSAO OA DíWDA EXTERNA

Hoje, no inercado Íinanceiro interna-
ciorral, oq tÍtulos da dÍvida brasileira sáo
vendidos por 5G/" do seu valor: Um ?an-
có que ppssua um documento (título)-

pelo quai tenr direito a cobrar do Brasil

US$ 1 milháo, como sa6e que este di-
nheiro está praticamente perdido, aceita
pelo reÍerido documento a metade do
valor nominal. Na prática b documento
vale a metade do valor escrito no papel.

O País náo tem dólares para comprar
estes documentos e ficar livre da dívida.
Conro solr-çáo, o governo Íacilita a con-
versáo destes títulos internamente. Os
credores ou e§peculadores que comprem
,um tÍtulo no exterior. de, por exemplo,
US$, 1 milháo, por 5OO mil'dóldres,
vêm ao Brasil e os colocam à venda (no

caso do leiláo) junto ao Banco Central.
O Banco oÍerece. determinada quantia
pelo tÍtulo (em açóes de empresas bra-

sileiras ou niultinacionais no Brasil). Se
o:Banco oferece pagar o que vale o do-
cumento no exterior, o credor ou o espe'
culador náo larâ negócio. Quando o
Banco oferece determihada quantia (em
gções), considerada aceitável, o credor
entrega seus títulos em troca das ações '
equivalentes (ou cruzados) 'fechando o

O desconto, deságio conseguido fren'
te aô valor nominal (valor escrito no do-
cumento) pelo Banco Centrd está em
torno de 25o/o, o que signiÍica que p<ir

cada parceta de US$ 1 mithão de tít{9
da dívida que na verdade vale só US$
5OO inal, o PaÍs paga US$ 75O mil (em

reÕes ou cruzados) dando de "lucrol' aos
credores US$ 250 mil.

,Este mecanismo serve para todo tipo
de especulação. Para converter os títulôs
em cruzados ou açÕes, o Governo tern
que pagar aos credores. Para pagar tem
que obter recursos. Corno a inflação iá
está alta e os mesmos credores, através

EilGÍliITBÍl IIE AGEilTES
Realizou-se nos dias 05 a 08 de julho,

o 5e Encontro Nacional de Agentes da
PO (padres, religiosos, religiosas, semi-
naristas, bispos) o qual teve 75 partici-
pantes, vindos de vários estados do país.

O tema central do encontro Íoi: "A
ESPIRITUALIDADE do CONFLITO no
ENGA.JAMENTO DO AGENTE na LUTA
DA CLASSE,TRABALHADORA:" iStO é,
como o.Agente deve cultivar uma místi-
ca de luta na Pastoral Operária, sendo
que o sujeito principal do proCesso é o
trabalhador.

Uma espiritualidade para o conflitivo
mundo dos trabalhadores deve estar li-
gada à toda a sua problemática corrcreta
de vida e às suas próprias perspectivas
de superação dessa realidade de opres-
sáo. Para issq temos que nos atualizar
na rnelhor compreensão da complexa
sociedade em que vivemos e avançar na
perspectiva de sermos fermento
e luz, junto corn os trabalhadores, na

construçáo de uma nova socieclade ba-
seada no AMOR, fraternidade e na justi-

ça
Uma outra preocupaçáo que fjcou

muito evidente nestes dias de reÍlexão
foi a necessídade de nos integrarmos,
cada vez mais, na caminhada da lgreja,
e levando a problemática do Mundo do
Trabalho, pois é'ele que determina as
condiçóes de vida do porro.

O encontro Íicou marcado pelo forte
compromisso que os Agentes assumi-
ran corn o trabalho da PO a par:tir de
grupos de base, dentro da petsirectivá
de ajudar a construir uma lgreja que se
identifique com a realidade do povo se
Írido, que é o trabalhador. O encontro foi
o momento de reÍoçar o compromisso
corl a luta dos trabalhadores e de apro-
fundarmos uma espiritualidade que res-
poÍ1da aos desaÍios do dia a dia.

.PASTORAL OPERÁRIA NACIONAL
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:. Continuamos o estudo do Documento 40, último da
:ICNBB, sobre a presença da lgrela no Munúo do Tra-
,balho.

' Neste segundo artigo, veremos a pri-
meira parte do documento entitulado:

i"Íatos que questiona"n a sôciedade e
g lgreja". Ele trata antes de tudo das

lcondieões de trabalho e de vida dc tra-
; balhadores.
. Hoje, no Brasil, o trabalho é Íonte de

iêxploraçáo, injustiça e gpresdáo; náo

:Fermite a realizaçáo e a libertação indi-
Viduais e coletivas dos trabalhadores.

'Náo é o Bem Comum (quer dizer condi-

ções de vida malerial, cultural e religiosa
rdignas para todc) que orienta a econ&
mia, mas, antes, é a busca desenfreada

'do lucro, a àcumulaçáo individualista e
egoísta da riqueza.
, As pessôas não valem pelo seu valor
:'humano, mas pelo que ganham.O Poro
, é marginalizado, elcluÍdo dos frutos do
seu trabalho. Tudo isso Íaz com que o
mundo do trabalho seja um mundo con-

''flitivo. A violência no canpo, a repressão
contra a organizaçáo dos trabalhadôres

. e as g!'eves ilustram a dureza da luta de
, elasse: .

A miséria dos salâios (o mÍnimo é
urn dos mais baiios do mundo), o aÍTe
ctrc sálarial contÍnuo (34,§/" em 1987), o
des'emprego e o subemprego levam mui'

' tas. famílias "ao desespero. O carsaço
das longas jornadas de trabalho e dos

I longos tempos de transporte em. péssi-

, mas cndiçÕes é a causa dos numeroso§
, acidentes de :trabalho. A situaçáo no
. campo é também das mais graves: au'

sência de ReÍorma Agrária e êxodo de
- milhóes de camponeses.

Diánte dessa sociedade injusta e con-
. Ílitiva os bispos notarl com alegria que
' a classe trabalhadora náo deixa de se
i organizar para conquistar sua libertação.
, Através das pastorais e movimentos so:

ciais (PO, CPT, ACO, JOC etc.), setores
- da lgreia assumem a solldariedade cont

os trabalhadores. Eles sãÔ a presença

Mas os bisPos reconhecem que a

lgreja tem diÍiculdades para enxergar.a
. réaúOaoe sociat como conseqüência do
- trabalho, e que náo sabe se situar diante

ASSINIATURA ANUAL - 1/4 dC OTN

ASSINATURA OE APOIO - ]. OTN

A PARTIR DE 10 ASS. - 1/5 dC OTN

PARA O EXTERIOR, - US$ 10

Envie sua contribuiÇão Para:
SECRETARIAOO NACIONAL
oA PASTOBAL OPERÁR]A

Av. Pres. Kennedy 1861/1 1

25.020 = Duque áe Caxias - RJ * lel.: 771'3459

das,situaçóes conflitivas, Os bispos re
conhecem Que as pastórais sociais ainda
não sáo bem reconhecidas e integradas
na lgreja. O anúncio do:Evangelho 1áo
pode ignorar esses conflitm (que exis'
tem também na lgreja) senão a reconci-
liaçáo evângélica náo será autêntica

E os bispos Se questionarl: Por que
tantos militantes Íormados na lgreja e
engajados nos sindicatos e partidos a
deixam? Entre outras razÕes frisam a

Caríssi mos mmpanheiros,
Força e coragem!

.;. Aproveito a oportúnidade para acusar o recebinpnto das cwespndê*
cias que nos enviaram. A primeim, sobre a questão dos opr*ios de Foilale
za-CE, foi bastante dívutgada em nossa diocese. Chegou pr ocasiáo & e*
contro dó Conselho Pastoral Diocesano, onde li e multipliqueicópias. &mris -
foi comentada no encontro da PO. E a segunda ncia" convile para
o encontro dos liberados, foi discutida em nosso en@ntro e já foiencamintw
da para a Cmrdenação de Pastoral da dioe;sp-. Posçivetnente estarei om
vocês neste encontro.

Também qt)ero, através desta, colocá-tos informados do pr&esfl de uge
ni4açáo da PO em nossa diocese... Aqui eslanos passanú por uÍa reestru-
turação pastoral:geral, que vai culminar com a grande ASSEMBLETA OO
POVO DE DELJS, em janeiro de 89. Neste processo, que vem se desnwl-.
vendo há anos, estão aantecendo muitas côisas tuvas, ano pr exemplo, a
criaçâo da Equipe de Pastorat Operária... tsto é muito imgtante prquà *s-
nbrimos a extsténcia de uin espaço vazio ito meio da clasgr. operária qtn
deveria urgentemente ser ocupado...

A nossa equipe já está formada: Cléo Josef, Helena Figueira, Rosa Eva*
gelista, Arlindo Rodrigues e Jandira Vatente. Depis & várias reuni&s entre
rns,,tivemos dia 26/06 um encorltro @m representanles de vários Miras p.
ra discutirmos a importância da PO e enwntrar uma maneira pan organiz*la
em nossa diocese.

' O Setor Pastgral do Mundo do Trabalho do qual fazemos parte reebeu &
Gonsetho Pastoral Diocesano as seguintes atiibuiçfus para facilitaro nosso

Íalta de um éspaço baranldo e especial
na lgreja para gue essâs militantes pG-
santcolocar e discutir suas questóe e
ser owidos.

Os bispos admitem que diante dessa
situaçáo do trabalho táo contraditÚia
conr 

-o 
Evangelho, a lgreja se quiser lt-

car Íiel à sua missão, não pode licar ca
lada

:-:1::!,_-i- ée.à:::

Bemardo Lestienne

't&de fu ffi^fu*§,
Santarém, 128 de juntn & tW

trabalho:

- Promover enmntros de reflexáo e aprofundamento da fé para lideranças
dos trabalhadores.

- Ser ponte entre a lgreja e estas organizaçoes. E vic*versa.
- Apoiar as organizryoes dos trabalhadores

- Favorecer, itravés da infraestrutura.da lgreja, estas organiz{us.
- Estimular a implantaçáo destas organizações nas áreas e regi&s crrsta:

rais.

- Manter a lgreja e sua Pastoral conscientes das neessida&se rêiviúi*
ções dos trabal hadores.

A estas atribuições somanns as uientações e exreriêncías ü PO a nivel
de Brasi!. E ctaro qué a ctasse operária em nossa cidade assune unv idenli-
dade de todas as categorias do pow trabalhador urbarw. E reunin& esss
categorias queremos favoreer uma ansciência de classe, cary de unir o
pvo trabalhador.

O próxinn enantro mm reçiresentantes de bainos será ip dia 2il08. E*
quanto rssq.a eqÜiW estará aompanhando os gruW que estáo surginú.

Desde i? deixarnos aquio nosso abraç-o fraterh.o e sliüio.

r
,t:

il
i
:!
1l
i.l

.i!

Cléo JoseÍ.4. Sílva



r80il0illt r 4
ET{CARTE DO BOLETIH DA CPO NACIONAL SETEHBRO 1988

GAPTTÂLtsnto F ErpLoRAÇ[o
D[ GLISSE

TRTBILHIIIÍ|BI ÍII
ReJcrnanos, neste encat'te, nossa discus

são sobre <is elenrentos fundanentais para/
a aornpreensão da eoonqnia. Àgui, aprofun-
darenos a con]lersa iniciada ilo nrÍne-ro an-
!erio1, quando falanrcs aoerca da qr:estão/
da mais-rralia. Vererncs, a segruir, -outros/
elernentos capazes de tornar ainda rnais /clara essa questão. Nosso ponto de parti-
da, cunr sempre, se-rá o capitatisnc.

PARA REFLETIR EH dRUPO

l- tlo seu entender, coto o sistera capitalista transforra o trabalhadorer rercadoria?
2- Coro se dá a aeurulação capitalÍsta?



' Íl "rp:.talismo 
é o +nodo,/

de produção onde trabalha-
dores assalariados, juridi"
camente livres e desPossui
dos dos meios de Produção/
(fábricas, máqpinqs, ter :
ras etô)., vendem sua força
de trabalho aos ProPrietá=
rios do capital (banquei'-
ros, industriais, comerci-
antes, latifundiárlos) em

troca da salário. Isso nos
coloca, de imediato, uma /
reflexão essenci-al: no ca:
pitalismo, os Patrões bus'
cam reduzir os trabalhado-
res, os criadores de toda,/
a riqueza social, à humi -
thante condição de simPles
mercadoria. E mercadoria /
barata

. Es§e caráter 'de mercado
ria é acentuado ainda mai§

,pe1a existência do exérci-
to irdustrial de reservar/
isto é, crescente contin -
gente de trabalhadores de-'
sempregados ousub-emprega-
dos qi.re pode ser imediata*
"mente absorvido PeJ.a Prodg
ção quando a. economia se ,/
encontra em fase de expan-
são - e que serão os Pri -
meiros a sei demitidos, /
quando se instala a reces-
são. A exi.stência do exér-

'cito reserva detdrmina, em

grande medida, o valor dol
.salário pago: quanto maior
esse contingente de traba-
lhadores, menor tenderá a

serosalário. Arazáaé/
extremamente simPJ-es: urn /
grande número de trabalha-
dores, competindo Por um ,/
reduzido número de postos/
de trabalho, permite aos
patrões realizar um verda-
deiro "1ei1ão'1, pagando sa
láríos cada vez mais bai *
xos àqueles que aceicam /

trabalhar nessas condições
Por essa rnesínâ razãc, é im
possÍvel existir c pleno 7
empiegc nc capitslismo, de
vez que"c sub-emprego/de -
semprego curnpre a função /
básica de permitir a rebai
xementr: dos saiárics.

A earacterÍslica cen
tral do capitalisnc consis
te, então, no fato Ce que7
na produção'de bens e ser-
viços, trabalhaderes proqg
ziiem vaiur de trrca, istõ
é, bens e serüiçcs para /
venda no mereado. Ua:a Prar*
t-e desse valor de ír*ea *"-
a parte que cobre üs üus -
tos de reprr:dução da f*rça
dp trabalho - é recei:ida,i"
pelos trabaihadorÊs coffio ,,'

sal-árío. A outra, sensÍveJ-
mente maior, é c sobre*tra
balho *lãa pago. Essa partE
aprr:priade pelos PatrÕes ,
éamis*va}ã.*.Essaéa/
lei básj-ca da acur:;ulaçãc /
capitaiista.

Como vii**::. c .'ijti-s-y* -
lia expressr B ,. . ie ex-
plcraçãc dcj traba;:"rdor ao
nÍvel r!* prorjuçãc. '- ;:: il*-

" de ser:

l-. Absoluta, que se ccn*rs
tiea s{:r:ues d* açrpiÍa-
ção Ca jr,rna{a crpu a'-r-
mdn: o tis inieirsldnt* :,,:
trab*Lho; e,/i'ru

2. Rel-ati.vâ, â nais-u,:i-!.al
geratja atrs'rSl ' ;:;irii--
Lo da prae§-*L:rvirj+ik?" r-i
se aumenlü rie D:';Ci-rli ".
Cacje í:*ce nr:Í,' '§:' : z'

, inirccluçãc #e i'ia,::r:. Lfi:
rrfi inr i .;. .:,i.t;l .-r,. .::. ;.:

. q 
'ç.J 

Ju,âl{. l,

*Fr:*fundam*i-i::r ii:'t.',-..,.
maçã* *xi.:terii,,: ; í,{; i'i'r '',

Plex:i*acle *ê i.: ;-ui§;.ii' i.i.:

C-i6r i-ut I itiir;_, 'rr, . ;.. -.r :
çrâu {!Ê í süür:'i,<.:.iz,;r;l!r:/
rjo tr*'*al-!,irêc :.r' ; *:-'' i:r-t'à:
Iida:e dr^ i r: , ;
í11âS 8{i'rij]eg1çig5: il.. '1 I
n.ll:rent,e, liç P'r1.,'1ç .* '-i:i
gani:aÇãc .' cr. : ,- :lj
0roduçãc,;

PARA RETLETI§ E',I GRUPO

Diçcuta cos {rs companheires {as} as dq}vÍdas su-rqi.dts e âs questões l*"&rlt*'.r*
neste encarte.

1

1

:

t
1

i

í
..**;

i {:çi-,:

JM tuxxt*Ex&:s #àas
ffiYt&-F

A produtirridade (nnis-val-ia r*iativa) /
será o tenn do nosso próxiir* elxÇün::l:e:-

Aré 1á:
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Grupos de Base e a Campanha da
Fraternidade de 91 (sobre o Mundo
do Trabalho) são as duas priorida-
des nacionais da Pastoral Operária
para o biánio 90/91, aprovadas na
84 Assembléia Nacional da entida-
de, realizada nos dias 23,24 e 25 de
março, no Instítuto São Francísco
de Assis, de Goiania (GO). As medi-
das econômicas do novo Governo,
que impossibilitaram alguns estados
de enviarem seus delegados, não ti-
raram o brilho da Assembléia, que
contou com cerca de 100 pessoas,
entre delegados, assessores e convi-
dados.

A Pastoral Operária Nacional re-
definiu seus objetivos e traçou no-
vas linhas de ação para os próxi-
mos dois anos, em meio a bastante
alegria, motivada pela acolhida das
diversas pastorais da Arquidiocese
de Goiânia, em particular pelos in-
tegrantes da Pastoral Operária anfi-
triã.

No segundo dia da Assembléia,
Marcos Arruda, economista mem-
bro do PACS (Polriicas Alternativas
para o Cone Sul); Renato Simões,
Assessor do Sindicato dos Mqta-
lúrgicos de Campinas (SP); e o Pe.
lnácio Neutziling, responsiável pela
Linha 6 (Pastorais Sociais) da
CNBB, analisaram a conjunfura, res-
pectívamente nos campos econômí-
co, político e religioso.

Segundo Marcos Arruda, o cho-
que do Plano Collor pode não dar
em nada se não levar em conta o
problema da Dívida Externa. Já Re-
nato Simões, preferiu destacar que
as raízes de Collor são as mesmas
de Sarney e que o Plano é reces-
sivo e contrário aos interesses dos
trabalhadores. A 44. Conferência
Episcopal Latino Americana
(CELAM), a se'realizar em 92, na
República Dominicana , para avaliar
os 500 anos de evangelização no
continente, mereceu destaque na
abordagem feita pelo Pe. Inácio.. Pa-
ra e[e, a 44. CELAM, a exemplo do
que -foram os encontros de Medel-
lin 11968) e Puebla (1979), será
um marco importante na caminha-
da da lgreja.

Na noite de sábado, dia 24, a
PO e diversas pastorais de Goiânia,
celebraram os 1O anos do martír:io
e morte de Dom Oscar Arnulfo
Rorqero, bispo de El Salvador, as-
sassinado a mando de militares de

'",,.ffiffi
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ÍIBJETIUÍI OERAI. IIA PO
'TQIIEREUOS CONTRTBUtrR E

PÀRTICIPÀR COI{O CI,ASSE TRABA
LEADORÀ NA CONSTRUçÃO DA NO=
VÀ SOCIEDADE E DA IIOVA IGRE-
JA, SIIIAL E AIITECIPAçÃO DO
REINO, TESTEITíUNHAIiIDO ÀIA LUTÀ
E IrIÀs ôpêÀNTzÀr'ílnq nôq ,npÀRt'
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Grupos de Base e a Campanha da
Fraternidade de 91 (sobre o Mundo
do Trabalho) são as duas priorida-
des nacionais da Pastoral Operária
plra o biénio 90/91, aprovadas na
89 Assembléia Nacional da entida-
de, realizada nos dias 23,24 e 25 de
março, no lnstituto São Francisco
de Assis, de Goiania (GO). As medi-
das econômicas do novo Governo,
que impossibilitaram alguns estados
de enviarem seus delegados, nâo ti-
raram o brilho da Assembléia, que
contou com cerca de 100 pessoas,
entre delegados, assessores e convi-
dados.

A Pastoral Operária Nacional re-
definíu seus objetivos e traçou no-
vas linhas de ação para os próxi-
mos dois anos, em rneio a bastante
alegria, motivada pela acolhida das
diversas pastorais da Arquidiocese
de Goiânia, em particular pelos in-
tegrantes da Pastoral Operáría anfi-
triã.

No segundo dia da Assembléia,
Marcos Arruda, economista mem-
bro do PACS (Polriicas Alternativas
para o Cone Sul); Renato Simões,
Assessor do Sindicato dos Mqta-
lúrgicos de Campinas (SP); e o Pe.
lnácio NeutTiling, responsiível pela
Linha 6 (Pastorais Sociais) da
CNBB, analisaram a conjunfura, res-
pectivamente nos campos econômi-
co, político e religioso.

Segundo Marcos Arruda, o cho-
que do Plano Collor pode não dar
em nada se não levar em conta o
problema da Dívida Externa. Já Re-
nato Simões, preferiu destacar que
as raízes de Collor são as mesmas
de Sarney e que o Plano é reces-
sivo e contrário aos interesses dos
trabalhadores. A 44. Conferência
Episcopal Latino Americana
(CELAM), a se'realizar em 92, na
República Dominicana , pata avaliar
os 500 anos de evangelização no
continente, mereceu destaque na
abordagem feita pelo Pe. lnácio. Pa-
ra e!e, a 44. CELAM, a exemplo do
que -foram os encontros de Medet-
lin (1968) e Puebla (1979), será
um marco importante na caminha-
da da lgreja.

Na noite de sábado, dia 24, a
PO e diversas pastorais de Goiânia,
celebraram os 1O anos do martírio
e morte de Dom Oscar Arnulfo
Ronlero, bispo de El Salvador, as-
sassinado a mando de militares de
seu país, quando celebrava missa.
Cqrca de 300 pessoas participaram
da celebraÇão em Goiânia.
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Í|BJETIUÍ| GERAI. DA PO
"QUEREI{OS CONTRTBUTR E

PARTICIPAR CO}TO CI,ASSE TRABA
LEADORA NA CONSTRUÇÃO DÀ No=
VÀ SOCIEDN)E E DA NOVA IGRE-
JA, STNAL E ANTECIPÀÇÃO DO
REINO, TESTET{UNHANDO NA LUTA
E NAS ORGAITIZAçÕUS nOS TRAB.§
LHADORES OS VALORES DA NOVA
HTIIIIANIDADEII .
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PASTORAL OPERÁRIA

''/

DEGIS0ES DA ASSEIUIBTEIA
A 81 Assembléia Nacional da Pastoral Operária raniu os sans Objetivos Ge-

rai's e Esp*íficos, bem como as linhas de atuação. A grande'novidade aprova-
da foi a deÍiniçâô da ação da PO coÍno lgreia e como Classe Trabalhadora.

Neste número esp_ecial do BOLETIM NACIONAL publicamos, na íntegra,
os n(ryos objetivos. E um material para a leitura e reflo«ão dos membros da
Pastoral Operária de todo o Brasil.

oB.tETlv§ É§PECli-F l@§
1 - Motivar a lgreja como um todo a assumir as lutas dos trabalhadores, reconhecendo

e apoiando suas organizações;
2 - Anunciar e denunciar a situação vivida pelos trabalhadores (as) as suas lutas, sofri-

mentos e conquistas;
3 - Capacitaf os militantes dos Grupos de Base para se inserir nos diversos campos de

atuação social, garantindo a sua formaçâo integral;
4 - Celebrar as lutas, sofrimentos, alegrias e esperanÇas numa perspectiva transforma-

dora;
5 -'Testemunhar o ser humano integral, construindo no nosso meio maneiras de ser

que já caracterizam a Nova Mulher e o Novo Homem;

L|NHÀ§ DE AÇÃS
I - PO COMO IGREJA

1)Nos articúlarmos para contribuir com o encon-
tro dos Bispos da América Latina no CELAMI92 em
Santo Domingo (República Dominicana-América La-
tina); com o objetivo de levarmos trabalhadores à es-
sa Conferência, como também as angústicas, sofri-
mentos e a vida da Classe Trabalhadora;

2) Trabalharmos CFl90 (mulheres); 91 (Trabalho)
e 92 (Juventude); levando para o conjunto da lgreja a
situação, as denúncias e as propostas do Mundo dos
Trabalhadores;

3) Fazermos um trabalho de inserção na Pastoral
de Conjunto em cada lgreja lócal. Trabalhar nossa re-
lação com a hierarquia. Aprofundar nossa articulação
com as pastorais afins (linha 06 -' Pastorais Sociais) e
com as siglas (JOC, ACO, SPM, CPT, CNL . . . ).

4) Ter sempre presente em nosso Trabalho Pastoral,
e nos.sÍrs iniciativas, a perspectiva ecumênica. Traba-
lhar em coniunto com as dernais Igrejas cristãs, visan-
do fortalecer e introduzir os elementos do Mundo do
Trabalho em toda ação pastoral;

5)Contribuir nas discussões e estabelecimento cMa
v.ez maior da construção da democracia interna. Con-
quistar setores crescentes da lgrreja para o desafio da
açâo pastoral no Mundo do Trabalho;

6)Consolidar a Pastoral Operária como espaço de
comunhão, intercâmbio de experiências e práticas dos
seus militanteE, de reflexão crítica e teológica sobre
elas, garantindo o respeito à sua diversidade;

7) Rever a postura das pastorais frente às massas e
rediscutir nossa metodologia para relacionar o traba-
lho de base com o trâbalho de ntâssa;

8) Realizarmos Romarias de Trabalhadores; traba-
lhando a religio:idade popular numa perspectiva li-
bertadora,, resgaundo as festas populares e as celebra.
ções.dos mártiret;

9) Termos" áreas de missâo na PO, onde possamos
investir com maioy intensidade. Areas que possuam
importância estratégica para a Classe Trabalhadora en-
frentar o capital com seus §randes projetos econômi-
cospolíticos. Desafiar cada PO estadual, Regional e
nac'toml à descobrir suas áreàs de missão;'10) 

Desenvolver noíGruposde Base uma poiítica de
formaÉo que os lare a uma releitura da articulação
Fé e Trabalho;
11)Articularmos e aprofundarmos os laços da PO

com o 39 mundo especialmentê a nível de América

ll - PO COMO CLASSE TRABALHADORA

l) Uma das principais contribuições ao coniunto da
Cláse Trabalhadora é investirmos no fortalecimento
do Trabalho de base. Esta tem sido uma das maiores
carências do Mov. Social dos trabalhadores de forma
gera I (si ndicaUpopu larlpol ítico) ;

2) lncentivar os militantes a participar e contribuir
no fortalecimento do Movimento Sindical combativo
no enfrentamento ao sistema. Participando dos con'
gressos das Centrais Sindicais;

3) lncentivar os militantes a participar e contribuir
no fortalecimento dos movimentos populares na pers'
pectiva da construção de 1 central. Resistindoâ poll
tica do poder público;

4) Denunciar, os efeitos danosos aos trabalhadores,
provenientes do plano de estabilização ecofiôrnica.
Denunciar as perdas salariais, o desemprego, a falta de
um posicionamento claro a respeito da Beforma Agrá-
ria e Dívida Externa. Combater o caráter autoritário
do plano, pela falta de consulta à sociedade civil;

5) lnvestir nas candidaturas populares e continuar
pressionando para que seiam garantidos - e se avance

- na conquista dos direitos dos trabalhadores e na
participaçâo pol ítica ;

6) Preparar desde já as eleições de 90, com a preo-
cupação de não desmobilizar as atividades permanen-
tes da PO;

7) Promover a popularização dos Direitos dos Tra-
balhadores conquistados na nova Constituição;

8) Estar atento a realidade do subemprego e de-
semprego; desenvolver uma metodologia de trabalho
com estes setores;

9) Trabalhar o fator religioso popular nos movi-
mentos sociais e de luta dos trabalhadores;

10) Amadurecer e vivenciar na prática a relação FÉ,
POLITICA e TRABALHO.
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A 84 Assembléia Nacional da Pastoral Operária raniu os sans Objetivos Ge-
raii e Esp*t'ficg_s, bem como as linhas de atuação. A grande'noridade aprova-
da foi a definiçâo da açâo da PO como lgreia e como Classe Trabalhadoia.

Neste número esp_ecia! do BOLETIM NACIONAL publicamos, na íntegra,
os novos objetivos. E um material para a leitura e reflexão dos membro§ da
Pastoral Operária de todo o Brasil.

oe, ETIVG ESPECII-F I CSS

1 - Motivar a lgreja como um todo a assumir as lutas dos trabalhadores, reconhecendo
e apoiando suas organizações;

2 - Anunciar e denunciar a situação vivida pelos trabalhadores (as) as suas lutas, sofri-
mentos e conquistas;

3 - Capacitar os militantes dos Grupos de Base para se inserir nos diversos campos de
atuação social, garantindo a sua formaçâo integral;

4 - Celebrar as lutas, sofrimentos, alegrias e esperanças numa perspectiva transforma-
dora;

5 -'Testemunhar o ser humano integral, construindo no nosso meio maneiras de ser
que já caracterizam a Nova Mulher e o Novo Homem;

L|NHÂS DE AçÃ§
I _ PO COMO IGREJA

1)Nos articúlarmos para contribuir com o encon-
tro dos Bispos da América Latina no CELAM 192 em
Santo Domingo (República Dominicana-América La-
tina); eom o objetivo de levarmos trabalhadores à es-
sa Conferência, como também as angústicas, sofri-
mentos e a vida da Classe Trabalhadora;

2) Trabalharmos CF/90 (mulheres); 91 (Trabalho)
e 92 (Juventude); levando para o conjunto da lgreja a
situação, as denúncias e as propostas do Mundo dos
Trabalhadores;

3) Fazermos um trabalho de inserção na Pastoral
de Conjunto em cada lgreia tôcal. Trabalhar nossa re-
lação com a hierarquia. Aprofundar nossa articulação
com as pastorais afins (linha 06 -' Pastorais Sociais) e
com as siglas (JOC, ACO, SPM, CPT, CNL. . . ).

4) Ter sempre presente em nosso Trabalho Pastoral,
e nossas iniciativas, a perspectiva ecumênica. Traba-
lhar êm coniunto com as demais lgrejas cristãs, visan-
do fortalecer e introduzir os elementos do Mundo do
Trabalho em toda ação pastoral;

5)Contribuir nas discussões e estabelecimento cMa
vez maior da construção da democracia interna. Con-
quistar setores crescentes da lgrreja para o demfio da
açâo pastoral no Mundo do Trabalho;

6) Consolidar a Pastoral Operária como espaço de
comunhão, intercâmbio de experiências e práticas dos
seus militantes, de reflexão crítica e teológica sobre
elas, garantindo o respeito à sua diversidade;

7) Rever a postura das pastorais frente às massas e
rediscutir nossâ metodologia para relacionar o traba-
lho de base com o trabâlho de niàssa;

€) Realizarmos Romarias de Trabalhadores; traba-
lhando a religiosidade popular numa perspectiva li-
bertadôra,, resgptándo as festas populares e as celebra-
ções.dos mártires;

9) Termos"áreas de missão na PO, onde posamos
investir com maioç intensidade. Áreas que possuam
importância estratégica para a Classe Trabalhadora en-
frentar o capital com seus §randes projetos econômi-
cos-políticos. Desafiar cada PO estadual, Regional e
nac'ronal à descobrir suas áreàs de missão;

10) Desenvolver noí Grupos de Base uma pol ítica de
formaçâo que os leve a uma releitura da articulação
Fé e Trabalho;
11)Articularmos e aprofundarmos os laços da PO

com o 39 mundo especialmentê a nível de Arnérica
Latina, com o intuito de estabelecermos relaÇões de
solidariedade na luta das diversas categorias desta
Amérjca Latina (da qual nos incluímos)

ll - PO COMO CLASSE TRABALHADORA

l) Uma das principais contribuições ao coniunto da
Clâsse Trabalhadora é investirmos no fortalecimento
do Trabalho de base. Esta tem sido uma das maiores
carências do Mov. Social dos trabalhadores de forrna
gera I (sind ical/popu larlpol ítico) ;

2) lncentivar os militantes a participar e contribuir
no fortalecimento do Movimento Sindical combativo
no enfrentamento ao sistema. Participando do§ con'
gressos das Centrais Sindicais;

3) lncentivar os militantes a participar e contribuir
no fortalecimento dos movimentos populares na pers'
pectiva da construção de 1 central; Resistindoà poll
tica do poder público;

4) Denunciar. os efeitos danosos aos trabalhadores,
provenientes do plano de es'tabilização ecofiôrnica.
Denunciar as perdas salariais, ô desemprego, a falta de
um posicionamento claro a respeito da Reforma Agrá-
ria e Dívida Externa. Combater o caráter autoritário
do plano, pela falta de consulta à sociedade civil;

5) lnvestir nas candidaturas populares e continuar
pressionando para que sejam garantidos - e se avanee

- na conquista dos direitos dos trabalhadores e na
participação pol ítica;

6)Preparar desde já as eleiçôes de 90, com a preo-
cupação de não desmobilizar as atividades permanen-
tes da PO;

7) Promover a popularização dos Direitos dos Tra-
balhadores conquistados na nova Constituição;

8) Estar atento a realidade do subemprego e de-
semprego; desenvolver uma metodologia de trabalho
com estes setores;

9)Trabalhar o fator religioso popular nos movi-
mentos sociais e de luta dos trabalhadores;

10) Amadurecer e vivenciar na prática a relação FÉ,
POLITICA e TRABALHO.



PASTORAL OPERAR!A

Grupos de Base e à Cam.
panha da Fraternidade de
91, sobre o Mundo do Tra-
balho, foram, depois de lon-
ga discussão, as duas priori-
dades definidas pela 89 As-
sembléia Nacional dâ Pasto-
ral Operária para os anos de
90 e 91.

O que é uma Prioridade
Nacional?

É uma proposta de traba-
lho que deve ser assurhida
pelo conjunto de PO em to-
das as suas instâncias, dis-
cussões e atividades. A prio-
ridade unifica a ação de PO:
Durante os próximos dois
anos todos os militantes da
PO do Brasil irão investir,
com intensidade, na forma-
ção dos grupos de base e na
preparação e desenvolvi-
mento da CF-91.

GRUPOS DE BASE

É o fundamento da PO. É
um espaço privilegiado, on-
de o trabalhador tem condi-
ções' de aprofundar a rela-
çâo entre fé é vidq, e, ao
mesmo tempo, amadurecer
a consciê.ncia de classe. A
PO vem investindo há dois
anos nos grupos de base.
Oueremos com essa priori-

NOVA COORDENAÇÃO NACTONAL

_ 
'Os membros da Nova Coordenaçâo Nacional da

Pastoral. Operária, seus respectivos esiádoiããiUiOã:
des profíssionais, são os seguintes:

Bio Grande do Sul: Oldemar Francisco da Silva
(Constnrção Clvil)
Maristela Maffei ( professora)

Onildo Antônio da Silva (Cons-
trução Civil)
Paulo Roberto Gonçalves (pro-
fessor)
Benedíto Clóvis da Silva (Car-
teiro)
Bráulio Cardoso de Lima
(Construção Civil)
Sebastião Marçal Sobrinho
(Construção Civil)
Lourdes dos Santos Andrade
(Secretária)
AriAlberti fGráfico)
Antônio Luis de Andrade
Cleber Marcelino de Oliveira
(Vestuário)
Rosa Maria Serra (Professora)
lsaías Santana da Rocha (Cons-

il§ PRIÍ|BIIHIIE§ ilIGIIIIIII§
dade dar nossa constríbui-
çâo ao movimento operário
na perspectiva de foftalecer:
as entidades representativas
dos trabalhadores e, tam-
bé,n, foriar um novo mili-
tante, com uma nova mÍsti-
ca, onde a solidariedade es-
teja sempre presente.

Pensamos, ainda, gue os
grupos de base reafirmam a
construção da i'lgreja dos
Pobres"; uma igreja- com-
prometida com as classes
populares.

Os desafios gue se colo.
cam no momento são o da
consolidação desses grupos,
do seu crescimento e' da
continuidade da reflexão do
especlTico de sua contribui-
çâo para à luta dos trabalha-
dores.

CF91 (Mundo do Trabatho):

A PO conseguiu uma im-
portante vitória ao conquis-
tar o tema da CF gi, que
será sobre o Mundo do Tra-
balho. O grande eixo que
nos.proporciona é de co-
locar o trabalho como es-
sencial e determinante na
vída das peísoas.

Alguns objetivos que se
colocam para nós a partir
dessa prioridade:

Santa Catarina:

Rio de Janeiro:
Minas Gerais:

Espírito Santo:

Goiás:
Alagoas (NE 1):

19 Asstmir a luta dos trabalhadores pela justiça social
como eixo central da evanoelizacão:

*, Comprometer todos na tárefa'de'fazer dos trabalha-
dores, et jeitos de uma história e da sua lqreia:

39 Lqitimdr e fazer crescer a organizaçãó e á tub da
classe trabalhadora ná América Latína;

49 Asstmir e reforçar as ferramenbs coíetivas de organi-
_ zação dos trabalhadores;

59 Fazer crescer a lgreja dos Pobres e dos trabalhadores,
bem como todos os organismos ulesiais lígados aó

- ^ trabalho, espuialmente a PO;
69 Fazer deste momqnto de mobilização, oportunidade
_ le ampliar e fortalecer os grupos ae'naíe ãi iO;F. lmplenlentar nosso procãsso de formação, qi todrs

as instâncias da PO;
& Aprof.undAr as diferentes maneiras de compreender o

que é trabalho;
9 Enfrentar a realidade urbana, na &ta complexidade a

-^ partir das relações de trabalho;
l@ Esclarxer as relações entre'modelo de desenvolvi-

mento, cap ital ismo e meio amb iente.

truçâo Civil)
Waldemai Almeida Lyrio
(Construção Civil)
Maria de Fátima Marques
Lenivaldo Alpino dos Santos
(Ferroviário)

Paraíba (t'JE 1) Sandra de Melo Silva (Secre_

Piauí (NE 2): f'Jjl).,r." cartos Lopes de oli-

ceará (NE 2): filil?JiÍil*o Nepomuceno

Amazonas: lt:Ti1;',#ll, *ro (Garçon)
Rio Grande do Norte: Harotdo Gomes aa Sibá (pe_

troleiro)
A EXECUTIVA NACTONAL ficou assim constitr.rída:

Cícero-Cavalcanti (Ceará, sapateiro - Liberado Nacional
Elena Maria Resende (São'pauto. cóãàrciària) _ [=;
berada Nacional
CeFr Sanson (Paraná, professor) - Liberado Nacional
Oldemar Francisco da Silva
lsaías Santana da Rosa
Pau !o Roberto Goncalves
Lourdes dos Santos Andrade

Padre Assistente: Rogério tgnácio de Almeida Cunha
Bispo Assistente: Em- t99o-- ó: õn]áio'iturm"s



Grupos de Base e à Cam.
panha da Fraternidade de
91, sobre o Mundo do Tra-
balho, foram, depois de lon-
ga discussão, as duas priori-
dades definidas pela 89 As:
sembléia Nacíonal dd Pasto-
ral Operária para os anos de
90 e 91.

O que é uma Prioridade
Nacional?

É uma proposta de traba-
lho que deve ser assurhida
pelo.conjunto ç[e PO em to-
das as suas instâncias, dis-
cussões e atividades. A pr.io-
ridade unifica a açâo de PO;
Durante os próximos dois
anos todos os militantes da
PO- do Brasil irão investir,
com intensidade, na forma-
ção dos grupos de base e na
preparação e desenvolvi-
mento da cF-91.

GRUPOS DE BASE

É o fundamento da PO. É
um espaço privilegiado, on-
de o trabalhador tem condi-
ções de aprofundar a rela-
ção entre fé é vida, e, ao
mesmo tempo, amadurecer
a consciê.ncia de classe. A
PO vem investindo há dois
anos nos grupos de base.
Oueremos com essa priori-

dade dar nossa constríbui-
çâo ao movimento opErário
na perspectiva de fortalecer
as entidades reprdsentativas
dos trabalhadores e, tam-
bé,n, forjar um novo mili-
tante, com uma nova místi-
ca, onde a solidariedade es-
teja sempre presente.

Pensamos, ainda, gue os
grupos de base reafirmam a
construçâo da i'lgreja dos
Pobres"; uma igreja com-
prometida com as classes
populares.

Os desafios que se colo,
cam no momento são o da
consolidação desses grupos,
do seu crescimento e da
continuidade da reflexão do
especlTico de sua contribui-
çâo para à luta dos trabalha-
dores.

C FJ9l (Mundo do Trabalho) :

A PO conseguiu uma im-
portante vitória ao conquis-
tar o tema da CF 91, que
será sobre o Mundo do Tra-
balho. O grande eixo que
nos .proporciona é de co-
locar o trabalho como es-
sencial e determinante na
vida das peisoas.

Alguns objetivos que se
colocam para nós a partir
dessa prioridade:

19 Assmir a luta dos trabalhadores pela justiça social
como eixo central da evangelização:;

?. Comprometer todos na tárefa de fazer dos trabalha-
dores, xt jeitos de uma história e da sua lgreia;

39 Lqitimar e fazer crescer a organização e a luta da
classe trabalhadora nd América Latina;

49 Aswmir e reforçar as ferramentas coletivas de organi-
z ação dos traba I hado res;

5o. Fazer crescer a lgreja dos Pobres e dos trabalhadores,
bem como todõs os organismos etesiaii ligados ao
trabalho, esp*ialmente a PO;

69 Fazer deste momento de mobílízação, oportunidade
_ de ampliar e fortalecer os grupos de' baie àa PO;

P, lmplementar nosso processo de formação, em todas
as instâncias da PO;

& Aprofundar as diferentes maneiras de compreender o
que é trabalho;

9 Enfrentar a realidade urbana, na s.ta complexidade a

- partir das relações de trabalho;
l& Esclarser as relações entre modelo de desenvolvi-

mento, cap ital ismo e meio amb iente.

NOVA COO RDENAçÃO NACI ONAL

"Os membros da Nova Coordenação Nacional da
Pastoral Operária, seus respectivos estados e ativida-
des prof issionais, são os segu intes:

Bio Grande do Sul: Oldemar Francisco da Silva
(Construção Civil)

Santa Catarina:

Paraná:

São Paulo:

Rio de Janeiro:
Minas Gerais:

Espírito Santo:

Goiás:
Alagoas (NE 1):

Paraíba (NE 1)

Piauí (NE 2):

Maristela Maffei (Professora)
Onildo Antônio da Silva (Cons-
trução Civíl)
Paulo Roberto Gonçalves (Pro-
fessor)
Benedito Clóvis da Silva (Car-
teiro)
Bráulio Cardoso de Lima
(Gonstrução Civil)
Sebastião Maçal Sobrínho
(Construçâo Civíl)
Lourdes dos Santos Andrade
(Secretária)
Ari AlbertÍ (Gráfíco)
Antônio Lu is de Andrade
Cleber Marcelino de Oliveira
(Vestuário)
Rosa Maria Serra (Pr:ofessora)
lsaías Santana da Bocha (Cons-
truçâo Civil)
Waldemai Almeida Lyrio
(Construção Civil)
Maria de Fátima Marques
Lenivaldo Alpino dos Santos
(Ferroviário)
Sandra de Melo Silva (Secre-
tária)
Francisco Carlos Lopes de Oli-
veira (Gráfico)

Geará (NE 2): Jurandir Nonato Nepomuceno
(Comerciár,io)

Amazonas: Rau I Alves dos Reis (Garçon)
Rio Grande do Norte: Haroldo Gomes Oa Sifuà (pe-

troleiro)
A EXECUTIVA NACIONAL ficou assim constituída:

Cícero Cavalcanti (Ceará, sapateiro - Liberado Nacional
Elena Maria Resende (São'paulo. Comerciária)-- 

-ii-

berada Nacional
Cesar Sanson (paraná, professor) - Liberado Nacional
Oldemar Francisco da Silva
lsaías Santana da Rosa
Paulo Roberto Gonçalves
Lourdes dos Santos Andrade

Padre Assistente: Rogério lgnácio de Atmeida Cunha
Bispo Assistente: Eni 1990-- ó:ómuáü-ítummes

Diocese de Santo Andrésp
!p í991.- QrAlsético Sândato



PASTORAL OPEBÁRIA

PABA Íll{DE UAI tl PRESIDEI{TE ?
O Projeto Político-Econômico do

Presidente Fernando Gollor é de um
Brasil "moderno e avançado", com
condições de jogar no time dos paí-
ses ricos. O seu Plano atacou o chama-
do capital improdutivo, que rendia mi-
lhões, graças a especulação no merca-
do financeiro. Collor quer promover,
também, uma reforma administrativa
que passa pela redução no número de
ministérios, pela demissão de funcio-
nários e pela privatização de empresas
estatais.

É preciso entender, no entanto, que
o Plano prevê a abertura ainda maior
de nossa economia ao capital estran-
geiro, através de atrativos que vâo des-
de a suspensão das restrições à impor-
tação de produtos, ao fim da reserva
de mercado para as empresas nacio-
naís. Esse processo é conhecido por
"transnacionalizacão da economia".
Portanto, nada de soberania nacional,
que é vista como coisa ultrapassada.
O que interessa é a transformação da
economia brasileira num espaço privi-
legiado para o capital internacional.

A crise çrada na época do Gover-
no Sarney fez com que o capitalismo
se visse numa encruzilhada: ou se mo-
dernizava, ou cresceria às aspirações
pelo .socialismo. Collor tem clareza
disso, pois quase perdeu a eleição para
Lula. E, pois, com profunda consciên-
cia de classe que diz hoje que "esta é
a nossa única chance", e que agora
é "vencer ou vencer". Está colocado,
portanto, um conflito entre o capita-
lismo selvagem e o capítalismo liberal
ou modernizante.

O Plano Brasil Novo é marcada-
mente liberal. Seu lema é "toda força
ao capital privado", aos grandes gru-
pos econômicos e financeiros nacio-
nais e transnacionais. Eles estão acei-
tando, sem rebeldia, o grande confis-
co do superpacote de Collor, porque
sabem que num segundo momento,
vão ganhar.

O caráter recessivo do Plano já é
conhecido. Afetou duramente os sa-
lários, reforçando a política de acha-
tamento levada adiante por Sarney.
Basta dizer que a maior taxa de infla-
ção de nossa história,de84o/o, referen-
te ao período de 15 de Íevereiro a 15
de março, simplesmente não será con-
siderada em sÊu todo, para o reaiuste
dos salários de abril. Além disso, o
Plano já causou milhares de de#mpre-
gos, redução forçada da jornada de
trabalho e, consequentemente, de sa-
lários. Os trabalhadores estão preocu-

pados e já ensaiam manífestacões de
ruas. A CUT (Central Unica dos Tra-
balhadores) não afasta a hipótese da
deflagracão de uma greve geral, caso
não sejam revistos os aspectos reces-
sivos do plano.

O caráter arbitrário e anticonstitu-
cional é outro aspecto do Plano que
causou indignacâo. As medídas provi-
sórias baixadas pelo Executivo afetam
o estado de Direito, isto é, a normali-
dade prevista em lei. Esse fato fez com
que muitos apostassem na decretação
de um Golpe de Estado, que teria co-
mo príncipal atribuição, anular as fun-
ções dos poderes Judiciário e Legisla-
tivo.

Pessimista, o advogado Fábio Kon-
der Comparato declarou que "o gol-
pe pode ocorrer de duas maneiras:
ou pelo modo primitivo da in:erven-
ção militar, ou pela forma teatral do
recurso aos meios de comunicação de
massa". Collor teria preferído, "por
enquanto", essa últíma maneira de
atuar. Faz chantagem do tipo: "ou o
Plano não é mexido ou o país se es-
facela".

* Texto redigido com base no tra-
balho do economista Marcos Arru-
da, do PACS (Políticas Alternativas
Paya o Cone Sul), apresentado na
89 Assembléia Nacional' da Pastoral
Operária, realizada nos dias 24 e25
de março, em Goiânia.

VAO 10 ANOS E O SANGUE DE ROMERO CONTINUA
Já vão 10 anos da morte do arce-

bispo de El Salvador, DOM OSCAR
ARNULFO ROMERO, feito Eucaris-
tia também no altar de El Hospita.li-
to, naquele dia 24 de março de 1980.
E este décimo aniversário de seu mar-
Íftio traz novamente a um primeiro
plano da atualídade esse querido sâ'o
Romero da América, pastor e mártir
nosso, padroeiro de todas as caminha-
das da Libertação, santo de guantos
têm fome e. sede de Justíça.

Por causa deste décimo aniversário
realízamos o ANO INTEBNACIONAL
DE SOLIDARIEDADE COM A AMÉ-
RICA CENTRAL, de_ março de 1989
a março de 1990. A comemoração
do décimo aniversário de Dom Rome-
ro junta-se o décimo aniversário da
vitória do Povo nicaraguense, em ju-
lho de 89 e, no último dia 31 de ja-
neiro, o décimo aniversário do martí-
rio+nassacre de indígenas, campone-
ses, operários e estudantes, na embai-
xada da Espanha na Guatemala.

te na Guatemala, em El Salvador, em
Honduras; a brutal invasão do Pana-
má pelo exército ianque; a crescente
insensibilidade de muitos,na Socieda-
de e na lgreja, frente a essa tragédía
centro-americana, à qual talvez nós
também nos vamos habituando, frios
no amor Íraterno, inertes para a soli-
dariedade ...

Dom Romero conclamava "a todos
os salvadorenhos para que,
diante de tanto sangue inocente, se
comprometam a construir a paz" .

"Seria injusto e deploriável - ad-
vertia oportunissimamente - que pela
íntromissão de potências estrangeiras,
fossem fruàtados os anseios do povo ...,
se reprimisse esse mesmo povo e o im-
pedisse de decidir com.autonomia so-
bre a trajetória econômicopolítica
que dwe sequir nossa pátria".

Os 6 jezuítas e Elba e Celina, mar-
tirizados no dia 16 de novembro do
ano passado, em El Salvador, acorda-
ram momentaneamente a lqreia e o

"São os mesmos que assassinaram a
Dom Bomero e aos quais não bastam
os 70.000 mortos". Foi o próprio
Exército nacional, teve que reconhe-
cer Cristiani, presidente de El Sa'lva- .
dor ...

Esta é a trágica verdade. Mesmo que
nío termine aqui nossa fé, São Rome-
ro disse também: "O sangue é a mais
eloqüente das palavras". O Povo sal-
vadorenho ainda grita: '"El Salvador
vencerá". Ellacuria, o reitor UCA,
mártir conhecido entre milhares de
mártires anônimos, concluia com es-
tas palavras uma palestra sJa sobre o
V Centenário da América Latina:
"Todo o sangue martirial derramado
em El Salvador e por toda a América
Latina, longe de lwar ao esmoreci-
mento e ao desespero, infunde n(ryo
espírito de luta e uma esperança no-
va, no nosso Povo". E "nestesentido",
acrescentava o professor mártir, "so-
mos um continente de Esperança".



O Projeto Político-Econômico do
Presidente Fernando Collor é de um
Brasil "moderno e avançado", com
condições de jogar no time dos paí-
ses ricos. O seu Plano atacou o chama-
do capital improdutivo, que rendia mi-
lhões, graças a especulaçâo no merca-
do financeíro. Collor quer promover,
também, uma reforma administrativa
que passa pela redução no número de
ministérios, pela demissão de funcio-
nários e pela privatização de empresas
estatais.

É preciso entender, no entanto, que
o Plano p"revê a abertura ainda maior
de nossa economia ao capital estran-
geiro, através de atrativos que vâo des-
de a suspensão das restrições à impor-
tação de produtos, ao fim da reserva
de mercado para as empresas nacío-
nais. Esse processo é conhecido por
"transnacionalização da economia".
Portanto, nada de sobêrania nacional,
que é vista como coisa ultrapassada.
O que interessa é a transformaçâo da
economia brasíleira num espaço privi-
legiado para o capital internacional.

A crise gerada na época do Gover-
no Sarney fez com que o capitalismo
se visse numa encruzilhada: ou se mo-
dernizava, ou cresceria às aspirações
pelo socialismo. Collor tem clareza
disso, pois quase perdeu a eleição para
Lula. E, pois, com profunda consciên-
cia de classe que diz hoje que "esta é
a nossa única chance", e que agora
é "vencer ou vencer". Está colocado,
portanto, um conflito entre o capita-
lismo' selvagem e o capitalismo liberal
ou modernizante.

O Plano Brasil Novo é marcada-
mente liberal. Seu lema é "toda força
ao capital privado", aos grandes gru-
pos econômicos e financeiros nacio-
nais e transnacionais. Eles estão acei-
tando, sem rebeldia, o grande confis-
co do superpacote de Collor, porque
sabem que num segundo momento,
vão ganhar.

O caráter recessivo do Plano já é
conhecido. Afetou duramente os sa-
lários, reforçando a política de acha-
tamento levada adiante por Sarney.
Basta dizer que a maior taxa de infla-
ção de nossa história,de84o/o, referen-
te ao período de 15 de fevereiro a 15
de março, simplesmente não será con-
siderada em s€u todo, para o reajuste
dos salários de abril. Além disso, o
Plano já causou milhares de desdmpre-
gos, redução forçada da jornada de
trabalho e, consequentemente, de sa-
lários. Os trabalhadores estão preocu-

pados e já ensaiam manifestações de
ruas. A CUT (Central Unica dos Tra-
balhadores) nâo afasta a hípótese da
deflagracão de uma greve geral, caso
não sejam revístos os aspectos reces-
sivos do plano.

O caráter arbitrário e anticonstitu-
cional é outro aspecto do Plano que
causou indignacão. As medídas provi-
sórias baixadas pelo Executivo afetam
o estado de Direito, ísto é, a normali-
dade prevista em lei. Esse fato fez com
que muitos apostassem na decretação
de um Golpe de Estado, que teria co-
mo principal atribuição, anular as fun-
ções dos poderes Judicíário e Legisla-
tivo.

Pessimista, o advogado Fábio Kon-
der Comparato declarou que "o gol-
pe pode ocorrer de duas maneiras:
ou pelo modo primitivo da inierven-
ção militar, ou pela forma teatral do
recurso aos meios de comunicação de
massa". Collor teria,preferido, "por
enquanto", essa últíma maneira de
atuar. Faz chantagem do tipo: "ou o
Plano não é mexido ou o país se es-
facela".

* Texto redigido com base no tra-
balho do economista Marcos Arru-
da, do PACS (Políticas Alternativas
Paya o Cone Sul), apresentado na
89 Assembléia Nacional' da Pastoral
Operária, realizada nos dias 24 e25
de março, em Goiânia.

VAO 10 A.I\IOS E O SANGUE DE ROMERO CONTINUA
Já vão 10 anos da morte do arce-

bispo de El Salvador, DOM OSCAR
ARNULFO BOMERO, feito Eucaris-
tia também no altar de El Hospita.li-
to, naquele dia 24 de março de 1980.
E este décimo aniversário de seu mar-
tírio traz no/amente a um primeiro
plano da atualidade esse querido são
Romero da América, pastor e mártir
nosso, padroeiro de todas as caminha-
das da Libertação, santo de guantos
têm fome e. sede de Justiça.

Por causa deste décimo aniversário
realizamos o ANO INTERNACIONAL
DÊ SOLIDAR!EDADE COM AAMÉ.
RICA CENTRAL, de- março de 1989
a março de 1990. A comemoração
do décirno aniversário de Dom Rome-
ro junta-se o décimo aniversário da
vitóría do Povo nicaraguense, em ju-
lho de 89 e, no último dia 31 de ja-
neiro, o décimo anÍversário do rnartí-
rio-massacre de indígenas, campone-
ses, operários e estudantes, na embai-
xada da Espanha na Guatemala.

Junta-se muita dor e muito sangue
recentes, em toda a crucificada Amé-
rica Central; muita repressão crescen-

te na Guatemala, em El Salvador, em
Honduras; a brutal invasão do Pana-
má pelo exército ianque; a crescente
insensibilidade de muítos,na Socieda-
de e na lgreja, frente a essa tragédia
centro-americana, à qual talvez nós
também nos vamos habituando, frios"
no amor fraterno, inertes para a soli-
dariedade ...

Dom Romero conclamava "a todos
os salvadorenhos para que,
diante de tanto sangue inocente, se
comprometam a construir a paz" .

"Seria injusto e deplor;ável - ad-
vertia oportunissimamente - que pela
intromissão de pot6ncias estrangeiras,
fossem fru§tados os anseios do povo ...,
se reprimisse esse mesmo povo e o im-
pedisse de decidir com.autonomia so-
bre a trajetória econômico-política
que dwe sequir nossa Dátria".

Os 6 jesuítas e Elba e Celina, mar-
tirizados no dia 16 de novembro do
ano passado, em El Salvador, acorda-
ram momentaneamente a lgreja e o
Mundo. O atual arcebispo de San Sal-
vador, Dom Arturo Rivera y Damas,
assinalou com o dedo os assassinos:

"São os mesmos que assassinaram a

Dom Romero e aos quais não bastam
os 70.000 rnortos". Foi o próprio
Exército nacíonal, teve que reconhe-
cer Cristiani, presidente de El Sa{va- -

dor ...
Esta é a trágica verdade. Mexno que

nío termine aqui nossa fé, São Rome-
ro disse também: "O sangue é a mais
eloqüente das palalras". O Povo sal-
vadorenho ainda grita: "El Safuador
vencerá". Ellacuria, o reitor UCA,
mártir conhecido entre milhares de
mánires anônimos, concluia com es-
tas palavras uma palestra sJa sobre o
V Centenário da América Latina:
"Todo o sangue martirial derramado
em El Salvador e por toda a América
Latina, longe de la/ar ao esmoreci-
mento e ao desespero, infunde novo
espírito de luta e uma esperança no-
va, no nosso Povo". E "nestesentido",
acrescentava o professor mártir, "so-
mos um continente de Esperança".

D. Pedro Caaldáliga
São Félix do Araguaia-MT
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B0r.ETrM itAcl0ilAr ,

Este povo quer viver

snuEçÃo ol MUTHER

IRABATHAIIÍ|RA 1{Íl BFA§II

Sqrc 3:lolo da Íorca detÍabalhorEmuÍEt"do
Íeglstradq dlslrlbuld$ nG setqEs:

a) Sewlços (comêrclC barrcoq dqnêsflca.
serulços soclalq etc) 14 mlthõei

b) Agíorltrra (*saladadas patDelt"s. í4 mt-
lhões anendatáía$ etc) g intihõe§
ObsÊ,§eÍn ccttú as campolesas sem rcmulele
ção qm são mals de 10 mllhóee.

c) lndúsHa (ÉxtlL químtca qráflca metalÍL
glcag commlcaç6es, etc) ZS mllh6es.,

soiros rs.s rllx6es DE TRABALnAD(>
RAS (Oflclal[lcttre)

srtÁntos
Brutal dlscrímlnação Paa o ÍÍEsmo trebalhoo salárlo ê 60"/. rÍtanor em relação ao dó

homem. 58o/o das tabalhadoos gartum de 0
a 1 salárlo mÍnlmo (malorla lz ;llh6es)

DIREITOS TRABALHISTAS

- í20 dlas de llcença matfrrldade;
- oeches[
- Recoí$eclmênto do fabalho dorÍÉsilcd

. - Homeírs e rnulhere sâo lguals em dlrettê
e obdgaçôes.

coxotções DE TBABALI(,

- Dlalamente areaçade, tumlltEdas, vlolentr
das em ncso§-porcos dlrcltos egreAiaas pela
tortra das váiías lofiada$

C!'LTURA TACHISTA

RttlEltilltll E REStSIlltll0

â partlr das próprlas mulheres que se pêF
guilam;

'A quem lnteressa esta domlnação e o(plo
r*áo?

Ao slsbma de moÍte. o caDltrtlsmo
- Que tal tentarmos calêular sálárlos e lndentza-

çoes atasadas pelo nGsotrabalho domésilco,
oue:' a) Não é recathecldo como tÍabalhê lncluslvepor multmtes, ê poÍ Isso não é rcmúeradob) E barrteador dos salárla das Íamíllas
na rÍEdlda que é trabalho de mânter otrtras ÍorcaÉ
de tlaba,ho,-ÍEcêss*las à produ@o.

c) Cmsatlvo, repetlthro. óue cúsa entrê outresderc6 proflssloirals: rcirmatlsmc. dest lo dê
coluna, dlsúblc no comcão

-QBS: Sem "calcrJarl os'danos aíetlvc e psF
col6olcoe-

;PeÍtlclprndo G Prrttcilde É a oarilr
desta rcâlldaarê que (honens e mulhercsl ileve
mos atlãr com lntencldade e lucldez na'-CF-gO

ArEilçÃl! lilrÍIRME ÂrEiloÃl!

íO EN@NTRO FEMINISTA NACIONAL
Acontecerá de 14 a 17 de sêtembro
tocal Bertloga-SP (SESC)
E espendo gEnde partlclpaÉo de slndlcallstas
lnscrlçós e contatos Unlão de Mullrercs de Sáo
Paulo
Rua Coração da EuDpa, 1395 - SP - 01314
Iel. (011) 3623.57
E lmportmte a conflbulção das Írulheês tEbâ.
llEdoras cornprdnetldas com um Proleto polítlco
populaÍ e soclallstal

1'.^Ellc3-ryr1o__IlgtgNAL DE MULHERES DA

2.O RÍIMABIA

IIÍI IRABATHAIIÍ|R
"MARIA, M[.:LHFR sirnples e po-

bre de Nazaré
Mãe do Senhct da Victa

MULHER FORTF QUF TFVF
FÉ,
rnesn'o diante da üo-
lência e da rnorte acor,-
panhando o teu filho
até a cruz.

NóS, trabalhadores (as) deste
in'enso Brasil, construtoÍe s

das riquezas desta nação,
continuan'os corn forne; ex-
plorados: sern casa, serr ter-
Ía paÍa plantar, perseguidos
e assassinados no catr.po e
na cidade.

No dia 7 de setembro, dia da "In-
dependência" varrcs pedir a
Maria para acarpanhar este
povo que quer viver.
Anin,ar a nossa carninhada de
condenados a n'orte; pela falta
de pão, salário digno e nelho-
res condições de trabalho, e a
violência clos grandes!

Auu,enta a nossa fé na luta pela
vida e pela nova socie-
dade. Fortalece nossa
esperança de que atra-
vés destas cÍuzes espa-
Ihadas pelo carrinho da
nossa história, ESTA-
MOS CCNSTRUINDO
A RESSUSRRETÇÁO!

Lr,esn oE trrotÊlrcf
G-f),r..r:aa
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I.O RÍ|MARIA

IIÍl TRABAIHAIIÍ|R
"MARIA, M[-:LHFR simples e po-

bre de Nazaré
Mãe do Senhd da Victa

MULHER FCRTF QUF TFVF
FÉ,
mesno diante da vio-
Iência e da rrorte acoir,-
panhando o teu filho
até a ctuz.

trlóS, trabalhadores (as) deste
irnenso Brasil, construtore s

das riquezas desta nação,
continuarnos colr forne; ex-
plorados: serp casa, senr ter-
Ía paÍa plantar, perseguidos
e assassinados no campo e
na cidade.

No dia 7 de seternbro, dia da "In-
dependência" vatrcs pedir a
Maria para acorrpanbar este
povo que quer viver.
Anirnar a nossa carrinhada de
condenados a rnc,rte; pla falta
de pão, salário digno e rrelho-
res condições de trabalho, e a
violência clos grandes!

Auu.enta a Dossa fé na luta pela
vida e pela nova socie-
dade. Fortalece nossa
esperança de que atra-
vés destas cruzes espa-
lhadas pelo carrinho da
nossa história, RSTA-
MOS CCNSTR UINDO
A RESSUSRRETÇÁO!
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CAMPANHA DA

RtF[Eltlilt0 E Rtst$tltll0

I partlr dâs próprlas mulheres que sê peF
outtâ Ín:* "A quem lnteressa esta domlnação e e,(plo
r*âo?

Ao stsÉma dê moÍte. o caDlt llsmo.
Ouê tal tentamos caléular sálárlos e lndenlza-

çês aüasadas pelo ncsotrebalho doméstlco,
oue:' 3) Não é rêcfihecldo como tmbalho' lncluslrrcpoÍ mlrÍtmtes, e pc lsso não é rcmdprado

b) E barrtê.dor dos salárla das famíllas-
na rpdlda que é trabalho de manter or.rtas Íorcai
dê tEbalho. recesslLlas à orodudo.

c) Cansatlvq repetltlvo. óue caüsa entrc outras
deneas proÍlssloinls reúniatlsmG. dewlo dê
colunà. d[str]blc no ccacão

.OBS: Sêm "calcrlaf' os danos aÍêilvc e psl-
colblco-s-

o-Partlctprndo c pr.ilcüdo- É a oartlr
desta rcalldaale que (hqnens e mulheresl itane
mos atuar com lÍitenildade e lucldez na'-CF.gO

ArEiloÃl! lilrllntrtE Arril0Ãll

íO EN@NTRO FEM]NISTA NACIONAL
Acmtêcerá de 14 a 17 de setembrc
t@a[ Bertloga-SP (SESC)
Ê esperado gÍandê pârtlclpa$o de slndlcallstas
lrscrlçôes e contatcs Unlão de Mulheres de São
Paulo
Rua Conção da Europan í395 - SP - 013í4
Tel. (0í1) 3623.67
É tmpoáarte a contrlbulção das rrulhercs tnbe
llEdolas coíÍ'rpÍdnetldas com um Proiêto polítlco
popular e soclallstal

í. ENCONTRO NACIoi.IAL DE MULHEBES DA
PASToRAL openÁnn

Data 30 dê sêtembro e íô dê otlubÍo
PtêpaÉÉC! Âcelee a dlsc{ssão nc Íeglonals
ê estados soble a "OuesÉo da MulheÍ ê a Campa-
nha da FEtemldade lggc

SIIUACAÍ| llA IIUIHEB

IRABAIHAIIIIBA l|Íl BRASIT

SqrG «)o/o da forca detrabalhorêrÍrrÍEt"do
reglstradq dlslrlbuldas nG sêtorEs:

a) SêtTlçGB (comérclq baÍEos. dfiiêsttcc.
sewlços soclalq e{c) í4 mllhóei.

b) Agrloiltúa (assaladada$ Darceftas. Í4 ml.
lhões arendatádq ete) 3 inlihões
Ob$,§em ccttt as camp(nêsas sem lemurcrà
ção qtE são mals dê t0 mlthões.

c) lndúsüfa (t{!xtll, químlcq gráíca, metattL
glcaq comhlcaçúes, etc) 2r5 mllhh,
soMos ts"s rllrôes DE TRABALIÀDG
RAS (Ollclalmclrte)

setÁRrcs

Bnrtal dlscdmlnação Paa o ÍlEsmo fabalho.o salárlo ê 60"/" rnenor em relação ao dó
homem. 58o/o das üabalhadoas ga*nm de 0
a í salárlo mlnlmo (malorl8 í7 ;lh6es)

DIBEITOS TRABALHISTAS

- 120 dlas de llcença mateÍnldade;
- Oêches;
- Recor$eclmento do trabalho donÉstlco;

. - Hom,eíÉ e mulhercs são lguals em dlnlté
e obdgaçóes

corotções DE TRABALno

Dlülameíte ameaçad6 tümllhadaq vlotenia.
gag em lcsç-purcos dlrcltos Agêdldas pela
tortlla das várlas lorEda$

C!'LTURA TACHISTA

Orr ln,lda a seledade de dlstortões. olç
conceltoq dlscrlmhrclhs âs rnrltcrcs.' néóqr.
sável pc danlna ê denomlrlâr as mutríerç
como'colsaobletot ao lntelo dlsp6 dos ho
men$ da ppduçqq da-moÍid D,escalíável atb.
mlss4 passh4 dependêntq-
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APO
nos

MACAPÃ - A Pastoral Operária
do Amapá está elaborando uma carti-
lha sobre os direitos dos trabalha-
dores na atual Constituiçáo. Díreitos
sindicais e de greve; e direitos sociais
do cidadão. O subsídio procurará
corrparar esses direitos corn os já
garantkJos na Declaração Universal
dos Direitos Hurnanos, e apresentar
os instrumentos que podem ser usa-
dos pelos trabalhadores, para que
seus direitos saiam do papel e pas-
sern para a vida prática. (Boletim PO
lnforma no 7 - Junho 89).

BIO DE JANEIBO-Nos dias 1"

e 2 de julho, a Pastoral do Trabalha-
dor realizou o seu retiro anual corn
37 pessoas. O terna central do En-
contro, que teve a assessoria do Pe.
Bernardo Lestienne, foi sobre "Jesus
e a Vida do Trabalhador. (Testernu-
nho - Julho 89).

Nota da Bedação: A partir desse nú-
rrero, passareÍT'os a publicar resu-
rnos de Boletins, cartas e relatórios
de encontros dos estados e dioceses,
que chagaren, ao Secretariado Nacio-
nal.
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Betinho e Zé Albino no PaínelAssemhléia da P0

sera em março
Já foi rnarcada a data da nossa As-

sernbléia Nacional. Será nos dias 23,

24 e 25 de n,arço de 199o. O local está

paÍa ser confirnnado, mas desde já, os

,estados deverr iniciar a preparação,
das assenbléias estaduais. Nos próxi-
mos núrreros do Boletir Nacional
daremos n'aiores inforrnações.

BOLETIM NACIONAL DA PASTO-
RAL OPERARIA
Jornalista Responsável: Artur Mes-
sias (MT 17.940)
Conselho de Redaçáo: Dari Krein,
Elena M. Rezende, Enock Araújo, Pe.
Bernardo, Artur Messias e Pe. Ro-
gério A. Cunha.
Conselho Editorial: Coordenaçáo
Nacional da Pastoral Operária.
Difusáo e Publicidade: Elena M. Re-
zende e Jane Marangoni

Assinatura Anual - NCz$ 2,00
(Participantes de Grupo de Base)
Assinatura de Apoio - NCz$ 3,00

Envie sua contribuiçáo para:
SECRETARIADO NACiONAL
DA PASTORAL OPERAHiA

Tipos de violência
aé assunto de Painel

Cerca de 250 pessoas participaram 66 Pai.

nel do 7.o Encontro lntereclesial de Base
(CEBs), realizado na Diocese de Duque de Ca-

xias (RJ) que debateu sobre "os Cristâos e o
ConÍlito na Relação de Trabalho". Organizado
pela Pastoral Operária Nacional, juntamente
com a Coordenação do Encontro de CEBs,
o Painel contou com Dom Valdir Calheiros,
Bispo de Volta Redonda; Vicentinho, Presiden-
te do Sindicato dos Metalúrgicos de Sâo Ber-
nardo do Campo e Diadema (§P); Frei Betto,
Assessor da P3516ys; Operária; e de Herbert Jo-
sé de Souza, o Betinho, sociólogo do IBASE
(lnstituto Brasileiro de Análise Social e Eco-
nômico).

Para Vicentinho existem diversos tipos de

violência sendo praticada contra os trabalha-
dores. "A violência nâo se dá apenas na greve.

Ao entrar nas fábricas, percebemos que os
patrões deixaram de investir na qualidade do
trabalho", justifica ao lembrar que "não bas-

ta mais brigar isolado, é preciso combater
ledo o tipo de violência".

Concordando com Vicentinho, Frei Betto
divulgou dados do próprio Ministério do Tra-
balho e da Previdência Social - "preferiu usar

as estatísticas oficiais para nâo ser acusado de

O sociólogo Betinho, autor do polêmico
artigo de jornal que alertava para a irrespon-
sabilidade de algumas greves, assumiu a f igura
de "advogado do diabo", e disse para pole-
mizar "O papel da classe operária nâo é de
fazer greve corporativa, mas política. A tare-
fa de construir uma nova sociedade nâo é

das classes dominantes. Temos que aceitar a

responsabilidade, além do trabalho, além da
opressão, de construir uma Nova Sociedade".

A problemática, da violência contra o
trabalhador foi amplamente abordada, tam-
bém, pela exposiÇão, por D. Valdir Calheiros,
do conflito entre o exército e trabalhadores
da Companhia Siderúr.gica Nacional (CSN). D.
Valdir. que acompanhou passo a passo os

fatos de novembro do ano passado, responsá-
veis pelo assassinato dos metalúrgicos Willian,
Barroso e Valmir, nâo tem dúvida sobre o pa-
pel da lgreja diante dessas situações: ,'A lgreja
da Base vai lutar e ser fiel ao processo de
transformaçâo".

No início do painel foiexibido trechos do
vídeo sobre Volta Redonda, que está sendo
produzido pela Equipe do lser-Vídeo, a pedi-
do da Diocese daquele Município. A media-
çâo entre os quatro debatedores ficou a cargo
do Companheiro José Albino, membro da
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Tipos de violência
é assunto de Painel

Cerca de 250 pessoas participaram 6s Pai-

nel do 7.o Encontro lntereclesial de Base

(CEBs), realizado na Diocese de Duque de Ca-

xias (RJ) que debateu sobre "os Cristâos e o
Conflito na Relação de Trabalho". Organizado
pela Pastoral Operária Nacional, juntamente

com a Coordenação do Encontro de CEBs,
o Painel contou com Dom Valdir Calheiros,
Bispo de Volta Redonda; Vicentinho, Presiden-

te do Sindicato dos Metalúrgicos de Sâo Ber-
nardo do Campo e Diadema (§P); Frei Betto,
Assessor da Pastoral Operária; e de Herbert Jo-
sé de Souza, o Betinho. sociólogo do IBASE
(lnstituto Brasileiro de Anállse Social e Eco-
nômico).

Para Vicentinho existem diversos tipos de

violência sendo praticada contra os trabalha-
dores. "A yi6l§ncia não se dá apenas na greve.

Ao entrar nas Íábricas, percebemos que os

patrôes deixaram de investir na qualidade do
trabalho", justifica ao lembrar que "não bas-

ta mais brigar isolado, é preciso combater
todo o tipo de violência".

Concordando com Vicentinho, Frei Betto
divulgou dados do próprio Ministério do Tra-
balho e da Previdência Social - "preferiu usar

as estatísticas oficiais para nâo ser acusado de
sectário", disse - que dâo conta de uma alar-
mante situação. Somente no ano de 1987 teria
ocorrido 1,2 milhôes de acidentes de trabalher
no Brasil. Em 10 anos (de 1977.a 1987)50.486
pessoas morreram nesses acidentes.

O sociólogo Betinho, autor do polêmico
artigo de jornal que alertava para a irrespon-
sabilidade de algumas greves, assumiu a f igura
de "advogado do diabo", e disse para pole-
mizar: "O papel da classe operária nâo é de
fazer greve corporativa, mas política. A tare-
fa de construir uma nova sociedade nâo é

das classes dominantes. Temos que aceitar a

responsabilidade, além do trabalho, além da
opressão, de construir uma Nova Sociedade".

A problemática, da violência contra o
trabalhador foi amplamente abordada, tam-
bém, pela exposição, por D. Valdir Calheiros,
do conflito entre o exército e trabalhadores
da Companhia Siderúr.gica Nacional (CSN). D.
Valdir, que acompanhou passo a passo os

fatos de novembro do ano passado, responsá-
veis pelo assassinato dos metalúrgicos Willian,
Barroso e Valmir, nâo tem dúvida sobre o pa-
pel da lgreja diante dessas situações: "A lgreja
da Base vai lutar e ser fiel ao processo de
transformaçâo".

No início do painel foiexibido trechos do
vídeo sobre Volta Redonda, que está sendo
produzido pela Equipe do lser-Vídeo, a pedi-
do da Diocese daquele Município. A media-

ção entre os quatro debatedores ficou a cargo
do Companheiro José Albino, membro da
Coordenação Nacional da Pastoral Operá-
ria.* OBS: No prcíximo número do Boletim
Nacional, a PO apresentará um artigo sobre o
7.o lntereclasial de CEBs.
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Fal ta de Política prej udica salário
Com uma inflação insuportável para. os

trabalhadores, o Brasil ficou sem polrtica
salarial dã metade de janeiro até o final de
junho. Grave irresponsabilidade de um
governo desacreditadol No dia 27 de junho,
não se sabia, ainda, qual seria o salário-mr-
nimo do mês, e muitos trabalhadores
acabaram recebendo NCz$ 82,00, porque o
Presidente Samey não aceitou a proposta do
Congresso Nacional de elevar o mtnimo para

NC.z$ 120.00. Quem é o ladrão?

No final, o Congresso impôs o novo valor,
contra a vontade do presidente. Mas, como
recuperar o dinheiro devido e atrasado do
mês de junho. A Ministra do Trabalho, Doro-
théia Werneck, enrolada, acha que é só atra-

vés de processos na Justiça do Trabalho, e

não nas negociações coletivasl Mas como mi-
lhões de brasileiros vão constituir um proces-

so? Será que a Ministra não conhece o nosso

Brasil?
Sem inflação a nova lei salarial seria ino-

fensiva. Com inflação, essa lei achata os sa-

lários da maioria. pois acompanharão a'infla-

ção, só que com atraso.
Para recompor os saláriôs mais baixos é

necessário uma outra polrtica salarial que en-

carasse o corporativismo dos.salários mais
altos. Será que essa nova polrtica melhorou
mesmo a situação? Parece que sim, se consi-
derarmos os últimos meses. Mas os números
mostram que o poder de compra real do salá-

no mínimo de agosto (NCz$ 192.00t e

apenas igual ao de dezembro de 1988, isto é,

de antes do Plano Verão (Plano Ladrão). Não

PT
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houve recuperação neúuma da perda de 4l%a
49%, segundo as categorias, entre o Plano

Cruzado. de fevereiro de 86. e o Plano Ve-
rão, de janeiro de 89.

E não vamos nos esquecer que o conjunto
da massa trabalhadora no Brasil, quer dizer o
conjunto de todos os salários. e menor do que
os juros e a correção monetária da Drvida Pú-

n )i

Pe. Bemardo Lestienne
Rio de Janeiro

blica paga peio Governo aos seus credores in
ternos. Isso para lembrar que não sáo os nos
sos baixíssimos salários que geram a infla
ção.

Lei de Greve precisa ser ampliada
Pouco se falou até agora sobre a Lei de

Greve aprovada dia 22 de junho pelo Con-
gresso Nacional. E um texto.breve. Vale a
pena tê-lo e estudá-lo nos nossos grupos de
base.

A Constituição assegura o direito de greve.
Isso foi uma grande vitória dos trabalhadores.
A nova Lei vem regulamentar esse direito
fundamental. Uma outra Lei regulamentará
esse mesmo direito para os funcionários pú-
blicos.

Junto com outras entidades ligadas aos
trabalhadores, a CUT (Central Unica dos Tra-
balhadores), chegou a apresentar uma
proposta de Lei Bastante aberta. Entretanto,
o Congresso votou outra de caráter rostritivo,
que dificulta o exercrcio da greve. Paulo
Paim, deputado federal (PT-RS) acha que
"essa lei é pior que a do tempo da Ditadura
Militar". Por que essa opinião, que
certamente não é de todos os membros da di-
reção da CUT?

E que a listagem dos serviços êssenciais,
onde a possibilidade de fazer greve é bastante
complicada, é muito abrangente. Também
porque a comunicação antecipada d4 greve
(48h ou 72h'S abre campo para retaliações
dentro da empresa. E a lei é muito vaga sobre
quem fica com a responsabilidade dos delitos
nraficados rlrrrante â qreve Os nntrôes node-

Uma lei é urgente enquanto não houver
nrrfrq Dnr iccn cemnre É nrnrricÁrio flpna-.t-

portante se mobilizar para que a Lei que re
orrlqmenÍqrá q oiêvê 6ârâ 

^§ 
frrnninnárinc nri



Com uma inflação insuportável para os

trabalhadores, o Brasil ficou sem polrtica
salarial dã metade de janeiro até o final de
junho. Grave irresponsabilidade de um
governo desacreditado! No dia 27 de junho,
não se sabia, ainda, qual seria o salário-mr-
nimo do mês, e muitqs trúalhadores
acabaram recebendo NCz$ 82,00, porque o
Presidente Samey não aceitou a proposta do
Congresso Nacional de elevar o mrnimo para
NCp$ 120.00. Quem é o ladrão?

No final, o Congresso impôs o novo valor,
contra a vontade do presidente. Mas, como
recuperar o dinheiro devido e atrasado do
mês de junho. A Ministra do Trabalho, Doro-
théia Wemeck, enrolada, acha que é só atra-

vés de processos na Justiça do Trabalho, e

náo nas negociações coletivas! Mas como mi-
lhões de brasileiros vão constituir um proces-

so? Será que a Ministra náo conhece o nosso

Brasil?
Sem inflaçáo a nova lei salarial seria ino-

fensiva. Com inflação, essa lei achata os sa-

lários da maioria. pois acompanharão a'infla-

çâo, só que com atraso.
Para recompor os saláriôs mais baixos é

necessário uma outra polrtica salarial que en-

carasse o corporativismo dos. salários mais
altos. Será que essa nova polrtica melhorou
mesmo a situação? Parece que sim, se consi-
derarmos os últimos meses. Mas os números

mostram que o poder de compra real do salá-

no mínimo de as.osto (NCz$ 192.00) e

apenas igual ao deãezembro de 1988, isto e,

de antes do Plano Veráo (Plano Ladráo)' Não

houve recuperação neúuma da perda de 4lVo
49%, segundo as categorias, entre o Plano

Cruzado, de fevereiro de 86, e o Plano Ve-
ráo, de janeiro de 89.

E não vamos nos esquecer que o conjunto
da massa trabalhadora no Brasil, quer dizer o
conjunto de todos os salários. é menor do que
os juros e a correção monetária da Drvida Pú-

blica paga peio Govemo aos seus credores in
ternos. Isso para lembrar que não são os nos
sos baixíssimos salários que geram a infla
ção.
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Pe. Bernardo Lestienne
Rio de Janeiro

Lei de Greve precisa ser ampliada
Pouco se falou até agora sobre a Lei de

Greve aprovada dia 22 de junho pelo Con-
_qresso Nacional. E um texto.breve. Vale a
pena tê-lo e estudá-lo nos nossos grupos de
base.

A Constituição assegura o direito de greve.
Isso foi uma grande vitória dos trabalhadores.
A nova Lei vem regulamentar esse direito
fundamental. Uma outra Lei regulamentará
esse mesmo direito para os funcionários pú-
blicos.

Junto com outras entidades ligadas aos
trabalhadores, a CUT (Central Unica dos Tra-
balhadores), chegou a apresentar uma
proposta de Lei Bastante aberta. Entretanto,
o Congresso votou outr.a de caráter rostritivo,
que dificulta o exercrcio da greve. Paulo
Paim, deputado federal (PT-RS) acha que
"essa lei é pior que a do tempo da Ditadura
Militar". Por que essa opinião, que
certamente não é de todos os membros da di-
reção da CUT?

E que a listagem dos serviços êssenciais,
onde a possibilidade de fazer greve é bastante
complicada, é muito abrangente. Também
porque a comunicação antecipada d4 greve
(48h ou 12h) abre czrmpo para retaliações
dentro da empresa. E a lei é muito vaga sgbre
quem fica com a responsabilidade dos delitos
praticados durante a greve. Os patrões pode-
riam acusar os sindicatos.

Nada diz sobre piquetes ou ocupação de
fábrica e isso é muito importante. Não proi-
bindo, deixa a possibilidade de fazê-lo.

Uma lei é urgente enquanto não houver
outra. Por isso sempre é provisória. Depende
da correlação de forças, da organização e das
lutas dos trabalhadores para transformaÍ essa
lei de greve, e impor uma outra mais favorá-
vel a Classe Trabalhadora. Além disso, é im-

portante se mobilizar para que a Lei que re
gulamentará a greve para ôs funcionários pú
blicos, seja favoúvel.

A greve, que tem que ficar ligada a pútic
de negociação, continua sendo a principa
arma dos trabalhadores,
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Illossa História: "0 migrante Santo"
Santo Dias da Silva nasceu e se cnou em

Terra Roxa, interior de São Paulo, localizada
na área de influência de Araraquara. Família
de colonos enfrentou o duro processo da cha-
mada "modornização" das relações no
campo. O interior de São Paulo está hoje
'modernizado', ou seja, mecanizado e rico
como sempre foi. A região hoje está domi-
nada,pela cana e pela laranja, produtos vitais
no processo de acumulação de capital. A pro-
dução de laranja está quase que toda ela vol-
tada para a industrialização do produto para a
exportação e geração de dólares. A regiáo é

hoje uma potência econômica que produz ca-
da vez mais indústrias e pesquisa; a renda
per-capita do interior paulista é de US$
3.770, o dobro do restante do Brasil.

Mas o custo social foi e continua sendo de-
sumanizante. Santo Dias da Silva foi mais
uma vítima desse custo social. Colonos se

tornaram boias-frias, jogados para as beiras
de inúmeras pequenas cidades; Terra Roxa é
uma delas. Impossibilitado de continuar na
terra com a. qual tinha uma ligaçáo direta e

aprendeu a aÍnar, Santo preferiu tentar a sorte
em Sao Paulo.

Cada ano que passa a situação do povo
brasileiro está péssima e com tendência a

piorar. E, nós, como Pastoral Operária, par-
tindo de uma visão sócio-econômica,
queremos caminhar com os trabalhadores, e

como lgreja, assumir o seu papel evangélico,
pois. Jesus veio para libeitar o seu povo (Lc

4,18).
A nossa realidade de Rondônia não difere

desse "Brasilzinho que está por aí"; levado a

breca. Para se ter uma idéia, em um Seminá-
r'io de Médicos de Rondônia, realizado este
ano, ç declaração final do encontro foi de que
a "saúde de Rondônia está em coma". Como
é que fica o trabalhador, quando se tem o di-
reito a saúde assegurada na Nova Constitui-
çâo, mas na realidade do dia-a-dia esse

direito é violado?
Outra dificuldade que encontramos é que

os operários são lavradores que foram obri-
gados a deixar o campo, devido a falta de
polrtica agrícola, de transportes, de estrada e
de'muitas outras coisas.

Com isso são obrigados a virem'a cidade
buscar meios de sobrevivência. (...) Tem
agricultor que perdeu tudo, gastou o que não
tinha em chnicas particulares para se curar de
malária. O hospital do govemo não atende,
sendo a única solução, vender sua terrinha,
seu meio de subsistência, para pagar o
hospital e quando não, a funerária.

O lavrador acaba sendo operário por acaso,
mas sua cabeça está na roça, ar fica difrcil a
organização, ele não se identifica com a clas-
se.

Refletindo o salmo 137, frz a seguinte
adaptação do lavrador "casualmente operá-
rio".

"Nas beiras das estradas, nesta terra, nos
assentamos chorando. Lembrando de nossas

A Zona Sul da Cidade concentra a maior
parte das fábricas do parque industrial paulis-
tano. O migrante Santo Dias da Silva não es-

Numa terra que se diz nossa. maq não temos

nem mesmo o pão?

Ainda nos pede: rezem, entreguem nas mãos

de Deus; é vontade delel
Nós, porém, vÍunos nos organizar e reivindi-
car nossos direitos;
lutar por um mundo mais justo e fraterno.
Como cantar hinos de vitória em terras

estrangeiras?
Como tocar frente cercas de arame farpado?

Como poderemos cantar em terra alienada?

Como cantar salmos junto ao opressor?

Como admirar palácios ao lado de favelas?

capou do mesmo destino'de centenas de
milhares de outros desenraizados e despossuí-
dos do país. Em Sâo Paulo, Santo pássou a
morar na área da Vila Remo, bem além do
Rio Pinheiros. Naquela época a região se as-
semelhava a um enorne .acÍunpuunento de
mão-de-obra, cada um buscando alguma es-
pecialização para competir melhor. Sem falar
na'constante peregrinação de porta em porta
de fábrica, buscando aqui e ali uma forma de
sobrevivência, lutando para não ter o salário
rebaixado.

O processo de adaptação do campo para a

cidade foi lento e penoso para o Santo Dias.
O ritmo de vida não obedecia o ritmo da na-
tureza a qual Santo estava acostumado. As
condições de vida no campo, apesar da opres-
são econômica, eÍa mais saudável do que na
periferia da Zona Sul de São Pau-lo. Aqui, o
ônibus e a escola ficavam longe; a rua princi-
pal do bairro não tinha asfalto.'As lutas ime-
diatas se davam ali.

Nesse aprendizado, Santo foi percebendo
ter muito jeito para somar e organizar as ne-
cessidades sentidas por todos no bairro.

0 "0perário Gasual"de Rondônia
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Que minha língua se cole ao ladar, se a mi
nha alegria pela vitória não for a maior da
alegrias.
O filhos da Burguesia, devastador e opressol
Feliz aquele que te retribuir o mel que no
fizeste e te purificar no sangue daqueles qu
derramaram seu sangue. O sangue opeúri,
de Santo Dias, Chico Mendes, Margarida A1
ves, Pe. Ezequiel e tantos outros.
As nossas lágrimas esÍão se tornando vida
vida que será vida para todo o povo de Ron
dônia, da Amazônia, do Brasil.
F.nÍão teremoq rm nôwô liherfqrln



Santo Dias da Silva nasceu e se criou em
Terra Roxa, interior de São Paulo, localizada
na área de influência de Araraquara. Família
de colonos enfrentou o duro processo da cha-
mada "modernização" das relações no
campo. O interior de Sáo Paulo está hoje
'modemizado', ou seja, mecanizado e rico
como sempre foi. A região hoje está domi-
nada,pela cana e pela laranja, produtos vitais
no processo de acumulação de capital. A pro-
dução de laranja está quase que toda ela vol-
tada para a industrialização do produto para a
exportação e geração de dólares. A região é

hoje uma potência econômica que produz ca-
da vez mais indústrias e pesquisa; a renda
per-capita do interior paulista é de US$
3.770. o dobro do restante do Brasil.

Mas o custo social foi e continua sendo de-
sumanizante. Santo Dias da Silva foi mais
uma vítima desse custo social. Colonos se

tornaram boias-frias, jogados para as beiras
de inúmeras pequenas cidades; Terra Roxa é
uma delas. Impossibilitado de continuar na
terra com a.qual tinha uma ligação direta e

aprendeu a amar, Santo preferiu tentar a sorte
em Sao Paulo.

ry--*-_ -*

A Zona Sul da Cidade concentra a maior
parte das fábricas do parque industrial paulis-
tano. O migrante Santo Dias da Silva não es-

capou do mesmo destino'de centenas de
milhares de outros desenraizados e despossuí-
dos do país. Em São Paulo, Santo pássou a
morar na área da Vila Remo, bem além do
Rio Pinheiros. Naquela época a região se as-
semelhava a um enoÍrne .acampÍrmento de
mão-de-obra, cada um buscando alguma es-
pecialização para competir melhor. Sem falar
na'constante peregrinação de porta em porta
de fábrica, buscando aqui e ali uma forma de
sobrevivência, lutando para náo ter o salário
rebaixado.

O processo de adaptação do campo para a

cidade foi lento e penoso para o Santo Dias.
O ritmo de vida não obedecia o ritmo da na-
tureza a qual Santo estava acostumado. As
condições de vida no campo, apesar da opres-
são econômica, eÍa mais saudável do que na
periferia da Zona Sul de São Paulo. Aqui, o
ônibus e a escola ficavam longe; a rua princi-
pal do bairro não tinha asfalto.'As lutas ime-
diatas se davam ali.

Nesse aprendizado, Santo foi percebendo
ter muito jeito para somar e organizar as ne-
cessidades sentidas por todos no bairro.

0 "0peráno Casual"de Rondônia
Cada ano que passa a situação do povo

brasileiro está péssima e com tendência a

piorar. E, nós, como Pastoral Opeúria, par-
tindo de uma visão sócio-econômica,
queremos caminhar com os trabalhadores, e

como lgreja, assumir o seu papel evangélico,
pois. Jesus veio.para libeitar o seu povo (Lc
4,18).

A nossa realidade de Rondônia não difere
desse "Brasilzinho que está por aí"; levado a

breca. Para se ter uma idéia, em um Seminá-
r-io de Médicos de Rondônia, realizado este
ano, g declaração final do encontro foi de que
a "saúde de Rondônia está em coma". Como
é que fica o trabalhador, quando se tem o di-
reito,a saúde assegurada na Nova Constitui-
çâo, mas na realidade do dia-a-dia esse

direito é violado?
Outra dificuldade que encontramos é que

os operários são lavradores que foram obri-
gados a dejxar o cíunpo. devido a falta de
polrtica agrícola. de transportes, de estrada e
de'muitas outras coisas.

Com isso são obrigados a virem'a cidade
buscar meios de sobrevivência. (...) Tem
agricultor que perdeu tudo, gastou o que não
tinha em chnicas particulares para se curar de
malária. O hospital do governo não atende,
sendo a única solução, vender sua terrinha,
seu meio de subsistência, para pagar o
hospital e quando não, a funerária.

O lavrador acaba sendo openirio por acaso,
mas sua cabeça está na roça, al fica diflcil a
organização, ele não se identifica com a clas-
se.

Refletindo o salmo 137, frz a seguinte
adaptação do lavrador "casualmente operá-
rio".

"Nas beiras das estradas, nesta terra, nos
assentamos chorando. Lembrando de nossas
terras que foram entregues a preço de
banana. Não tivemos oportunidade para nela
trabalhar.
Penduramos nossa viola! Como havemos de
cantar e nos alegrar?
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Numa terra que se diz nossa, mas não temos

nem mesmo o pão?
Ainda nos pede: rezem. entreguem nas mãos

de Deus: é vontade dele!
Nós, porém, vamos nos organizar e reivindi-
car nossos direitos;
lutar por um mundo mais justo e fraterno.
Como cantar hinos de vitória em teÍras

estrangeiras?
Como tocar frente cercas de arame farpado?

Como poderemos cantar em terra alienada?

Como cantar salmos junto ao opressor?

Como admirar palácios ao lado de favelas?
Não aguentamos mais Senhor, basta!
Hoje sou operário, a situaçáo assim me fez
nesta terra de migrantes. Contra patrÕes ex-
ploradores, livrai-nos Senhor.
E se de ti me esquecer, que resseque a minha

mão.

Que miúa língua se cole ao ladar, se a mi
nha alegria pela vitória não for a maior da
alegrias.
O filhos da Burguesia, devastador e opressor
Feliz aquele que te retribuir o mel que no
fizeste e te purificar no sangue daqueles qu
derramaram seu sangue. O sangue operári,
de Santo Dias, Chico Mendes, Margarida Al
ves, Pe. Ezequiel e tantos outros.
As nossas lágrimas estão se tornando vida
vida que será vida para todo o povo de Ron
dônia, da Amazônia, do Brasil.
Então teremos um povo libertado.
E eternamente cantaremos seu louvor. "

Regina Cohene
JI-Paraná/Rondônia
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Cada vez mais a classe dominante
está conseguindo convencer a
popuiação que política é coisa ruím
e^nrces.sária a apenas uns poucos.
Povo desacredÍtado fíca àais
vu lneráve.l a manipu lações. É preciso
que conttnuemos a destacar o papel
da polítíca e a sua importâncià na-
tra n sfo rm ação da s oc iedade.

AS ETEICÍ|ESUÊM A]
Nem bem terminou a res-

saca eleitoral da su.cessão presi-
dencÍal e iá se aproximam no-
vas eleições. O povo parffe rea-
gir com apatia e desinteresse.
Quem anda pelas ruas acompa-..
nha o "barulho" eleÍtoral à dis-
tâncía. É como se o mundo potí-
tico fosse um corpo estranho à
vida diária de milhares de traba-
lhadores.

Este diagnóstico, na verdade,
não revela nenhuma novídade da
historia política de nossa socie-
dade. O perípdo populista, o au-
torltarismo do regime militar, ,:t

falta de partidos consistentes e
ideologicos; o fisiologismo e as
maracutaías fizeram da política
uma prática totalmente desacre-
ditada à população. Pior ainda,
as elites conseguiram reduzir a
acão política ao momento eleito-
ral. No imaginário popular, polí
tica começa e term)na com o ato
de votar.

Não é estranho, portanto, que
as proximas eleições seiam enca-
radas como algo que vai ajeitar
a vida de uns poucos. Esta "cer-

Com o governo adescrença
se acentuou ainda mais. Collor
faz uma campanha populistí e

^despolitizante. "Eu faço", "Eu
resolvo", "os descamisados vão
mudar de vida", diz para refor:
Çar a concepção de que a políti-
ca é uma ativÍdade de poucos. A
grande massa da população é le-
vada a ficar na espectatíva: será
que dessa vez vai melhorar? O
resultado dessa história a gente
conhece ...

Um desafio, portanto, está co.
locado: Como explicar para uma
população descrente (que acredi-
tou mais uma vez, e foi frustada)
que a eleicão desse ano é tão
importante quanrc a do ano pa:;-
sado. Vai ser dif rbil, mas não po-
demos desanimar. É necessárÍo
retomar, dar continuidade a dis-
cussão junto ao povo sobre o
que é política, quem a faz, com
quais interesses?

Política, nesse caso, é enten-
dida como um projeto coletivo,
particÍpativo, de respeito a socie-
dade civil 'organízada. Para res-
oonder a Derounta. "o oue fAzcr
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Cada vez mais a classe domÍnante
está conseguindo convencer a
popuiação que política é coísa ru ím
e^nrces.sária a apenas uns poucos.
rovo desacreditado fíca mais
vulnerável a manipulaÇões. É preciso
gue continuemos a destacar ó pro"l
da polítíca e a sua importâncià nià-
transformação da soc iedade.

AS EIEICÍ|ESUÊM AÍ
Nem bem terminou a res-

saca eleitoral da sucessão presi-
dencial e iá se aproximam no-
vas eleições. O povo partre rea-
gír com apatia e desinteresse.
Ouem anda pelas ruas acompa-
nha o "barulho" eleitoral à dis-
tância. É como se o mundo polí-
tico fosse um corpo estranho à
vida diária de milhares de traba-
lhadores.

Este diagnóstico, na verdade,
não revela nenhuma novidade da
historia política de nossa socíe-
dade. O perípdo populista, o au-
toritarismo do regime militar, ,t
falta de partidos consistentes e
ideológicos; o fisiologismo e as
maracutaías fizeram da potítica
uma prática totalmente desacre-
ditada à população. Píor ainda,
as elites conseguiram reduzir a
acão política ao momento eleito-
ral. No imaginário popular, polí
tica comeca e termjna com o ato
de votar.

Não é estranho, portanto, que
as próximas eleições sejam enca-
radas como algo que vaí ajeitar
a vida de uns poucos. Esta "cer-
teza" é fruto da experiêncía po-
lítica do povo: entra ano, sai ano,
vêm eleições, vão eleicões e a vi-
da só piora.

Com o governo a descrença
se acentuou ainda mais. Collor
faz uma campanha populistí e

.despolitizante. "Eu faço",,,Eu.
resolvo", "os descamisados vão
mudar de vida", diz para refor.
Çar a concepção de que a políti-
ca é uma atividade de poucos. A
grande massa da população é le-
vada a ficar na espectativa: será
que dessa vez vaí melhorar? O
resultado dessa históría a gente
conhece ...

Um desafio, portanto, está co,
locado: Como explicar para uma
população descrente (que acredi-
tou mais uma vez, e foi frustada)
que a eleicão desse ano é tão
importante quanrc a do ano pa:t-
sado. Vai ser dif ícil, mas não po-
demos desanimar. É necessário
retomar, dar continuidade a dis-
cussão junto ao povo sobre o
que é política, quem a faz, com
quais interesses?

Política, nesse caso, é enten-
dida como um proieto coletivo,
participativo, de respeito a socie-
dade civil organizada. Para res-
ponder a pergunta, "o que fazer
com o voto?" é nxessário levar
em conta essas cotsas.
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De 17 de dezembro até a posse de

Collor dê Mello, em 15 de março, os

meios de comunicação fizeram urna

campanha maciça Para apresentar o

novo Presidente como o Messias, o
Salvador da Pátria. Não houve Pra-
ticamente nenhum esforço para qual-

ouer tipo de oPosição na imPrensa

tâtada,'escrita ou televisada. O país

oarecia que era todo collorido'' O lançamento do Plano Brasil No-

vo veio modificar este quadro. As
relites foram surpreendidascom o blo-
oueio de seu dinheiro e Pareceu a

todos que, pela Primeira vez no Bra-

sí|. o combate à inflação iria Pena-
lizar mais os ricos que os Pobres. A
única mancha neste brilho inicial foi
o confisco da'poupança, que atingiu
também muitos trabalhadores e Pe-
quenos produtores.

Apesar do susto, as elites logo se

mobilizaram, estabeleceram seus ca-
nais e contato com o governo e co-
meÇaram a recuperar os cruzados
bloqueados. Hoje, somente os as-

salariados, os pequenos poupadores
têm dinheiro bloqueado. A maior
parte dos meios de comunicação
continuou a campanha Para aumen-
tar a popularidade do novo governo.
Em razão disto, o caráter autoritá-
rio do plano econômico, ás medidas
inconstitucionais foram aceitas sem
maiores prqblemas pelo Congresso
Nacional e pelo judiciário.

Aos poucos, no entanto, a grande
base sobre a qual Collor se apoiava
para passar por cima das exigências
fegais, do controle do Congresso ou
da sociedade civil, que era sua po-
pularidade, começou a cair; em parte
devido a forma trulenta das suas in-

cooRoENAÇÃo nec roNnr oa
PASToRAL openÁRtl

Antonio Luis,de'Andrade (RJ), Ari Alberti
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refletir e o judiciário a reagir. A parte
da população que tinha aceito o con-
fisco como um mal necessário Para
acabar com a inflação, passou a reti-
rar seu apoio quando viu que a in-
flaÇão não tinha acabado; mas quê
crescia, com a agravante dos salários
estarem congelados

forma Administrativa está centrada
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As- mentiras comeÇaram a ficar
evidentes: o governo dizia que não
havia inflação mas as pessoas perce-

biam que os preÇos subiam, que 9-q9-
semprego crescia a sua volta (sao
PauÍo tem mais de um milhão de de-

sempregados), que o salário é a única
coisa que está congelada. Ficou claro
que para combater a inflação, o go-

verno lança mão da recessão (que

quer dizer desemprego), e do arrocho
salarial. Mais uma vez é o Povo que

vai pagar a conta do ajuste econÔmi-
co, enquanto as elites recobram sua

plena confiança no governo. Não_se

iala mais de Reforma Agrária; a Re-

gt n NNítEl{T€ .
I

nas demissões de funcionários públi-
cos; mas não são os maraiás gue es-

tão sendo demitidos, e sim os peque-
nos funcionários,

A máscara do governo Collor caiu:
agora já se sabe que ele não veio Pa-
ra os descamisados, para os trabalha-
dores. Nessas eleições é preciso apro-
veitar que o governo está mais vulne-
rável, e deixar claro para quem ain-
da não percebeu de que lado está.
Somente um novo Congresso (dePu-

tados e senadores) com uma oposi-
ção séria e forte conseguirá exigir
a adoção de leis favoráveis às clas-
ses populares. E mais: será estê Con-
gresso, a ser eleito em outubro, que
vai votar a reforma da Constituição
Federa'|, daqui a três anos. Se houver
uma oposiÇão forte, esta reforma se-

rá mais favorável aos trabalhadores.

lvo Lesbaupin
Rio de Janeiro

Ao lado, reproduztmos o
esboco do cartaz da CF'91
feito pela irmã Elda Brbilo,
que simboliza os contrastes
e à sociedade do mundo do

\ *2r
,'-7'. a i i'

(r.s.
Ê1
I

I
I
I

í

7f \';l
- tl'/

1'l 
- 

í^oa.?(f'l?ô



bllor de Mello, em 13 oe março, os

Éios de comunicação t'..r.,n urnÍl
trnpanha maciça para aPresentar o

nvo Presidente como o Messias, o
hlvador da Pátria, Não houve Pra-
icamente nenhum esforço para qual-

ber tipo de oPosição na imPrensa

hada, escrita ou televisada. O País
arecia que era todo collorido'
i O lançamento do plano Brasil No-

b veio modificar este quadro. As
Nites foram surpreendidascom o blo,
ireio de seu dinheiro e Pareceu a

idos que, pela primeira vez no Bra-

It. o combate I inflação iria Pena-
tar mais os ricos que os pobres. A
hica mancha neste brilho inicial foi
i confisco da'poupança, que atingiu
Fmbém muitos trabalhadores e Pe-
penos produtores.
, Apesar do susto, as elites logo se

irobilizaram, estabeleceram seus ca-

lis e contato com o governo e co-

ieçaram a recuperar os cruzados
hqueados. Hoje, somente os as-

tlariados, os pequenos poupadores
kn dinheiro bloqueado. A maior
Brte dos meios de comunicação
Dntinuou a campanha para aumen-
rr a popularidade do novo governo.
im razão disto, o caráter autoritá-
io do plano econômico, ás medidas
nconstitucionais foram aceitas sem
Laiores prqblemas pelo Congresso
lacional e pelo judiciário.

Aos poucos, no entanto, a grande
sse sobre a qual Collor se apoiava
pra passar por cima das exigências
[pis, do controle do Congresso ou
h sociedade civil, que era sua po-
ularidade, comeÇou a cair; em parte
bvido a forma trulenta das suas in-
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Má
refletir e o judiciário a reagir. A parte

da população que tinha aceito. o con-
fisco como um mal necessário Para
acabar com a inflação, passou a reti-
rar seu apoio quando viu que a in-

flaÇão não tinha acabado; mas quê

crescia, com a agravante dos salários
estarem congelados

As. mentiras comeÇaram a ficar
evidentes: o governo dizia que não
havia inflação mas as pessoas perce-

biam que os pieços subiam, .eue 91]e-
semprego crescia a sua volta (São

PauÍo tem mais de um milhão de de-

sempregados), que o salário é a única
coisa qúe está congelada' Ficou claro
que para combater a inflação, o go-

verno lança mão da recessão (que

quer dizer desemprego), e do arrocho
salarial. Mais uma vez é o Povo que

vai pagar a conta do ajuste econÔmi-
co, enquanto as elites recobram sua

plena confiança no governo. Não-se

iala mais de Reforma Agrária; a Re-

nas demissões de funcionários públi-
cos; mas não são os marajás que es-

tão sendo demitidos, e sim os peque-
nos funcionários.

A máscara do governo Collor caiu:
agora já se sabe que ele ndo veio Pa-
ra os descamisados, para os trabalha-
dores. Nessas eleições é preciso apro-
veitar que o governo está mais vulne-
rável, e deixar claro para quem ain-
da não percebeu de que lado está.
Somente um novo Congresso (depu-
tados e senadores) com uma oPosi-

ção séria e forte conseguirá exigir
a adoção de leis favoráveis às clas-
ses populares. E mais: será este Con-
gresso, a ser eleito em outubro, que
vai votar a reforma da Constituição
Federal, daqui a três anos. Se houver
uma oposição forte, esta reforma se-

rá mais favorável aos trabalhadores.

lvo Lesbaupin
Rio de Janeiro

forma Administrativa está centrada
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PASTORAL OPEH a

ÍlS GRISTAÍ|§ 1IA POTITIGA
O quadro partidário brasileiro modificou-se várias vezes desde à Proclamação da Repúblrca,

em 1889. No ínhio tívemos partidos regionais representativos das elites locais. Com ochamado
estado novo, de Getúlio Vargas, muitos acabaram sendo extintos. A constituição de 1945

retorna com o pluralismo partidário que Írá durar até o golpe militar de64. Durante a ditadura
someitte são admitidos dois partidos: ARENA, de sustentação do regime autoritário; e MDB,

que cumpriria o papel de uma oposição sem muita liberdade.
Em lgTgnovamenteoquadropartidárioérêcomposto,surgindooPT,oPDT,oPTBoPLe
mais tarde o PCB, o PCdoB e o PV. Hoje são 45 partidos, mas poucos de fato possuem uma
coerência ou são movidos por uma ética política confiável. Para os analisarmos é necessário

levar em conta as suas trajetorias polt'ticas ao longo de nossa história: quem os criou?
Como agem seus parlamentares? Como se posicionaratm na constituinte de 88? Enfim, se

defendem, não apenas no horárío gratuito da televisão, mas no dia-a-día, os ínteresses dos

Daí podemos tírar uma conclusão: os partidos defendem interesses de grupos sociais, isto é,
têm partidos de emprpsários, de banqueiros, de políticos tradicionais e de trabalhadores.

Portanto, nem todos os partidos são iguais e nem todos os políticos agem da mesma forma.
É preciso saberseparar o joio do trigo,como bem nos ensina o Evangelho.

Perguntamos a quatro companheiros da PO, que são candidatos nessas eleições de 90, sobre '

qual tem sido a contribuição dos cristãos para a política partidária.

"A revolução latino-americana
não se fará sem a ativa participa-
ção dos cristãos". Esta afirmativa,
tão cara para nós, cristãos, é hoje
válida e verdadeira para todos os
revolucionários deste Continente. A
participação dos cristãos na cons-
trução do PT como Partido de mas-
sas, democrático, plural e socialista
é um ganho h.istorico tremendo pa-
ra os trabalhadores e autêntico si-
nal do Reino para nós.

Nós cristãos, estamos engajados
neste momento. A indicação de
candidatos que aliem a experiência
das comunidades e das Pastorais
Populares, do movimento popular e

sindical e da construção partidária
aproÍunda, no movimento político,
o compromisso dos cristãos das lu-
tas de libertação e, no plano ecle-
sial, a reÍlexão sobre as relações Fé-
Política.

RENATO SIMÕES:
Renato Simões é de CamPinas (SP).

lniciou sua militáncia no rnovimento pas-

toral. Contribuiu na assessoria da PO Na-

cional e com sindicatos. É candidato a

deputado estadual em São Paulo.

com a exploração, à miséria, à fo-
me; a coerência radical; a gratuida-
de, como mística, são contribuicões
decisivas dos cristãos na c3nstruÇão
de uma Terra justa, de uma socieda-
de de iguais e de um tempo onde a
verdadg e a utopia permaneÇam
presentes e poss íveis. "

SELVINO HECK:
Selvino Heck é natural de Venáncio

Aires (RS), lniciou sua militância no mo-
vimento estudantil. Foi membro da Co-
ordenação e da Executiva Nacional da
PO. É deputado estadual no Rio Grande,'
do Sul e candidato à reeleicão.

"No entendimento de que nos,
cristãos, fazemos parte do conjunto
da sociedade, vivemos suas contra-
dições e seguimos os rumos.Por ela
apresentadós, creio que também de-

vemos fazer Parte de todas as or-
oanizacões dos trabalhadores; pro-
X,,'o^i^ intar{orir dirptamente nos

Çar, num nível concreto, o Projeto
de Javé, o Deus Libertador. Por Se-
rem os partidos políticos um des-
ses mecanismos de luta dos traba-
lhadores, particularmente o PT, en-
quanto cristãos é necessário que fa-
carnos parte dele, organicamente."

Carcius Azevedo dos Santos é memhro
da PO em Cuiabá (MT) 'e candidato a de-
putado federal.

"Eu vi a aflição do meu povo no
Egito, ouvi seu clamor cansado

pela dureza dos patrões" (Ex 3,7)
Deus se revelou e se encarnou

para tirar o sofrimento imposto as
pessoas. São muitos os exemplos
na Bíblia onde as pessoas são cha-
madas a ajudar o povo a se libertar
dos tiranos. Todos os batizados têm
hoje o compromisso de se engajar
nas lutas ou estão traíndo à Bíblia
e à lgreja de Deus. A maior cari-
dade que se faz hoje é a caridade
política (doc. 40 da CNBB). Deus
quer que seu povo não se submeta
a mentira, exploração, miséria .-.Ele
quer que seu povo tenha saúde, se-
ja consciente e feliz .., Todo Cristão
deve hoje militar em" um partido
coerente, sério. Eu estou no PT,

"O cristão comorometido com a

justiça e a fraternidade empenhado
nE construção do Reino tem um
pápel ativo e participante na políti-
ca partidáfi1 q^,^.:9:1."j"^fg.:

MÁRIO CACHINSKI:
Mário Cachinski é de Caçador (SC).

Em sua traietória passou pelos movimen-
tos pastorais, sindical e popular. Foi
membro da Coordenação Nacional da PO'

l4i,i'i:



PASTOBAL OPERÁRIA

0soctAusl[o rutoBnEu?
IBN - Os países da Europa do Les-
te querem adotar o sistema capita-
lista?
Pe. Bei'nardo - A pergunta é direta.
É certo que tem lá muita insatisfa-
Ção e desilusões. Todo um modelo,
urn passado está indo por água abai-
xo. Ocorrem várias transformações
em todos os níveis. Muita gente não
quer ouvir falar mais em socialismo.
Seguramente, só veremos as conse-
qüéncias do que acontece, hoje, na
Europa Oriental daqui a 10 anos. Es-

tes países querem se aproximar da
Europa. Rejeitaram o sistema onde
.riveram durante 40 anos, porque
querem um sistema que combine qs

liberdades e a riqueza para todos.
Será que isso é capitalismo? Acho
que não.

BN - Mas as populações desses paí-
ses não estavam bem no plano social?
Pe. Bernardo - Sim e não. Houve
grandes avanÇos na questão da igual-
dade, da satisfacão das necessidades
básicas. Disso, acho que as popula-
ções não vão abrir mão tão facilmen-
te. Entretanto, faltavam iniciativas, li-
berdades. Tudo vinha de cima para
baixo, sem participação, sem que se
pudesse questionar. E não basta o
bem-estar para satisfazer as aspira-
ções humanas.

BN - Por que as duas Alemanhas se
reaprox imaram tão rapidamente?
Pe. Bernardo - Veja, durante sécu-
los houve um só país, uma só histó-
ria. cultura e língua. Nunca os ale-

Pen,sar a práttca dos cristãos na
política partidária só é possível em
situações históricas concretas. Fora
disso é blá-blá-blá. A situação que
ora passamos no Brasil desenvolve-
se no interior de estruturas e conjun-
turas sociais profundas e amplamente
desiguais. Os indicadores sociais es-

tão sendo, cada vez mais, assulstado-
res para aqueles e aquelas que ain-
da possuem bondade ao invés de in-
dividualismo, comodismo e oportu-
nismo.

Essa situação desenrola-se em me-
io a acelerada recessão econômica,
embalada pelo desemprego, pelo ar-
rocho salarial, pelo aumento do sub-'
emprego, pelo acirramento da com-
petição entre os trabalhadores, pela
diminuicão e deterioração dos servi-
ços públicos, pela expansão do capi-
tal transáacional.

Fazer polÍtica em situação de re-
cessão é extremamente dif ícil e desa-
gi^À^. Í-^L^tL^. ^^t^ ^^k.^.,i.,Á^^i^

As profundas transformações polí-
ticas, sociais e econômicas que vêm
ocorrendo nos países do Leste-Eu-
r-opeu desde o frm do ano passado,
causam inquietacões e dúvidas a to-
dos quantos queiram entendê-las. Pa-
ra muitos o socialismo estaria mori-
bundo. Outros, acreditam que um
novo socialismo, com particípação
popular e liberdade emerge das cin-
zas do velho modelo estatal e opres-
sor. O BOLETIM NACIONAL DA
PASTO RA L OPE RÁ R IA entrevistou
o padre jesuíta, Bernardo Lestíenne,
que vem acompanhando com bastan-
te ínteresse as transfàrmações nos
países do Leste. Pe. Bernardo esteve
recentemente na Europa, participan-
do de semínáríos sobre a realidade do
mundo operário.

mães pararam de pensar e desejar a

reunificação. Ela é natural. Com o
tempo e as tecnologias, as comunica-
ções e intercâmbios foram aumentan-
do. De um lado, bastante prosperi-
dade e um espaÇo de liberdade ainda
que com grande individualismo. Do
outro, um retrocesso político e eco-
nômico contínuo. Não há regime au-
toritário que resista por muito tempo
as pressões da população.
BN - E na União Sovietica, a Pe-
restroika vai ganhar?
Pe. Bernardo - Na Rússia ninguém
sabe bem o que vai acontecer. Gor-
batchov tem dois grandes problemas
que condicionam o seu futuro. 19)
O risco de explosão e divisão da Uni-

ão Sovretica por causa dos conflitos
nacionalistas, étnicos e religiosos (hã

.1.5^^rypúblicas bem Oiter-entes'Jã
URSS); 29]r O desmoronamento gló.
bal da economia: o povo se qu.ixa.
O desafio é manter a unidade dãpaís.quando ninguém acredita mãúno ststema, na ideologia dominante,
no partido comunista.
BN - (fuem ganha com tudo isso:
os Estados Unidos, o capitalismo?
O socialismo teria acabado?
Pe. Bernardo - A resposta não é tão
simples. Aparentemente ganha o ble
co ocidental, o modelo capitalista,
o primeiro mundo que vai investjr
e se lançar a fundo nesses países. O
mercado mundial capitalista de re
pente se amplia muito, e os países
do leste parecem querer se integrar
o quanto antes a ele. Temos que re-
conhecer que nem tudo foi ruím,
Acabou o autoritarismo, e isso é
bom. O que vai nascer dessas revolu-
ções? So Deus sabe. A explosão da
demanda por democracia, liberdade e
participacão pode ser contagiosa. No-
vos tipos de propriedade colettva ou
comunitária podem surgir.

Acho que o socialismo
como antiga aspiração dos homens
de submeter a economia aos valores
da vida e dacomunidade não morreu,
Ao contrário, vai crescendo em mui-
tos coracões e consciências, que
buscam os caminhos para construí-
lo, superando as forcas do individua.
lismo e da dominacão mais ligadas ao
capitalismo.

PÍlR UMA SÍIGIEIIADE BÍIiIIlÍlSA

trabalhador. A sociedade so será li-
bertada e libertadora se for sociedade
de trabalhadores e trabalhadoras. So-

ciedade dos e para os patrões é socie-
Aa{o ntro co ovnlrridn Rpino dc Derts

sociedade que consagrou e consqra
à miséria, exige de nós constante e
pac íf ica rebeldia; uma busca cons-
tante da relação de igualdade entre
homem e natureza; o engajamento
à luta de aplicação das leis que dig-
nif iquem os empobrecidos.

Fazer política no interior de uma
sociedade que exalta a competição,
exige de nós, práticas e espíritos der-
ramados de bondade. Com bondade
seremos capazes de ver nossas fra
quezas, contradições, mesquinharias,
reducionismo e apetites dominado-
res. Com bondade, possivelmente,
exigiremos mais coerência de rÉÉ
mesmos e dos outros. Com bbndade
aprenderemos a mais confiar do que
desconfiar dos companheiros de ca
minhada. Com bondade descobrire
mos que não somos donos de verda-
de alguma: nem de nossas melhores
intencões e projetos. Com bondade
saberemos que estamos grávidos do
Espírito Santo, Sem bondade não se
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te querem adotar o sistema caPita-
lista ?

Pe. Bernardo - A pergunta é direta.
É certo que tem lá muita insatisfa-
ção e desilusões. Todo um modelo,
um passado está indo por água abai-
xo. Ocorrem várias transformações
am todos os níveis. Muita gente não
quer ouvir falar mais em socialismo.
Seguramente, só veremos as conse-
qüéncias do que acontece, hoje, na
Europa Oriental daqui a 10 anos. Es-

tes países querem se aproximar da
Europa. Rejeitaram o sistema onde
viveram durante 40 anos, porque
querem um sistema que combine a.s

liberdades e a riqueza para todos.
Será que isso é capitalismo? Acho
que não,

BN - Mas as populações desses paí-
ses não estavam bem no plano social?
Pe. Bernardo - Sim e não. Houve
grandes avanÇos na questão da igual-
dade, da satisfaÇão das necessidades
básicas. Disso, acho que as popula-
ções não vão abrir mão tão facilmen-
te. Entretanto, faltavam iniciativas, li-
berdades. Tudo vinha de cima para
baixo, sem participação, sem que se

pudesse questionar. E não basta o
bem-estar para satisf azer as aspira-
ções humanas.

BN - Por que as duas Alemanhas se

reaprox imaram tão rapidamente?
Pe. Bernardo - Veja, durante sécu-
los houve um só país, uma só histó-
ria. cultura e língua. Nunca os ale-

mães pararam de pensar e desejar a

reunif icação. Ela é natural. Com o
tempo e as tecnologias, as comunica-
ções e intercâmbios foram aumentan-
do. De um lado, bastante prosperi'
dade e um espaÇo de liberdade ainda
que com grande individualismo. Do
outro, um retrocesso político e eco-
nômico contínuo. Não há regime au-
toritário que resista por muito tempo
as pressões da população.
BN - E na União Soviética, a Pe-

restroika vai ganhar?
Pe. Bernardo - Na Rússia ninguém
sabe bem o que vai acontecer. Gor-
batchov tem dois grandes problemas
que condicionam o seu futuro. 19)
0 risco de explosão e divisão da Uni-

o quanto antes a ele. Temos que re-
conhecer que nem tudo foi ruím.
Acabou o autoritarismo, e isso é
bom, O que vai nascer dessas revolu-
ções? So Deus sabe. A explosão da
demanda por democracia, Iiberdade e
participacão pode spr contagiosa. No-
vos tipos de propriedade coletiva ou
comunitária podem surgir.

Acho que o socialismo
como antiga aspiração dos homens
de submeter a economia aos valores
da vida e da comunidade não morreu.
Ao contrário, vai crescendo em mui-
tos corações e consciências, que
buscam os caminhos para construí-
lo, superando as forcas do individua-
lismo e da dominação mais ligadas ao
cap italismo.

ticas, sociais e econômicas que vêm nacionalista., ét"i.ã;-á;;ü[:::"ilT
ocorrendo nos países do Leste-Eu- 15 repúblicas bem diferentes dã
r-opeu desde o fim do ano passado, URSS);29], O desmoronamento gló-
causam inquietações e dúvidas a to' bal da economia: o povo su qr.i*a.
dos quantos queiram entendê-las. Pa- o desaf io é manter a unidade dã
ra muitos o socialismo estaria mori- país quando ninguém acredita mãis
bundo. outros, acreditam que um no sistema, na ideologia dominante,
novo socialismo, com particípação no partido comunista.
popular e liberdade emerge.das cin- BN - Ouem ganha com tudo isso:
zas do velho modelo estatal e opres' os Estados UÀidos, o capitalismo?
sor. O BOLETIM NACIONAL DA O socialismo teria acabado?
PASTORAL OPERARIA entrevistou pe. Bernardo - A resposta não é tão
o padre iesuíta, Bernardo Lestienne, simples. Aparentemente ganha o ble
que yem acompanhando com bastan- co 

'ocidental, o modelo capitalista,ie Ínteresse as transfàrmações nos o primeiro mundo que vai' inueiiii
países do Leste. Pe. Bernardo esteve e se lançar a fundo nesses países. O
recentemente na Europa, participan- mercado mundial capitalista de re
do de seminários sobre a realidade do pente se amplia muito, e os países
mundo operário. do leste parecem querer se integrar

PÍlB UMA SÍICIEDADE BÍI}IIIÍISA

Pensar a práttca dos cristãos na
política partidária só é possível em
iituações históricas concretas. Fora
disso é blá-blá-blá. A situação que
ora passamos no Brasil desenvolve-
se no interior de estruturas e conjun-
turas sociais profundas e amplamente
desiguais. Os indicadores sociais es-

tão iendo, cada vez mais, assu-stado-
res para aqueles e aquelas que ain-
da possuem bondade ao invés de in-
dividualismo, comodismo e oportu-
nismo.

Essa situação desenrola-se em me-
io a acelerada recessão econÔmica,
embalada pelo desemprego, pelo ar-
rocho salarial, pelo aumento do sub-'
emprego, pelo acirramento da com-
petição entre os trabalhadores, pela
diminuição e deterioração dos servi-

ços públicos, pela expansão do capi-
tal transnacional.

Fazer política em situação de re-

cessão é extremamente dif ícil e desa-
fiador. Trabalhar pela sobrevivéncia
e participar politicamefrte, exige que
no interior da luta, estejamos sendo
fermentados pelo incessante espírito
libertador e esperanÇoso de Jesus

trabalhador. A sociedade so será li-
bertada e libertadora se for sociedade

de trabalhadores e trabalhadoras. So-

ciedade dos e para os patrões é socie-

dade que se exclui do Reino de Deus.

É sociedade indigna de chamar a

Deus de Pai. É sociedade não bon-
dosa.

Fazer política no lnterior durri:

sociedade que consagrou e cons4ra
à miséria, exige de nós constante e
pac íf ica rebeldia; uma busca cons-
tante da relação de igualdade entre
homem e natureza; o engajamento
à luta de aplicação das leis que dig'
nifiquem os empobrecidos.

Fazer política no interior de uma
sociedade que exalta a competição,
exige de nos, práticas e espíritos der-
ramados de bondade. Com bondade
seremos capazes de ver nossas fra
quezas, contradiÇões, mesqu inharias,
reducionismo e apetites dominado-
res. Com bondade, possivelmente,
exigiremos mais coerência de rÉ,s

mesmos e dos outros. Com bbndade
aprenderemos a mais confiar do que
desconfiar dos companheiros de ca
minhada. Com bondade descobrire
mos que não somos donos de verda-
de alguma: nem de nossas melhores
intenções e projetos. Com bondade
saberemos que estamos grávidos do
Espírito Santo. Sem bondade não se
gera f ilhos e filhas; pessoas e socie-
dades libertadas e libertadoras.

Zezinho
Goiás



em 7889. No intTio tivemos parttdos regtonats representaltvos oas elttes tocats. çotn ocnamaso
estado novo, de Getútio Vargas, muitos acabaram sendo extintos. A constituição de 1945

retorna com o pluralismo partidário que irá durar até o golpe militar de64. Durante a dilqlura
someitte são àdmitidos dois partidoi:ARENA, de sustentação do regime autoritárío; e MDB,

que cumpriria o papel de um9 oposição sem muita liberdade.
Em 1979 novamente o quadro p'uríidário é ràco:mposto, surgindo o PT, o PDT, o PTB o PL e
mais tarde o PCB, o PCdoB e o PV. Hoje são 45 partidos, mas poucos de fato possuem uma
coerência ou são movidos por uma étiia política confiável. Para os analisarmos é necessário

levar em conta as suas trajetorias potiticas ao longo de nossa história: quem os criou?
Como agem seus parlamentares? Como se posicionarem na constituinte de 88? Enfim, se

defendem, não apenas no horário gratuito da televisão,mas no dia-a-dia, os Ínteresses dos
trabalhadores.

Daí podemos tirar uma conclusão: os partidos defendem interesses de grupos sociais, isto é,
têà partidos de emprgsários, Ce banqueiros, de polÍticos tradicionais e de trabalhadores.

Portanto, nem todos os partÍdos são iguais e nem todos os políticos agem da mesma forma.
É preciso saber'separar o loio do trigo,como bem nos,ensina o Euangelho.

Perguntamos a quatro companheíros da PO, que são candidatos /?es§as eleições de 90, sobre '

qual tem sido a contribuição dos cristãos para a política partidária.

" A revolução latino-americana
não se fará sem a ativa particiPa-
ção dos cristãos". Esta afirmativa,
tão cara para nós, cristãos, é hoje
válida e verdadeira para todos os
revolucionários deste Continente. A
participação dos cristãos na cons-
trução do PT como Partido de mas-
sas, democrático, plural e socialista
é um ganho h-istórico tremendo Pa-
ra os trabalhadores e autêntico si-
nal do Reino para nós.

Nós cristãos, estamos engajados
neste momento. A indicação de
candidatos que aliem a experiência
das comunidades e das Pastorais
Populares, do movimento popular e

sindical e da construção partidária
aproÍunda, no movimento político,
o compromisso dos cristãos das lu-
tas de libertação e, no plano ecle-
sial, a ref lexão sobre as relações Fé-
Política.

RENATO SIMÕES:
Renato Simões é de CamPinas (SP).

lniciou sua militáncia no rnovimento pas-

toral. Contribuiu na assessoria da PO Na-

cional e com sindicatos. É candidato a

deputado estadual em São Paulo'

com a exploração, à miséria, à fo-
me; a coerência radical; a gratuida-
de, como mística, são contribuicões
decisivas dos cristãos na ccnstrução
de uma Terra justa, de uma socieda-
de de iguais e de um tempo onde a
verdadg e a utopia permaneçam
presentes e possíveis."

SELVINO HECK;
Selvino Heck é natural de Venáncio

Aires (RS). lniciou sua militáncia no mo-
vimento estudantil. Foi membro da Co-
ordenação e da Executiva Nacional da
PO. É deputado estadual no Rio Grande,'
do Sul e candidato à reeleicão.

Çar, num nível concreto, o Projeto
de Javé, o Deus Liber:tador. Por se-
rem os partidos políticos um des:
ses mecanismos de luta dos traba-
lhadores, particularmente o PT, en-
quanto cristãos é necessário que fa-
Çarnos parte dele, organicamente."

Carcius Azevedo dos Santos é membro
da PO em Cuiabá (MT) 'e candidato a de-
putado federal.

"Eu vi a aflição do meu povo no
Egito, ouvi seu clamor cansado

pela dureza dos patrões" (Ex 3,7)
Deus se revelou e se encarnou

para tirar o sofrimento imposto as
pessoas. São muitos os exemplos
na Bíblia onde as pessoas são cha-
madas a ajudar o povo a se libertar
dos tiranos. Todos os batizados têm
hoje o compromisso de se engajar
nas lutas ou estão traíndo à Bíblia
e à lgreja de Deus. A maior cari-
dade que se faz hoje é a caridade
política (doc. 40 da CNBB). Deus
quer que seu povo não se submeta
a mentira, exploração, miséria .;.'Ele
quer que seu povo tenha saúde, se-
ja consciente e feliz .., Todo cristão
deve hoje militar em um partido
coerente, sério. Eu estou no PT,

MÁRIO CACHINSKI:
Mário Cachinski é de Caçador (SC)'

Em sua traletória passou pelos movimen-

tos pastotáis, sindical e popular. Foi

...'bro da Coordenação Nacional da PO'

É candidato a dePutado estadual em

Santa Catarina.

"O cristão comorometido com a

iustiça e a Íraternidade empenhado

na construção do Reino tem um
oaoel ativo e participante na políti-
ba' partidária. O resgate do Poder
como serviço; dos valores como a

solidariedade, a doação, a alegria,
a indignação e;'o inconformismo

"No entendimento de que nós,'
cristãos, fazemos parte do conjunto
da sociedade, vivemos suas contra-
dicões e sequimos os rumos Por ela

apresentadõs, creio que também de-

vemos fazer Parte de todas as or-
oanizacões dos trabalhadores; pro-
ãrrrndo interferir diretamente nos

conf rontos gerados Pela relação
Capital x Trabalho: fazendo avan-



Apesar;. Vamos em f rente!

Embora ainda pudessemos estar in-
fluenciados pelo momento do Natal e
Ano l\ovo, que sempre traz esperança em
dias melhores,'não há como esconder
que começamos 1.990 num clima de
perplexidade

As nossas angústias são muitas: o
novo presidente eleito não mostra sua ca-
ra de fato; a grande maioria do povo des-
conhece sua política de governo e seu
programa.

O que está parecendo é que os Po-
derosos, aliviados com a vitória de Col-
lor de Mello, se preparam para governar
mais um período de crescimento de suas
riquezas, de seu capital. Estão poupo
preocupados com a explosão geral dos
preços. A hiperinflação castiga violenta-
mente a classe trabalhadom. Pouco se
importam que a perspectiva que apresen'
tam - a Recessão - cause desempre-
go em massa, Íome e mais morte, à jus-
tamente aqueles que majoritariamente
elegeram. o novo governo.

No Espírito Santo, o Padre Gabriel
Maire, foi assassinado por causa de sua
luta em favor do povo. O presidente Jo-
sé Sarney já não tem poder algum mais
hoje. Fernando Collor, se esconde cinica-
mente no exterior. Nada comenta ou faz
de modo a tranquilizar o povo.

Mas apesar das imensas dificuldades
que teremos de enfrentar em 90, ainda te-
mos motivos para esperança. Perdemos
a partida da eleição presidencial, mas pro-
vâmos que o nosso time tem muito mais
força, e certamente, vencerá o
campeonato.

A nossa luta não é simplesmente pa-
ra colocar um trabalhador na Presidência
da República, mas sim. garantir uma clas-
se trabaJhadora consciente e organizada,
definindo o destino da sociedade. Ape-
sar da derrota é inegável que os trabalha-
dores organizados saem fortalecidos das
eleicões. A nossa voz se fará ouvir e res-
peitar, mesmo por aqueles que nos explo-
ram e massacram. Vamos gritar a todos:
O POVO NÃO AGUENTA MAISI

O novo governo será obrigado a to-
mar algumas r.nedidas que favorecam o
conjunto da sociedade. Atuará segundo
o ditado "é melhor dar o anel para não
perder os dedos". Essa vai se tornar a po-
lítica oficial do Governo e da classe patro-
nal, que para continuar no poder, entre-
garão muitos anéis.

Nossa esperanca maior está na cer-
teza de que Deus está,presente, nesta ca-
minhada por um mundo fraterno. 1.990
será o tempo em que precisaremos; mais
do que nunca, Çoncretizar nossos sonhos
e planos. De ver a classe trabalhadora
mais consciente, mais organizada, e par-
ticipando efetivamente da vida do país.

Nossa luta esta avâncando. Vamos
em Írente!

p0 s foram enganados e os mais pobres
'.FÍeamos mais trbtes ainda quando estas

Mesmo triste,
o povo canta

(nossa mensagem)

Nossa alma está triste porque a injúria e a facílidade se deram as mãos
para humilhar o pobre e cobri-lo de toda espécie de calúnias e mentiras.
Acusaram o povo de ter um sem aparelhos de som em casa, como se

fosse um crime o trabalhador ascends na vida, e como se o acesso ao
bem estar fossê:apçnas úrni:b?Ê]iiégio des I ies.

O povo foi acusado de não ter cursado faculdade por aquele que teve
esta opoftunidade, mas:=só-ãg€ndal a passar versões falsas, a desviar
verbas públicas, a jogar.mãe contra filha e filha contra mãe, e apesar

disso, aindese:p coErro safuador da pátria.
Acusamm o povo cgre lutur contra o totalitarimo e a ditadurc de

comunista e totalitário, justamente quaÀdó aó filrçaô democráticas e
populares com as quãi§,'ôrptM.o.sê"identifica tânto, estão derrubando o

Usaram o santo ,HHãffi:*J,l'Íã"'J.?Í3;,,",ar a proposta
democrática popular (que de,fehde a liberdade).de promover o ateismo

. e a persegurçao as rgrejas

dos pobres ma
injúrias e mentiErs peJa boea das crianças mais pobres.

Mas a mentira .e a,'e§pemRça nao-'morre, nem o

mais perto do sonho- mais gehte passou a acreditar em si
mesmo e na possibil

povo,

Ficamos tristes

lsto nos faz
chegar em

redobrar
meio às massas populares, sobretudo os mais pobres a

quem Jesus especialmente se dirigiu. Ele renasce
de novo no meio do povo"

João Peão e Dito
Paraná

(Esta mensagem expressa o desejo da pastorar operárla Nacional a to-
dos os militantes, grupos de bases, coordenacões e equipes de trabalho da
Paqlnral ern tadn n Rracil I

ro :, mais gente se descobriu
de sua cidadania.
aprofundar a Boa-Nova, fazendo-a



Apesar".. Vamos em f rente!

Embora ainda Pudessemos estar in-
fluenciados pelo momento do Natal e

Ano Novo, que sempre traz esperanÇa em
ciias melhores, não há como esconder
que comeÇamos 1.990 num clima de
perplexidade

As nossas angústias são muitas: o
novo presidente eleito não mostra sua ca-
ra de fato; a grande maioria do povo des-
conhece sua política de governo e seu
programa.

O que está parecendo é que os Po-
. derosos, aliviados com a vitória de Col-

lor de Mello, se preparam para governar
mais um período de crescimento de suas
riquezas, de seu capital. Estão pou.po
pràocupados com a explosão geral dos
preços. A hiperinflaÇão castiga violenta-
mente a classe trabalhadora. Pouco se
importam que a perspectiva que apresen'
tam - a Recessão - cause desemPre-
go em massa, fome e mais morte, à jus-
tamente aqueles que majoritariamente
elegeram.o novo governo.

No Espírito Santo, o Padre Gabriel
Maire, foi assassinado por causa de sua
luta em favor do povo, O presidente Jo-
sé Sarney já não tem poder algum mais
hoje, Fernando Collor, se esconde cinica-
mente no exterior. Nada comenÍa ouÍaz
de modo a tranquilizar o povo.

Mas apesar das imensas dificuldades
que teremos de enf rentar em 90, ainda te-
mos motivos para esperança. Perdemos
a partida da eleição presidencial, mas pro-
vâmos que o nosso time tem muito mais
íorca, e certamente, vencerá o
campeonato

A nossa luta não é simplesmente pa-
ra colocar um trabalhador na Presidência
da República, mas sim, garantir uma clas-
se trabalhadora consciente e organizada,
definindo o destino da sociedade. Ape-
sar da derrota é inegável que os trabalha-
dores organizados saem fortalecidos das
eleições. A nossa voz se fará ouvir e res-
peitar, mesmo por aqueles que nos explo-
ram e massacram. Vamos gritar a todos:
O POVO NÂO AGUENTA MAIS!

O novo governo será obrigado a to-
mar algúmas r,nedidas que favorecam o
conjunto da sociedade. Atuará segundo
o ditado "é melhor dar o anel para não
perder os dedos". Essa vaise tornar a po-
lítica oficial do Governo e da classe patro-. nal, que para continuar no poder, entre-
garão muitos anéis.

Nossa esperança maior está na cer-
teza de que Deus está presente, nesta ca-
minhada por um mundo fraterno. 1.990
será o tempo em que precisaremos, mais
do que nunca, concretizar nossos sonhos
e planos. De ver a classe trabalhadora
mais consciente, mais organizada, e par-
tlcipando efetivamente da vida do país.

Nossa luta esta avãnÇando. Vamos
em írente!

José Dari Krein
plCoordenação Nacional

Mesmo triste,
o povo canta

(nossa mensagern)

Nossa alma está triste porque a injÚria e a facilidade se deram as mãos
para humilhar o pobre e Cobri-lo de toda espécie de calúnias e mentiras,
Acusaram o povo de ter um t

fosse um crime o
bem estar

O povo foi acusado de
esta oportunidade, ma

.em casa, como se

l,;ê't mo se o acesso ao
doq,l ães.

Jo faculciade por aquele que teve
a pássar versões falsas, a desviar

tota,li,prismo'pôr toda a partê, .

Usaram o Santo Nome de Deus em vão para caluniar a proposta

foram enganados e os mais pobres
)s mais tristes ainda quando estas

e entendidos e somente as revela aos pequeninos; "Ele exalta os
humildes e despede os riiós sem nada" agora e ná hora mas propícia.

Ficamos tristes po
dos pobres

injúrias e mentiras :*ialâ'boea das,êriahças mais pobres.
Mas a mentira ÉUÊtâ*,ie'a,iê$peÊnça não morre, nem o

brilho das estrelas Há Coisas que Deus esconde aos grandes

lsso faz inibir a tristeza
verdade que os
cresceu o numero
mais pefto do sonho-redl
mesmo e na possibi

. povo.
lsto nos faz redobrar ol

chegar em meio às massas populares, sobretudo os mais pobres a
quem Jesus especialmente se dirigiu. Ele renasce

de novo no meio do povo.

João Feão e Dito
Paraná

(Esta mensagem expressa o desejo da Pastor:al operária Nacionala to-
dos os militantes, grupos de bases, coordenacões e equipes de trabalho da
Pastoral em todo o Brasil.)



O Brasil do novo Presidente
O..s desafios são grandes, porque gran-

des são as frustracões, grandes as espécta-
tivas e grande a críse de confiança.

A nível econômico e social, a década foi
perdida. Houve conquistas e avanços demo-
cráticos, mas o Estado e o governo perde-
ram a credibilidade. Em vez de ficar a servi-
ço da justica e do direito para todos os cida-
dãos, o Estado colocou os recursos públicos
a disposicão de grupos privados.
Estabeleceu-se cu mplicidades ocultas entre
setores administrativos e grahdes empresá-
rios (Antonio Carlos Magalhães e Roberto
Marinho, por exemplo). Deterioram-se os
servicos públicos que os cidadãos têm direi-
to de esperar e pelos quais pagam tantos
impostos.

Falta de credibilidade. Falta de capaci-
dadetambém. O governo mostrou-se inca-
paz de definir e implementar uma política
econômica . O que se viu foi recessão, de-
semprego, inflaçãq achatamento salarial,
aumento absurdo dos juros que fez estou-
rar a dívida interna (e isso enriquece ainda
mais os ricos), transferência maciça de re-
cursos ao exterior através da dívida externa,
queda da poupança nacional, e especulação
financeira. Os empresários preferem colocar
os seus lucros e os subsídios que recebem
do Estado nas aplicações financeiras que
ínvestí-los nas atividades produtivas. Com
tudo isso o parque industrial perdeu compe-
tividade. Faltaram os investimentos e a atua-
lizacão tecnológica.

. ôgr poucos, no povo, a dgscrença e o
desânimo substituiram a conÍianca e a
esperanca.

Mas, ao mesmo tempo, as pressões fo-
ram crescendo também. Uma parcela sem-
pre maior da população toma consciência
dos desníveis, das causas das desigualda-
des, e exige uma melhor redistribuiõão dos
benefícios sociais. Por quê condiçõés de vi-
da e de escolaridade tão precárias, e salários
tão baixos? Por quê tais desníveis no trata-
mento médico, na previdência soeial,.nos
transportes e moradias? As desigualdades

não existem só entre classes, mas também
entre regiões do pais.

-O Brasil do novo presidente está numa
protunda crise de confianca. A maneira co_
mo o presidente eleito Fernando Collor de
Mello fez a sua campanha - a base de slo_
gans e, no final, de muita mentira e imorali_
dade - e asforças que o apoiaram, não dei_
xam entrever nem pressupor que haverá
grandes mudanças. O presidente haverá de
contar com o Congressq mas este não oa-
rece disposto à renovação. As eleicoes iridi_

PIAUí ' Nos dias 13 e 14 de Janeiro a Pas-
toral Operária do Piauí realizau a 4' Assem-
bléia. Em cinco bairros de Teresina existem
grupos de PO: Cidade Nova, Satélite, Km 7,
Rênascença e ltararé.

Flaimrrndo Batista.Maia, membro da

caram claramente um rechaço generalizado
das políticas aplicadas até ag'oã O pais quei
algo novo, mudanças radicais. As forcas'oo_
líticastmdicionais (pDS, pFL, pMDBi foiam
rechaçadas, mas as novas forças democrá-
ticas ainda não estão bem consolidadas.
Continua, pois, a nossa luta por uma autên-
trca democracia política, econômica e
social.

Pe. Bernardo lestienne
Rio de Janeiro

O que pode mudar? O novo governo
não vai mexer radicalmente nas duas dívi-
das. Pode conseguir resultados melhores
que o atual, se mostrar decisão, pulso for-
te. Vai depender muito da confíança que ge-
rar. Anda anunciando que vai tentar: redu-
zir os subsídios e incentivos à empresas; po-
liciar a sonegação de impostos; fixar taxa-
ções altas sobre os ganhos financeiros; re-
negociar prazos e juros da dívida externa.

Se vai de fato se empenhar, são outros
500... Se bem sucedido, ainda levará tem-
po para obter os resultados.

Antônio Abreu
lbrades - Rio de Janeiro

mulher, Raimunda Nogueira Maia, 43 anos,
foi barbaramente assassinada ao reagir a um
assalto.
MINAS GERAIS- Nesse estado a PO rea-
lizará nos dias 10 e 11 de março a Vl Assem-
bléia Estadual. O encontro, que vem sendo

Retrato do Brasil
Area: 8.511.965 Km2 (o So no mundo em
extensão).
Pgpulação: 147 milhões
População Urbana:. 109 milhões
Expectativa de vida: 65 anos
População Economicamente Ativa: 61 mi-
lhões (empregados, desempregados e que
buscam emprego).
Criancas Abandonádas: 16 milhões (1.987).
Desnutr.icão como causa mortis abaixo de cin-
co anos: 69%.
População com deficiência alimentàracima de
400 calorias/dia pobreza absolutaJ; 35
milhões.
Populacão subnutrida (consome menos de
2.240 calorias/dia): 90 milhões.

Principais Doencas: Verminoses, Doenças de
Chagas. Esquistossomosse, Tuberculose, Sa-

rampo, Hipertensão.
População Favelada: 12 milhões.
População Analfabeta: 32 milhões (entre a po-
pulação rural o analfabetísmo atinge 41 % àos
maiores de '14 anos).
Trabalhadores Rurais sem Terra: 11 milhões.
Assassinatos no Campo: 50 pessoas (1.989).
I nf lação Acumulada em @: 1.7il,ü o/o

Dívida Externa: 112 bilhões de dólares {Dezem-
bro de 89).
Dívida lnterna: 90 bilhôes de dólares.
Acidentes de Trabalho: 1.174.850 (Referente
ao.ano de 1.987 - Clientela do INPS), sendo
que 5.238 trabalhadores morreram.
Prcdução de Grãos (alinrentos): 72 milhões de
toneladas (1.989).
Número de Municípios'. 4.493.
Fontes: IBASE. DIEESE, IBGE, CEDI e.CPT

A Caminho da recessão
O Brasil de 1.990, herda dos anos 80,

três graves problemas: dívida externa, dívi-
da interna e estagnação. A inflacão e a dívi-
da interna se realimentam freternalmente.

Em dezembro de 89, a dívida pública in-
terna federal era de NCZ$ 817,5 bilhões. Se
somado as dívidas dos estados e municÊ
pios, chega a NCZ§ 1.4trilhões. Ou seja, um
terço do que se produz no Brasil durante o
ano. Há países com dívidas públicas maio-
res que a nossa, mas que oferecem prazo
médio de pagamento de 15 a 20 anos; não
de 2 ou 4 anos, como é o nosso caso.

De fins de 83 a 86 íamos retomar o cres-
cimento econômico. O Brasil começou a
produzir equipamentos e materiais que an-
tes comprava. Nisso temos vantagem pe-
rante países vizinhos, que se desindustriali-
zaram. Nossa economia não cresce; porque:

a) Os recursos necessários ao país para
que prôduza mais e melhor são utilizados no
pagamento da dívida externa;

b) O achatamento salarial imposto aos
ilabalhadores reduz a capaciÇade de
consumo;

c) O perfil da dívida interna, faz com que
se procure ganhar mais dinheiro com papéis,
mercado financeiro, que com investimentos
na produção.

cooRDENAÇÁO NÁC|ONAL DA
PASTORAL OPERABIA
Luis Antônio Andrade (BJ), Ari Alberti (SP),
Benedito Clovis da Silva (PR), Carcius Aze-
vedo (MT), Cesar Sanson (PR), CÍcero Ca-
valcante (CEl Cleber Marcelino (MG), Elena
Maria Resende (SP), Haroldo Gomes (RN),
lsaías Santana (ES), lvánia Egas (AM), José
Batista Sobrinho (GO), Dari Krein (PR), Leni-
valdo Alpino (AL), Lourdes dos Santos (SP),
Luiz Carlos Volcan (RS), Oldemar Francisco
(RS), Paulo Roberto Gonçalves (SC), Rai-
mundo Batista Maia (Pl), Rosemary Aparê€i-
da Alves (MG).
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Conselho de Redação: Dari Krein, Elena M..
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üenne, Artur Messias e Pe. Rogério A. Cu-
nha.
Conselho Editorial: Coordenaçáo Nacional
da Pasloral Operária.
Difusão, Publicidâde e Âssinaturas: Jane
Marángoni, Elena M. Resehde, Rosâ Maria e
Alberto Carlos (Carlinhos).
Assinatura Anual - NCzS 1 1,00
Envie seu pedido para:

A PO NOS ESTADOS



Os desafios são grandes, porque gran-
des são as frustrações, grandes as especta-
tivas e grande a crise de confiança.

A nível econômico e social, a década foi
perdida. Houve conquistas e avanços demo-
cráticos, mas o Estado e o governo perde-
ram a credibilidade. Em vez de ficar a servi-
ço da justiça e do direito para todos os cidâ-
dãos, o Estado colocou os recursos públicos
a disposição de grupos privados.
Estabeleceu-se cumplicidades ocultas entre
setores administrativos e grahdes empresá-
rios (Antonio Carlos Magalhães e Roberto
Marinho, por exemplo). Deterioram-se os
serviços públicos que os cidadãos têm direi-
to de esperar e pelos quais pagam tantos
impostos.

Falta de credibilidade. Falta de capaci-
dade também. O governo mostrou-se inca-
paz de definir e implementar uma política
econômica . O que se viu foi recessão, de-
semprego, inflaçãq achatamento salarial,
aumento absurdo dos juros que fez estou-
rar a dívida interna (e isso enriquece ainda
mais os ricos), transferência maciça de re-
cursos ao exterior através da dívida externa,
queda da poupança nacional, e especulação
financeira. Os empresários preferem colocar
os seus lucros e os subsídios que recebem
do Estado nas aplicações financeiras que
investí-los nas atividades prodtrtivas. Com
tudo isso o parque industrial perdeu compe-
tividade. Faltaram os investimentos,e a atua-
lização tecnológica.

. Aos poucos, no povo, a dgscrença e o
desânimo substitr.liram a confiança e a
esperanca.

Mas, ao mesmo tempo, as pressões fo-
ram crescendo também. Uma parcela sem-
pre maior da população toma consciência
dos desníveis, das causas das desigualda-
des, e exige uma melhor redistribuiCão dos
benefício§ sociais. Por quê condiçõés de vi-
da e de escolaridade tão precárias, e salários
tão baixos? Por quê tais desníveis no trata-
mento médico, na previdência social, nos
transportes e.moradias? As desigualdades

não existem só entre classes, mas também
entre regiões do pais.

-O Brasil do novo presidente está numa
protunda crise de confianca. A maneira co_
mo o presidente eleito Fernando Collor de
Mello fez a sua campanha - a base de slo_
gans e, no final, de muita mentira e imorali_
dade - e asforças que o apoiaram, não dei-
xam entrever nem pressupor que haverá
grandes mudanças. O presidentê haverá de
contar com o Congressq mas este não oa_
rece disposto à renovação. As eleiçoes iridi_

PIAUí - Nos dias 13 e 14 de Janeiro a Pas-

toral Operária do Piauí realizau a 4" Assem-
bléia. Em cinco bairros de Teresina existem
grupos de PO: Cidade Nova, Satélite, Km7 ,

Rênascenca e ltararé.
Raimúndo Batista.Maia, membro da

Coordenacão Nacional da PO, que atende
§elo nomé artístico de Edvaldo Guerreiro,
iransfôrmou em literatura de cordel um tris-
te episódio de sua vida. Em maio de 89, sua

caram claramente um rechaço generalizado
das políticas aplicadas até ag'or,al O pais quei
algo novo, mudanças radica-is. As fórças'po-
líticastmdicionais (pDS, pFL, pMDBi foàm
rechacadas, mas as novas forças democrá-
ticas ainda não estão bem consolidadas.
Continua, pois, a nossa luta por uma autên-
tica democracia polÍtica,'econômiCã e
social.

Pe. Bernardo Lestienne
Rio de Janeiro
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mundo Batista Maia (Pl), Rosemary Apareei-
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A PO NOS ESTADOS

O que pode mudar? O novo governo
não vai mexer radicalmente nas duas dívi-
das. Pode conseguir resultados melhores
que o atual, se mostrar decisão, pulso for-
te. Vaidepender muito da confiança que ge-
rar. Anda anunciando que vai tentar: redu-
zir os subsídios e incentivos à empresas; po-
liciar a sonegação de impostos; fixar taxa-
ções altas sobre os ganhos financeiros; re-
negociar prazos e juros da dívida externa.

Se vai de fato se empenhar, são outros
500... Se bem sucedido, ainda levará tem-
po para obter os resultados.

Antônio Abreu
lbrades - Rio de Janeiro

mulher,'Raimunda Nogueira Maia, 43 anos,
foi barbaramente assassinada ao reagir a um
assalto.
MINAS GERAIS- Nesse estado a PO rea-
lizará nos dias 10 e 11 de março a Vl Assem-
bléia Estadual. O encontro, que vem sendo
cuidadosamente preparado, tendo inclusi-
ve merecido um livreto-subsídio, vai refletir
sobre as duas prioridades de ação tiradas pa-
ra 89: Grupos de Base e Formação.

Retrato do Brasil
Area: 8.511.965 Km2 (o 5, no mundo em
extensão).
Populacão: 147 milhões
População Urbana; 109 milhões
Expectativa de vida: 65 anos
População Economicamente Ativa: 61 mi-
lhões (empregados, desempregados e que

. buscam emprego).
Criancas Abandonàdas: 16 milhões (1.987).
.Desnutrição como causa mortis abaixo de cin-
co anos: 697o.
População com deficiência alimentàr acima de
400 calorias/dia pobreza absolutaJ: 35
milhões.
População subnutrida (consome rnenos de
2.240 calorias/dia): 90 milhões.

Príncipais Doençás: Verúinoses, Doenças de
Chagas, Esquistossomosse, Tu berculose, Sa-

rampo. Hípertensão.
População Favelada: 12 milhões.
População Analfabeta: 32 rnilhões (entre a po-
pulação rural o analfabetísmo atinge 41 o/o dos
maiores de 14 anos).
Trabalhadores Rurais sem Terra: 1í milhões.
Assassinatos no Campo: 50 pessoas (1.g8g).
lnflação Acumulada em 89: 1.-|il,ü o/o

Dívida Extêrna: 112 bilhões de dólares (Dezem-
bro de 89).
Dívida lnterna: 90 bilhôes de dólares.
Acidentes de Trabalho: 1.174.850 (Referente
ao.ano de 1.987 - Clientela do INPS), sendo
que 5.238 trabalhadores morreram.
Produção de Grãos (alinrentos): 72 milhões de
toneladas (1.989).
Número de Municípios : 4.493.
Fontes: IBASE, DIEESE, IBGE, CED| e CpT

A Caminho da recessão
O Brasil de 1.990, herda dos anos 80,

três graves problemas: dívida externa, dívi-
da interna e estagnação. A inflaçâo e a dívi-
da interna se realimentam freternalmente.

Em dezembro de89, a dívida pública in-
terna federal era de NCZS 817,5 bilhões. Se
somado as dívidas dos estados e municí-
pios, chega a NCZS í.4trilhões. Ou seja, um
terço do que se produz no Brasil durante o
ano. Há países com dívidas públicas maio-
res que a nossa, mas que oferecem prazo
médio de pagamento de 15 a 20 anos; não
de 2 ou 4 anos, como é o nosso caso.

De fins de 83 a 86 íamos retomar o cres-
cimento econômico. O Brasil começou a
produzir equipamentos e materiais que an-
tes comprava. Nisso temos vantagem pe-
rante países vizinhos, que se desindustriali-
zamm. Nossa economia não cresce; porque:

a) Os recursos necessários ao país para
que prôduza mais e melhor são utilizados no
pagamento da dívida externa;' b) O achatamento salarialimposto aos
trabalhadores .reduz a capaciÇade de
consumo;

. c) O perfilda dívida interna, faz com que
se procure ganhar mais dinheiro com papéis,
mercado financeirq que com investimentos
na produção.



Curso de janeiro é dividido em dois

Do dia I a 27 deste mêg a hstoral Ope-
rárià' N acional, realiza no I nstituto Cajama r,
em São Paulo, o seu terceiro curso de janei-
.ro, para cerca de 80 pessoas de todo o país.
Esse ano haverá dois cursos ocorrendo si-
multaneamente, destinados a militantes da
Pastoral Operária de diferêntes níveis.

O curso 1, também chamado de Básicq
que está sendo frequentado por lideranças
intermediárias dos grupôs da PO, visa pro-
porcionar elementos teóricos e práticos que
ajudem a desenvolver uma visão global da
sociedade a partir dos eixds Capital x Tmba-
lhoeFéeTrabalho.

Como pré-requisito aos inscritosfoi exi-
gido experiência no trabalho de PO e pahi-
cipação em alguma outra atividade forma-
tiva da pastoral. Um dos desdobramentos
propostos aos cursistas foi de que se com-
prometam a contribuir em suas rcgiões, com
a criacão, rnotivação e acompanhamento de
equipes de Formação.

O Curso 2, ou de Aprofundamento, é
voltado para os membros da Coordenação
Nacionalda PO, para os liberados regionais,
e participantes dos encontros anteriores
{88-89), que mais se destacaram, Sua temá-

descentralizando os trabalhos.
Para ajudar na auto-

sustentação financeira haverá
coletas e partílhas em encontros
e reuniões.

A imagem dos PrinciPais ei-
xos queÍormam a PO; ficou as-
sim reprcsentada sob a forma de
uma bicicleta:

Goiânia Analisa Coniuntura

Uma ampla avaliação dos
movimentos sindical, cornunitá-
rio, político e eclesial noÍteou as
discussõesda 1" Assembléia Ar-
quidiocesana da Pastoral 9peÉ-

tica trata das questões sociais e da história
da luta de classes no Brasil, passando pelo
Projeto do Reino e de lgreja; e pela impor-
tância de uma Pastoral Operária.

sidade do fortalecimento dos
grupos de base.

Nesse sentido foram apro-
vadas duas propostas: realiza-
ção de cursos diocesanos e en-
contros estaduais. Também foi
lembrado que para um grupci de
base se manter é preciso ativida-
des concretas, integração com
outros grupos, além de planejar
e avaliar sempre a sua
caminhada.

A Assembléia de Goiânia
estiveram presentes 28 pessoas.
O Arcebispo de Goiânia, Dom
Antônio Ribeiro de Oliveira, par-
ticipou da aberturà, e manifes-
toú sua opinião de que o "traba-
lhadoré a chave para resolver o
problema social". Representan-
do a Coordenação Nacional da
PO, compareceu o liberado
Darikrein.

Finanças é Prioridade no Sul

A PastoralOperária do Rio
Grande do Sul está preocupada
com a auto-sustentação finan-
ceira. Na 8" Assembléia esta-
dual, realizada nosdias9e 10de
dezernbro de 89, em São Leo-
poldo, o item finanças foieleito
uma dastrês prioridades para es-

, teano, aoladodeGrupos de Ba-
se e Formação. Nos dias 10 e 11

de feverciro próximo, a Coorde-
nação Estadual da PO se reúne
para encaminhar as decisões da
Assembléia. Entrcelas, a criação
da Equipe de.Finanças.

ção Nacional da Pastoral OpeÉ-
ria. O Rio Grande do Sul passa-
rá a contar após a Assembléia
Nacional de março, com dois
nomes na Nacional, o compa-
nheiro Oldemar Francisco foi in-
dicado por unanimidade para
continuar na função de repre-
sentante do Estado.

O liberado Cícero Cavalcan-
te representou a PO-Nacional na
Assembléia gaúcha, que apro-
veitou para comemorar os 10

anos de trabalho da Pastoral na-
quele Estado.

Rio Traça Plano de Ação

Um verdadeiro sacolejo. É
talvez essa a melhor forma de
definir o clima vivido pelos dele-
gados da 6" Assembléia Esta-
dualda PastoralOpeÉria do Rio
de Janeiro, realizada nos dias 2
e 3 de dezembro de 8§, no Mu-
nicípio de Angra dos Reis. Após
a auto.avaliaçãe crítica do traba-
lho desenvolvido em cada área

- cinco dioceses estavam pre-
sentes - os representantesdos
grupos de PO elaboraram em
conjunto um plano de ação pa-
ra 1990.

As diferenças de cada Dio-
cese foram levadas em conta,
mas a PO do Rio também con-
firmou as príoridades Grupo de
Bases, Formaçâo e DiVulgaçâq
além da participação nas Cam-
oanhas da Fraternidade de 90
isobre a Mulher) e 91 (sobre o
"r.^kôth^l 
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Ouadro de Avisos

DIA DA MULHER - O dia 8 de março,
quando se comemora o dia lnternacional
da Mulher, promete ser bastante lernbra-
do este ano. A Campanha da Fraternida-
de 90 "Mulher e Flgmem: lmagem e seme-
lhança de Deus" está mobilizándo as pas-
torais para que organizem celebrações e
atos públicos.

DíVIDA EXTERNA _ o Movimento La.
'tino Americano pelo não pagamento da Dí-
vida Externa, realiza no dia 10 de março
mais uma plenária. Em pauta a necessida-
de da unificação dos diversc comitês con-
tra o pagamento da Dívida existente no
Brasil, e da participação popular neSsa lu-
ta. O encontroserá realizadoem São Paulo.

VIOLÊNCIA - Os vários tipos de violên-
cias cometidas contra o cidadão estaÉo
sendo analisadas no Encontro sobre "So-
ciedadeViolenta: Raízese futas", a se rea-
lizar nos dias 16,17 e 18 de março, em São
Paulo. A promoção é do Setor de pastoral
Social da CNBB. A Pastoral OpeÉria de-
verá participar com 10 representantes.

ASSEMBLEIAS ESf,ADUAIS
ABCD vaide "bicicleta"

A imagem de'um bicicleta
para acentuar a importância das
pessoas e das prioridades na
ação da PastoralOperária foino-
vamente utilizada durante a rea-
liizacão da Assem bléia Diocesa-
na,'da região de Santo André,
São Bernardo, São Caetano e
Diadema na Grande São Paulo.
O encontro ocorreu nos dias 3 e
4 de dezembro de 89 e teve co-
mo principalobjetivo a avaliação
das prioridades: Grupo de Base
e Formação.

Em 90 a PO dessa região vai
priorizar a formação e articula-
ção de animadorcs de gruposde



Do dia 8 a 27 deste mês, a hstoral Ope-
rária'Nacional, realiza no I nstituto Cajama r,

em São Paulo, o seu terceiro curso de janei-
{o, pam cerca de 80 pessoas de tôdo o país.
Esse ano haverá dois cursos ocorrendo si-
multaneamente, destinados a militantes da
Pastoral Operária de diferêntes níveis.

O curso 1, também chamado de Básicq
que está sendo frequentado por lideranças
intermediárias dos grupos da PO, visa pro-
porcionar elementos teóricos e pÉticos que
ajudem a desenvolver uma visão global da
sociedade a partir dos eixds Capital x Tmba-
lhoeFéeTnbalho.

Como pré-rcquisito aos inscritosfoi exi-
gido experiência no trabalho de PO e pahi-
cipação em algurna outra atividade forma-
tiva da pastoral. Um dos desdobrdmentos
propostos aos cursistas foi de que se com-
prometam a contribuir em suas regiões, com
acriação, motivação e acompanhamento de
equipes de Formação.

O Curso 2, ou de Aprofundamento, é
voltado para os membros da Coordenação
Nacional da PO para os liberados regionais,
e participantes dos encontros anteriores
(88-89), que mais se destacaram. Sua temá-

tica trata das questões sociais e da história
da luta de classes no Brasil, passando pelo
Projeto do Reino e de lgreja; e pela impor-
tância de uma Pastoral Operária.

I

DIA DA ÍúULHER - O dia 8 de março,
quando se comemora o dia lnternacional
da Mulher, promete ser bastante lembra-
do este ano. A Campanha da Fraternida-
de 90 "Mulhere Homem: lmaoem e seme-
lhança de Deus" está mobilizãndo as pas-
torais para que organizem celebrações e
atos públicos.

DíVIDA EXTERNA - O Movimento l-a-
tino Americano pelo não pagamento da Dí-
vida Externa, realiza no dia 10 de março
mais uma plenária. Em pauta a necessida-
de da uniÍicação dos diversos comitês con-
tra o pagamento da Dívida existente no
Brasil, e da participação popular nessa h;-
ta. O encontroserá realizadoem São Paulo.

VIOLÊNCIA - Os vários tipos de violên-
cias cometidas contra o cidadâo estarão
sendo analisadas no Encontro sobre "So-
ciedadeViolenta: Raízese latas", a se rea-
lizar nos dias 16,17 e 18 de março, em São
Paulo. A promoção é do Setor de pastoral
Social da CNBB. A Pastoral OpeÉria de-
verá participar com 10 representantes.

ABCD vaide "bicicleta"

A imagem de'um bicicleta
para acentuar a importância das
pessoas e das prioridades na
ação da Pastoral Operária foi no-
vamente utilizada durAnte a rea-
lizacão da Assembléia Diocesa-
na, da região de Santo André,
São Bernardo, São Caetano e
Diadema na Grande São Paulo.
O encontro ocorreu nos dias 3 e
4 de dezembro de 89 e teve co-
mo principalobietivo a avaliação
das prioridades: Grupo de Base
e Formação.

Em 90 a PO dessa região vai
priorizar a formação e articula-
ção de animadores de grupos de
base. para isso pretende criar
momentos para que haja trocas
de experiências. No tocante a
formação, diversas equipes
atuarão nas diferentes cidades,

descentralizando os trabalhos.
Para ajudar na auto-

sustentaÇão financeira haverá
coletas e partilhas em encontros
e reuniões.

A imagem dos Principais ei-
xos queÍormam a PO; ficou as-
sim representada sob a forma de
uma bicicleta:

Goiânia Analisa Conjuntura

Uma ampla avaliação dos
movimentos sindical, cornunitá-
rio, político eeclesial norteou as
discussões da 1" Assembléia Ar-
qu idiocesana da Pastoral Operá-
ria de Goiânia , realizada nos dias
21 e22de outubro de 1989. A'
partir dessa análise da conjuntu- .

ra, os diversos membros de PO
presentes, reafirmaram a neces'

//
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ASSEMBTEIAS ESTADUAIS
sidade do fortalecimento dos
grupos de base.

Nesse sentido foram apro-
vadas duas propostas: realiza-
ção de cursos diocesanos e en-
contros estaduais. Também foi
lembrado que para um grupc! de
base se manter é preciso ativida-
des concretas, integração com
outros grupos, além de planejar
e avaliar sempre a sua
caminhada.

A Assembléia de Goiânia
estiveram presentes 28 pessoas.
O Arcebispo de Goiânia, Dom
Antônio Ribeiro de Oliveira, par-
ticipou da abertufii, e manifes-
tou sua opínião de que o "traba-
lhedoré a chave para resolver o
problema social". Representan-
do a Coordenação Nacional da
PO, compareceu o, liberado
Darikrein.

Finanças é Prioridade no Sul

A PastoralOperária do Rio
Grande do Sulestá preocupada
com a auto-sustentação finan-
ceira. Na 8" Assembléia esta-
dual, realizada nosdias9e 10de
dezembro de 89, em São Leo-
poldo, o item finanças foi eleito
uma dastrês prioridades pam es-

. teano, ao ladode Grupos de Ba-
se e Formação. Nos dias 10 e 11

de fevereiro próximq a Coorde-
nação Estadual da PO se reúne
para encamínhar as decisões da
Assembléia. Entrc elaq a criação
da Equipe de Finanças.

A Assembléia aprovou, ain-
da, o nome de Maristela Massei
da Arquidiocesse de Porto Ale-
gre, como a mais nova represen-
tante do Estado na Coordena-

ção Npcional da Pastoral OpeÉ-
ria. O Rio Grande do Sul passa-
rá a contar após a Assembléia
Nacional de março, com dois
nomes na Nacional, o compa-
nheiro Oldemar Francisco foi in-
dicado por unanimidade para
continuar na função de repre-
sentante do Estado.

O liberado Cícero Cavalcan-
te representou.a PO-Nacional na
Assembléia gaúcha, que apro-
veitou para comemorar os 10

anos de trabalho da Pastoral na-
quele Estado.

Rio Traça Plano de Ação

Um verdadeiro sacolejo. É
talvez essa a melhor forma de
definiro clima vivido pelos dele'
gados da 6' Assembléia Esta-
dualda PastoralOpeÉria do Hio
de Janeiro, realizada nos dias 2
e 3 de dezembro de 89, no Mu-
nicípio de Angra dos Reis. Apos
a auto.avaliação crítica do traba-
lho desenvolvido em cada área

- cinco dioceses estavam pÍÊ-
sentes - os representantes dos
grupos de PO elaboraram em
conjunto um plano de ação pa-
ra 1990.

As diferenças de cada Dio-
cese foram levadas em conta,
mas a PO do Rio também con-
firmou as prioridades Grupo de
Bases, Formação e DiVulgação,
além da participação nas Cam-
oanhas da Fraternidade de 90
isobre a Mulher) e 91 (sobre o
Trabalho). A Assembléia apro-
vou o nomede LuizAntônioAn-
dradq da Diocesede Nova lgua-
çu, para ocupar a função de Li-
berado estadual.



ENTREVISTA COM MARGELO

"Gabi era uma pessoa considerada perigosa pela sua capacidade de
mobilizar o povo". Eeta é uma das várias declarações sobre o padre francês

Gabriel Felix Roger Maire, assassinado no dia 23 de dezembro de 89, com um
tiro a queima-roupa no coração, em Cariacica, na região da Grande Vitória, do
ex-padre Marcelo Renour, que durante cinco anos conviveu com o Pe. Gabriel.
Convicto de que o crime está relacionado a questões políticas, Marcelo fala ao

BOLETIM NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA, sobre a personalidade do
padre francês, que era amado pelo povo simples e odiado pelos políticos

tradicionais da cidade.
O Bispo de Nova lguaçu (RJ), Adriano Hipólyto, declarou que "quem

conviveu com o Padre Gabriel, qualifica-o entre os profetas, entre aqueles que
anúnciam pela palavra e pela vida a mensagem.da Salvação de Jesus Cristo,

como alguém que assumía a causa do povo e por isto incorria na ira dos
poderosos".

BOLETIM NACIONAL * O Pe. Gabrielche-
gou ao Brasil em 1980. mas ainda na Franca
ele parecia ter uma especiai atenção com os
nossos problemas, tendo inclusive partici-
pado de moviftsnles em defesa de militan-
tes da JOC (Juventude Operária Católica),
que foram presos, em 1968, durante a Dita-
dura Militardo Brasil. Também tomou a ini-
ciativa de passar um abaixo-assinado, em
1969, que foi entregue ao governo francês,
contrário a venda de ayiões mirages ao go-
verno brasileiro. O que o atraia tanto no
Brasil?
Marcelo Renour - A preocupacãb de Ga-
briel não era exclusiva com o Brasil mas com
todos os países do 3o,Mundo. Ele era parti-
cularmen.te interessado em saber como se
dá a exploracão nesses países. Tinha o que
poderíamos chamar de uma visão aguda
dessas questões. Foi isso que o motiv:ou a
participar da criação, em 1.969 do "Movi-
mento Popular do Cidadão do Mundo", que
é ecumênico e ainda, hoje, possui uma re-
de de pessoas.
BN - Como era pessoalmente o padre
Gabriel?
Marcelo - Sua principal característica é de
um homem trabalhador. Escrevia e lia mui-
to, visitava as pessoas, dava aulas e estava
sempre pronto para acolher os amigos. Mas
o trabalho vinha sempre em 1o lugar. Era,

Ghico Mendes

mostrou que, mesmo entranhado nas ma_
tôS, mgsmo vivcndn íora dnc n,a^Ào- ^^^

Gabriel: Amado pelo Povo,
mdiado pelos Poderosos

também, uma pessoa bastante sensível a to-
do tipo de injtistica.
BN Como foi a sua chegada ao Brasil?
Marcelo * Ele veio para se juntar ao Pe.
Bernardo Colombe e a mim, na região de Ca-
riacica e Porto de Santana. O Pe. Bernardo
havia chegado ao Brasilem 1973, e foijus-
tamente atuar na Grande Vitória onde se ini-
ciava nacionalmente o trabalho das Comu-
nidades Eciesias de Base (CEBs). Bernardo
repassou o seu aprendizado para Gabriel,
que preferia aprender a lingua portuguesa no
contato direto com as comunidades. Anda-
va muito de ônibus nos primeiros anos,
guando o número de comunidades. não era
tão grande, para conversar com osvizinhos
e conhecê-los melhor.
BN - Pe. Gabriel brigou muito para sêr vi-
gário de uma regiâo sem paróquia. Como foi
isso?
Marcelo - Desde o início Gabi, trabalhou
pastoralmente no sentido de fortalecer os
Conselhos das Comunidades. Dessa forma
procurava incentivar os leigos a participarem
das decisões,.iqntamente com os padres e
freiras. Nas CEBs de sua região, a direcão
dos trabalhos é de responsabilidade dos
conselhos, daí a resistência que encontrou
junto ao Bispo de Vitória, para convertê-la
em uma região pastoral, muito embora não
se tenha alí uma igreja matriz; o que não im-
pede das cerca de 18 comunidades estarem
articuladas entre si.
BN - Como é essa região?
Marcelo -- É um setor fiastoral relativamen-
te novo. E urbano e povoado por trabalha-
dores, e suas famílias, que construiram a
Con'rpanhia Siderúrgica de Tubaião, ou que
agora trabalham em sua ampiiaçao. GàOi
nos últimos três anos morava num barraco
de madeira, igual a todos os barracos das fa-
velas e morros da Grande Vitória. para ele,
ter uma vida simples não era uma jogada pa_
ra impressionar opovo, mas uma préocupa_
ção de ser verdadeiro corn ele mesmo. 

'

BN - A polícia Civil afirma ter prendido os
assassinos do Pe. Gabriel. Tiatá-se dos la_
drões comuns Nilson Ferreira Celestino, 21
anos. e de Fábio Nascimento da Silva. tam_
bém 21 anos. Vbcê acredita nessa sótúôâo
do caso?
Marcelo - Não. O crime foi político. Teria
sid.o um azar muito grande de Gabi, ter sidó
vittma de um assalto. Além disso, os depoi-
mPntôQ dnc rlnia ^ã^ ^^^.-^i:-a :.

briel teria pai'ado e descirJ*'lÕ cârro para ob-
servar os estraEqs ccir a:r: pedri;das, quan-
do o renderam. E rnentilil, eu vi o carro de
Gabriel, e não havia nerihun', sinal de qual-
quer dano que pudesse s+:i atribuídc ã uma
pedra

Gahi era u!'t'!ff ltiesiil.jd i:rlI:;:,;;lr;l'ada peri-
gosa pela sua capacÍilai,*..,",: :,,i-,iriiizar o po-
vo. E fez isso piara ,jar apoio ao Prefeito Vas-
co Alves, quâ por nãc LrerteÍcer as famílias
Santoro Fantir.rni e Prudêncio, está sendo
impedido de gover'r:ar. Vasr:u aÍves é o pri-
meiro prefeito em muitos anos, que não tem
ligação com essas duas famílias. Nos últi-
mos 10 anos já foram mortos dois prefeitos,
sem que a Polícía Civil chegasse aos culpa-
dos ou mandantes dos crin':es.

Prçfetm dms
TnabmlhadCIres

Padre Gebriel da Fü

O povo o s1a1,411 üij.,Í.:ti prcfeta Gabriel,
que atravás da sua íá r*inprornetida, soube
muito bam anunciar terng.;r:s cse paz, ,iustiÇa e
democracia, seja nô {ristilnte França, seja em
Cariacica, regial-t: viaimã.ra a Vitírr;a (ES). ionde
chegou em outubro de "!"e80. Corrlr: proÍeta, pe.
Gabriel Maire via a meees:ida*je de se chegar ao
povo das rnais variadas forrnas. Hnquanto-Assis-
tenti da Pastoral $peráría da Arquidiocese de
Vitória, participou <ius principais momentos
da Pastoral.

Como um d«rs responsárueis pelo Boletím
Ferramenta da pü de.Vitória. proeqrava apro-
fundar: a dimensâo lrumana de Denrs, e a dimen_
sâo divina do hornom, Tinha o .,dom da comu-
nicaçâo" e não se Íurtava de escrêver ar_tigos so_
bre a vida do povo.

Padre Gábriel erâ antes de tudo, um incan-
sávdl deJensor da justiça e da liberdade. O povo
das CEBs era para ole mctivo de deuoçâo e es-
perança. lncansáve! em sua peresrinaçâo pelas
comunidades, aorendeu a rcsn*irar e r ov iair

Nos seringais da amazônia todo mun-
do sabe o que é poranga. poranga é a luz
que os seringueiros traiem na cabeca pa-



odlado pelos lJoderosos
ENTREVISTA GOM MARCELO

"Gabi era uma pessoa considerada perigosa pela sua capacidade de
mobilizar o povo". Esta é uma das várias declarações sobre o padre francês

Gabriel Felix Roger Maire, assassinado no dia 23 de dezernbro de 89, com urn
tiro a queima-roupa no coração, em Cariacica, na região da Grande Vitória, do
ex-padre Marcelo Renour, que durante cinco anos conviveu coÍn o Pe. Gabriel.
Convicto de que o crime está relacionado a questões políticas, Marcelo fala ao

BOLETIM NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA, sobre a personalidade do
padre francês, que era amado pelo povo simples e odiado pelos políticos

tradicionais da cidade.
O Bispo de i\ova lguaçu (RJ), Adriano Hipólyto, declarou que "quem

conviveu com o Padre Gabriel, qualifica-o entre os profetas, entre aqueles que
anúnciam pela palavra e pela vida a mensagem da Salvação de Jesus Gristo,

como alguém que assumia a causa do povo e por isto incorria na ira dos
poderosos".

BOLETIM NACIONAL -- 0 Pe. Gahrielche-
gou ao Brasil em 1980, mas ainda na Franca
ele parecia ter uma especialatencão corn os
nossos problemas, tendo inclusive partici-
pado de movirhentos em defesa de militan-
tes da JOC (Juventude Operária Católica),
que foram presos, em 1968, durante a Dita-
dura Militardo Brasil. Também tomou a ini-
ciativa de passar um abaixo-assinado, em
1969, que foi entregue ao governo francês,
contrário a venda de ayiões mirages ao go-
verno brasileiro. O que o atraia tanto no
Brasil?
Marcelo Renour - A preocupaçãb de Ga-
briel não era exclusiva com o Brasil mas com
todos os países do 3o,Mundo. Ele era par.ti-
cularmen.te interessado em saber como se
dá a exploração nesses países. Tinha o que
poderíamos chamar de uma visão aguda
dessas questões, Foi isso que o motivou a
participar da criação, em 1.969 do "Movi-
mento Popular do Cidadão do Mundo", que
é ecumênico e ainda, hoje, possui uma re-
de de pessoas.
BN - Como era pessoalmente o Padre
Gabriel?
Marcelo - Sua principalcaracterística é de
um homem trabalhador. Escrevia e lia mui-
to, visitava as pessoas, dava aulas e estava
sempre pronto para acolher os amigos. Mas
o trabalho vinha sempre em 1' lugar. Era,

Nos seringais da amazônia todo mun-
do sabe o que é poranga. Poranga é a luz
que os seringueiros trazem na cábeca pa-

Chico Mendes

tas, mesmo vivendo fora dos grandes cen-
tros urbanos, é possÍvel fazer úma luta que
toín6 o p-ovo simples e trabalhadol o ver.
dadeiro Senhor de si e de sua história.

também, uma pessoa bastante sensível a to-
do tipo de injustica.
BN Como foi a sua chegada ao Brasii?
Marcelo - Ele veio para se juntar ao Pe.
Bernardo Colombe e a mim, na região de Ca-
riacica e Porto de Santana. O Pe. Bernardo
havia chegado ao Brasil em 1973, e foijus-
tamente atuar na Grande Vitória onde se ini-
ciava,nacionalmente o trabalho das Comu-
nidades Eciesias de tsase (CEBs). Bernardo
repassou o seu aprendizado para Gabriel,
que preferia aprendera lingua portuguesa no
contato direto com as comunidades. Anda-
va muito de ônibus nos primeiros anos,
guando o número de comunidades. não era
tão grande, para conversar com os vizinhos
e conhecê-los melhor.
BN - Pe. Gabriel brigou muito para sbr vi-
gário de uma região sern paróquia. Como foi
isso?
Marcelo - Desde c início Gabi, trabalhou
pastoralmente no sentido de fortalecer os
Conselhos das Comunidades. Dessa forma
proculava incentivar os leigos a participarem
das decisões, juntamente com os padres e
freiras. Nas CEBs de sua região, a direcão
dos trabalhos é de responsabilidade dos
conselhos, daí a resistência que encontrou
junto ao Bispo de Vitória, para convertê-la
em uma região pastoral, muito embora não
se tenha alí uma igreja matriz; o que não im-
pede das cerca de 18 comunidades estarem
articuladas entre si.
BN - Como é essa região?
Marcelo ,- É um setor flastoral relativamen-
te novo. E urbano e povoado por trabalha-
dores, e suas famílias, que construiram a
Companhia Siderúrgica de Tubarão, ou que
agora trabalham em sua arnpliação. Gabi
nos últimos três anos morava num barraco
de madeira, iguala todosos barracosdasfa-
velas e morros da Grande Vitória. para ele,
ter uma vida simples não era uma jogada pa-
ra impressionar o.povo, mas uma preocupa.
ção de ser verdadeiro com ele mesmo. 

'

BN - A polícia Civil afirma ter prendido os
assasSinos do Fe. Gabriel. Tiatá-se dos la-
drões comuns Nílson Ferreira Celestino, 21
anos. e de Fábio Nascimento da Silva. tam_
bém 21 anos. Você acredita nessa solucão
do casoT
Marcelo - Não. 0 crime foi político. Teria
sldo um azar muito grande de Gabi, ter sido
vítima de um assalto. Além disso, os depoi_
mentos dos dois presos são contraditórios.
Afirmam que-queriam roubar um carro, e
que antes de Gabi passar pela estrada. ten_
taram parar outros veículos, jogando pedras.
Segundo o depoimento quó dãrarn, ii". Cà:

briel teria parado e d*scicl* io carro para ob-
servar os estrasüs cúni fiii piedruitlas, quan-
do o renderarn. E rn*rrtlr;,1. *r-r vi ü carro de
Gabriel, e não havia nerrhu*'l sinal de qual-
quer dano que pc"irless* r.',r,.r *Ír'ilrr.rítl+ a uma
nedra
F!-.qrã-

Gabr eru un'lfr gti$siii{i r:tnsir-ir:rada peri-
gosa pela sua capacidaci* r-i.,; ri.rhilizar o po-
vo" E fez issr: p;rc ciar apoir: ao Prefeito Vas-
co Alves, quâ por rrãc p1s11eflç6r as farnílias
Santoro Fantirrrri e Pruciênc;lo. está sendo
impedido de gcverrrai. Vaseu aives é o pri-
meiro prefeito qm muitos anos, que não tem
ligacão com e'ssas duas fannílias. Nos últi-
mos 10 anos já foram rnortos dois prefeitos,
sem que a Pcilícia Civil chegasse aos culpa-
dos ou mandantes dos crinres.

Frofetm dels
Thabmlhadores

Padre Gabriel da Fü

O povc $ eler:eç *iç;fpril. Frofets Gabriel,
que atravás da sua fá e$#rprometida, soube
muito bem anunelar tenry:cs de paz, justiça e
democracia" sejê nâ disÍ;ir:te França, seja em
Cariacica, regiâc uizin!:a a Virírria (ESl, aonde
chegou em outubrç *ie "!98S" Cúfixo proÍeta, pe.
Gabriel Maire via a neces.sjdade de se chegar ao
povo das mais variactas forrnas. Errquanto-Assis-
tentd da Pastoral Operária tJa. Arquidiocese de
Vitória, participou d(}s principais rnomentos
da Fastoral,

Como um dos responsávcis pelo Boletim
Ferramenta da p0 de.Vitônia, procurava apro-
Íundar: a dimensâo hurnana de Deus, e a dimen-
sâo divina do homom. Tinha o ,,dom da colnu-
nicaçâo" e nâo se furtava de escÍeveÍ artigos so_
bre a vida do povo.

Padre Gàbriel era antes de tudo. um incan-
sávdl deÍensor da justiça e cla liberdade. O povo
das CEBs era para ele rnotivo de devoçâo e es_
perança. lneansável em sua peregrinaçâo pelas
comunidades, aprendeu a respeitar e a exigir
rêspeito ao povo. For isso mesÍno, apoiou deci_
didamente a formacâo dos grupr:s de base da
Prrtonl Operária.

A PO deve muito a Gabriel Maire, profeta
dos trabalhadores.



sforEl
Nicarágua:

1 0 anos
de liberdade
Neste número temos o

prazer de contar com uma
contribuiçáo de Dom Pedro
Casaldáliga, Bispo e poeta
de Sáo Félix do Araguaia,
em Mato Gro'sso. O lrmáo
Pedro apresenta uma poe-
sia feita exclusivamente
para o "Boletim Nacional da
Pastoral Operária", sobre
os 10 anos da RevoluÇáo
Popular na Nicarágua, e a
sua importância para os
trabalhadores da América
Latina.

Agredida, mes nem por
isso acuada, a Nicarágua
resiste a todo tipo de pres-
sáo externa, principalmente
a orquestrada pelo Governo

- . Nofrc-Arnericano-- -Durante
muito tempo, e ainda é as-
sim, nos sentíamos
presente ao processo nica-
raguense de reconstrução
do país, após vários sécu-
los de dominaÇáo e inter-
venÇáo externa. Os
cristáos nicaraguenses
sabem como poucos, a
importância da liberdade,
da justiça e da fraternidade.

Cá do Brasil, continua-
mos solidários ao povo Ni-
ca. Continuamos torcendo
pelo sucesso dos proces-
sos políticos e econômicos
lá desenvolvidos para tirar o
povo da alienaçáo e da mi-
séria. No momento em que
os trabalhadores brasileiros
passam por profundas
dificuldades, a trajetória de
10 anos da populaçáo da
Nicarágua é sinal de espe-
ranÇa.

Como diz D. Pedro Ca-
saldáliga: "Firmes na luta.
Fé em Deus. E muita "tei-

BOTETIM iIACIOiIAL

Nicarágua

Operária de todos nossos sonhos,
da, fazendo o novo Dia

ertaçáo,
querida

Nossa,
Construtora
greve total
Nos
A estrela
com todos
contigo,

10 anos na fornallffi
a forja da utopia,
a nossa dignidade.
"Nunca hubo tanta
en un corazón" e nu
tanta-Pãtiia Grande,
em teu coraçáo,

D. Pedro
Sáo Félix

Sandino nos leva noite afora,

Reunião de GEBs husca antecipação do Reir
A Baixada Fluminense

recebe a partir do dia
10, cerca de dois mil
companheiros de vários
cantos do Brasil e até de
outros países. O Povo
de Deus membro das
CEBs vem a Caxias dar
mais um passo no
caminho da libertaÇáo.

As Cebs sáo à
expressáo da lgreja em
movimento, que se
completa com as pasto-
rais específicas (Pasto-
ral Operária, Pastoral da

pela sua fé, com a cons-
truçáo de uma Nova So-
ciedade; com a busca
da antecipaçáo do
Reino de Deus.

Fazemos parte de
um mesmo Povo de
Deus, que liga com toda
a profundidade do nosso
ser, a fé com a vida. Fé
e política. Fé e luta.
Nesse momento espe-
cial da história da Amé-
rica Latina, nós da Pas-
toral Operária, nos
unimos aos companhei.
ros membros das Cebs.

injustiça, opressáo e er
ploraçáo, está proÍundi
mente enraizada n
prática de Jesus Cristc

Tal como nas Cebr
nos grupos de base d
PO, à lgreja adquire ur
papel dinâmico e enca
nado. As reflexões sr
bre as condiçóes de v

da e trabalho encontrat
eco junto ao Evangelhr
às celebraÇÕes e dive
sas formas de partilha,
Juntos na caminhada c

Povo de Deus, para s(
sinal e -testemunho c



Nicarágua:

1 0 anos
de
Neste número temos o

prazer de contar com uma
contribuiçáo de Dom Pedro
Casaldáliga, Bispo e poeta
de Sáo Felix do Araguaia,
em Mato Gro'sso. O irmáo
Pedro apresenta uma poe-
sia feita exclusivamente
para o "Boletim Nacional da
Pastoral Operária", sobre
os 10 anos da Revoluçáo
Popular na Nicarágua, e a
sua importância para os
trabalhadores da América
Latina.

Agredida, m?s nem por
isso acuada, a Nicarágua
resiste a todo tipo de pres-
sáo externa, principalmente
a orquestrada pelo Governo
Norte=Americans. DuraRte
muito tempo, e ainda é as-
sim, nos sentíamos
presente ao processo nica-
raguense de reconstruçáo
do país, após vários sécu-
los de dominaÇáo e inter-
vençáo externa. Os
cristáos nicaraguenses

Cá do Brasil, continua-
mos solidários ao povo Ni-
ca. Continuamos torcendo
pelo sucesso dos proces-
sos políticos e econômicos
lá desenvolvidos para tirar o
povo da alienação e da mi-
séria. No momento em que
os trabalhadores brasileiros
passam por profundas
dificuldades, a trajetória de
10 anos da populaçáo da
Nicarágua é sinal de espe-
ranÇ4.

Como diz D. Pedro Ca-
saldáliga: "Firmes na luta.
Fé em Deus. E muita "tei-
mosia".

Nossos pireitos
na Constituição.

Nicarágua

Operária de todos nossos sonhos,
da, fazendo o novo Dia

ertaçáo,
querida

roibida)

Nossa,
Construtora
greve total
Nos
A estrela
com todos
contigo, com

10 anos na fo
a torja da utopia,
a nossa dignidade.
"Nunca hubo tanta
en un corazón" e nu
tahta-PátÍía Gráhde,
em teu coraçáo,

D. Pedro áliga
Sáo Félix .MT

liberdade

ü33Ld':,,!t'g,i',í::í Reunião de GEBs buscada justiça e da fra
antecipação do Reir

A Baixada Fluminense
recebe a partir do dia
10, cerca de dois mil
companheiros de vários
cantos do Brasil e até de
outros países. O Povo
de Deus membro das
CEBs vem a Caxias dar
mais um passo no
caminho da libertaçáo.

As Cebs sáo à
expressáo da lgreja em
movimento, que se
completa com as pasto-
rais específicas (Pasto-
ral Operária, Pastoral da
Terra, do Migrante, da
Juventude etc.) e com
todos os cristáos
comprometidos e impul-
sionados (alimentados)

pela sua fé, com a cons-
truÇáo de uma Nova So-
ciedade; com a busca
da antecipaçáo do
Reino de Deus.

Fazemos parte de
um mesmo Povo de
Deus, que liga com toda
a profundidade do nosso
ser, a fé com a vida. Fé
e política. Fé e luta.
Nesse momento espe-
cial da historia da Amé-
rica Latina, nós da Pas-
toral Operária, nos
unimos aos companhei-
ros membros das Cebs.
Temos a certeza de que
a força maior, o motor, a
mística de nossa luta
pela transformaçáo da
sociedade, marcada por

injustiça, opressáo e e>

ploraçáo, está profundt
mente enraizada n
prática de Jesus Cristc

Tal como nas Cebr
nos grupos de base d
PO, à lgreja adquire ur
papel dinâmico e enca
nado. As reflexóes s<

bre as condiçoes de v
da e trabalho encontrat
eco junto ao Evangelhr
às celebraçÕes e dive
sas formas de partilha,
Juntos na caminhada c

Povo de Deus, para s(

sinal e ,testemunho c

transmissáo de fé e vic
em busca do Deus L

bertador"
Salve o 70 Encontro h

terclesial de Cebs!

Sandino nos leva noite afora,

PÁGINA 4



PÁGINA 2. PASTORAL OPERÁRIA

Porque a Bíblia incomoda
A Bíbliâ incomoda. Ao menos é o que

deduzo do vozeiro que anda por aí. Este
livro náo dá sossego. Náo deixa descansar
quem, no poder gostaria de ter descanso,
calmaria, harmonia. E seria táo bom justi-
ficar as opressoes e as proibiçÕes com
textos bíblicos. Mas, náo dá! A Bhlia náo
deixa. Ela náo cala.

E estranho que justamente a Bíblia inco-
mode. Pensava-se até que estes tempos
já teriam passado. Ouvia-se por aí que
este livro seria algo muito velho. Perten-
ceria a um mundo distante, longínquo, qua-

se inacessível. Criaram-se inclusive com-
plicados métodos de pesquisa para evitar
que a Bíblia fosse esquecida. Ela que es-
tava por sucumbir num passado obscuro
foi tratada qual relíquia arqueológica. Afi-
nal, era coisa morta. Dizia-se que já náo
tinha o que nos dizer.

lnteressante! Quem trata a Bíblia como
coisa morta, náo é Íeito silenciar. Quêm
doentiamente a venera como defunta,
até vai bem. Quem se dedica à

exumaçáo, deste cadáver, chega a ser

doutor. Náo vai de castigo, nem de silên-
cio. Aparentemente vai de vento em pop-á.

E que a Bíblia morta náo incomoda. Nao
cria problemas, só maus cheiros. Mas
estes passam ou algum perfume os afasta.
Náo denuncia as. harmonias. Nem compli-
ca com as calmarias.

De certo modo, a Bíblia é Írágil. E uma
espécie de vaso de barro. Náo é difícil
quebrá-lo. Despedaçá-lo. E só bater.

Até se pode amarrá-ta. Pô-la em prisáo.
Fechá-la em nossas igrejas. De fato, a his-
tória de nossas igrejas mostra que fomos
criativos em por cercas em torno deste li-
vro. Criamos verdadeiras muralhas. Talvez
dessessemos que serviam para proteger
os textos. E por certo assim o críamos. Mas,
de todo modo, sáo muralhas, prisóes, ain-
da que sejam bonitas ou acadêmicas.

E por que tanto esforço? Por que tanta
luta pela Bíblia? Por que é táo disputada?

Sáo seus conteúdos que incomodam,
agitam, inquietam. Náo Íossem eles, este
livro seria inoÍensivo. Já estaria esquecido.
Teria envelhecido.

Seus textos nos contam histórias de li-
berta{áo. Contam que Sara, aprisionada
pelo poder de Faraó, Íoi libertada. Cami-
nhou alguns passos no caminho da liber-
dade e da dignidade.

Contam que o povo hebreu - escravi-
zado, explorado, chacinado - Íoi liberto. O
Farao que o oprimia desceu "às profunde-
zas como pedra". E os hebreus se puse-
ram a caminho de uma nova experiência,
em terra liberta.

Contam que Jesus cruciÍicado, pobre e
torturado vive. Quiseram Íazê-lo sumir.
Mas, sem sucesso. Está aqui. E denúncia
contra a injustiça. E anúncio. A miséria vai
acabar!

Estes e outros conteúdos incomodam.
Mas náo há como silenciá-los.

Pastor Milton Schwantes
Guarulhos-SP

Grupos de Base ajudam a construir
OS 10 MANDAMENTOS DOS
ANIMADORES DOS GRUPOS

DE BASE DA PASTORAL
OPERARIA

1o - Ter amor à Classe Trabalha-
dora;
20 - Íer clareza dos objetivos da
PO;
30 - Pontualidade;
40 - Ser dinâmico;
50 - Fazer com que o grupo seja
sujeito;
60 - Ter disponibilidade e priori-
dade;
70 

- 
ílnnhanar n raalidarla lnnal'

I -::1à.._

diocesanas da Pastoral, promove-
reo seminários e encontros de
formaçáo para membros de grupos
de base. Os 10 mandamentos
acima servem como um referencial

Outubro e mês de Santo Dias
No dia 30 de outubro Íaz 10 anos que o

companheiro Santo Dias da Silva, militante
operário e um dos Íundadores da Pastoral
Operária tombou morto pela polícia, quan-
do participava de uma greve dos metalúr-
gicos do ABC. Todo ano, esta data é lem-
brada em homenagem a Santo e a todos
que morreram pela causa da.iustiça neste
País. Na cidade e no campo muitos deram
sua vida pela causa operária.

BOLETIM NACIONAL DA PASTO-
RAL OPERARIA
Jornalista Responsável: Artur Mes-
sias (MT 17.940)
Conselho de Redaçáo: Dari Krein,
Elena M. Rezende, Enock Araújo, Pe.
Bernardo, Artur Messias e Pe. Ro-
gério A. Cunha.
Conselho Editorial: Coordenaçáo
Nacional da Pastoral Operária.
DiÍusáo e Publicidade: Elena M. Re-
zende e Jane Marangoni

Assinatura Anual - NCz$ 2,00
(Participantes de Grupo de Ba';e)
Assinatura de Apoio - NCz$ 3,00

Envre sua contribuiçáo para:
SECRETARIADO NACIONAL

A permanência em nosso País da
repressáo aos trabalhadores e da política
de arrocho salarial, tem feito com que à
classe operária tenha uma história de san-
gue e de luta. Fazemos questào de come-
morar o sacriÍício de nossos mártires para
com coragem, e deixando o desânimo de
lado, continuar lutando até a injustiÇa ser
vencida:

O dia a dia do trabalhador precisa de or-

ganizaçáo e luta. Santo Dias, Gringo, Mar-
garida Alves, Pe. Rodolfo e tanto outros
náo morreram em váo. A PO t{acional pre-
para para outubro o lançamento,o "Dos-
sier" sobre a violência contra trabalhado-
res. Esse documento, que esperamos seja
importante para as nossas reflexóes e ati-
tudes concretas em favor de uma nova
sociedade, será lançado durante a Sema-
na Santo Dias, em Sáo Paulo.



A Bíbliâ íncomoda. Ao menos é o que
deduzo do vozeiro que anda por aí. Este
livro náo dáSossego. Náo deixa descansar
quem, no poder gostaria de ter descanso,
calmaria, harmonia. E seria táo bom justi-
ficar as opressóes e as proibiçÕes com
textos bíblicos. Mas, náo dá! A Bíblia náo
deixa. Ela náo cala.

E estranho que justamente a Bíblia inco-
mode. Pensava-se até que estes tempos
já teriam passado. Ouvia-se por aí que
este livro seria algo muito velho. Perten-
ceria a um mundo distante, longínquo, qua-

se inacessível. Criaram-se inclusive com-
plicados métodos de pesquisa para evitar
que a Bíblia Íosse esquecida. Ela que es-
tava por sucumbir num passado obscuro
Íoi tratada qual relíquia arqueológica. AÍi-
nal, era coisa morta. Dizia-se que iá náo
tinha o que nos dizer.

lnteressante! Quem trala a Bíblia como
coisa morta, náo é feito silenciar. Quem
doentiamente a venera como deÍunta,
até vai bem. Quem se dedica à
exumaçáo, deste cadáver, chega a ser
doutor. Náo vai de castigo, nem de silên-
cio. Aparentemente vai de vento em pop-á.

E que a Bíblia morta náo incomoda. Nao
cria problemas, só maus cheiros. Mas
estes passam ou algum perfume os aÍasta.
Náo denuncia as harmonias. Nem compli-
ca com as calmarias.

De certo modo, a Bíblia é frágil. E uma
espécie de vaso de barro. Náo é diÍícii
quebrá-lo. Despedaçá-lo. E sÓ bater.

Até se pode amarra-ta. Pô-la em prisáo.
Fechá-la em nossas igrejas. De fato, a his-
tória de nossas igrejas mostra que fomos
criativos em por cercas em lorno deste li-
vro. Criamos verdadeiras muralhas. Talvez
dessessemos que serviam para proteger
os textos. E por certo assim o críamos. Mas,
de todo modo, sáo muralhas, prisÕes, ain-
da que sejam bonitas ou acadêmicas.

E por que tanto esÍorço? Por que tanta
luta pela Bíblia? Por que é táo disputada?

Sáo seus conteúdos que incornodam,
agitam, inquietam. Náo fossem eles, este
livro seria inofensivo. ,Já estaria esquecido.
Teria envelhecido-

Seus textos nos contam histórias de li-
berta{áo. Contam que Sara, aprisionada
pelo poder de Faraó, foi libertada. Cami-
nhou alguns passos no caminho da liber-
dade e da dignidade.

Contam que o povo hebreu - escravi-
zado, explorado, chacinado - Íoi liberto. O
Faraó que o oprimia desceu "às profunde-
zas como pedra". E os hebreus se puse-
ram a caminho de uma nova experiência,
em terra liberta.

Contam que Jesus cruciÍicado, pobre e
torturado vive. Quiseram fazê-lo sumir.
Mas, sem sucesso. Está aqui. E denúncia
contra a injustiça. E anúncio. A miséria vai
acabar!

Estes e outros conteúdos incomodam.
Mas náo há como silenciá-los.

Pastor Milton Schwantes
Guarulhos-SP

Grupos de Base ajudam a construir

diocesanas da Pastoral, promove-
râo seminários e encontros de
Íormaçáo para membros de grupos
de base. Os 10 mandamentos
acima servem como um reÍerencial
para todos nós, que acreditamos
na mística da celebraÇáo da vida
operária, como um instrumento efe-
tivo da construÇáo de uma nova so-
ciedade.

Outubro é mês de Santo Dias
No dia 30 de outubro taz 1O anos que o

companheiro Santo Dias da Silva, militante
operário e um dos fundadores da Pastoral
Operária tombou morto pela polícia, quan-
do participava de uma greve dos metalúr-
gicos do ABC. Todo ano, esta data é lem-
brada em homenagem a Santo e a todos
que morreram pela causa da justiça neste
País. Na cidade e no campo muitos deram
sua vida pela causa operária.

A permanência em nosso País da
repressáo aos trabalhadores e da política
de arrocho salarial, tem feito com que à
classe operária tenha uma história de san-
gue e de luta. Fazemos questáo de come-
morar o sacrifício de nossos mártires para
com coragem, e deixando o desânimo de
lado, continuar lutando até a injustiÇa ser
vencida:

O dia a dia do trabalhador precisa de or-

OS 10 MANDAMENTOS DOS
ANIMADORES DOS GRUPOS

DE BASE DA PASTORAL
OPERARiA

1o - Ter amor a Classe Trabalha-
dora;
20 - Ter clareza dos objetivos da
PO;
30 - Pontualidade;
40 - Ser dinâmico;
50 - Fazer com que o grupo seja
sujeito;
60 - Ter disponibilidade e pnori-
dade;
70 - Conhecer a realidade local;
Bo - Estar atento aos Íatos;
90 - Ter senso crítico;
'10o 

- Desenvolver a mística da PO-
Nos meses que se seguem. as

diversas coordenaÇoes estaduais e

ganizaçáo e luta. Santo Dias, Gringo, Mar-
garida Alves, Pe. RodolÍo e tanto outros
náo morreram em váo. A PO Nacional pre-
para para outubro o lançamento,o "Dos-
sier" sobre a violência contra trabalhado-
res. Esse documento, que esperamos seja
importante para as nossas reÍlexoes e ati-
tudes concretas em favor de uma nova
sociedade, será lançado durante a Sema-
na Santo Dias, em Sáo Paulo.

BOLETIM NACIONAL DA PASTO-
RAL OPERABIA
Jornalista Responsável: Artur Mes-
sias (MT 17.94o)
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Elena M. Rezende, Enock Araújo, Pe.
Bernardo, Artur Messias e Pe. Ro-
gério A. Cunha.
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Nacional da Pastoral Operária.
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zende e Jane Marangoni

Assinatura Anual - NCz$ 2,00
(Participantes de Grupo de Base)
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25.020 - Duque de Caxias, RJ.
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A Reforma Agrária náo é assunto que in-
teresse, apenas, aos trabalhadores rurais
ou aos sem terra. Ela interessa à toda a
classe trabalhadora. Os trabalhadores da
cidade também perdem com a náo implan-
taçáo da Reforma Agrária. Por isso, Re-
forma Agrária e democracia andam juntas.
E impossível se ter uma sem ter a outra.

O primeiro aspecto a ser considerado é
a questáo da CONCENTRAÇÃO da terra.
a existência do monopólio do uso da terra
e a exclusáo de, aproximadamente, 14
milhóes de famílias brasileiras (sem terras,
meeiros, arrendatórios, posseiros, boias-
Írias, etc) do processo produtivo. Os lati-
Íúndios, no Brasil, ocupam 83 por cento
das terras, enquanto que os minifúndios
Ocupam; apenas 9 por cento. Esta situa-
çáo se mantém, através da violência pra-
ticada contra os camponeses, pela UDR,
fazendeiros, latifundiários e seus pistolei-
ros.

Em 1988, as vítimas desta violência Ío-
ram 104 mortos, entre lideres sindicais e
camponeses. Além disso, aconteceram
mais de 621 conflitos de terras no País.
Por estes poucos dados, é possível ver e
constatar como a desigualdade existente
entre os brasileiros é cruel.

Enquanto náo se modificar esta situaçáo
é impossível se falar em democracia, pois
milhóes de brasileiros sáo impedidos de
trabalhar, de viver com dignidade, de criar
seus filhos e alimentá-los, de participar da
vida como um cidadáo comum, de ter
acesso aos bens materiais para sua sobre-
vivência. Na verdade, todos estes campo-

- muitos bóias-frias, favelados e desem-
pregados que vivem amontoados em bar-
racos, poderiam retornar ao campo, pro-
duzir e viver como cidadáos;

- haveria menos crianças abandonadas,
desnutridas, sem escolas nas cidades;

- haveria melhores condiçóes de vida
para aqueles que trabalham e vivem nas
cidades (transporte, aluguel, educaçáo,
etc);

- diminuiria a violência existente nos
grandes centros, fruto da miséria, da Íome,
da exploraçáo, da falta de trabalho, causa-
dos pela expulsáo do homem do campo;

- diminuiria a fome, a miséria, o analÍa-
betismo, a doença, a prostituiçáo, a falta
de emoreoo. a Íalla de hahitaeão ete

Corda e caÇamba à luta do campo
<i

PREçO9 §AURr]

lhares de trabalhadores elevaram seu níve
de consciência participando de greves, en
tendendo melhor à exploração e à sacana
gem dos patróes e do govemo. Muitas cate
gorias conseguiram bons acordos e alguma
já determinam datas para voltar a negociat
como os metalúrgicos da CUT do interic
do Estado de Sáo Paulo.

Tivemos também um dado negativo: di
versas categorias ficaram apenas com a

conquistas da Greve Geral e estáo esperand
seus dissídios. Nestes sindicatos predomi
nam diretorias pelegas, que não foram
luta. Essa massa de trabalhadores, com cel
teza, vetá com bons olhos a nova polític
salarial proposta por Sarney e pelo Congret
so Nacional.

Diante dessa situaçáo só existe um c:
minho: lutar contra este governo e todz
as suas políticas de arrocho salarial e zut
missão ao FMI (Fundo Monetrário Internz
cional); eleger Lula Presidente, garantind
a suspensáo do pagamento da dívida extern
e zrealaação dá Reforma Agnária; e, princ:
palmente, organizar nos locais de trabalh
(comissóes de fábrica, cipas, gntpos d

apoio) para ganhar as direçóes sindicais dc
pelegos, e fazer avançar a CUT.

Tarcisio
Sâo Bemardo do Campo'SP

Trabalhador diz o que pensa
Desde a ediçâo do Plano Veráo, em 15

As políticas anteriores de Sarney, o ga-
tilho e a URP, dificultavam à luta. Os rea-
justes mensais mesmo abaixos da inflaçáo,
amorteciam a vontade de lutar dos trabalha-
dores e facilitava para os patróes nas nego-
ciaçóes salariais.

Nestes cinco meses estarnos fazendo ex-
periência de negociação direta: patrões x
empregados. Temos um lado positivo: mi-

neses estáo excluidos da sociedade, pelo de janeiro deste ano, os trabalhadores brasi-
latifúndio e pelo Estado que defende esta leiros-vivcrn nnra rrova erperiência:ráo sa-
situaçáo. Tôdos eles passam a ser cida- bem quando-terâon-ovos-§aJustgssalariais,
dáos de segunda categoria. a náo ser o de seu dissídio. Todos sabemos

O segunOí asóecto ãiz respeito a todos que é impossível viver de salário com I€a-
nos. oãsapropriàiái t"tit,inoios. e destri- ilt-t".t-^gyf1t'^Y3§ 

qua tem sido a reação

buir as terras'é uma necessidade urgente oos raDannaoof^t:,. ,.
para o País. r^ n Í -_ ^:__^-, r" ; fi:Hirl'r?j:TTrtà?Ç?TiH?"j;Com a realizaçáo da Reforma Agrária úistoriu àà paf,s. C;.egril ãrã ó'gáíã-"teríamos: õr útóá" ó"ort 

"""*ie 
e se deímorali-

zasse ao admitir as perdas e prcpor reajus-

- alimentos baratos e em abundância; tes, mesmo sendo reajustes muito abãixo

- mais empregos e melhores salários; das perdas reais.

- mais espaÇo e menos sufoco nas fave- Os trabalhadores mais organizados fo-las; ram à luta com gÍeves gerais por categoria

- mais justiça e menos miséria; ou local de trabalho, e em quatro meses

- milhóes de famílias rurais passariam a deste ano, a classe trabalhadora paralisou
viver no campo, sem precisar migrar para mais gente que_durante todo o ano de 88.
a cidade; Derrotamos o Plano Verâo com luta!

Renove ia sua assinatura

Com este número do BOLETIM
NACIONAL se encerra o'rrrazo narà

conjunto de pessoas e entidades dt
todo o Brasil oue reeehêm ô BOI tr



teresse, apenas, aos trabalhadores rurais
ou aos sem terra. Ela interessa à toda a
classe trabalhadora. Os trabalhadores da
cidade também perdem com a náo implan-
taçáo da ReÍorma Agrária. Por isso, Re-
forma Agrária e democracia andam juntas.
E impossível se ter uma sem ter a outra.

O primeiro aspecto a ser considerado é
a questáo da CONCENTRAÇÃO da terra,
a existência do monopólio do uso da terra
e a exclusáo de, aproximadamente, 14
milhÕes de Íamílias brasileiras (sem terras,
meeiros, arrendatórios, posseiros, boias-
Írias, etc) do processo produtivo. Os lati-
fúndios, no Brasil, ocupam 83 por cento
das terras, enquanto que os miniÍúndios
ocupâm; apenas 9 por cento. Esta situa-
çáo se mantém, através da violência pra-
ticada contra os camponeses, pela UDR,
fazendeiros, latiÍundiários e seus pistolei-
ros.

Em 1988, as vítimas desta violência fo-
ram .Í04 mortos, entre lideres sindicais e
camponeses. Além disso, aconteceram
mais de 621 conflitos de terras no País.
Por estes poucos dados, é possível ver e
constatar como a desigualdade existente
entre os brasileiros é cruel.

Enquanto náo se modificar esta situaçáo
é impossível se falar em democracia, pois
milhÕes de brasileiros sáo impedidos de
trabalhar, de viver com dignidade, de criar
seus filhos e alimentá-los, de participar da
vida como um cidadáo comum, de ter
acesso aos bens materiais para sua sobre-
vivência. Na verdade, todos estes campo-
neses estáo excluidos da sociedade, pelo
latifúndio e pelo Estado que defende esta
situaçáo. Todos eles passam a ser cida-
dáos de segunda categoria.

O segundo aspecto diz respeito a todos
nós. Desapropriar os latifúndios. e destri-
buir as terras é uma necessidade urgente
para o País.

Com a realizaçáo da Reforma Agrária
teríamos:

- alimentos baratos e em abundância;

- mais empregos e melhores salários;

- mais espaÇo e menos sufoco nas Íave-
las;

- mais justiça e menos miséria;

- milhóes de Íamílias rurais passariam a
viver no campo, sem precisar migrar para
a cidade;

- muitos bóias{rias, Íavelados e desem-
pregados que vivem amontoados em bar-
racos, poderiam retornar ao eampo, pro-
duzir e viver como cidadáos;

- haveria menos crianças abandonadas,
desnutridas, sem escolas nas cidades;

- haveria melhores condiÇóes de vida
para aqueles que trabalham e vivem nas
cidades (transporte, aluguel, educaçáo,
etc);

- diminuiria a violência existente nos
grandes centros, fruto da miséria, da Íome,
da exploraçáo, da Íalta de trabalho, causa-
dos pela expulsáo do homem do campo;

- diminuiria a fome, a miséria, o analfa-
betismo, a doença, a prostituiçáo, a Íalta
de emprego, a Íalta de habitaçáo, etc...
Por iudo isso, é Íácil entender que sem
Reforma Agrária náo haverá democracia.

Derci Pasqualotto
Movimento dos Sem Terras

Paraná

PREÇO9 §AURr,
Trabalhador diz o que pensa

Desde a edição do Plano Veáo, em 15 lhares de habalhadores elevaram seu níve
$q janetp deste ano, os trabalhadores brasi- de consciência participando de greves, en
leires vivEnrümaüorraerperiência:rão sa- têndendo nlelhtirà cxploração ãã saôarna
bem quando 

-teráo n_ovos reajustes salariais, gem dos patróes o do g-overno. Muitas cate
a não ser o de seu dissídio. Todos sabemos gorias conseguiram bõns acordos e alguma
que é impossível viver de salário com Í€a- fá determinaãr datas para voltar a nefrcial
justes anuais. Mas qual tem sido a reação ôomo os metalúreicoi da CUT do iáteric
dos trabalhadores? do Estado de Sáõ Paulo.

O movimento sindical fez, como respos- Tivemos também um dado negativo: di
ta ao Plano vgráo_, a maior greve gerai da veÍsas categorias ficaram apenís com a
história do País. Conseguiu que o govemo conquistas dã Greve Geral e eôtáo esperand,
dos patróes reconhecesse e se desmorali- seus dissídios. Nestes sindicatos p-redomi
zassê ao adrnitir as perdas e propor reajus- nam diretorias pelegas, que náo 

-foram

tes, mesmo sendo reajustes muito abaixo luta. Essamassade trabalhadores, com cet
das perdas_ re,ais. teza, verâ com bons olhos a nova polític

Os trabalhadores mais organizados fo- salarial proposta por Samey e pelo Cõngres
ram à luta com gÍ€ves gerais por categoria so Naciõnal.
ou local de trabalho, e em quatro meses Diante dessa situação só existe um ca
deste ano, a classe trabalhadora paralisou minho: lutar contra eite governo e toda
mais gente que durante todo o ano de 88. as suas políticas de arrochõ salarial e sub
Derrotamos o Plano Veráo com luta! missáo áo FMI (Fundo Monetário Intema

As po]iligas anteriores de Samey, o ga- cional); eleger Lula Presidente, garantind,
tilho e a URP, dificultavam à luta. Os rea- a suspensão-do pagamento da díviãa extern
justes mensais mesmo ab?ixos da inflaçáo, e arcalizaçáo aâ R-erorma Agrária; e, princi
amorteciam a vontade de lutar dos ffabalha- palmente. orsanizar nos loõais de trabalh,
d.oreg e facilitava para os patróes nas nego- (comissóés d-e fábrica, cipas, grupos d
ciaç-qes salariais. - 

apoio) para ganhar as direçôes sindiiais do
Nestes cinco meses estarnos fazendo ex- pàlegos, e {azer avançar á Cuf .

periência_ de negociação_direta: patróes x T.arcisio
empregados. Temos um lado positivo: mi- Sâo Bemardã àã-Campo-Sp

Renove já sua assinatura

Com este número do BOLETIM
NACIONAL se encerra o [razo para
que aS Assinaturas sejam reno-
vadas. A partir do próximo número
teremos que "enxugar" nossa re[a-
Çáo de assinantes. Torcemos para
que você continue Íazendo parte do

conjunto de pessoas e entidades de
todo o Brasil que recebem o BOLE.
TIM NACIONAL. Envie hoje
mesmo, a confirmaçáo da renova.
Çáo de sua assinatura para o "Se.
cretariado Nacional da Pastoral
Operária.



PÁGINA PASTOBAL OPERÁRI,

,

E preciso manter e ampliar direitos
Os prirneiros meses de vigência

da Nova Constituiçáo Brasileira
apontam para um quadrq náo muito
favorável aos trabalhadores. Nem
mesmo os poucos direiios conquis-
tados, graças a mobilizaÇáo de mi-
lhares' de trabalhadores, estáo

sendo cumpridos. A Lei é morta se
náo receber um empurráozinho de
nossa organizaçáo e luta. Por isso
mesmo é preciso garantir o que já
conquistamos e continuar propondo
novos direitos, para às leis comple-
mentares"

TEt'AS O OUE FOI APBOVADO O OUE DEVE MUDAR / OUANDO DEVE MUDAÍ

Direlto de Greve

'An. 9: . ê asseguÍaõo o drreÍo o€ qrevê, comp€trndo aos trabalha-
dores dêcldrr soDre a oporlunrcaoe de erarcS-lo e sobÍe os rnleres.
s€s oue devam por mero d€b cieíendeí' .

GÍande viôíla dos tÍabalhaõoÍeslA grave derxa oe ser um d6lrlu
para lomer-se um dríerlo. Fla pIátrca, rslo sgniírcâ o Ítm da lêr

4.330164. a possibrldade cÉ ,ulgamenlo das grÊves e píanc,pei-
mente o Ílm da píorbiÇào oê greves cre solldaÍledaóê e Dolitrcas
Vrgora aÉ6 â promuigâÇaa

A Grcve nos Serviços
Essenciais

"Patágralo !: - a ler dellnrrâ os s€ru!9os ou âlrvldaoes essenclals

e drsporá sobre o atêndrmenro oas necessidaoes rnâdrávels da

mmunldade' .

O Congresso va, regulamenlar c Õ,reilo oe gíeve nosl: sea'rcos
essenciars'
Representa a revogaÉo oo oecrete-le, 163278 oue alÍeláva a
noção de essênoel ao ccrcarlo de se-ourança nacrma;

Estabilidade no Emprego

"l - relaÇáo de emprego prelec,da contra despedida arbftrána ou
sêm iusta causa, nos lemos Õa ler complemenlaí que prevBÍá
noenEaÇào @mpensatona. oentre outros drrertos :

O texlo apíovado inviebirí:a tolalmenle a estabilóade no empreoc
quando aponta a poss,D'!,caoe óe lÍansÍormá-b em rndenlzaÇác
A expressâo 'despedr(É arirt:ârra oressupÕe â exrslêncra de oes
p€ddas náo arbriránas issc õeo€no€ oe regulamenlacàc que
poderá reslnngrr ou ampl,e' cS motryos alegados paía a õemrssáo
A rndenizaçâo tambem oependerâ oe regulamentaçâo, estandc
provrsonamenle lrxaca nura mutta Õe 4Co6 do FGTS

lrrcdutibilidade de Salário
"Vl - rredutibilrdade oe sala",c. salvo o orsposto em conYenÇào
fl acordo mlelrvo .

Toma-se noma cônslrluc,crai Sàc ressâlvaoas as hríloles,es êq
que a reciuçào íor oblelo oe convencàc cu acoíoo col€irvc Passe
a vqorar com a Dromulgacaa

Salário Família
"xll - seláno-ÍamíIa Dara os seus oependenles": Toma-se princÍpro @nstrrucional. LegtsiâÇào oeverá redelrnrÍ a pío-

porcronalidâde. A correÇàc cio saláno minrmo de acorcjo com a
nova Carta t)oderá aumenlar o valor do salário-Íamiha

Jornada de Trabalho

"Xlll - dureçâo de trabalho normal náo suD€rior a oito horas diánas
e quaÍenta e ouatro sêmanars. Íacultada a compensaçâo de horá-
nos e a ÍeduEáo da romada mecitante a@rdo ou convênçào coie-
tiva cre lÍabalho":

Reduçao para 44 horas óe raõalho semanal. A redaÉo do teno
constitucEnai permrte ote a reduÇáo seia amplrada a nivel d€
@nvenção ou acordo colel;vo. Na realidade. as 44 horas semanars
É vrgoravam oara granÕe pane das calegoÍias proÍissionârs As
calegonas que nâo haviam conoursiâOo este drreilo passam â
tê-lo após a promulgaÇãc dâ Cada

Turno de Flevezamento
"XlV - |omada de seis horas para o trabalho reahzaoo em tuínos
ininlerruptos de revezamento. salvo negociaÇáo colettva":

Toma-se um prtncipro csislduclonal e passâ a s€r dê 6 hoías
As negociaÇóes mleiivas podem alterar esta citsposçáo oe acordc
com as @nvenréncras dc momento. vrgora ams a promuigacáo

Horas Extras
'XVl - Bemuneracào do seru)co exlraoÍdlnárlo sup€noÍ, no minlmo.
êm crnquenla por cento à Õo mmal' :

As horas extras passám a valer, no minrmo. 50c1G aclma das no,-
mâas. Esle peÍc€ntua! Dooe ser acÍesctdo @nÍorme negcraÇâc
coieliYa. Passa a v€oÍaf aDó6 a promulgaÇâo

Férias

"XVll - gozo ds fénas anuals remuneÍadas com, pelo menos. um
lerço a mais do oue o saláno oomal' ;

oljando os trabalhadoíes sarrem cie Íênas. al€m do saláno norma
Íeceberào 3:oÀ a mars @m bese no salánô rntegral. Passâ a
vEorar rmed{,üamente O terlo fixa apênas o patamar mrnrmc.
peímitrndo o aumenlo deste perclnluâl alÍavés de negocração
coletrva

Licença G,:'stante
'XVlll - licença à gestante, sem preiuzo do êmpÍego e do saláno,

com e duÍação de cenlo e vinle dias' .

A licerçâ passa a 120 dtas vrgora rnedtâlamênte após a Díoínir-
9aÇao

Licença Paternldade "XlX - llcençâ patemidade, Írrs lernos fixados em lsi' : Enquanlo náô Íoí regulafrentada. a licença peterndade s€íá de
5 dias. sem qualquer requenmento ou ex,gênciâ prévra.

Aviso Prévio

"XXl - aviso prévro pÍoporciúrâl ao lempo de seMgo. sendo ,rc
mÍnimo de tnnta dias, nos teíÍnG da lgt";

F|câ aesegurado ao trabâliâdoÍ o aúso prévlo r,oporcpnai ao
lempo de sêrvÇo, gue passa a ser no mínimo de 30 drâs. Âs
demais cDndiçôes seíão estabebcidas em lei ordrnára. Prevaie

ceín, poí enquantc, os drsposllivos da CLT-

Aposentadoria

"XXIV - aposêntadoía"i Prwê aposentâdoflâ poí mvaldez. dádê, lempo de ssrvrço e alvr
dade hsalubÍe, p€msa e perEosâ. Altera-se o cálcub o o reâpab
dâ apcentadona. Os apGenlados ?êceberáo o valrí rnódro dG
últrrnos 36 salários com cotreçáo rnonetána. Deperde 6e regula-

{nêntaÇáo qt e d€veÍá Ílcáí p@nta eÍn 18 meses (rlo máxtrno)

Assistência aos Filhos
"XXV - assrstêrEia Itatuita aos Írlhos e depêndentes de elé sêls

anos de ldaoe, ern cÍeci€s e píâescoiâs' :

Alêm de obflgatórla torna-se um princÍpio constitucônal aúo-&
phcável.

Praza Prescricional de

A@ Trabalhlsta

'Xxlx - aÇáo. quanlo a cr6ilos resultantes óas relaçÔes d€ lrêba"
lirc. com píazo píescÍiclonâr loe: a crnco ano§, pâra o fabâlhadoí
urbano, a'te o hmite de dots ano6 apÓs 8 eíinÇâo cb corÍlrato:b)
âté dors aíros eÉs â exurçâo cb cúltÍato. pâtâ o kâdfr*tr
rura!' r

agora, a prescnÉo dos drÊ,tos Eabâlhrstas é d€ cncoafic. Além
drsso. depors que o lrabâlôedoí sa do empregD eie leíá arrúe
dots anos para reclârnar
E:rernpb: uma eínpíesa 3utrrmu rrna vantag€ín dc treilaltBoor
em 1983. A orescnçâo o.orê em 88 Hostrlo sê o Eâbalhâai),
dqrâÍ o erapregr eÍn 87. é.ie Fod€íâ redâmaÍ o dr§Ílo aÉ 89
Vlg§íâ É.

Trabslho de hlenores

"XXXlll . çoàlcâo de !íd)atr}o murtlc. pêíElo3o ou rÀ§âhloíe âos

nEÍÉres dê l8 âÍto§ s d€ aua§reí Frbâ[ro a m€ooí de 1a âÍlo+,

sâtvü rr8 co;rolcâo og a9iertci.-

A Íarra etárra mi!'}mã geía tra§âlàâr Das-sâ r 9a( dt la e.Io3
Fevogtâ o Dccrele.br cil€ D€mrÉ o rrâbáàho ao m€rg dê la
g1o3 s€m quàbroí cfiléiê oe Ícímsçáo proí§6irlai Pss6â a Y€lo
rar a oani oa troínul.giaca

?-L-llra l.r..lê^G

-XXXIV ' gtÉrn€rÍrâ dê o1íÉ::o1 Gfitre c ttâ§elhâdoí co$ vnêJlc'

emoíoqâlÉp pêman€file e o iÍêbâh'}adúí ewt§o :

Agoíê. G 8yrJls6 lerào G [EsrrE6 óÍBrtos eüê os tÍâtrâtr&.ê6
corn virEdô 6ínpísgáf bo. Ítduslve sÍn to-í7no3 6€ rav6ôílcr! *!



Os prirneiros meses de vigência
da Nova Constituiçáo Brasileira
apontam para um quadrg náo muito
favorável aos trabalhadores. Nem
mesmo os poucos direitos conquis-
tados,.graÇas a mobilizaÇáo de mi-
lhares de trabalhadores, estáo

sendo cumpridos. A Lei é morta se
náo receber um empurráozinho de
nossa organizaçáo e luta. Por isso
mesmo é preciso garantir o que já
conquistamos e continuar propondo
novos direitos, para às leis comple-
mentares.

TEI'ÂS O OUE FOI APROVÂDO O OUE DEVE IIUDÂR / OUANDO DEVE MUDAT

Direlto de Greve

"An. 9: - ê assegurado o drre{o o€ Qreve. comp€trndo ao€ lrabalhâ-
dores dectdrí sobÍe a oportunrd,âoe de erercê.lo e sobís os tnlâíes-
ses que devam por mero o€i€ cieÍendê.".

Grande yíóíla dos lr8balirâosesl A greve d€txa de sêí um o6ldu
pAÍa lomaÍ-Se Um dríêito. IJA prátrca, tStO Srgntltcâ O Ítm da lo:
4.330164, a possibrlidâde de lulgamento das greyes e pÍincrpai-
mente o lm da prorbrcào oe grêves oe solidanedaóê e Dolttrcas
Vrgora aÉs s píomuigâÇe€

A Grcve nos Serviços
Essenciais

"ParágraÍo !: - a lêr detrnrrá os servlÇc§ ou allvrdaoes essenclâls
e drspoíá sobíe o atencirmentc oas necessidaoes Inâdlávels da
comunrdade".

O Congresso var teoutamenlar c, OrÍeilo oe gÍêve nos; s€a1cc,s
essenciars'
Representa a revogaÉo oo o(rre?c.re. 163278, oue etrerava e
noçáo Oe esssncrAl eo @rcelto de se-ourança nacrtrrai

Estabilidade no Emprego

"l - relâçáo de empÍego prelecrda contÍa despedidâ aôltÍárla ou
sem lusta causa, nos têmos Õa ler @mplemenlar gue preverá
noenizaçào @mpensatorra. oentre outros drre[os' :

O lexlo apíovado tnyrebjliza totalmente a eslabthdad€ nc empreec
quando apontâ a poss,§,!'cac,e de tÍansÍormá-to em rMenlzaÇâc
A expressáo 'desped'cÉ aôir:afla Dressupóe a exrsténoa Oe Oes.
pêdrdas náo arbrtránas issc deo€noe oê r@ulamentacãc que
poderá Íestnngtr Ou ampi,e. OS mctÍvos aleoacjos paía a demrssâo
A lndenizaÇâo lamb{im oep€ndera oe reaulamenlaçào, estandc
provrsonamenle fixada nura mune oe 4Ceô do FGTS

lrredutibilidade de Salário
"Vl - lredutibilrdade oe sala",c. saivo o drsposto em convençào
ou acordo coletrvo' .

Toma-se norma cÕnstúuc,cral. Sàc Íessâtvaoas as hllnleses en
que â reouçào Íor obelo cs aonvencàc ou acoroú coleirvo pasÉ
a vqoraÍ @m a Dromulgacaa

Salário Família
"Xll - salánoJamnra Dara os seus oependentes" Toma-se princípo constrrucional. LêgtslaÇào oeverá redelnrr a Ero,

porcionaldade. A correçàc rjo saiánc minimo de acorc,o com a
nova CaÍla podêÍá aumeniar o valor do salário-ÍamÍIe

Jornada de Trabalho

"Xlll - dureçáo de trabalho normâl náo suDeíior a oilo horas dránas
e quarenla e quatÍo sêmanars. lacultada a compensâçáo de horá-
nos e a reduÉo da romada. medranle a@rdo ou convenção coie-
tiva de lrabâlho":

Reduçao para 44 horas d€ $abatho semanâ|. A redaÉo do texro
@nslituconai permlre qu€ a reduÇão seia amDhada a niyel d€
convenção ou acoÍdo colelivo. Na íeâhdade. as 44 horas semanars
já vrgoravam Dara gÍande parte das categorias proíissionars. As
calegoÍias que náô havJam conoutsteÕo este direilo Dassam â
tê-lo após a pÍomulgaÇão da Cana.

Turno de Flevezamento
'XlV - iomada dê sets horas para o trabalho reehza@ em turrEs
ininlerruptos de revezamento. salvo negociaçáo coiêtiva':

Toma-se um pnncipro coírslílucronal e passa a ser de 6 hoías
As negociaç!es coletivas podem alerar esla drsposçào oe acordc
com as @nvenrênclas dc momento. vloorâ ams a oromunaÇâo

Horas Extras
'XVl - Remuneraçào do servrco exlraordrnárlo supenor, no mintmo,
em crnquenla por cenio â õo rcmal' ;

As horas e)dras passm a valer, no minlmo. SO?o âcrmâ das mr-
ma!s. Esle peÍcÊnlual OoOe ser acÍesctdo conÍome negEracãc
coieli!,a. Passa a vrgoraf aDó6 a promulgaÇâo

Fêrias

"XVll - gozo d€ Iénas anuas remuneíadas com. pelo menos, um
teíÇo e mais do oue o saláno noÍrnal' ;

Ouando os lrabalhadores sarrem ciê tênas. além do saláno noma
recêberào 3!9; a mats @m bêse no satáÍto tnlegral. passê a
vgorar tmedi,'lamênle O terlo ltxa apênas o patamai m,nrmc.
permilrndo o aumenlo deíe percentuâl alravês dê n€gocâçác
@lehva

Licença G,:'stante
"Xvlll - lic€nça à gestânte, sem prejuizo do empÍego ê do sâláno,
com a duração de cênto e vinle dias' .

A lic€nça pass€ a 120 dtas vrgora medlalamênte apôs a frq-nur
gaÇâo

Licença Paternidade "XlX - lic€flçe palemidâde, rr)s lêrÍnos lixados êm le;' Enquônio nâo íor regutarnentadâ, a licenÇa paternrdaoe s€rá oe
5 dias. sem qualquer Íequ€ilmenlo ou exigêncre prêvra.

Aviso Prévio
"XXl . aviso pÍévb proporcixtal ao lempo d€ seMÇo, sendo ,io
mínimo de lrinta dias, nos terÍnc da lej";

Fica assegurado ao trabalhadoÍ o aviso prévD FoporcDnai ao
tempo de s€rvço, que passa a s€r rlo minimo de 30 dras As
deÍnais condiçôes seíáo estabeleciSas em lei ordtnáíE prevaie

cem, por ênquantc, os drsposltiros da CLT_

Aposentadoria

"xxlv - aposentâdona": PÍwê apos€ntadoíiâ poí nvaldez, daúe, tempo de seívço e atM.
dâde nsalubre, penosa e perEosâ. ÂlteÍa-se o cálqrb o o reapsb
da aposentadona. Os apG€niados r6cêberáo o valcí Ínédlo d6
últrílos 36 salários com @neçáo Ínonetána. Depende óe regula-
ÍnentaÉo que d€verá ÍÉar pÍonta em tB meses (rlo má_xrmo)

Assisténcia aos Filhos
"XXV - assrstêrEia graluila aos tr,fps e dep€noenles de alé sêis
anos de rdâoe, ern cíech€s e pÍeescoiâs' :

AÉm de obngalÔrÊ lorna-se um píincípio constitucimat aúoa-
drcável

Praza Prescricional de
A@ Trabalhiste

-XXIX - acáo. quanlo a cÍ&ibs resultantes das rela@s cb tíabs-
liB. com píazo píescÍioonãr íd€: a cÍ,1cú anos, parâ o trabâlhãcir
urbaírc, íe o hmile d€ dots anos apos I eíirrcáo cb coínrato:b)
ãÉ d'ols aíro6 epóE a sxürÇâo cb cüi!Íeto, para o ts&dfrÍlor
rural :

AgoÍ4. a pÍescnÉo dos drenoÉ faballHstas é d€ cncoaÍlc Atém
drsso. depors gue ô trabâlnado( sar do êínprBgo aie lêrá atrsã
dors anos Êara Íeclârnêr
úeínpb: umê eínoíese sotmrru uma vantag€ín do nabalheeí
eín Í983. 

^ 
DÍescnçào ojDíe eãt 88 liesmo sê o úabahâdo,

derrÂÍ o eÍnpísgo êm 87. eb pod€íâ Íedâmãr o dr6.rto a!é 89
VEDra É.

Trabslho de l*enorec

-XXXlll - oíoôrcâo da tíàbakro rplu.nc. 96íqoso cr., ftsâltJ}íe âos
Írlenores dê 18 aí|os e oe aü8§re. t"si)âtrÉ a ms|oí dÉ 14 enoü.
BâllO nâ Côndú& O€ e()Íeíri;

A tarrâ atárra minrma parê trabâlhaÍ Das-ç& ! 36( df !{ .no6
F€\oga o DecíslGbl oire g€6.ria o tÍabelho âo ítr€íg dê .lé

,fios sêín-quàbror cÍÍlérrc o€ lEím8çáo prote*onal Psgsâ a vpo
Íar a panr oa pFoínuqaçit;

Trabalhos Avulso*
-XXXIV - guêtiênle d€ or.e:!o$ eírtre o t8oelrÊóoí com vnqrb
empÍog8l€,o pÊmarBíIle e o trabâhadoí awtso .

AgDfa- Os Sv1ns6 lêràO (E mss'rr{6 drrErtc6 qüO 6S trâb€káôíe§
Coín vÍudo âriptegâlicú rÍ1c,{ÁtrÊ eín t8-rÍ'loc Oc Doavúêfrcl8 sE-
Oá1. Pa3sâ a v€D.,e â pâns dâ p{E rutgâçáú

Trabalhadores Doméstico s
''PaÍâgía!r L!flrio - sâo assÉ{3Jr&s â câleçone do§ tratàthaúíe§
ctomê§tffi, 06 dtíÊ:tos p.ev61c5 nG rlclso! lv. vr vi;:. rv xvli
xtrri Xlx Xxl IÍ!v, ben ccFI] r 3uá iqlef,âÇâ; à p,ar4dêrrá
gara,c i

Arndú G Oretlos düs |re5úkáfi)Í6§ doÍnéstjcús sauÍs décúna,
t6ícerro neqrrso Eêína.,ãt rer{rna.-r6b. tgítôS snijâ,s. kEíçs gàs.
trtL. LcÊnc. ês!e.rad&ê arso onea,É. s{(:§€-4iâdo.,â

TI Df-.r,l9. DÊ:I&r.rr"?1{} éq Ert'iáôr Sô:': EtÔc<r*.ict§ ? Fo. ii:.-!
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ouE P0 s0M0s H0JE?
A Pastoral Operária tem 14 anos de ca-

minhada, servindo, apoiando e animando
tnbalhadores em sua formação, lutas e
organizações. Nessa hístória, muitos foram
os momentos marcantes de participações e
contribuições do novo síndícalismo, ao for-
alximento do movimento popular, à par-
ticipação política e construção da Nova
lgreja.

Com um pé na históría da Classe'Tra-
fulhadora e outro na história do Povo de
Deus a PO procura estar sempre atenta ao
que se "passa no Mundo,,.

Qual a nossa contribuição especÍfica
para a luta dgs trabalhadores? Esta pergun-
a que os primeiros operários cristãos (co_
mo Santo Dias) se fizeram no inhio da PO,
continua, hoje, sendo uma forte ínterpela-
ção ao nosso trabalho.

A conjuntura mudou muito de 1976 pa-
ra cá. O movimento operário não é o mes-
mo, cresceu em qualídade e quantidade, a
s-ociedade civil está mais atenta. A lgreja,
espaço privilegiado de resistêncía, sabia-
mente cedeu lugar a novos atores. Nesta
trajetória, o papel da Pastoral Operária
também foi sendo contÍnuamente repen-
ndo.

Novos desafios se colocam hoje para a
PO. Consideramos que a fase de papel su-
pletivo passou. Houve épocas em gue está-
vamos em conjunto com outras forças na
organização de oposições sindicais, na cria-
ção do partido, nas frentes de luta. Julga-
mos que hoie, as organízações dos traba-
lhadores estão mab consolidadas e cabe a
elas e nelas devem acontecer a discussão,
o debate dos rumos a serem tomados.

Esse perrbdo na PO em que seus milÍ-
tantes praticamente se dissolviam nas tare-
fas de reconstítuiÇão do movimento ope-
rário, avaliamos gue está passando por um
processo de mudanças. Nossa príoridade
maior, é investir na formação de grupos
de base. Acreditamos que nossa contribui-
ção à luta dos trabalhadores, hoje, passa pe-
los grupos de base. Nos preocupa o fato
de entidades dos trabalhadores não privi-
legiarem o trabalho de base. Consideramos
que a formação de novos quadros, com
uma nova mística é Índispensável para o
crescimento do movimento operário e, tam-
bém para a consolidação da lgreja dos po-
bres.

Este novo desafio levou a PO a uma
preocupação maior de fortalecer sua orga-
nicídade, suas instâncias. lsso porém, não
deve nos afastar nunca do nosso objetivo
geral:
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CONTRIBUIR E PARTICIPAR CO.
IJ,IO CLASSE TRABALHADORA NA
CONSTRUÇAO DA NOVASOCIEDADE E
DA NOVA IGREJA, SINAL E ANTEPIPA-
ÇAO DO RE|NO, TESTEMUNHANDO
NA LUTA E NAS ORGANIZAÇÔES
DOS TRABALHADORES OS VALORES
DA NOVA HUMANIDADE.

Vida da PO,Campinas, CHapecó, Vitória
pá9.3

Modernizar para quem?seqüestros no Rio



ouE P0 s0M0s HoJE?
A Pastoral Operária tem 14 anos de ca-

minhada, servindo, apoiando e animando
trabalhadores em sua formação, lutas e
organizações. rVessa história, muitos foram
os momentos marcante§ de participações e
contribuições do novo sindicalismo,ao for-
talximento do movimento popular, à par-
ticipação política e construção da Nova
lgreja.

Com um pé na históría da Classe'Tra-
balhadora e outro na história do Povo de
Deus a PO procura estar sempre atenta ao
que se "passa no Mundo,,.

Qual a nossa contribuiÇão específica
para a luta dos trabalhadores? Esta pergun-
a gue os prímeÍros operários cristãos- (co-
mo Santo Dias) se fizeram no inícío da PO,
continua, hoje, sendo uma forte interpela-
ção ao nosso trabalho.

A conjuntura mudou muito de 1976 pa-
ra cá. O movimento operário não é o mes-
mo, cresceu em qualidade e quantidade, a
sociedade cívil está maís atenta. A lgreja,
espaço privilegíado de resistência, sabia-
mente cedeu lugar a novos atores. Nesta
trajetória, o papel da Pastoral Operáría
também foi sendo contínuamente repen-
sado.

Novos desafíos se colocam hoje para a
PO. Consideramos que a fase de papel su-
pletivo passou. Houve épocas em que está-
vamos em conjunto com outras forças na
organização de oposições sindícais, na cria-
ção do partido, nas frentes de luta. Julga-
mos que hoje, as organízações dos traba-
lhadores estão mais consolidadas e cabe a
elas e nelas devem acontecer a discussão,
o debate dos rumos a serem tomados.

Esse perrbdo na PO em que seus mili-
tantes praticamente se dissolvÍam nas tare-
fas de reconstituÍção do movímento ope-
rário, avaliamos que está passando por um
processo de mudanças. Nossa prioridade
maior, é investir na formação de grupos
de base. Acreditamos que nossa contribui-
ção à luta dos trabalhadores, hoje, passa pe-
los grupos de base. Nos preocupa o fato
de entÍdades dos trabalhadores não privi-
legiarem o trabalho de base. Consideramos
que a formação de novos quadros, com
uma nova mística é indispensável para o
crescimento do movimento operário e, tam-
bém para a consolÍdação da lgreja dos po-
bres.

Este novo desafio levou a PO a uma
preocupação maior de fortalecer sua orga-
nicidade, suas instâncias. lsso porém, não
deve nos afastar nunca do nosso objetivo
geral:
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CONTRIBUIR E PARTICIPAR CO-
IUO CLASSE TRABALHADORA NA
CONSTRUÇAO DA NOVASOCIEDADE E
DA NOVA IGREJA, SINAL E ANTECIPA-
ÇAO DO RE|NO, TESTEMUNHANDO
NA LUTA E NAS ORGANIZACÕES
DOS TRABALHADORES OS VALORES
DA NOVA HUMANIDADE.

vicla da Po' campinas, cHapecó, vitória

Seqüestros no Rio
pag-4
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Modernizar para quem?
aá9.2



PASTORAL OPERÁBIA

MÍIDER}IIZAB Íl
Vejamos um exemplo: O governo

precisava de 25 milhões de seringas
descartáveis para campanhas de vaci-
nação. No BRASIL o preço marca-
do por determínado fabricante era de
4,5 milhões de dólares. lmportan-
do, o preço ficava em apenas 1,5 mi-
hão de dólares; três vezes mais bara-
to. Vendo isso o fabricante brasilei-
ro foi falar com o governo que acei-
tava vender as seringas pelos 1,5 mi-
lhão de dólares: Trata-se de um
exemplo real mas um pouco excep-
cional.

É certo que o Brasil é um dos paí-
ses mais "protecionistas" do mundo;
quer dizer, que não abre facilmente
suas fronteiras aos produtos estran-
geiros. Sem concorrência, os preços
dos produtos nacionais €o muitas
vezes mais caros, e de menor quali-
dade; e, conseqüentemente, os lucros
dos empresários maiores. O Brasil
ficava, assim, bastante isolado e fora
dos circuitos do comércio interDa-
cional.

No final de junho, o goverlo de-

cidiu dar uma guinada de 1800 nes-
sa situação. Qúer aos poucos (em

4 ou 5 anos) abrir quase totalmente
as fronteiras. Trata-se de exPor a

indústria nacional à concbrrência in-
ternacional' para obrigá-la a se mo-
dernizar, melhorar a qualidade e bai-
xar os preços" Haverá, imagina-se,
mais importações e exportações, es-

timulando os investimentos, o comér-
cio, o conjunto da economia. A de-
cisão ameaca a tranqüilidade e o
poder dos cartórios.

A medida não d uma surpresa.
Todos os candidatos à Presidência
iriam chegar lá. Hoje o mercado é

mundial. eom os meios de comunica-

ção e de transportes atuais, nenhum
país pode viver isolado.

Mas o que significa modernizar?
Parece que é uma palavra mágica.
Como se qualquer modernização fos
se boa por si mesma- O que estão
querendo é modernizar o capitalis-
mo, para que seja mais dinâmico,
forte e agressivo! E os riccos? E as
conseqüências sociais? Nunca se fala
delas, como se a economia fosse des-
vinculada do político e do social!

Ora, a experiência de muitos paí-
ses "modernos" mostra que a moder-
nizaçáo sempre favorece os mais for-
tes (emprems ou pessoas) e margi-
naliza ainda mais o pobre. Mas, per-
gunta-se: Como nesses países são
combatidos os efeitos ruins da mo-
dernização, para que haja maior
distribuição das riquezas? Com o
apoio da sociedade civil (organiza-

ções de todo tipo, sindicatos, par-
tidos, etc ...) forte e participativa, e
do Estado regulador e redistribuidor,
que equilibram juntos os poderes
da forças econômicas.

o A CNBB pretende iniciar a dis-
tribuição dos materiais (Texto-
Base, cartazes etc.) da Campanha
da Fraternidade de 91, a partir
de setembro. Enquanto os novos
subsídios nâo vêm, pode-se pre-
parar para a Campanha lendo o
capítulo que fala sobre o Mundo
do Trabalho (Págs. 61 a 79), do
Documento 40 da própria CNBB;
e o livro "O que é o Trabalho"
da coleção Primeiros Passos, da
Editora brasiliense.

. Os integrantes da Pastoral
Operária de todo o Brasil devem
articular a Campanha em coniun-
to com as demais pastorais e
movimentos da lgreja, de modo
a torná-la bastante representativa
e ajudar em sua difusâo.

r A começar dos próximos dias
19, 2 e 3 de agosto, quando se

É isso que preocupa: Num paír
como o Brasil - onde apenas um ter'
ço da população tem acesso aos fru'
tos do trabalho - com tamanhot
desníveis econômicos e sócio-cultu
rais em todas as camadas sociais
onde a sociedade civil é tão frági
e encontra tantas oposições para s(

organizar (basta ver a repressão anti
sindical); e, onde o Estado parec(
dependente e a seruiço mais das for
ças econômicas do que do coniuntc
da nação, o que significaria moder
nizar? Sem vontade política de fa
vorecer os mais pobres, a moderni
zaçáo irá favorecer ainda mais ot
já privilegiados.

Bernardo Lestienne
Rio de Janeiro

CEBs O 8q Encontro ln-
tereclasial das Comunidades Ecle-
ciais de Base está realizando em
Santa Maria, no Rio Grande do
Sul, entre 8 e 12 de setembro
de 1992. Terá como tema: "Cul-
turas oprimidas e Evangelização
na América Latina" e o Lema,
"Povo de Deus renascendo das
culturas oprimidas". Em 92, tam-
bém, ocorrerá em Santo Domin-
go, na República Dominicana, a
44. Conferência Geral do Epis-
copado l-atino-Americano, cujo

de formação em preparação da
campanha sobre o Mundo do
Trabalho. No interior de São
Paulo (11/08), em Santa Catari-
na (lQ e 2l09l: Goiás (6 e 8/9);
Amazonas (15 a 30/09); Rorai-
ma (12 a 14l10l; e Rio de Ja-
neiro (13 e 14l10l haverácursos,
seminários e encontros.

De 19 a 22 de julho, em São
Paulo, já ocorreu o Encontro Na-
cional de Agentes e Liberados,
com a finalidade de capacitar
e promover à assimilaçâo de con'
teúdos básicos e uma metodolo-
gia própria da PO para ser desen-
volvida durante a CF-91.

ROMARIA - No dia 7 de se-
tembro, dezenas de trabalhadores
dos estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Espírito
Santo e Paraná, estarão em Apa-
recida do Norte (SP), partici-
pando da 34. Romaria do Traba-
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tema central é: Uma Nova Evan-
gelização em uma nova cultura".

realiza no Rio de Janeiro o Cur-



Vejamos um exemplo: O governo
precisava de 25 milhões de seringas
descartáveis para campanhas de vaci-
nação. No BRASIL o preço marca-
do por determínado fabricante era de
4,5 mílhões de dólares. lmportan-
do, o preço ficava em apenas 1,5 mi-
hão de dólares; três vezes mais bara-
to. Vendo isso o fabricante brasilei-
ro foi falar com o governo que acei-
tava vender as seringas pelos 1,5 mi-
lhão de dólares: Trata-se de um
exemplo real mas um pouco excep-
cional.

É certo que o Brasil é um dos paí-
ses mais "protecionistas" do mundo;
quer dizer, que não abre facilmente
suas fronteiras aos produtos estran-
geiros. Sem concorrência, os preços
dos produtos nacionais #o muitas
vezes mais caros, e de menor quali-
dade; e, conseqüentemente, os lucros
dos empreúrios maiores. O Brasil
ficava, assim, bastante isolado e fora
dos circuitos do comércio interna-
cional.

No final de junho, o goverqo de-

cidiu dar uma guinada de 1800 nes-
sa situação. Oúer aos poucos (em

4 ou 5 anos) abrir quase totalmente
as fronteiras. Trata-se de exPor a

indústria nacional à concbrrência in-
ternacional' para obrigá-la a se mo-
dernizar, melhorar a qualidade e bai-
xar os preços- Haverá, imagina-se,
mais importações e exportações, es-

timulando os investimentos, o comér-
clo, o conjunto da economia. A de-
cisão ameaca a tranqüilidade e o
poder dos cartórios.

A medida não é uma surpresa.
Todos os candidatos à Presidência
iriam chegar lá. Hoje o mercado é
mundial. eom os meios de comunica-
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ção e de transportes atuais, nenhum
país pode viver isolado.

Mas o que significa modernizar?
Parece que é uma palavra mágica.
Como se qualquer modernização fos-
se boa por si mesma. O que estão
querendo é modernizar o capitalis-
mo, para que seja mais dinâmico,
forte e agressivo! E os riccos? E as
conseqüências sociais? Nunca se fala
delas, como se a economia fosse des-
vinculada do político e do social!

Ora, a experiência de muitos paí-
ses "modernos" mostra que a moder-
nização sempre favorece os mais for-
tes (empress ou pessoas) e margi-
naliza ainda mais o pobre. Mas, Per-
gunta-se: Como nesses países são
combatidos os efeitos ruins da mo-
dernização, para que haja maior
distribuição das riquezas? Com o
apoio da sociedade civil (organiza-

ções de todo tipo, sindicatos, par-
tidos, etc ...) forte e participativa, e
do Estado regulador e redistribuidor,
que equilibram iuntos os Poderes
da forças econômicas.

o A CNBB pretende iniciar a dis'
tribuiçâo dos materiais (Texto'
Base, cartazes etc.) da CamPanha
da Fraternidade de 91, a partir
de setembro. Enquanto os novos
subsídios não vêm, pode'se Pre-
parar para a campanha lendo o
capítulo que fala sobre o Mundo
do Trabalho (Págs. 61 a 79), do
Documento 40 da própria CNBB;
e o livro "O que é o Trabalho"
da coleçâo Primeiros Passos, da
Editora brasiliense.

. Os integrantes da Pastoral
Operária de todo o Brasil devem
articular a Campanha em coniun-
to com as demais pastorais e
movimentos da lgreja, de modo
a torná-la bastante representativa
e aiudar em sua difusâo.

o A começar dos próximos dias
19, 2 e 3 de agosto, quando se

realiza no Rio de Janeiro o Cur-
so Nacional para Monitores da
CF-91, a Pastoral Operária desen-

É isso que preocupa: Num paír
como o Brasil - onde apenas um ter
ço da população tem acesso aos fru
tos do trabalho - com tamanhot
desníveis econômicos e sócio-cultu
rais em todas as camadas sociais
onde a sociedade civil é tão frági
e encontra tantas oposições para s(

organizar (basta ver a repressão anti
sindical); e, onde o Estado parec(
dependente e a seruiço mais das for
ças econômicas do que do conjuntc
da naçâo, o que significaria moder
nizar? Sem vontade política de fa
vorecer os mais pobres, a moderni
zaçáo irá favorecer ainda mais or
já privilegiados.

Bernardo Lestienne
Rio de Janeiro

Ouadro de Avisos

CEBs O 89 Encontro ln-
tereclasial das Comunidades Ecle-
ciais de Base está realizando em
Santa Maria, no Rio Grande do
Sul, entre I e 12 de setembro
de 1992. Terá como tema: "Cul-
turas oprimidas e Evangelizaçâo
na América Latina" e o Lema,
"Povo de Deus renascendo das
culturas oprimidas". Em 92, tam-
bém, ocorrerá em Santo Domin-
go, na República Dominicana, a
44. Conferência Geral do Epis-
copado l-atino-Americano, cujo
tema central é: Uma Nova Evan-

em uma nova cultura"

de Íormação em preparaçâo da
campanha sobre o Mundo do
Trabalho. No interior de Sâo
Paulo (11/08), em Santa Catari-
na (19 e 2l09l; Goiás (6 e 8/9);
Amazonas (15 a 30/09); Rorai-
ma 112 a 14l10l; e Rio de Ja-
neiro (13 e 14l10l haverá cursos,
seminários e encontros.

De 19 a 22 de julho, em Sâo
Paulo, já ocorreu o Encontro Na-
cional de Agentes e Liberados,
com a finalidade de capacitar
e promover à assimilação de con-
teúdos básicos e uma metodolo-
gia própria da PO para ser desen'
volvida durante a CF-91.

ROMARIA - No dia 7 de se-
tembro, dezenas de trabalhadores
dos estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Espírito
Santo e Paraná, estarão em Apa-
recida do Norte (SP), partici-
pando da 34. Romaria do Traba-
lhador. A organizaçâo da Roma-

série de atividades
ria está por conta da Pastoral
Ooerária de São Paulo.



GAMPII{AS: IIA FÍ|BMAOÃO T NCÃO

A novidade da proposta não é ex-
tinguir a mílitáncia individual, ela po-
de e deve caminhar junto, e ser re-
forçada, pois à medida que o mili-
tantê sabe onde quer chegar, o com-
promisso com a classe trabalhadora
é cada vez maior.

A militância é definida a partir
do conhecimento da realidade do tra-
balhador no bairro. Para isso é feito
um mapeamento da realidade do
Mundo do Trabalho no bairro ... O
mapeamento fornece uma série de in-
formações que permitem ao grupo
planeiar a sua ação em função dos
problemas mais presentes. Organizar
a ação no bairro de modo a priori-
zar as principais categorias, ou as
categorias que no momento mere-
cem maior atenção; ou a levar tra-
balhos diferenciados em função das
realidades específicas mapeadas (de-
sempregados,. jotens, trabalhadores,
mulheres trabalhadoras, não sindi-
calizadas, etc.).

O grupo assume ações e tem um
plano de estudo e formação coniun-
ta. A formação visa aprofundar a
prioridade assumida e o que decor-
re da própria ação do grupo- Nesse
sentido, ação-ref lexão-ação cami-
nham juntas.

Dentro desta perspectiva procu-
ramos confirmar esta proposta. Jlá
contamos com dois Grupos de Ba-
se, um na perifería de Campinas e
outro na região de Sumard, que vem
desenvolvendo o PROJETO. Ambos
realizaram o mapeamento e defini-
ram como prioridade a categoria das
Trabalhadoras Domésticas que é a ca-
tegoria com maior número de tra-
balhadoras no bairro- Embora tenha
um sindicato constituído, a sua or-
ganização é muito debilitada. Hou-
ve um avanço em relação aos direi-
tos adquiridos na nova constituição
mas se faz necessário muita luta
pois o número de sindicalizadas é

quase insignificante. Em todo o Bra-
sil, existem cerca de dois milhões

Fundamentalmente este PROJE-
TO é uma proposta de Metodologia

Ação-Reflexão-Ação ou Prática-
Teoria-Prática para os Grupos de
Base. Para isso é necessário ter cla-
reza do objetivo que se quer atingir.

A metodologia vísa a passagem de
uma mi[itância individual â nucleaçâo
dos Grupos de Base de PO. O que se
percebe na realidade de Campinas
é uma militância marcadamente in-
dividual, uma prática isolada dos
companheiros(as)

O que se pode avaliar desse pro-
cesso desenvolvido até aqui é que
tem sido muito positívo. É neces-
sário seguir cada passo da metodolo
gía, esta, porém, não pode impedir a
criatividade e a espontaneidade do
Grupo de Base. O que favorece a
concretização dessa experiência é a
abertura à realidade do grupo; aos
poucos se percebe o crescimento
individual e coletívo. Houve muitas
falhas, inclusive de assessoramento.
Hoje, porém, a equipe está retoman-
do o processo através de avaliação
mensal juntamente com os coorde-
nadores-dos dois grupos. É preciso
acreditar e avançar na novidade.

* Relato da Pastoral Operária de
Campínas (SP).

VITOBIA: GRAI{DES PHOJETOS ?!

As experiências acumuladas nos
anos 70 e no início da década de 80,
nos fizeram buscar uma nova manei-
ra de trabalhar os grandes, projetos,
hoje em evidência no nosso estado.
As lutas se davam sem muito resulta-
do, em conjunto com os movimentos
sociais,no sentido do enf rentamento
com o Estado. Entretanto, as formas
de pensar este tipo de projeto e a
sua implantaçâo não passam pelo
Espírito Santo, mas são decididas
pelo Governo Federal. Contra a von-
tade das multinacionais o estado qua-
se não tem forças para se contrapor.

Os grandes projetos sempre foram
e continuam sendo um desafio para a
igrcja e os movimentos sociais or-
ganizados. Esses empreendimentos
acarretam com mais facilidades, pro-
blemas ecológicos e ambientais. Te-
mos claro que falar de meio-ambien-
te com os trabalhadores que encaram
os grandes projetos econômícos co-
mo opções de emprego, é perda de
tempo. Eles alimentam a esperan-
ça de que quando terminarem a cons-
trução, conseguirão um emprego na
indristria; isso na prática não aconte-
ce.

Trabalhar esta realidade no con-
junto da população não é muito fá-
cil. Os nreios de comunícação de
massa passam uma imagem posítiva
destes empreendimentos, mostrando
apenis as vantagens econômicas e õ
perspectivas de emprego, deixando
de lado os problemas sociais

Um dos trabalhos que fizemos nos
últimos anos foi a elaboração da car-
tilha "Os Grandes Projetos Econô-
micos no Espíríto Santo", destinado
as lideranças intermediárias dos mo-
vimentos populares e da igreja. A car-
tilha vem sendo utilizada em en-
contros organizados pela Pastoral
Operária na região da Grande Vitó-
ria. Entendemos que dessa forma
contribuimos com a população para
que enfrente os desaf ios inconse-
quentes causados pelos grandes pro-
jetos industriais.

Pela 69 vez, moradores de Chape-
có, Ouílombo e ltapiranga, municí-
pios de Santa Catarina, encontraram-
se num domingo, para mais um dia
de reflexão e lazer. O Encontro da
Família Trabalhadora, organizado
pela equipe de Pastoral Operária,
reúne a cada dois meses, pais e f ilhos
em tomo de atividades culturais,
recreativas e de análise da realidade.

Na parte da manhã, os adultos dis-
cutiram os efeítos do Plano Econô-
mico do Govemo Collor de Mello
sobre os trabalhadores. Concluimos,
entre outras coisas, que o Plano cau-
sa desemprego, fome, repressão, fal-
sa inflação e congelamento de salá-
rios. O Presidente prometeu ajudar
os descamisados, mas está deíxan-
do o pessoal sem calças.

GHAPECIÍ: EilGÍIiITRÃO rM TAMÍIN
A sua política tem afetado direta-

mente as organizações populares,
através de tentativas de desmoraliza-
ção, medidas populístas e ataques
dos meios de comunicação social.
Os trabalhadores presentes ao en-
contro afirmaram que podemos e de-
vemos reagir, com senso crítico, ar-
ticulação e intercâmbioêntre as orga-
nizações.

Enquanto os pais participavam do
debate, a crianças divertiam-se em
outras ativÍdades. A tarde,
seguiu-se outro momento do 69 En-
contrão. Todos juntos, adultos e
crianças, participamos do show do
trabalhador, que contou com a apre-
sentação de piadas, músicas e teatro.
Entre as diversas paródias feitas, des-
tacou-se "Entre Lutas e Lutas", uma

adaptação de "Entre Tapas e Beijos"
dos cantores Leandro e Leonardo,
por apresentar uma letra bastante ex-
pressiva da nossa realidade:

Ao final, ocorreu a celebração pre.
sidida por D. José Gomes, bispo de
Chapecó. Foi feita uma encenação,
seguida de reflexão em pequenos gru-
pos, do Evangelho de João {r9,1-41;
A cura do cego de nascença). Na ava-
liação foi dito que o Encontrâo é
uma maneira de incentivarmos a par-
ticipação do cristão nas organizações
populares comprometidas com os di-
reitos dos trabalhadores; de propor-
cionar momentos de alegria e lazer
às famílias; além de fortalecer à fé,
à luta e à organização dos tr.abalha-
dores e trabalhadoras urbanas.



A novídade da proposta não é ex-
tinguir a militáncía indívidual, ela po-
de e deve caminhar junto, e ser re-
forçada, pois à medida que o mili-
tante sabe onde quer chegar, o com-
promisso com a classe trabalhadora
é cada vez maior.

A militância é definida a partir
do conhecimento da realidade do tra-
balhador no bairro. Para isso é feito
um mapeamento da realidade do
Mundo do Trabalho no bairro ..- O
mapeamento fornece uma série de in-
formações que permitem ao grupo
planeiar a sua ação em função dos
problemas mais presentes. Organizar
a ação no bairro de modo a priori-
zar as principais categorias, ou as
categorias que no momento mere-
cem maior atenção; ou a levar tra-
balhos diferenciados em função das
realidades específicas mapeadas (de-
sempregados, jovens, trabalhadores,
mulheres trabalhadoras, não sindi-
calizadas, etc.).

O grupo assume ações e tem um
plano de estudo e formação conjun-
ta. A formação visa aprofundar a
prioridade assumida e o que decor-
re da própria ação do grupo- Nesse
sentido, ação-ref lexão-ação cami-
nham juntas.

Dentro desta perspectiva procu-
ramos confirmar esta proposta. Já
contamos com dois Grupos de Ba-
se, um na periferia de Campinas e
outro na região de Sumaré, que vem
desenvolvendo o PROJETO. Ambos
realizaram o mapeamento e defini-
ram como prioridade a categoria das
Trabalhadoras Domésticas que é a ca-
tegoria com maior número de tra-
balhadoras no bairro. Embora tenha
um sindicato constituído, a sua or-
ganização é muito debilitada. Hou-
ve um avanço em relação aos dírei-
tos adquiridos na nova constituição
mas se faz necessário muita luta
pois o número de sindicalizadas é

quase insignificante. Em todo o Bra-
sil, existem cerca de dois milhões

Fundamentalmente este PROJE-
TO é uma proposta de Metodologia

Ação-Reflexão-Ação ou Prática-
Teoria-Prática para os Grupos de
Base. Para isso é necessário ter cla-
reza do objetivo que se quer atingir.

A metodologia visa a passagem de
uma militância individual à nucleaçâo
dos Grupos de Base de PO. O que se
percebe na realidade de Campinas
é uma militáncia marcadamente in-
dividual, uma prática isolada dos
companheiros(as)

O que se pode avaliar desse pro-
cesso desenvolvido até aqui é que
tem sido muito positivo. É neces-
siário seguir cada passo da metodolc
gia, esta, porém, não pode impedir a
criatividade e a espontaneidade do
Grupo de Base. O que favorece a
concretização dessa experiência é a
abertura à realidade do grupo; aos
poucos se percebe o crescimento
individual e coletivo. Houve muitas
falhas, inclusive de assessoramento.
Hoie, porém, a equipe está retoman-
do o processo através de avaliação
mensal iuntamente com os coorde-
nadores-dos dois grupos. É preciso
acreditar e avançar na novidade.

* Relato da Pastoral Operária de
Campinas (SP).

nos fizeram buscar uma nova manei-
ra de trabalhar os grandes, projetos,
hoje em evidência no nosso estado.
As lutas se davam sem muito resulta-
do, em conjunto com os movimentos
sociais,no sentído do enfrentamento
com o Estado. Entretanto, as formas
de pensar este tipo de projeto e a
sua implantação não passam pelo
Espírito Santo, mas são decididas
pelo Governo Federal. Contra a von-
tade das multinacionais o estado qua-
se nâo tem forças para se contrapor.

Os grandes projetos sempre foram
e continuam sendo um desafio para a
igrcja e os movimentos sociais or-
ganizados. Esses empreendimentos
acarretam com mais facilidades, pro-
blemas ecológicos e ambientais. Te-
mos claro que falar de meio-ambien-
te com os trabalhadores que encaram
os grandes projetos econômicos co-
mo opções de emprego, é perda de
tempo. Eles alimentam a esperan-
ça de que quando terminarem a cons-
truçâo, conseguirão um emprego na
indristria; isso na prática não aconte-
ce.

Trabalhar esta realidade no con-
junto da populaÇão não é muito fá-
cil. Os nreios de comunícação de
massa passam uma imagem positiva
destes empreendimentos, mostrando
apenas as vantagens econômícas e as
perspectivas de emprego, deixando
de lado os problemas sociais

Um dos trabalhos que fizemos nos
últimos anos foi a elaboração da car-
tilha "Os Grandes Projetos Econô-
micos no Espírito Santo", destinado
as lideranças intermediárias dos mo-
vimentos populares e da igreja. A car-
tilha vem sendo utilizada em en-
contros organizados pela Pastoral
Operáría na região da Grande Vitó-
ria. Entendemos que dessa forma
contribuimos com a população para
que enfrente os desaf ios inconse-
quentes causados pelos grandes pro-
jetos industriais.

Pela 69 vez, moradores de Chape-
có, Ouilombo e ltapiranga, municí-
pios de Santa Catarina, encontraram-
se num domingo, para mais um dia
de reflexão e lazer. O Encontro da
Família Trabalhadora, organizado
pela equipe de Pastoral Operária,
reúne a cada dois meses, pais e f ilhos
em tomo de atividades culturais,
recreativas e de análise da realidade.

Na parte da manhã, os adultos dis-
cutiram os efeitos do Plano Econô-
mico do Govemo Collor de Mello
sobre os trabalhadores. Concluimos,
entre outras coísas, que o Plano cau-
sa desemprego, fome, repressão, fal-
sa inflaçâo e congelamento de salá-
rios. O Presidente prometeu ajudar
os descamisados, mas está deixan-
do o pessoal sem calças.

GHAPECÚ: E}IGÍII{THNO UM FAMÍTM

A sua política tem afetado direta-
mente as organizações populares,
através de tentativas de desmoraliza-
ção, medidas populistas e ataques
dos meios de comunicação social.
Os trabalhadores presentes ao en-
contro afirmaram que podemos e de-
vemos reagir, com senso crítico, ar-
ticulação e intercâmbioêntre as orga-
nizações.

Enquanto os pais participavam do
debate, as crianças divertiam-se em
outras atividades. A tarde,
seguiu-se outro momento do 69 En-
contrão. Todos juntos, adultos e
crianças, participamos do show do
trabalhador, que contou com a apre-
sentação de piadas, músicas e teatro.
Entre as diversas paródias feitas, des-
tacou-se "Entre Lutas e Lutas", uma

adaptação de "Entre Tapas e Beijos"
dos cantores Leandro e Leonardo,
por apresentar uma letra bastante ex-
prcssiva da nossa realidade:

Ao final, ocorreu a celebração pre.
sidida por D. José Gomes, bispo de
Chapecó. Foi Íeita uma encenação,
seguida de reflexão em pequenos gru-
pos, do Evangelho de João 19, 1-41;
A cura do cego de nmcença). Na ava-
liação foi dito que o Encontrâo é
uma maneira de incentivarmos a par-
ticipação do cristão nas organizações
populares comprornetidas com os di-
reitos dos trabalhadores; de propor-
cionar momentos de alegria e lazer
às famílías; além de fonalecer à fé,
à luta e à organização dos trabalha-
dores e trabalhadoras urbanas.



SEOUTSTRÍ| DE RIGÍIS...MÍIHTE DE PÍIBHES
Há alguns meses no Rio de Janeiro

surgiu uma onda de seqüestros, atin-
gindo em cheio os empresários. Até
hoje foram mais de 30 seqüestrados,
rendendo aos seqüestradores cerca de
15 bílhões de dólares, ou Cr$ 1,3 bi'
lhões.

A onda de seqüestros colocou os
poderosos em reboliço. Os meios de
comunicação social falam a toda ho-
ra, o governo estadual também, e
até o governo federal resolveu se

mexer, planejando uma operação, in-
titulada camaleão, para tentar por
fim as quadrilhas de seqüestradores,
"Só a Polícia organizada poderá
combater com êxito o crime organi-
zado", disse o Delegado Romeu Tu-
ma.

Diversas causas estão sendo apon-
tadas para justificar a explosão des-
sa modalidáde de crime. Uma delas
é o Plano Collor, que teria confisca-
do o dinheiro dos criminosos; outra,
aponta para uma mudança de alvo:
dos bancos para os próprios clientes,
pois os assaltos a bancos são mais ar-
riscados e incertos quanto ao ren-
dimento.

A TV Globo levou ao ar o Pro-
grama Globo Repórter sobre a vio-
lência nas grandes cidades, onde acen-
tuou de forma preconceituosa as re-
giões da Baixada Fluminense (RJ)
e do ABC paulista (SP); analisou su-

GOR?
Oual a sua raça ou cor? Milhões

de brasileiros responderão a esta per-
gunta por ocasião do censo 90, a

ser feito a partir de setembro pelo
IBGE (lnstituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatísticas). Preocupadas com
a chamada "ldeologia do Embran-
quecimento", eu€ faz com que ne-
gros e descendentes declarem-se
"moreno", "morgno claro", "morg-
no escuro", "acastanhad o" , "mar-
rom", "sabar{', "cobre", "jambo",
nove entidades não-governamentais
lançaram a Campanha "Nâo deixe
a sua cor passar em branco". Res-
ponde com bom(c) senso.

O objetivo é sensibilizar as pessoas
negras e mulatas a declararem sua
cor com maior proximidade de
suas características dtnicas. Segundo
os resultados do último censo '- rea-
lizado em 1980 -, apenas 5,8% da
população brasileira declarou-se pre-
ta; 38,6% disseram ser pardas e
55,0%, brancas. A Campanha quer a

nível nacional veicular "uma mensa-
gem positiva da população de origem
negra, tendo em vista a recuperação
de sua auto-estima cultural e políti-
ca" Maiores informacões podem ser
obtidas com o IBASE (lnstituto
Brasileiro de Análise Sociais e Eco-
nômicas) na rua Vicente Souza

perficialmente a violência como uma
característica de classe social baixa
ou de pessoas residentes na Baixada
ou em regiões periféricas. Não foram
consideradas as causas sociais, eco-
nômicas, culturais e políticas do pro-
blema.

D/lensalmente, dezenas de pessoas
são assassinadas nas periferias, entre
elas, menores e trabalhadores ino-
centes. Somente em 1989 foram as-

sassinados 919 pessoas no municí-
pio de Duque de Caxias. Deste total
a polícia desconhece a autoria de
618 homicídios e, por isso, nem che-
gou a abrir inquérito (Jornal PILAR,
da Diocese de Duque de Caxias -
Julho 90).

Em Nova lguaçu, uma religiosa -
a irmã Filomena - foi morta porque
trabalhava com os pobres. Ninguém
se pronunciou. Em Vitôria, no Espí-
rito Santo, o padre Gabriel Maire foi

Nos dias 26 de iunho foí inaugura-
da a sede própría da Escola Sindícal
7 de outubro, que fica localizada na
regíão industrial de Belo Horizonte.

A idéia da criação de uma escola
sindical em Minas Gerais surgiu dos
líderes metalúrgÍcos de Betim e João
Molevade. Depois, juntaram-se a eles
outros síndicalistas, formadorcs e
professores univercitários, num to-
tal de 30 sócios. Em 29 de outubro
de 87, a escola foifinalmente funda-
da.

Após a efervecência do movimen-
to openário, no final da década de
70, de onde emergiu um novo sindi-
calismo - combativo, democrático e
de massas - surgiu a necessidade de
criar mecanismos permanentes de
fo rmação sind ica I dos trabalh ado res.
A reflexão pelos próprios trabalha-
dores, de sua históría e trabalho, apa-
recía como uma necessidade para o
f-ortalecimento das entidades sindi-
cais.

A Escola Sindical 7 de outubro se
estruturou como uma instituição
educacional, com o objetivo de fa-
zer formação, pesquisar, fazer publi-
cações, recursos pedagógicos a cerca
da vida do trabalhador. Tratá-se de
uma instituição que atua no campo
rla CIJT nrocurando dar annin à ecte

assassinado pelos poderosos locais.
Cadê a investigação? Cadê a Polí-
cia? Cadê os governos? Nunca a te-
levisão, os jornais e revistas vieram
a público exigir organização da so-
ciedade contra os assassinatos dos
pobres. Nunca o Sr. Roberto Medina,
empresírio seqüestrado, pronunciou-
se contra as mortes na Baixada Flu-
minense, ou contra elas fez alguma
coisa.

Somente quando os grandes são
atingidos pela violência é que a grita
é geral. Os pobres morrem de fome,
são assassinados, violentados em sua
dignidade e todo mundo se cala.
Calam porque estão iludidos com um
"Brasil Novo", que não existirá pa-

ra nós, trabalhadores, enquanto o sa-

lário for de fome e de morte.

Enock Araúlo
Rio de Janeiro

A non sede foi construída para
ser um espaço voltado à formação de
trabalhadores. Sâo quatro salas para
grupos de estudos; duas salas ile pes-
quisas; três plenárias para 40 pes-
soas; alojamento, inclusive berçário,
restaurante, auditório, teatro, lavan-
deria, biblioteca, estúdio de vídeo,
laboratório fotográfico, espaço para
lazer e salas de administração. A Es-
cola terá também um centro de in-
formação e documentação com da-
dos sobre o movimento sindical.

Para nós, trabalhadores, é uma
conquista muito importante à capa-
citacão e a organização da classe ope-
rária. Os patrões, além de cursarem
universidades, três espacos de aper-
feicoamento e formação enquanto
classe . E, para Nós, muitas vezes, te-
mos força de vontade, coragem e prá-
tíca, mas falta um aprofundamento
teórico.

VuÊtcii catr« o

QUALASUA TRABATHADÍ|R MI]IEIBÍI JÁ

TE|II ESGoTA Stl{DlCAt

Clchpr Marcelino



Há alguns meses no Rio Oe Janeiro
surgiu uma onda de seqüestros, atin-
gindo em cheio os empresários. Até
hoje foram mais de 30 seqüestrados,
rendendo aos seqüestradores cerca de
15 bilhóes de dólares, ou Cr$ 1,3 bi'
lhões.

A onda de seqüestros colocou os
poderosos em reboliço. Os meios de
comunicação social falam a toda ho-
ra, o governo estadual também, e
até o governo federal resolveu se
mexer, planejando uma operação, in-
titulada camaleão, para tentar por
fim as quadrilhas de seqüestradores,
"Só a Polícia organizada poderá
combater com êxito o crime organi-
zado", disse o Delegado Romeu Tu-
ma.

Diversas causas estão sendo apon-
tadas para justificar a explosão des-
sa modalidade de crime. Uma delas
é o Plano Collor, que teria confisca-
do o dinheiro dos criminosos; outra,
aponta para uma mudança de alvo:
dos bancos para os próprios clientes,
pois os assaltos a bancos são mais ar-
riscados e incertos quanto ao ren-
dimento.

A TV Globo levou ao ar o pro-
grama Globo Repórter sobre a vio-
lência nas grandes cidades, onde acen-
tuou de forma preconceituosa as re-
giões da Baixada Fluminense (RJ)
e do ABC paulista (SP); analisou su-

coR?
Oual a sua raÇa ou cor? Milhões

de brasileiros responderão a esta per-
gunta por ocasião do censo 90, a
ser feito a partir de setembro pelo
IBGE (lnstituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatísticas). Preocupadas com
a chamada "ldeologia do Embran-
quecimento", euê faz com que ne-
gros e descendentes declarem-se
"moreno", "moreno claro", "more-
no escuro", "acastanhad o" , "mar-
rom", "sabar{', "coble", "}ambo",
nove entidades não-governamentais
lançaram a Campanha "Não deixe
a sua cor passar em branco". Res-
ponde com bom(c) senso.

O objetivo é sensíbilizar as pessoas
negras e mulatas a declararem sua
cor com maior proximidade de
suas características étnicas. Segundo
os resultados do último censo -- rea-
lizado em 1980 -, apenas 5,8o/o da
população brasileira declarou-se pre-
ta; 38,6o/o disseram ser pardas e
55,O%, brancas. A Campanha quer a
nível nacional veicular "uma mensa-
gem positiva da população de origem
negra, tendo em vista a recuperação
de sua auto-estima cultural e políti-
ca. Maiores informações podem ser
obtidas com o I BASE (lnstituto
Brasileiro de Análise Socíais e Eco-
nômicas), na rua Vicente Souza,
29, Botafogo-RJ, Cep. 22251 .

CTUALASUA TRABATHAIIÍ|B MilEINÍl JÁ

TEM ESGÍ|TA SIiIDICAI.

perficialmente a violência como uma
característica de classe social baixa
ou de pessoas residentes na Baixada
ou em regiões periféricas. Não foram
consideradas as causas sociais, eco-
nômicas, culturais e polÍticas do pro-
blema.

D/lensalmente, dezenas de pessoas
são assassinadas nas periferias, entre
elas, menores e trabalhadores ino-
centes. Somente em 1989 foram as-
sassínados 9'19 pessoas no municí-
pio de Duque de Caxias. Deste total
a polícia desconhece a autoria de
618 homicídios e, por isso, nem che-
gou a abrir inquérito (Jornal PILAR,
da Diocese de Duque de Caxias -
Julho 90).

Em Nova lguaçu, uma religiosa -
a irmã Filomena - foi morta porque
trabalhava com os pobres. Ninguém
se pronunciou. Em Vitória, no Espí
rito Santo, o padre Gabriel Maire foi

Nos dias 26 de junho foi inaugura-
da a sede própria da Escola Sindical
7 de outubro, gue fica localizada na
região industríal de Belo Horizonte.

A idéia da criação de uma escola
sindical em Minas Gerais surgiu dos
líderes metalúrgícos de Betim e João
Molewde. Depois, juntaram-se a eles
outros sindicalistas, formadores e
professores unívercitários, num to-
tal de 30 sócios. Em 29 de outubro
de 87, a escola foifinalmente funda-
da.

Após a efervecêncÍa do movimen-
to operárío, no final da década de
70, de onde emergiu um novo sindi-
calismo - combativo, democrático e
de massas - surgiu a necessidade de
criar mecanismos permanentes de
formação sind Ícal dos trabalhadores.
A reflexão pelos próprios trabalha-
dores, de sua história e trabalho, apa-
recÍa como uma necessidade para o
fôrtalecimento das entidacies sindi-
cais.

A Escola Sindical 7 de outubro se
estruturou como uma instituição
educacional, com o objetivo de fa-
zer formação, pesquisar, fazer publí-
cações, recursos pedagógicos a cerca
da vida do trabalhador. Tratá-se de
uma instituição que atua no campo
da CUT, procurando dar apoio à esta
central.

assassinado pelos poderosos locais.
Cadê a investigação? Cadê a polÍ-
cia? Cadê os governos? Nunca a te-
levisão, os jornais e revistas vieram
a público exigir organizaçáo da so-
ciedade contra os assassinatos dos
pobres. Nunca o Sr. Roberto Medina,
empresírio seqüestrado, pronunciou-
se contra as mortes na Baixada Flu-
minense, ou contra elas fez alguma
coisa.

Somente quando os grandes são
atingidos pela violência é que a grita
é geral. Os pobres morrem de fome,
são assassinados, violentados em sua
dignidade e todo mundo se cala.
Calam porque estão iludidos com um
"Brasil Novo", que não existirá pa-
ra nós, trabalhadores, enquanto o sa-
lário for de fome e de morte.

Enock Araújo
Rio de Janeiro

A now sede foi construída para
ser um espaÇo voltado à formação de
trabalhadores. Sâo quatro salas para
grupos de estudos; duas salas de pes-
quisas; três plenárias para 40 pes-
soas; alojamento, inclusive berçário,
restaurante, auditó rio, teatro, lavan -

deria, biblioteca, estúdio de vídeo,
laboratório fotográfico, espaço para
lazer e salas de adminístração. A Es-
cola terá também um centro de in-
formacão e documentação com da-
dos sobre o movimento sindical.

Para nós, trabalhadores, é uma
conquista muito importante à capa-
citação-e a organização da classe ope-
ráría. Os patrões, além de cursarem
universidades, três espaços de aper-
feicoamento e formação enguanto
classe . E, para Nós, muitas vezes, te-
mos força de vontade, coragem e prá-
tíca, mas falta um aprofundamento
teórico.

Cleber Marcelino
Belo Horizonte (MG)
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BICl{tI F{)GE

Estamos num impasse famoso: "se
ficar o bicho pega, se correr o bicho
come". Ou seja, numa situação "qua-
se" sem saída. "Ouase" porque acre,
ditamos em uma saÍda e entendemos
qu se utilizar das greves e mobiliza-
que se utilizar das greves e mobiliza
ções é um direito dos trabalhadores
para reag ir f rente ao rnassacre im-
posto pelos patrões.

Esses demônios são tão espertos
que armam siladas de modo a tazer
com que nossos direitos virem um tor-
mento,para a populacâo de um modo
geral. E bom lembrar que a classe tra-
balhadora vem cumprindo s,:as tare-
fas, diariamente; mas os patrões, os
empresários e os governos não. Ccmo
fica esta historia? Nos é que somos
os bichosT G.rern é o responsávei pe-
la desordem na sociedade e na vida
dos trabalhadores?

Estamos cansados e impacientes
com esse desgoverno. Com essa ro-
balheira em nossos produtos e em
nossos salários. Os responsáveis nunca
são punidos. Nunca si6 rgDrimidos pe-
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sário sabê-ios de cor e satteados. Não
à toa,. mas pode exigir que sejam cum-
pridos e lutar para que se ampliem
muito além do que figura na Consti-
tu ição.

Para os trabalhadores Democracia
não é só voto. Este é importante,
pois através dele estamos ampliando
nossos espaÇos e conquistas. Mas isso
não é tudo. Democracia para os tra-
balhadores é sim, vida digna e plena;

lustica social; liberdade e autonomia
S -C:CA' É n e,ÂC.eS -,á- OS -e l-O-
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educação 
'e 

sside. Erquanto ess:ts
coisas e condições não se realiza-
rem será muito dif ícil se falar em de-
mocracia.

Temos que mudar essa história.
Temos que correr atrás do bicho e
papá-lo. É hora de sermos "astutos
como as serpentes e prudentes como
as pombas", e não nos deixarmos cair
em armadilhas, mas fazé-las! lsto é
possível. Já demonstramos outras ve-
zes. Puxando campanhas pelo cum-
primento da constitu icão (não foi
votada aoora tem oue ser cumorida).

e Mulher"). Foi sem dúvida uma grande vitória de todos os trabalhadc,
res brasileiros, crístãos e não cristâos, que terâo a oportunidadede par-
ticipar das reflexões e organizações de uma campanha sobre o Mundo
do Trabalho F* particular, a Pastoral operária, reage com alegria e
responsabilidade diante da tarefa de participar desta p.õoa.mâo
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dos 100 anos de larrcamento da Encícirca Flerun Noyarun *RenovaÇão
das Coisas), que marcou o início da abertura da lgre.la para asquestões
sociais, no ano de 1891 , pelo Papa Leão Xil l.

A Campanha da Fraternidade de 91 irá dar continuidade ao que fo,
tratado no documento 40 da CNBB, cujo título é "lgreja, Comunhâo e
Missâo no Mundo do Trabalho". O Bispo Dom Afonso Gregory tem.
brou em carta enviada aos seus colegas no dia.28 de setembro de 88
que "O tema trabalho vem de encontro de uma grande preocupação da
igreja em resposta ao enorme desafio evangelízador que lhe é colocado
pela probiemática existente nas cidades e pela instalacão dos grandes
projetos governamentais, respon#vers Delo Ces!ocamento de grande nú
mero Ce pessoes cara'i.abalhare- :om: rss= 3. accs'

TJ*I POTJCO DE HISTÔRIA

O tema trabalho já apareceu na Campanha da fr3rflrnciade de 78
"Justiça e Trabalho para Todos". Nessa atual Íase ele foi proposto por
várias pastorais e o.rganrsmos da CNBB, tais como: Cáritas, Pastoral
Operária, Pastoral da Terra, Juventude Operária Catolica, Ação Cato
lica, lbrades, Ceris e MEB.

Os membros da Executiva da PO, em junho do ano passado, decidi
ram reforcar a campanha em prol do tema. A partir daÍ a PO recolheu
cerca de 13 mil assinaturas em 150 dioceses em todo o país. Na últrma
Assembléia dos Bispos, realizada no rnês de abril em ltaici (SP), mem
bros da Coordenação Nacional da Pastoral Operária mantiveram con.
tatos corn nossos irmãos bispos para mostrar a conveniência do tema
frente as exiqências religiosas, políticas, econômicas e sociais do nosso
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GF.SI SENÁ $BNE TRABATHÍ
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por consensc
aprovou o tema "Fraternidade e Trabalho" para a Campanha d=
Fraternidade de 1gg1 (no próxinro ano o tema será ,,Fraiernidadr
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SE LUTAB O

BICHO FtlGE

Estamos num impasse famoso: "se
ficar o bicho pega, se correr o bicho
come". 0u seja, numa situação "qua-
se" sem saída, "Ouase" porque acre-
ditamos em uma saída e entendemos
qu se utilizar das greves e mobiliza-
que se utilizar das greves e mobiliza
ções é um direito dos trabalhadores
para reagir frente ao rnassacre im-
posto pelos patrões.

Esses demônios são tão espertos
que armam siladas de modo a Íazer
com que nossos direitos virem um tor-
mento-para a populaçâo de um modo
geral. E bom lembrar que a classe tra-
balhadora vem cumpríndo suas tare-
fas, diariamente; mas os patrões, os
empresiírios e os governos não. Como
fica esta história? Nós é que somos
ôs bichosT Ouem é o responsável pe-
la desordem na sociedade e na vida
dos trabalhadores?

Estamos cansados e impacientes
com esse desgoverno. Com essa ro-
balheira em nossos produtos e em
nossos salários. Os responsíveis nunca
são punidos. Nunca são reprimidos pe-
la polícia. Nunca condenados ou in-
dicados pelas barbaridades que falam
por aí. Tá na hora de reagir!

Olanto aos direitos dos trabalha-
dores, não podemos vacilar: é neces-
sário sabê-ios de cor e salteados. Não
à toa,. mas pode exigir que sejam cum-
pridos e lutar para que se ampliem
muito além do que figura na Consti-
tu icão.

Para os trabalhadores Democracia
não é só voto. Este é imoortante,
pois através dele estamos ampliando
nossos espaços e conquistas. Mas isso
não é tudo. Democracia para os tra-
balhadores é sim, vida digna e plena;
justiça social; liberdade e autonomia
sindical. E melhores salários;-melho-
res condicões de trabalho. E lazer,
educação e súde. Enquanto essas
coisas e condições não se realiza-
rem será muito dif ícil se falar em de-
mocracia.

Temos que mudar essa história.
Temos que correr atrás do bicho e
papá-lo. É hora de sermos "astutos
como as serpentes e prudentes como
as pombas", e não nos deixarmos cair
em armadilhas, mas fazé-las! lsto é
possível. Já demonstramos outras ve-
zes. Puxando calnpanhas pelo cum-
primento da Constituicâo (não foi
votada, agora tem que ser cumprida),
e popularização dos direitos dos tra-
balhadores. Já,jál
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A Campanha da Fraternidade de 91 irá dar continuidade ao que foi
tratado no documento 40 da CNBB, cujo título e "lgrela, Comunhâo e
Missão no Mundo do Trabalho". O Bispo Dom Afonso Gregory lem-
brou em carta enviada aos seus colegas no dia 28 de setembro de 88,
que "O tema trabalho vem de encontro de uma grande preocupação da
igreja em resposta ao enorme desafio evangelizador que lhe é colocado
pela problemática existente"nas cidades e pela instalaçâo dos grandes
projetos governamentais, responsáveis pelo deslocamento de grande nú"
mero de pessoas para trabalharem como assalariados''.

UM POUCO DE HISTORIA

'O tema trabalho já apareceu na Campanha da Fraternidade de 78
"Justiça e Trabalho para Todos". Nessa atual fase ele foi proposto por
várias pastorais e o.rganismos da CNBB, tais como: Cáritas, Pastoral
Operária, Pastoral da Terra, Juventude Operária Católica, Ação Cató
lica, lbrades, Ceris e MEB.

Os membros da Executiva da PO, em junho do ano passado, decidi
ram reforçar a campanha em prol do tema. A partir daí a PO recolheu
cerca de 13 mil assinaturas em 150 dioceses em todo o paÍs. Na última
Assembléia dos Bispos, realizada no rnês de abril em ltaici (SP), mern-
bros da Coordenação Nacional da Pastoral Operária mantiveram con-
tatos corn nossos irmãos bispos para mostrar a conveniência do tema
frente as exiqências religiosas, políticas, econômicas e sociais do nosso
ooVo:

Para organizar a Campanha vai ser preciso muito trabalho. Nos gru-
pos de base tJa PO, nas dioceses, nos estados, vamos partilhar nossas
idéias e reflexões e participar da escolha das músicas, dos cartazes e da
elaboracão do texto-base.
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GF-gI SERÁ SONBE TRABATHO
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por consenso,
aprovou o tema "Fraternidade e Trabalho,. para a Campanha da
Fraternidade de 19g1 (no próxinro ano o tema será "Fraiernidade

e Mulher"). Foí sem dúvida uma grande vitória de todos os trabalhado-
res brasileiros, cristãos e não cristãos, gue terão a oportunidade de par-
ticiQgr das reflexões e organizações de uma campanha sobre o Mundodo Trabalh.o.. Em particular, a pastoral operária, reage com alegria e
responsabilidade diante da tarefa de participar desia pràparação.

Além do Trabalho, outros dois temas dividiam a pertereÁ"ia dos bis
pos e leigos membros da Comissão Episcopal de pastoral (CEp). reuni-
pos e leigos membros da Cotnissão Episcopal de pastoral (CEp), reuni
dos em Brasília no dia 23 de maio: "Juventude,, e 

,,Eucaristia,,.
os bispos concluíram pela oporÍunidade do tema Trabalho, por causa

dos 100 anos de lancamento da Encícrica Rerun Novarun (henovação
das coisas), que marcou o início da abertura da rgreja para asquestbes
sociais, no ano de 189'!. pelo Papa Leão Xlll.



Nos dias 15 a 19 de maio passado,
em Caracas, na Venezuela, aconteceu
o 19 Encontro de Pastoral Operária
da América Latina, organizado pelo
Departamento de Pastoral Social do
CELAM (Conferência Episcopal Lati-
no-Americana). O Seminário contou
c_gm g presença de oito países: Argen-
tina, Uruguai, Chile, Colômbia, Vene-
zuela, Equador, Peru e Brasil. Nosso
país estava representado por D. La-
dislau Biernaski bispo auxiliar de
Curitiba, Henrique Pizzolato, militan-
te da Pastoral Operária e da direçâo
nacional da CUT; e por mim, José Da-
ri Krein, da Coordenação Nacional
da P.O.

O Encontro foi bastante positivo e
produtivo. Ficamos tendo uma noçâo
da realidade dos trabalhadores na
América Latina, cuja situação é pra-
ticamente a mesma da nossa: misé-
ria, empobrecimento, arrocho s4la-
rial, etc. As políticas econômicas dos
diversos governos diferenciam muito
pouco. Constatamos que a presença
da lgreja no meio dos trabalhadores
da América Latina é muito pequena.
O Brasil é um dos poucos paÍses que
têm uma história de PO e uma discus-
são mais elaborada sobre a "Missão
e Evangelizaçâo no Mundo do Traba-
lho".

Por isso, apesar de nossai fragili-'
dades e fraquezas ficamos como um
referencial neste trabalho, para os ou-
tros países presentes. A experiência
brasileira foi olhada, pelos participan-
tes, como uma esperança de inserção
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rla nossa lgreja na vida e luta dos tra-
bahadores. Essa expectativa nos traz
uma grande responsabilidade: maior
abertura e contribuiçâo para à cami-
nhada da nossa América Latina.

Existem outras experiências diferen-
ciadas nos diversos países, tanto em
relação à Pastoral Operária como aos
Movimentos de Trabalhadores Cris-
tãos (MTC). um ponto ficou bastante
claro. Apesar das nossas dificuldades,
que não são poucas, precisamos agra-
decer a Deus pela lgreja que temosno
Brasil.

,,NAO ENTENDEMOS"

Apesar do saldo positivo de nossa
viagem, nem tudo ficou muito escla-
recido. Ficamos sem entender, por
exemplo, a participaçâo como delega-
dos. de.membros da CLAT (Centiat
Latino-Americana do ÍrrOrinãj,''iá
que se trata de uma central sindical-e
não uma pastoral. Em alguns momen_
tos tivemos a impressãó de que se
acredttava pouco na força e organiza-
ção dos trabalhadores, na lutã pelos
seus direitos imediatos e históricos.

Em outros momentos, ignorou-se
a existência da luta de classes em nos-
sas sociedades; também pouco se fa-
lou dos avanços conseguidos na ca-
m inhada dos traba lhadores cristâos.

Para concluír podemos dizer que o
seminário mexeu com os participan-
tes, no sentido de mostrar a necessida-
de e a importância da questão do tra-
balho na vida pastoral. Foi um mo-
mento para estabelecer contatos com
países e companheiros(as) que estâo
apostando numa verdadeira Pastoral
Operária, e na luta dos trabalhadores
pela construçâo de uma nova socieda-
de.

-
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Executiva Nacional

Nos dias 20, 21 e 22 de maio
realizou-se, em Fortaleza (CE), o
quarto Encontro Nordestâo de Pasto.
ral Operária. O tema do encon.
tro foi a lgreja e a Classe Trabalhadora
no Nordeste. Ao todo 165 pessoal
participaram do encontro: 147 operá
rios e 18 agentes de Pastoral. Metalúr.
gícos, qu ímicos, gráf icos, sapateiros
têxteis, operários da construção civil
rodoviários, banciírios, funcionárior
públicos e professores da rede panicu.
lar foram as categorias presentes
representando os estados da Bahia
Pernambuco, Paraíba, Ceará, Mara
nhão, Piauí, Rio Grande do Norte
Pará e Amapá.

Na noite do dia 20, no auditório de
Faculdade de Direito da Universidade
Federal do Ceará, foi solenemente ce
lebrada a rnemória do metalúrgicc
Santo Dias, assassinado há 10 anos
Com a presença de Ana Dias, viúva
de Santo, e do Padre Agostinho Pret.
to. Assistente Nacional da PO e qu€
trabalhou com Santo, de lideranças
sindicais, do movimento popular e da
igreja do Ceará, foi lembrada a his.
tória de lutas de Santo Dias da Silva
como Bóia Fria, Operário, membro
das Cebs, militante sindical e funda.
dor da Pastoral Operária no Brasil.

O encontro foi um momento im-
portante na caminhada da PO no Nor-
deste, pois mostrou o avanço e os
limites da luta da classe trabalhadora
e a presença da igreja no mundo dos
trabalhadores: na família, na organi-
zação sindical, no movimento popu-
lar e no partido político.

_ lnácio Neutzling
Setor Pastoral Social :- Ct,lBB

Brasília
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Nos dias 1'5 a 19 de maio passado,
em Caracas, na Venezuela, aconteceu
o 19 Encontro de Pastoral Operária
da América Latina, organizado pelo
Departamento de Pastoral Social do
CELAM (Conferência Episcopal Lati-
no-Americana). O Seminário contou
com a presença de oito países: Argen-
tina, Uruguai, Chile, Colômbia; Vene-
zuela, Equador, Peru e Brasil. Nosso
país estava representado por D. La-
dislau Biernaski bispo auxiliar de
Curitiba, Henrique Pizzolato, militan.
te da Pastoral Operária e da direção
nacional da CUT; e por mim, José Da-
ri Krein, da Coordenação Nacional
da P.O.

O Encontro foi bastante positivo e
produtivo. Ficamos tendo uma noção
da realidade dos trabalhadores na
América Latina, cuja situação é pra-
ticamente a mesma da nossa: misé-
ria, empobrecimento, arrocho s4la-
Íial, etc. As políticas econômicas dos
diversos governos diferenciam muito
pouco. Constatamos que a presença
da lgreja no meio dos trabalhadores
da América Latina é muito pequena.
O Brasil é um dos poucos países que
têm uma história de PO e uma discus-
são mais elaborada sobre a "Missão
e Evangelização no Mundo do Traba-
lho".

Por isso, apesar de nossai fragili-
dades e fraquezas ficamos como um
referencial neste trabalho, para os ou-
tros países presentes. A experiência
brasileira foi olhada, pelos participan-
tes, como uma esperança de inserção
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rla nossa lgreja na vida e luta dos tra-
bahadores. Essa expectativa nos traz
uma grande responsabilidade: maior
abertura e contribuição para à cami-
nhada da nossa América Latina.

Existem outras experiências d iferen-
ciadas nos díversos países, tanto em
relação à Pastoral Operária como aos
Movimentos de Trabalhadores Cris-
tãos (MTC). Um ponto ficou bastante
claro. Apesar das nossas dificuldades,
que não sâo poucas, precisamos agra-
decer a Deus pela lgreja que temos no
Brasil.

,,NAO ENTENDEMOS"

Apesar do saldo positivo de nossa
viagem, nem tudo -ficou muito escla-
recido. Ficamos sem entender, por
exemplo, a participação como delega-
dos. de -membros da CLAT (Central
Latino-Americana do fraOaif,õi,- já
oue se trata de uma central sindical e
não uma pastoral. Em alguns momen-
tos tivemos a impressão de que se
acreditava pouco na força e organiza-
çâo dos trabalhadores, na lutã pelos
seus direitos imediatos e históricos.

Em outros momentos, ignorou-se
a existência da luta de classes em nos-
sas sociedades; também pouco se fa-
lou dos avanÇos conseguidos na ca-
m inhada dos traba lhadores cristãos.

Para concluir podemos dizer que o
seminário mexeu com os participan-
tes, no sentido de mostrar a necessida-
de e a importância da questão do tra-
balho na vida pastoral. Foi um mo-
mento para estabelecer contatos com
países e companheiros(as) que estão
apostando numa verdadeira Pastoral
Operária, e na luta dos trabalhadores
pela construção de uma nova socieda-
de.

Nos dias 20, 21 e 22 de maio
realizou-se, em Fortaleza (CE), o
quarto Encontro Nordestão de Pasto-
ral Operária. O tema do encon-
tro foi a lgreja e a Classe Trabalhadora
no Nordeste. Ao todo 165 pessoas
participaram do encontro: 147 operá-
rios e 18 agentes de Pastoral. Metalúr-
gicos, qu ímicos, gráficos, sapateiros,
têxteis, operários da construção civil,
rodoviários, bancários, funcionários
públicos e professores da rede particu-
lar foram as categorias presentes,
representando os estados da Bahia,
Pernambuco, Paraíba, Ceará, Mara-
nhão, Piauí, Bio Grande do Norte,
Pará e Amapá.

Na noite do dia 20, no auditório da
Faculdade de Direito da Universidade
Federal do Ceará, foi solenemente ce-
lebrada a rnemória do metalúrgico
Santo Dias, assassinado há 10 anos.
Com a presença de Ana Dias, viúva
de Santo, e do Padre Agostinho Pret-
to. Assistente Nacional da PO e que
trabalhou com Santo, de lideranças
sindicais, do movimento popular e da
igreja do Ceará, foi lembrada a his-
tória de lutas de santo Dias da silva
como Bóia Fria, Operário, membro
das Cebs, militante sindical e funda-
dor da Pastoral Operária no Brasil.

O encontro foi um momento im-
portante na caminhada da PO no Nor-
deste, pois mostrou o avanço e os
limites da luta da classe trabalhadora
e a presença da igreia no mundo dos
trabalhadores: na famílía, na organi-
zação sindical, no movimento popu-
lar e no partido político.

Inácio Neutzling
Setor Pastoral Sociat -- CÍ.JBB

Dari Krein
Executiva Nacional

Brasília
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PASTORAL OPERARIA

E m 1988 foi promut-
L gada a 84. Constitui-

çâo do Brasil. É uma consti-
tuicão liberal. Não é aquela
que nós sonhávamos enquan-
to povo, mas está melhor
do que se podia esperar.
Pode-se dizer que uma apli-
cacão plena (total) da Nova
Constituiçâo supõe uma re-
volucâo social no país.

Como isso aconteceu?
Antes de tudo, gracas à mo-
bilização e a participaÇão
do povo durante a consti-
tuinte: 122 emendas popu-
lares assinadas por 13 mi-
lhões de cidadâos; plenárias
pró-participação popu lar em
todos os estados e nÍvel na-
cional; congressos, seminá-
rios, debates em todas as
partes; denúncias, pressões
em cima dos parlamenta-
res, caravanas a Brasília,
etc. A mobilização popular
sacudiu o parlamento isola-
do de Brasília.

É im^n r+a^r^ - ê^^^+ i

A IUTA CÍIIISTITUIilITE GÍI}ITIIIUA
tas, podendo cassar os man
datos dos políticos corrup
tos e inoperantes haverii
maior moralidade e justiçi
nos assuntos públicos.

Visto tudo isso, como po
de ser a nossa mobilizaçâc
para defender a participaçãc
do povo nas oonstituiçõel
estadual e municipal? Creic
que através dos mesmol
processos de sempre: discus
são nos grupos da PO, deba
tes nas CEBs e no conjuntc
das pastorais, participaçãc
em organizações populares
se informar, estudar, s(
un ir, se organizar pari
determinar as formas dr
ação' pe. Bernardo

Rio de Janeiro

chamadas de lers orgánicas.
As três se complementam;
uma não existe sem as ou-
tras. As conquistas a nível
íederal têm que ser confir-
madas e ampliadas nos esta-
dos e nos municípios, Se
não for assim, essas vitó-
rias poderão se ewaziar aos
poucos, pois aquilo que é
Federal está mais longe
do nosso dia a dia do que
o estadual e o municipal.
É bem mais fácil intervir
e agir na Prefeitura do que
em Brasília, não é mesmo?

Daí a imoortáncia clas

esforcos e as vitórias na
Constituicâo Federal por
falta Ce mobilizacão popu-
lar nessa atual fase da luta.

As constituições esta-
Cuais oeverão (isso pelo me-
nos é o esperado) ser promul-
gadas antes do dia cinco de
outubro deste ano e as leis
orgánicas antes do dia cin-
co de abril de 1990. Essas
constitu icões não devem
apenas copiar ou adaptar à
Constituição Federal. E las
têm que criar novos meca-
nismos descentralizados pa-

3

'ZE ALBIiIÍI,TALA DÍl MÍIUIMEI{TÍI POPUTAR

al companheíro José Albino de Melo,
ll 32 anos, é membra da Coordenação
ll Nacional da Pastoral Openíria e do

Movimento Popular, onde tem tido um im-
portante papel na luta pela moradia, em São
Bernardo do Campo (SP), guando iunto com
outras 49 famílías participou da Associação
de Gonstrucão Comunitáría por Mutirão. Foí
iustamente sobe a importância do Movimen-
to Popular no atual momento gue vivemos em
nosso país, que o BOLETIM NACIONAL con-
tarsou cam Zé Albino.

BOLETIM NACIONAL - Por que um membro da Pas-
toral Operária sente a necessidade de atuar junto ao Movi-
mento Popular?

ZÉ ALBTNO - É importante ajudarmos na articulacão
do Movimento Popular a nível nacional dado a importância
que tem hoje para a transformação da sociedade, na cons-
trução do socialismo. Considerando as várias característi-
cas do Movimento, como por exemplo o seu caráter espon-
tâneo e reivindicatório: luta pela bica d'água, pela creche,
pelo posto médico; sentimos a necessidade de dar uma di-
mensão mais políÍica. Fazer com gue tenha a sua autono-
mia, já que ao longo da história o movimento sempre foi
.cooptado pelo Estado. Também é importantefazer com que
contribua na formacão de liderancas.

BOLETIM NACIONAL - O que faz com que alguns mi-
litantes atuem exclusivamente junto ao Movimento Popular?

ZÉ ALBINO - Hoje, vários militantes, mesmo d'a PO,
têm diversas áreas de atuação. Muitos deram um salto gran-
de e estão em direções de sindicatos, na CUT, nos partidos
políticos. Mesmo assim, me atrevo a dizer que a maioria dos
membros da Pastoral Operária estão no Movimento Popu-
lar. Portanto é preciso ajudá-los em sua formacão e Íazer
com que ajudem a constiuir a Central dos Movimentos Po-
pu lares.

BOLETIM NACIONAL - Assim como existe a CUT pa-
ra o movimento sindical, hoje se fala na criação de uma Cen-
tral dos Movimentos Populares. Oual sería o papel dessa
Ccntral?

ZÉ ALBINO - A Construção da Central é fundamenta
tanto para o Movimento Popular quanto para o Movimentc
Operário. O MP busca a unificação das lutas, que ocorrer
tanto nos grandes centros, quanto no Norte e Nordeste dc
país. É importante que haja uma instância em que esses gru
pos possam fazer discussões sobre a sua atuação. A Centra
vai buscar organizar os trabalhadores nos locais de mora.
{ir; ? partir das suas reivindicações.por melhorescondiçõe:
de vjda: moradia, transportes, saúde, educação, lazer, etc

BOLETIM NACIONAL - Quando surgiu a idéia da cria
ção da Central?

ZE ALBINO - A proposta vem se arrastando há alguns
g1os. A Articulação Nacional dos Movimentos Popuiares
(ANANIPOS) cumpriu um papel fundamental na foimação
da ÇU_!,_mas dado o desaf io do Movimento Sindical na ébo.
ca (1983), nâo foi possível organizar as duas centrais ao
mesmo tempo.

BOLETIM NACIONAL - Quando vai ser criada a Cen
tral?

ZÉ ALBINO - Em agosto deste ano, na cidade de Belc
Horizonte, vamos realizar o 89 Congresso da ANAMPOS
Já por ocasião do 79 EncontroNacional, realizado em Men
des (RJ), em setembro de 87, essa idéia aparec€u como pro.
posta. Preferimos amadurecer mais um oouco. Finalmente
em agosto a Central será criada e se escolherá uma coorde.
nacão provisória para encaminhar durante o ano de 1990 i
sua estruturacão nos estados.

4 C0rusrrrutcÃ0
AINDA ruÀO TERrrllNOu



L 3, ã;;t,- é-membro da Coordenaçãó
lU Nacional da Pastoral Openíría e do

Movimento Popular, onde tem tido um im-
portante papel na luta pela moradia, em São
Bernardo do Campo (SP), quando iunto com
outras 49 famÍlias participou da Associação
de Canstrução Comunitária por Mutirão. Foi
iustamente sobre a ímportância do Movimen-
to Popular no atual momento que vivemos em
nosso país, que o BOLETIM NACIONAL con-
versou com Zé Albino.

A IUTA GÍIIISTITUIIITE GÍII{TI]{UA

BOLETIM NACIONAL - Por que um membro da Pas-
toral Operária sente a necessidade de atuar junto ao Movi-
mento Popular?

ZÉ ALBINO - É importante ajudarmos na articulação
do Movimento Popular a nÍvel nacional dado a importância
que tem hoje para a transformação da sociedade, na cons-
trução do socialismo. Considerando as várias característi-
cas do Movimento, como por exemplo o seu caráter espon-
tâneo e reivindicatório: luta pela bica d'água, pela creche,
pelo posto médico; sentimos a necessidade de dar uma di-
mensão mais política. Fazer com que tenha a sua autono-
mia, já que ao longo da história o movimento sempre foi
.cooptado pelo Estado. Também é importante Íazer com que
contribua na formação de lideranças.

BOLETIM NACIONAL - O que faz com que alguns mi-
litantes atuem exclusivamente junto ao Movimento Popular?

ZÉ ALBINO - Hoje, vários militantes, mesmo da PO,
têm diversas áreas de atuação. Muitos deram um salto gran-
de e estão em direções de sindicatos, na CUT, nos partidos
políticos. Mesmo assim, me atrevo a dizer que a maioria dos
membros da Pastoral Operária estão no Movimento Popu-
lar. Portanto é preciso ajudá-los em sua formacão e Íazer
com que ajudem a construir a Central dos Movimentos Po-
pu la res.

BOLETIM NACIONAL - Assim como existe a CUT pa-
ra o movimento sindical, hoje se fala na criação de uma Cen-
tral dos Movimentos Populares. Oual seria o papel dessa
Central?

E m 19BB foi promut-
L gada a 8a, Constitui-

ção do Brasil. É uma consti-
tuicão liberal. Não é aquela
que nós sonhávamos enquan-
to povo, mas está melhor
do que se podia esoerar.
Pode-se dizer que uma apli-
cação plena (total) da Nova
Constituição supõe uma re-
volucão social no país.

Como isso aconteceu?
Antes de tudo, graças à mo-
bilizacão e a participacão
do povo durante a consti-
tuinte: 122 emendas popu"
lares assinadas por 13 mi
lhões de cidadâos; plenárias
pró-participação popu lar em
todos os estados e nível na-
cional; congressos, seminá-
rios, debates em todas as
partes; denúncias. pressões
em cima dos parlamenta-
res, caravanas a Brasília,
etc. A mobilizacão popular
sacudiu o parlamento isola
do de Brasília.

É importante a Consti-
tuicão Federal? Sem dúvida
que é. Também podemos di-
zer que não são menos im-
portantes as constituições
estaduais e as municipais,

ZÉ ALBINO - A Construção da Central é fundamenta
tanto para o Movimento Popular quanto para o Movimentc
Operário. O MP busca a unificação das lutas, que ocorrer
tanto nos grandes centros, quanto no Norte e Nordeste dc
país. É importante que haia uma instância em que esses gru
pos possam fazer discussões sobre a sua atuação. A Centra
vai buscar organizar os trabalhadores nos locais de mora
dia; a partir das suas reivindicações por melhores condiçõer
de vida: moradia, transportes, saúde, educação, lazer, etc

BOLETIM NACIONAL - Ouando surgiu a idéia da cria
ção da Central?

ZÉ ALBINO - A proposta vem se arrastando há algun:
anos. A Articulacão Nacional dos Movimentos PopulareÍ
(ANAMPOS) cumpriu um papel fundamental na formaçãc
da CUT, mas dado o desafio do Movimento Sindical na épo,
ca (1983), não foi possível organizar as duas centrais ac
mesmo tempo.

BOLETIM NACIONAL - Quando vai ser criada a Cen
tral?

ZÉ ALBINO - Em agosto deste ano, na cidade de Belc
l{orizonte, vamos realizar o 89 Congresso da ANAMPOS
Já por ocasião do 79 EncontroNacional, realizado em Men
des (RJ), em setembro de 87, essa idéia apareceu como pro
posta. Preferimos amadurecer mais um Doucq. Finalmente
em agosto a Central será criada e se escolherá uma coorde
nação provisória para encaminhar durante o ano de 1990 i

sua estruturacão nos estados.

chamadas de lers orgânicas.
As três se complementam;
uma não existe sem as ou-
tras. As conquistas a nível
íederal têm que ser confir-
madas e ampliadas nos esta-
dos e nos municípios. Se
não for assim, essas vitó-
rias poderâo se ewaziar aos
poucos, pois aquilo que é
Federal está mais longe
do nosso dia a dia do que
o estadual e o municipal.
E bem mais fácil intervir
e agir na Prefeitura do que
em Brasília, não é mesmo?

Daí a importância das
constitu icões estaduais. E las
vão regular muitos aspectos
que dizem respeito à demo-
cracia do cotidiano. Não po-
demos deixar de perdor os

esforços e as vitórias na
Constituicão Federal por
falta Ce mobilização popu-
lar nes:a atual fase da luta.

As constituiÇões esta-
duais oeverão (isso pelo me-
nos é o esperado) ser promul-
gadas antes do dia cinco de
outubro deste ano e as leis
orEánicas antes do dia cin-
co de abril de 1990. Essas

constitu icões nâo devem
apenas copiar ou adaptar à

Constituição Federal. Elas
têm que criar novos meca-
nismos descentralizados pa-
ra ampliar à participação
popular. Se o povo pudesse
intervir na administração
pública, preparando os orça-
mentos, f iscalizando as con-

tas, podendo cassar os mar
datos dos políticos corrut
tos e inoperantes haveri
maior moralidade e justiç
nos assuntos públicos.

Visto tudo isso, como pc
de ser a nossÍr mobilizaçã
para defender a participaçã
do povo nas constituiçõe
estadual e municipal? Crei,
que através dos mesmc
processos de sempre: discur
são nos grupos da PO, debi
tes nas CEBs e no conjunt,
das pastorais, participaÇã
em organizações popularer
se informar, estudar, s

un ir, se organizar par
determinar as formas d
ação' pe. Bernardo
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Para o resto do Brasil a Amazônia é

Uma enorme floresta verde, onde habi-
tam índios, seringueiros, colonos, pesca-

dores,. Tal visão precisa ser acrescida
do quadro presentê hoje na cidade de
Manaus, onde estão localizadas várias
indústriaqmultinacionais. A Zona Fran-
ca emprega milhares de trabalhadores
sob o regime da exploração capitalista.

Manaús é outra das áreas de missâo

da Pastoral Operária. Vários trabalhado-
res estão hoje travando uma luta no sen-

tido de forçar um tipo de desenvolvi-
mento de base sólida e auto-sustentável,
e que considere a conservação. dos re-

cursos naturais e o bem estar da popu-
lação. O grande número de projetos de
construçãó de hidrelétricas associado aos

altos índices de devastação da floresta,
impõem um futuro incerto Para a re-
giâo.

Preocupados, principalmente com as

medidas governamentais, a exemplo do
Pacto Amazônico entre presidentes de

vários países, representantes de entida-
des científicas e populares, entre elas a

Pastoral Operária, criaram o "Forum
Permanente de Debates Sobre a Amazô-
nia". Os interesses da população local
são colocados, Por este Forum, acima
dos interesses das companhias multina-
cionais,ou dos governos locais gue atuam
como "testas-de-ferro" de estrangeiros e

empresários brq§!Úor

CAMAÇARl

"A maioria dos casos é manti
gilo. Muitos companheiros não sabem
que estão doentes porque o resultadq dc
exame periódico não é divulgado e quan-
do apresentam sintomas de alguma mo-
léstia, não conseguem relacionar o que
estão sêntindo com a profissão que exer-
cem".

Esse trecho do iornal.do Sindicato dos
Ouímicos de Salvador, na Bahia, retrata
a realidade vivida por milhares de traba-
lhadores do Pólo Petroquímico de Ca-
maçari (Copec), vítimas das precárias
condições de trabalho nas 47 empresas
que fazem parte do Pólo. Ao todo são
35 mil trabalhadores em atividades num
"imenso laboratório", que custou 2,4bi-
lhões de dólares.' Um Pólo Petroquímico faz reações
químicas com produtos derivados do pe-

tróleo. O Copec é o maior complexo des-
se tipo da Arnérica do Sul. Em visita a

regiâo, à Pastoral Operária constatou o
seguinte quadro: cresce de forma preo-

Por isso mesmo, a Pas-
toral Operiiria Nacional es-
colheu essas tíreas como
prioritárias para a sua atua-
ção. Como serviço, a PO
quer aiudar na organização
e conscientização dos . tra-
balhadores dessas regiões;
que são um desafío a nossa
fé.

CAR

O Projeto Grande Carajás fica locali-
zado no sul do Pará, a 500 km de Belém,
sobre a maior reserva de minério de fer-
ro encontrada no mundo. Desde a sua
implantação, em 1980, conta com recu.r-
sos de multinacionais interessadas na ex-
tração do nosso minério.

As condições de trabalho dos milha-
res de mineiros e operários das usinas
construídas do longo dos 890 quilôme-
tros da ferrovia, que liga a Serra de
Carajás, no Pará, a São Luiz, Capital
do Maranhão, são de semi-escravidão.
A região é terra de ninguém. Terra sem
lei, de máxima exploração.

O meio ambiente está sendo devas-
tado. Dentro de mais alguns anos, ci-
dades que ficam a margem da ferrovia
estarão tão poluíCas quanto Cubatão, em
São Paulo, uma das cidades mais po-
luídas do mundo. As indústrias siderúr-
gicas são as principais responsáveis por
essa poluição. Elas aproveitam a falta
de fiscalização para agirem somente em
função do lucro.

O Projeto Carajás veio de fora para
dentro da região, desrespeitando tudo:
direitos humanos, ecologia, 'a popula-
çâo local. Um exemplo:para se produzir
2,5 milhões de toneladas de ferro gusa
por ano, conforme a meta do Programa
Carajás, serão necessários 10 milhões de
metros cúbicos de carvão vegetal (lenha)
para serem consumidos nas usinas. Ou
seja: uma área de floresta nativa de cer-
ca de 500 mil hectares terá que ser des-

ída.

VITOR IA

Outra importante área de missão é
Vitória, no Espírito Santo. Com taxas
de poluição alarmante, a cidade possui
três grandes empresas (Aracruz Celulo-três grandes empresas (Aracruz Celulo-
se, Companhia Siderúrgica de Tubarão
e Companhia Vale do Rio Doce), que são
responsáveis por muitos problemas. O
desmatamento, seguido de plantão de zu-
caliptos para à produção tJe papel está
secando vários cursos d'água. O Norte
dó Estado mais parece um deserto.

A poluição proveniente do pó de mi-
,t ,.... da Vale do Rio Doce provoca do-

res de cabeça e doenças respiratórias em
grande parte da população. Além disso
foi constatado o nascimento de diver-
sas crianças sem cérebro. A situação é
tão séria que a Pastoral Operária do Es-
pírito Santo está empenhada na confec-
çâo de uma cartilha-denúncia para ser-
vir de subsídio aos grupos de base.

A instalação desses projetos na região
foi facilitada pelos governos Estadual e
Federal, que entre outras coisas, isentou
essas empresas de impostos por 10 anos.
Como multinacionais, as empresas se
instalaram no Espírito Santo, atraídas
pelo baixo salário pago ao trabalhador
brasileiro e pelo pouco caso de nosas

pAsroRAL oPERARTA- 0 BBASIL oAs AREAS 0E [U|§SA0

Artur Messias

Nesta edição dedicamos
esta págína a quaffo áreas
de missão da Pastoral OPe-
rária. Vítimas dos grandes
proietos governamentais,
trabalhadares de Manaus
(AM), Carajás (PA), Cama'

çari (BA) e Vitória (ES),
atravessam séríos Problemas
em seus loçais de moradia
e trabalho. As princíPais
características dos Grandes
Projetos são a exPloração
da mãode-obra, a devasta-

ção ambiental e o atendi-
mento aos ínteresses do
mercado externo.

NCROES

cupante o núnrero de alcóolatras; as em-
preiteiras que prestam serviço ao Pólo
pagam mal e não respeitam os direitos
trabalhistas; o crescimento da automa-

ção dentro do Pólo divide os trabalhado-
res, barateando a mão-de-obra via des-
qualificação e permite um maior con-
trole do processo produtivo; há sobre-
carga de trabalho, fazendo cor'n que au-

-ai+o n nírral do incoortranr:a assim co-



Para o resto do Brasil a Amazônia é

Uma enorme floresta verde, onde habi-
tam índios, seringueiros, colonos, pesca-

dores,. Tal visão precisa ser acrescida
do quadro presente hoje na cidade de
Manaus, onde estâo localizadas várias
indústrias- multinacionais' A Zona Fran-
ca emprega milhares de trabalhadores
sob o regime da exploração capitalista.

iManaús é outra das áreas de missão

da Pastoral Operária. Vários trabalhado-
res estão hoje travando uma luta no sen-

tido de forçar um tipo de desenvolví-
mento de base sÓlida e auto-sustentável,
e que considere a conservação. dos re-

curios naturais e o bem estar da popu-
lação. O grande número de projetos de

construçâó de hidrelétricas associado aos

altos índices de devastação da floresta,
impõem um futuro incerto Para a re-
giâo,

Preocupados, principalmente com as

medidas governamentais, a exemplo do
Pacto Amazônico entre presidentes de

vários países, representantes de entida-
des científicas e populares, entre elas a

Pastoral Operária, criaram o "Forum
Permanente de Debates Sobre a Amazô-
nia". Os interesses da população local
são colocados, Por este Forum, acima
dos interesses das companhias multina-
cionais,ou dos governos locais que atuam

Artur Messias

Nesta ediÇão dedícamos
esta págína a quaffo êíreas

de míssão da Pastoral OPe'
ráría. Vítimas dos grandes
projetos governamentais,
trabalhadores de Manaus
(AM), Carajás (PA), Cama'
çari (BA) e VitÓría (ES),
atravessam sérios problemas
em seus locais de moradia
e trabalho. As PrinciPaís
características dos Grandes
Projetos são a exPloração
da mãode-obra, a devasta-
ção ambiental e o atendi-
mento aos interesses do
mercado externo.

O Projeto Grande Carajás fica locali-
zado no suldo Pará,a 500 km de Belém,
sobre a maior reserua de minério de fer-
ro encontrada no mundo. Desde a sua
implantação, em 1980, conta com recu.r-
sos de multinacionais interessadas na ex-
tração do nosso minério.

As condições de trabalho dos milha-
res de mineiros e operários das usinas
construídas do longo dos 890 quilôme-
tros da ferrovia, que liga a Serra de
Carajás, no Pará, a São Luiz, Capital
do Maranhão, são de semi-escravidão.
A região é terra de ninguém. Terra sem
lei, de máxima exploração.

O meio ambiente está sendo devas-
tado. Dentro de mais alguns anos, ci-
dades que ficam a margem da ferrovia
estarão tâo pglu íCas quanto Cubatão, em
São Paulo, uma das cidades mais po-
luídas do mundo. As indústrias siderúr-
gicas são as principais responsáveis por
essa poluição. Elas aproveitam a falta
de fiscalização para agirem somente em
funçâo do lucro.

O Projeto Carajás veio de forq, para
dentro da região, desrespeitando tudo:
direitos humanos, ecologia, 'a popula-
çâo local. Um exemplo:para se produzir
2,5 milhões de toneladas de ferro gusa
por ano, conforme a meta do Programa
Carajás, serão necessários 10 milhões de
metros cúbicos de carvão vegetal (lenha)
para serem consumidos nas usinas. Ou
seja: uma área de floresta nativa de cer-
ca de 500 mil hectares terá que ser des-

ída.

VITORIA

Outra importante área de missão é
Vitória, no Espírito Santo. Com taxas
de poluição alarmante, a cidade possui
três grandes empresas (Aracruz Celulo-
se, Companhia Siderúrgica de Tubarão
e Companhia Vale do Rio Doce), que são
responsáveis por muitos problemas. O
desmatamento, seguido de plantão de eu-
caliptos para à produção de papel está
secando vários cursos d'água. O Norte
dô Estado mais parece um deserto.

A poluição proveniente do pó de mi-
rc,,.- Ca Vale do Rio Doce provoca do-

res de cabeça e doenças respiratórias em
grande parte da populaçâo. Além disso
foi constatado o nascimento de diver-
sas crianças sem cérebro. A situação é
tão séria que a Pastoral Operária do Es-
pírito Santo está empenhada na confec-
ção de uma cartilha-denúncia para ser-
vir de subsídio aos grupos de base.

A instalação desses projetos na regiâo
foi facilitada pelos governos Estadual e
Federal, que entre outras coisas, isentou
essas empresas de impostos por 10 anos.
Como multinacionais, as empresas se

instataram no Espírito Santo, atraídas
pelo baixo salário pago ao trabalhador
brasileiro e pelo pouco caso de nossas
autoridades em relaçâo as questões am-
bientais; isto é,, "a poluiçâo não seria
problema".

como "testas-de-ferro" de estrangeiros e
em p resá ri os b rq§!.!Úos.

HCRO€S

Por ísso mesmo, a Pas-
toral Operária Nacional es-
colheu essas áreas como
prioritárias para a sua atua-
Ção. Cemo serviço, a PO
quer ajudar na organízação
e conscientização dos . tra-
balhadores dessas regiões;
que são um desafio a nossa
fé.

"A maioria dos casos é manti
gilo. Muitos companheiros não sabem
que estão doentes porque o resultado dc
exame periódico rrão é divulgado e quan-
do apresentam sintomas de alguma mo-
léstia, não conseguem relacionar o que
estão sôntindo com a profissão que exer-
cem".

Esse trecho do jornal.do Sindicato dos
Ouímicos de Salvador, na Bahia, retrata
a realidade vivida por milhares de traba-
lhadores do Pólo Petroquímico de Ca-
maçari (Copec), vítimas das precárias
condições de trabalho nas 47 empresas
que fazem parte do PÓlo. Ao todo são
35 mil trabalhadores em atividades num
"imenso laboratório", QUe custou 2,4 bi'
lhões de dólares.' Um Pôlo Petroquímico faz reações
químicas com produtos derivados do pe-

tróleo. O Copec é o maior complexo des-
se tipo da América do Sul. Em visita a

região, à Pastoral Operária constatou o
seguinte quadro: cresce de forma preo-
cupante o núnrero de alcóolatras; as em-
preiteiras que prestam serviço ao Pólo
pagam mal e não respeitam os direitos
trabalhistas; o crescimento da automa-

ção dentro do Pólo divide os trabalhado-
res, barateando a mâo-de-obra via des-
qualiÍicação e permíte um maior con-
trole do'processo produtivo; há sobre-
carga de trabalho, fazendo corn que au-

mente o nÍvel de inseguranÇa, asslm co-
mo os níveis de tensão e angústia. Os

casos mais freqüentes são de surdez,
doenças respirátórias e distúrbios psi-
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Copá começou. lsso no Brasil siqnifica que a festa
começou. Afinal, costuma-sq,dizer por aqui que de-
pois da Presidência da República, o-cargo mais im-

portante do país, é a do técnico da Seleção. Exageros a

parte, o fato é que o futebol é uma paixão nacional.
E certamente a cada gol de Careca, Alemão ou outro,

o povo sairá às ruas para comemorar, festejar, extravasar.
Essa paixão vein de longe. Já no Brasil de70, do Ame-o ou
Deixe-o, enquanto nos porões da ditadura se torturava mui-
ta gente, o povo comemorava nas ruas a conquista da taça
Julies Rimet.

Este ano não será diferente. Se ganharmos, as massas
ganharão as ruas numa alegria contagiante. Se perdermos
àrá uma tragédia nacional e muitas cabeças rolarão; afi-
nal é preciso arranjar um bode expiatório, porque é incon-
cebível o Brasil perder, como atesta recente pesquisa do
lbope, onde 80% dos brasileiros afirmam que o Brasil será
campeão, dos quais 73o/o se dão ao luxo de dizer que a vi-
tória será "folgada".

Toda esta magia que o futebol exerce sobre o povo bra-
sileiro sempre foi cultivada com esmero pelas elites, bas-
ta lembrar do verde-amarelo usado exaustivamente por
Collor em sua campanha, de sua ida a concentração para
um bate-bola com os craques e seu breve passeio à ltália
para prestigiar o jogo de abertura de nossa seleção.

Não é surpresa para ninguém que as classes domínantes
de nosso país sempre usaram o futebol para anestesiar o
povo. Muita gente se revolta contra isso e passa a torcer
@ntra a seleção como forma de protesto. O que na';erda-
de de nada adiante,

No entanto, se é verdade que possuímos a tradíção de
campeões mundiais e de time forte, é sempre bom lembrar
e reafirmar que também somos campeões em índices ver-
gonhosos.

Enquanto Careca tem seu passe estimado em 11 milhões
de dólares e Romário ganha 80 mil dólares mensais, o nos-
so salário mínimo eouivale a 40 dólares mensais: salário

nos acidentes de trabalho, mais de 50 mil só nesta década,
número de mortes superior ao da guerra do Vietnã. No
Brasil crianças ainda morrem por desnutrição, ou seja fo-
me. A taxa de mortalidade infantíl é de 65 crianças a cada
1.000, que nascem. Aqui 1% dos mais ricos possuem renda
nacional maior que os 50% mais pobres da população. A
concentração da terra chega ao escándalo de 4o/o de pro-
príetários possu írem 62o/o da área rural do país.

Doenças como a de Chagas, esquistossomose e malária
até hoje não foram erradicadas. O déficit de moradia che-
ga a 10 milhões de casa. E o analfabetismo beira aos 25o/o
da população.

Toda essa "goleada" de dados vergonhosos é reconheci-
da por órgãos oficiais. Poderíamos aqui continuar fazendo
muitcis "gols" de fazer inveja a países menos desenvolvi-
dos e índustrializados que o nosso. Esses bastam. É isso aí.
Pra frente Brasil!

Portanto torcer ou não pela seleção pouco ajuda nesta
altura do campeonato. Nos orgulhamos com a seleção cam-
peã do mundo, mas nos envergonhamos com a lanterninha
das desigualdades sociais, distribuição de renda, qualídade
de vida. O grande desafío é sairmos das arquibancadas, en-
trando em campo e virar o jogo: trabalhadores x burguesia.

Enquanto dois tradicíonais empresários do Sul do país -
os Trombini e Malucelli, que fazem parte de um seleto gru-
po de milionários, viajam com suas famílias de 14. classe
para a ltália e ainda levam 40 kg de picanha para suas folias
e esbanjamentos, seus empregados aqui no Brasil amargam
míseros salários.

"Brasíl mostra tua cara", canta Cazuza. E a cara do Bra-
sil não é - (in)felizmente - a cara de Lazaroni, Careca,
Romário, Taffarel. A cara do Brasil é a dos Joãos, Sebas-
tíões, Marias, Pedros, Anas, Josés que levantam cedo, tra-
balham a vida toda e vivem mal, restando apenas míseros
momentos, como os da copa, para se alegrarem.

E precíso virar o jogo. Não é possível que os menos de
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É pRECISOVIRAROJOGO
Copá começou. lsso no Brasil significa que a festa
começou. Afinal, costuma'sq,dizer por aqui que de'
pois cia Presidência da República, o-cargo mais im-

portantô do país, é a do técnico da Seleção. Exageros a

parte, o fato é que o futebol é uma paíxão nacional,- 
E certamente a cada gol de Careca, Alemão ou outro,

o povo sairá às ruas para comemorar, festejar, extravasar.
Essa paixão vem de longe. Já no Brasil de70, do Ame-o ou
Deixe-o, enquanto nos porões da ditadura se torturava mui'
tâ gente, o povo comemorava nas ruas a conquista da taça
Julies Rimet.

Este ano não será diferente. Se ganharmos, as massas
ganharão as ruas numa alegria contagiante. Se perdermos
úrá uma tragédía nacional e muitas cabeças rolarão; afi-
nal é preciso ãrranjar um bode expíatÓrio, porque é incon-
cebível o Brasil perder, como atesta recente pesquisa do
Ibope, onde 80% dos brasileiros afirmam que o Brasil será
campeão, dos quais 73o/o se dão ao luxo de dizer que a ví-
tória será "folgada".

Toda esta magia gue o futebol exerce sobre o povo bra-
sileiro sempre foi cultivada com esmero pelas elítes, bas-
ta lembrar do verde-amarelo usado exaustivamente por
Collor em sua campanha, de sua ida a concentração para
um bate-bola com os craques e seu breve passeío à ltália
para prestigiar o jogo de abertura de nossa seleção.

Não é surpresa para ninguém que as classes dominantes
de nosso país sempre usaram o futebol para anestesiar o
povo. Muita gente se revolta contra isso e passa a torcer
@ntra a seleção como forma de protesto. O que na'/erda-
de de nada adiante.

No entanto, se é verdade que possuímos a tradição de
campeões mundiais e de time forte, é sempre bom lembrar
e reafirmar qr.re também somos campeões em índices ver-
gonhosos.

Enquanto Careca tem seu passe estimado em 11 milhões
de dólares e Romário ganha 80 mil dólares mensais, o nos'
so salário mínimo equivale a 40 dólares mensais; salário
mais baixo que o pago no Paraguai, Argentína, Chile e ou-
tros vizinhos latino-americanos.

Nossa dívida externa já é campeã faz tempo, 120 bi-
lhões de dólares. Estamos também em 19 lugar mundial

nos acidentes de trabalho, mais de 50 mil só nesta década,
número de mortes superior ao da guerra do Vietnã. No
Brasíl crianças ainda morrem por desnutrição, ou seja fo-
me. A taxa de mortalidade infantíl é de 65 crianças a cada
1.000, que nascem. Aqui 1% dos mais ricos possuem renda
nacional maior que os 50% mais pobres da população. A
concentração da terra chega ao escândalo de 4o/o de pro-
prietários possuírem 62% da área rural do país.

Doenças como a de Chagas, esquistossomose e malária
até hoje não foram erradicadas. O déficit de moradia che-
ga a 10 milhões de casa. E o analfabetismo beira aos 25%
da população.

Toda essa "goleada" de dados vergonhosos é reconheci-
da por órgãos oficiais. Poderíamos aqui contínuar fazendo
muitos "gols" de fazer inveja a países menos desenvolvi-
dos e industrializados que o nosso. Esses bastam. É isso aí.
Pra frente Brasil!

Portanto torcer ou não pela seleção pquco ajuda nesta
altura do campeonàto. Nos orgulhamos com a seleção cam-
peã do mundo, mas nos envergonhamos com a lanterninha
das desigualdades sociais, distribuição de renda, qualidade
de vida. O grande desafio é sairmos das arquibancadas, en-
trando em campo e virar o jogo: trabalhadores x burguesia.

Enquanto dois tradicionais empresários do Sul do país -
os Trombini e Malucelli, que fazem parte de um seleto gru-
po de milionários, viajam com suas famílias de 14. classe
para a ltália e ainda levam 40 kg de picanha para suas folías
e esbanjamentos, seus empregados aqui no Brasil amargam
míseros salários.

"Brasil mostra tua cara", canta Cazuza. E a cara do Bra-
síl não é - (in)felízmente - a cara de Lazaroni, Careca,
Romário, Taffarel. A cara do Brasil é a dos Joãos, Sebas-
tiões, Marias, Pedros, Anas, Josés que levantam cedo, tra-
balham a vida toda e vivem mal, restando apenas míseros
momentos, como os da copa, para se alegrarem.

É preciso virar o jogo. Não é possíve1 que os menos de
1O% de uma população de 150 milhões de brasileiros con-
tinuem mandando no jogo, sendo os donos da bola.

* Este artigo foi escrito antes do início da copa,
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Gtlrltln Drzh ouEuEttl
Três meses após a decretação do seu

Plano 'Econômico, o governo Collor
deixa cada vez mais claro à que veio,
O atendimento aos descamisados, aos
menos favorecidos ficou apenas no pa-
lanque. O Presidente vem usando da
mentira, da hipocrisia, do autoritaris-
mo e do poder econômico para vencer
às eleições, e são com estes mesmos
métodos que vem governando o país.
O pacote, além de recessivo, promo-
veu de forma indiscriminada o maior
confisco que se viu na história recente
do Brasil. Tratou desiguais da mesma
Íorma, ou seia, Collor conf iscou a
poupança de um aposentado, de um
pequeno poupador do mesmo modo
que fez com as aplicações de uma in-
dústria como a Volkswagem.

O pacote arrochou salários: o tra-
balhador já perdeu de março até maio
187,9%. O governo prefixou os rea-
,ustes salariais de abril em zero. Esse
pacote a exemplo dos planos Cruza-
do, Bresser e Verão, só irá beneficiar
os grandes empresários, as multina-
cionais, os banqueiros e os credores
do FMI (Fundo Monetário lnterna-
cional). A classe trabalhadora reser-
vou arrocho, demissões, redução de
jornada de trabalho e salários.

Mais: abre a economia brasileira ao
capital internacional; privatiza empre-
sas importantes como a Petroquími-
ca; promove demissões de servidores
públicos e de trabalhadores, em geral.
Como resultado, reapareceu a reces-
são e, conseqüentemente, agrava-se a

miséria, gerando fome, prostituição,
criminalidade e outros problemas so-
ciais.

O governo Collor está demitindo
14.722 funcionários do Banco do Bra-
sil, 7.429 da Caixa Econômica Fede-
ral, 16.056 da Petrobrás e 16.670 da
Rede Ferroviária Federal. Essas foram
as maiores estatais visadas pela "re-
forma admin istrativa".

Em São Paulo, o desemprego cre6-
ceu 14% em abril, em relação ao mês
de março, totalizando 861 mil pessoas
atingidas diretamente pela onda reces-
siva. Uma pesquisa revelou que no
mês de abril, 107 mil trabalhadores
engrossaram o contingente de desem-
pregados na grande São Paulo.

Para o governo virou moda publi-
car medidas provisórias e impor sua
vontade. A de nQ 185, por exemplo,
facultava ao Tribunal Superior do Tra-
balho o poder de suspender, por cinco
meses. as decisões dos Tribunais re-
gionais, sobre os julgamentos de dis-
sídios coletivos. Collor e sua equipe
econômica não quer prefixar salários,
mas sim a livre negociaçâo entre pa-
trão e empregado. Embora o Congres-
so Nacional tenha rejeitado a medida
185, ele a reapresentou sob a alega-

ção de que está protegendo o Plano.
Com um perfil autoritário, o gover-

no quer desmoralizar o legislativo, ini-
bir a liberdade de imprensa, confis-
car verbas das prefeituras e do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço,
além de outras aberrações.

Maria Goreti Teixeira
São Bernardo do Campo-SP

Nos días 28 e 29 de maio, du-
rante um Encontro Nacional so-
bre a CF-91, foi aprovado na
CNBB, em Brasília, o cartaz da
campanha do proximo ano, cujo
tema será "Fraternidade e Traba-
lho" e o lema "Solídários na Dig-
nidade do Trabalho".

O Cartaz vencedor foi o de El-
da Broilo, que atualmente tra-
balha no Rio de Janeiro e acom-
panha diversos grupos de Sem
Terrae assentados. O cartaz,
idealizado a partir de sugestões
dadas pela Executiva Nacional da
PO, apresenta a realidade urbana
e rural: um grupo de pessoas em
torno de uma mesa, fazendo uma
refeição, à margem. da cidade
grande.

O desenho representa um gran-
de número de trabalhadores que
depois de produzirem os bens,
muitas vezes são marginalizados,
ficando sem direito às condicões
rla mnradia o alimonfanãn dinne

tão em volta de uma mesa-fogão,
aquecendo o alimento. No centro
há um grande pão, expressão e

fruto do trabalho de todos e que
produz a vida. É um cartazÍorte
que nos f az lembrar a Santa Ceia.

Ao todo, 38 concorrentes, re-
presentando 11 estados brasilei-
ros e os mais diversos grupos (ar-
tistas, profissionais de publicida-
de, membros de comunidade e
alunos) participaram do concurso
da CNBB"

. Os bispos brasileiros anall'
sam-, no momento, a proposta de
Texto-Base elaborada com a con-
tribuição da Pastoral Operária. Já
a partir de setembro será divul-
gada a redação final do texto,
que auxiliará a produção de di-
versos outros subsídios.

. Também já foram escolhi-
dos as letras e as respectivas mú-

Quadro de Avisos

- "A Pastoral Operária e o Mundo
dos Trabalhadores" será o tema prin-
cipal do curso de Agentes de Pasto-
ral e Liberados, que vai ocorrer em
Jaraguá (SP), do dia 19 a 22 dejulho.

- A PO-Nacional prepara monitores
para atuarem na Campanha da Fra-
ternidade de 91, que será sobre o
trabalho. O primeiro encontro de for-
maçab irá ocorrer nos dias 19, 2 e 3
de agosto, no Colégio Assunçáo do
Rio de Janeiro. Servirá de subsídio
a proposta de texto-base, feita pela
própria PO, que está sendo avaliada
pelos bispos e que tem por forma a
metodologia do Ver, Julgar e Agir.

- A Linha 6 da CNBB, que reúne
as pastorais sociais, realiza nos dias
23, 24 e 25 de agosto, em São Paulo,
um seminário nacional para avaliar
os efeitos dos Grandes Projetos in-
dustriais e mineradores, como Carajás
e o Polo-petroquímico de Camaçari,
sobre o meio ambiente e as condi-
çôes de trabalho.

- Militante de PO do Regional Nor-
te participam do dia 23 a 25 ,le ju-
lho, de encontro, em Cuiabá, para
refletirem sobre os grupos de base e a
CF-91. Estarío presentes as dioce-
ses de Cuiabá, Campo Grande, Ji-
paraná. e Manaus.

A GF.gI UEM AÍ
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Três meses após a decretação do seu

Plano 'Econômico, o governo Collor
deixa cada vez mais claro à que veio.
O atendimento aos descamisados, aos
menos favorecidos ficou apenas no pa-
lanque. O Presidente vem usando da
mentira, da hipocrisia, do autoritaris-
mo e do poder econômico para vencer
às eleições, e são com estes mesmos
métodos que vem governando o país.
O pacote, além de recessivo, promo-
veu de forma indiscriminada o maior
confisco que se viu na história recente
do Brasil. Tratou desiguais da mesma
forma, ou seja, Collor confiscou a
poupança de um aposentado, de um
pequeno poupador do mesmo modo
que fez com as aplicações de uma in-
dústria como a Volkswagem.

O pacote arrochou salários: o tra-
balhador já perdeu de março até maio
187,9%. O governo prefixou os rea-
justes salariais de abril em zero. Esse
pacote a exemplo dos planos Cruza-
do, Bresser e Verão, só irá beneficiar
os grandes ernpresários, as multina-
cionais, os banqueiros e os credores
do FMI (Funclo Monetário lnterna-
cional). A classe trabalhadora reser-
vou arrocho, demissões, redução de
jornada de trabalho e salários.

Mais: abre a economia brasileira ao
capital internacional; privatiza empre-
sas importantes como a Petroquími-
ca; promove demissões de servidores
públicos e de trabalhadores, em geral.
Como resultado, reapareceu a reces-
são e, conseqüentemente, agrava-se a

miséria, gerando fome, prostituição,
criminalidade e outros problemas so-
ciais.
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Nos dias 28 e 29 de maio, du-
rante um Encontro Nacional so-
bre a CF-91 , foi aprovado na
CNBB, em Brasília, o cartaz da
campanha do proximo ano, cujo
tema será "Fraternidade e Traba-
lho" e o lema "Solidários na Dig-
nidade do Trabalho".

O Cartaz vencedor foi o de El-
da Broilo, que atualmente tra-
balha no Rio de Janeiro e acom-
panha diversos grupos de Sem
Terra e assentados. O cartaz,
idealizado a partir de sugestões
dadas pela Executiva Nacional da
PO, apresenta a realidade urbana
e rural: um grupo de pessoas em
torno de uma mesa, fazendo uma
refeicão, à margem da cidade
grande.

O desenho representa um gran-
de número de trabalhadores que
depois de produzirem os bens,
muitas vezes são marginalizados,
ficando sem direito às condições
de moradia e alimentaÇão digna.
Mesmo assim partilham o que
tem fraternalmente. Por isso es-

O governo Collor está demitindo
14.722 funcionários do Banco do Bra-
sil,7.429 da Caixa Econômica Fede-
ral, 16.056 da Petrobrás e 16.670 da
Rede Ferroviária Federal. Essas foram
as maiores estatais visadas pela "re-
forma admin istrativa".

Em São Paulo, o desemprego cres-
ceu 14o/o em abril, em relação ao mês
de março, totalizando 861 mil pessoas
atingidas diretamente pela onda reces-
siva. Uma pesquisa revelou que no
mês de abril, 107 mil trabalhadores
engrossaram o contingente de desem-
pregados na grande São Paulo.

Para o governo virou moda publi-
car medidas provisórias e impor sua
vontade. A de n9 185, por exemplo,
facultava ao Tribunal Superior do Tra-
balho o poder de suspender, por cinco
meses, as decisões dos Tribunais re-
gionais, sobre os julgamentos de dis-
sídios coletivos. Collor e sua equipe
econômica não quer prefixar salários,
mas sim a livre negociaçâo entre pa-
trão e empregado. Embora o Congres-
so Nacional tenha rejeitado a medida
185, ele a reapresentou sob a alega-

ção de que está protegendo o Plano.
Com um perfil autoritário, o gover-

no quer desmoralizar o legislativo, ini-
bir a liberdade de imprensa, confis-
car verbas das prefeituras e do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico,
além de outras aberrações.

Maria Goreti Teixeira
São Bernardo do Campo-SP

- "A Pastoral Operária e o Mundo
dos Trabalhadores" será o tema prin-
cipal do curso de Agentes de Pasto-
ral e Liberados, que vai ocorrer em
Jaraguá (SP), do dia l9 a 22 dejulho.

- A P0-Nacional prepara monitores
para atuarem na Campanha da Fra-
ternidade de 91, que será sobre o
trabalho. O primeiro encontro de for-
maçab irá ocorrer nos dias 19, 2 e 3
de agosto, no Colégio Assunção do
Rio de Janeiro. Servirá de subsídio
a proposta de texto-base, feita pela
própria PO, que está sendo avaliada
pelos bispos e que tem por forma a
metodologia do Ver, Julgar e Agir.

- A Linha 6 da CNBB, que reúne
as pastorais sociais, realiza nos dias
23, 24 e 25 deagosto, em São Paulo,
um seminário nacional para avaliar
os efeitos dos Grandes Projetos in-
dustriais e mineradores, como Carajás
e o Polo-petroquímico de Camaçari,
sobre o meio ambiente e as condi-
çôes de trabalho.

- Militante de PO do Regional Nor-
te participam do dia 23 a 25 tle ju-
lho, de encontro, em Cuiabá, para
refletirem sobre os grupos de base e a
CF-91. Estarâo presentes as dioce-
ses de Cuiabá, Campo Grande, Ji-
paraná e Manaus.

tão em volta de uma mesa-fogão,
aquecendo o alimento. No centro
há um grande pão, expressão e
f ruto do trabalho de todos e que
produz a vida. É um cartazforte
que nos f az lembrar a Santa Ceia.

Ao todo, 38 concorrentes, re-
presentando 11 estados brasilei-
ros e os mais diversos grupos (ar-
tistas, profissionais de publicida-
de, membros de comunidade e
alunos) particíparam do concurso
da CNBB.

. Os bispos brasileiros anall
sam-, no momento, a proposta de

Texto-Base elaborada com a con-
tribuição da Pastoral Operária. Já
a partir de setembro será divul-
gada a redação final do texto,
que auxiliará a produção de di-
versos outros subs ídios.

. Também já foram escolhi-
dos as letras e as respectivas mú-
sicas dos cantos da CamPanha de
91.
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AoUEIII NTERESSA PRIUATIZAR A GSII
Sem os recursos de 800 milhões de

dólares do Governo a ComPanhia
Siderúrgica Nacional caminha para. o
sucateairento. Esta é uma das conclu-
sões a que os sindicatos cheg-aram
deoois de analisarem o Plano de Suca-
táimento do atual Presidente da CSN,

Roberto Procópio Lima Neto. Vender
as minas, entreqar o HosPital da S.i
ã;rú;óiã (HSNi à "máfia de branco"
e de-mitir trabalhadores, def initiva-
mente não signiÍica nada f rente às

necessidades reais da emPresa'
Basta fazer'as contas, nem mesmo o

negócio das minas de ferro de Con'
goáhat, em Minas Gerais, vai signifi-
õar dinheiro vivo no caixa da empre-
iá. rrfu verdade a venda das minas não

oassa de troca de papéis e de entregar
o patrimÔnio da Usina. As demissões

oJ as licenÇas remuneradas, também,
não saneiam, já que diminuirão so-

mente cerca de 3% no faturamento

1q DEMISSÃO NÃO SAt\lElA - Na sua gran-

de vontade de pagar a D,'vida Externa com

o nosso sangue e entregar nossas riquezas-às

multinacionãis, Collor quer demitir na CSN

e na FEM, quer privatizar nossas empresas

e nos iogar na miséria. As demissões não re-

oÍesentam economla substancial' Não são as

Cespesas com pessoal que estrangulam-a
CSN, e sim as despesas financeiras que fo-
ram feitas pelos governos anteriores para pa-

gar a famigerada Dívida Externa que nós

não fizemos.
2q PELO FIM DOS CARTÉIS DE TRANS'
PORTE - Os contratos de transporte§ ro-

doviários na CSN sempre privilegiaram uma

minoria de apadrinhados que lucraram mut-

to. A CSN pagou precos até três vezes mals

altos aos pagos pela iniciativa privada' Por

isso propomos a revisão dos contratos de

transportes ferroviários, a eliminação de.vá'

rios servicos de transportes desnecessários,

e a eliminação do cartel atualmente existen-

te.
3q NÃO AO ENRIOUECIMENTO DOS EM'

PREITEIROS COM O DINHETRO PÚBLI'
CO - Os donos das empreiteiras sempre se

enriqueceram muito rápido. E que geral-

mente recebiam três vezes mais do que pa-

gavam aos trabalhadores. O servico que pres-

tam é de baixíssima qualidade.
4q PRESERVAR O HOSP]TAL DA CSN -
Collor e seus amigos do Grupo Monteiro
Aranha e das elites estão querendo entregar

a saúde do paÍs nas mãos da Golden Cross e

da "máfia de branco" Ouer privatizar o hos-

pital da CSN, o maior do interior do esta-

do. Eles dizem que cons()mem muito dinhei'
ro, mas o HSN gasta somente 1 8% dos gas-

tos Íinais da empresa; enquanto a COSIPA'
que paga a iniciativa privada, consome 3,2
de seus gastos Íinais com saúde.

5q PELô FIM DOS CARTÉ|S DO AÇO *
Durante muito tempo o Governo Federal

distribuiu cotas de representação para venda

de àço produzido pela CSN. Assim, muitos
amigos do Governo compraram aço com pre-

ço áefasado, para revender no mercado in-

da Empresa e além do mais -Pioram
as dificuldades financeiras, pois só as

indenizações custarão cerca de 70 mi-
lhões de dólares.

Nosso plano de saneamento, ot
"dez mandamentos" (ver quadro)
está sendo detalhado para ser apresen
tado ao Congresso, à imPrensa e ac

Governo. Precisarnos encampar a CSÍ\
e a FEM (Fábrica de Estruturas Me
tálicas). Precisamos da chave das em
presas ?ara evitar que seiàm desmem
bradas. Temos que estar alerta pari
que não destruam nossa resistência de
mitindo mais companheiros e privati
zando o filé-mignon; o que nossa

empresas têm de melhor. A disposiçãt
de entregar o Patrimônio Público t

cada vez mais forte, elles divulgaran
que pretendem Privatizar mais sei

estatais, elevando para doze o númer(
de empresas que querem dar de gorgel
aos banqueiros internacionais.

Vagner Barcelos de Souza
Presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos de Volta Redonda
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10 MEDIDAS PARA SANEAR DE VERDADE

a venda de aço da CSN seia feita pela própria

em presa.
ói'nevrsÃo rorAL DA PoLlrlcA DE

COMPRAS - A CSN sempre adquiriu in'
sumos e sobresalentes pagando valores maio'

res que os do mercado' Com isto fornecedo-

res ligados ao Governo se enriqueceram com

o dinheiro" do povo. Portanto, exlglmos a

criaçâo de uma nova política de compras,

com supervisão dos trabalhadores'
ii veirron DE suBPRoDUTos - A csN
produz vários subprodutos como cal e ben-

zeno e não vende o excedente de sua pro-

duçâo. Outros produtos são vendidos abaixo

do valor de mercado. Exigimos o fim dessas

maracutaias e participacão dos trabalhadores
para que estes produtos seiam vendidos pelo

preÇo real.
bq 

'eru DEFESA DA FEM - Há Pressão de

vários setores empresariais para que a FEM
-^:^ ^-i.,a+izaÀ^ É n,ro a FFIVI é rrma emofesa

tria de cimento, porque fornece estrut

metálica para a construÇão civil' Possui t

nologia na construcão de plataformas r

rítimas- qalpó'es industriais, etc.

9q PELA OlrUUnUtçÃo Dos CARGOS

CHEFIA - A CSN se caracteriza Pelo
cesso de níveis hierárquicos. Os chama

assessores da diretoria, consomem altos

lários.
1Oq OUE O GOVERNO REPONHA O O

TIROU DA CSN - A crise Íinanceira
CSN nâo Íoi causada por ineficiência dos

balhadores. A dívida de mais de 2 bilhõe
dólares Íoi feita por causa da tomada de

préstimos para o pagamento da dívida e>

na. Por outro lado, a defasagem no preç(

aÇo transferiu para as multinacionais dc

tor automobilístico cerca de 5 bilhões de

lares. A CSN é uma empresa lucrativt
ôô\rêrnô têrá orrê fornecer dinheiro, cl



Sem os recursos de 800 milhões de

dólares do Governo a ComPanhia
Siderúrgica Nacional caminha para- o
sucateamento. Esta é uma das conclu-
sões a que os sindicatos chegaram
deoois de analisarem o Plano de Suca-
teamento do atual Presidente da CSN,
Roberto ProcóPio Lima Neto. Vender
as minas, entreqar o HosPital da S.1

derúrgica (HSN) à "máfia de branco"
e demitir trabalhadores, def initiva-
mente não signif ica nada f rente às

necessidades reais da emPresa.
Basta fazer.as contas, nem mesmo o

negócio das minas de ferro de Con-
goáhas, em Minas Gerais, vai signifi-
óar dinheiro vivo no caixa da empre'
sa. Na verdade a venda das minas não
passa de troca de papéis e de- entregar
o patrimônio da Usina. As demissões
oLi as licenÇas remuneradas, também,
não saneiam, já que diminuirão so-

mente cerca de 3Yo no faturamento

da Empresa e além do mais Pioram
as dificuldades financeiras, pois só as

indenizações custarão cerca de 70 mi-
lhões de dólares.

Nosso plano de saneamento, os
"dez mandamentos" (ver quadro),
está sendo detalhado para ser apresen-
tado ao Congresso, à imprensa e ao
Governo. Precisamos encampar a CSN
e a FEM (Fábrica de Estruturas Me-
tálicas). Precisamos da chave das em-
presas para evitar que sejàm desmem-
bradas. Temos que estar alerta para
que não destruam nossa resistência de-
mitindo mais companheiros e privati-
zando o filé-mignon; o que nossas
empresas têm de melhor. A disposição
de entregar o patrimônio Público é

cada vez mais forte, elles divulgaram
que pretendem privatizar mais seis

estatais, elevando para doze o número
de ernpresas que querem dar de gorgeta
aos banqueiros internacionais.

Vagner Barcelos de Souza
Presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos de Volta Redonda
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10 MEDIDAS PARASANEAR DEVERDADE

1q DEMISSÃo NÃo SAwEIA - Na sua gran-

de vontade de pagar a D,'vida Externa com

o nosso sangue e entregar nossas riquezas às

multinacionais, Collor quer demitir na CSN

e na FEM, quer privatizar nossas empresas

e nos jogar na miséria. As demissões não re-

presentam economia substancial. Não são as

despesas com pessoal que estrangulam a

CSN, e sim as despesas financeiras que fo-
ram feitas pelos governos anteriores para pa-

gar a Íamigerada Dívida Externa que nós

não f izemos.
2q PELO FIM DOS CARTÉIS DE TRANS.
PORTE - Os contratos de transportes ro-
doviários na CSN sempre privilegiaram uma

minoria de apadrinhados que lucraram mui-
to. A CSN pagou preÇos até três vezes mais

altos aos pagos pela iniciativa privada' Por

isso propomos a revisão dos contratos de

transportes ferroviários, a eliminacão de vá-

rios serviços de transportes desnecessários,
e a eliminação do cartel atualmente existen-
te.
3q NÃO AO ENRIOUECIMENTO DOS EM.

PREITEIROS COM O DINHEIRO PÚBLI.
CO - Os donos das empreiteiras sempre se

enriqueceram muito rápldo. É que geral'
mente recebiam três vezes mais do que pa'
gavam aos trabalhadores. O serviço que pres-

tam é de baixíssima qualidade'
4q PRESERVAR O HOSPITAL DA CSN _
Collor e seus amigos do Grupo Monteiro
Aranha e das elites estão querendo entregar
a saúde do país nas mãos da Golden Cross e

da "máfia de branco" Quer privatizar o hos-
pital da CSN. o maior do interior do esta-

do. Eles dizem que consomem muito dinhei-
ro, mas o HSN gasta somente 1 8oÁ dos gas'

tos Íinais da empresa; enquanto a COSIPA,
que paga a iniciativa privada, consome 3,2
de seus gastos Íinais com saúde.
5q PELO FIM DOS CARTÉlS DO AÇO -
Durante muito tempo o Governo Federal
distribuiu cotas de representacão para venda
de àço produzido pela CSN. Assim, muitos
amigos do Governo compraram aÇo com pre-

co defasado. para revender no mercado in'
ternacional ganhando verdadeiras fortunas.
Exigimos o fim deste apadrinhamento e que

a venda de aço da CSN seja Íeita pela própria
empresa.
6q'REVISÃO TOTAL DA POLITICA DE

COMPRAS - A CSN sempre adquiriu in-

sumos e sobresalentes pagando valores maio-

res que os do mercado' Com isto Íornecedo'
res ligados ao Governo se unriqueceram com

o dinheiro" do povo. Portanto, exigimos a

criaçâo de uma nova política de compras,
com supervisão dos trabalhadores.
7q VENDA DE SUBPRODUTOS - A CSN

produz vários subprodutos como cal e ben-

zeno e não vende o excedente de sua pro-

dução. Outros produtos são vendidos abaixo

do valor de mercado. Exigimos o f im dessas

maracutaias e participação dos trabalhadores
para que estes produtos sejam vendidos pelo
preço real.
bq rnn DEFESA DA FEM - Há pressão de

vários setores empresariais para que a FEM

seja privatizada. É que a FEM é uma empresa

lucrativa que vem competindo com a indús-

tria de cimento, porque fornece estrutura

metálica para a construção civil. Possui tec'
nologia na construção de plataformas ma-

rítimas, galpôes industtiais, etc.

9q PELA DIMUNUIÇÃO DOS CARGOS DE

CHEFIA, - A CSN se caracteriza pelo ex'
cesso de níveis hierárqulcos. Os chamados

assessores da diretoria, consomem altos sa-

lários.
1Oq OUE O GOVERNO REPONHAOOUE
TIROU DA CSN - A crise Íinanceira da

CSN não foi causada por ineficiência dos tra-
balhadores. A dívida de mais de 2 bilhões de

dólares foi feita por causa da tomada de em-
préstimos para o pagamento da dívida exter-
na. Por outro lado, a defasagem no preço do
aco transÍeriu para as multinacionais do se'

tor automobilístico cerca de 5 bilhões de dó-
lares. A CSN é uma empresa lucrativa. O

governo terá que fornecer dinheiro, como
fez com a COSIPA e com a USIMINAS'
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A 14. leitura da Missa de Páscoa

(At 10,34.3743) apresentou a palavra
"testemunhar" quatro vezes. A funçâo
dos cristãos é ser testemunha de que
Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos;
ele é o critério para sabermos se uma
qção, como a de Pedro, vem ou nâo
de Deus. No capítulo 10 de Atos te-
mos uma situação histórica nova para
a loreia nascente: a do contacto com
os gentíos. lsso era proibido pela legis-
lação judaica. Ouem convivesse com
eles,.tornava-se impuro. Simão Pedro é
o pnmelro a romper esse esquema eli-
tísta. Ele define o modo de ser lgreja
pela sua ação.

De fato, ele está hospedado em ca-
sa de um curtidor de peles de nome
Simão. lsto é pura coincidência de
nomes, ou sinal de identificacão com
os marginalizados? Os curticjores de
peles eram tidos pelos judeus como
pessoas impuras. A ação de Simão
Pedro é profética. lnterpela-nos hoje
sobre o nosso modo de ser lgreja no

.seio da classe trabalhadora, como ser
testemunha da ressurreição de Jesus
no conf lito trabalho X capital.

O mCIdo cie produzir e reproduzir
a vida está todo contaminado por con-
tra-valores que jogam na sarjeta da
economia milhões de brasileiros. O sis-
tema é pecaminoso, isto é, impuro.
A maneira rnaterial de produzir vida
produz fome, e dela vem a angústia,
o desespero. O modo de produção é

impuro porque torna milhares de seres
humanos sua propriedade privada,
usando-os para seus próprios filhos -
que se antepõem aos da vida e justiça.
A cultura capitalista chama os que es-
tão na sarjeta da economia de 'va-
gabundos','incapazes','arredios ao
trabalho', isto é, de 'impuros', Mas são
estes 'impuros' contaminados pelo sis-
tema que revelam as chagas, as impu-
rezas do próprio sistema.

O Evangelho da mesma Míssa de
Páscoa vem de João 20,1-9. Maria
Madalena e os dois discípulos repre-
sentam a comunidade sem a perspec-
tiva da fé e incapaz de assimilar a mor-
te de Jesus. Eles representam aque-
les que pensam ser o túmulo o lugar
do fracasso do projeto de Deus. O ges-
to de Maria Madalena sintetiza as bus-
cas da comunidade cristâ, ansiosa de
vída e justiça. Esta busca pode se dar
em lugar errado.

Diante da nova conjuntura resul-
tante do atual plano econômico, a
classe trabalhadora tem a missão de in-
dicar o caminho para o lugar onde se
pode realmente encontrar vida e jus-
tiça. A investida ideológica sobre os
"descamísados", sobre as massas de-
sorganizadas e carentes de vida, pela
burguesia, é chocante. Diante do pri-
meiro impacto ficamos desorientados.
Superar isto é fundamental.

Pela lógica do sistema, a classe tra-
balhadora só pode encontrar vida em
si mesma. Buscar isto fora de si, é
buscar um lugar errado. Somente os
trabalhadores podem indicar o cami-
nho para a vida àqueles que estão
alijados dos bens da vida produzidos
por eles próprios. O gesto de Maria
Madalena foi corajoso. lr ao en@n-
tro de vida é a vocação dos trabalha-
dores' Miguel pimpollo

Sâ'o Paulo

UIDA IlA PO: UrcíTM SÍ|BRE A REATIDAIIE

Ouando pensamos na proposta de
Íazer a vigílía na Coordenação Dioce-
sana de Pastoral Operária havia vá-
rias dúvidas, principalmente de como
fazer, pois era uma experiência nova
para nós.

Tinhamos claro o que queríamos;
ou seja, sensibilizar a igreja para um
momento crítico na vida dos traba-
lhadores - o momento atual - en-
volver as outras pastorais para juntos
tomarmos pé da realidade; rezar jun-
tos e descobrir qual a nossa contri-
buição neste momento tão dif ícil.

Convidamos, então, membros das
pastorais e comunidades do bairro
para discutirmos como seria feito a
vigília. O grupo decidiu que deveria
abordar a realidade dos trabalhadores;
ter testemunho de trabalhadores que
estivesspm desempregados e com sálá-
rios reduzidos; fazer uma reflexão bí-
blica.

lníciamos a Vigília com a presença
de 72 pessoas. Rezamos a Ave Maria,
pedindo a Nossa Senhora que nos aju-
dasse a compreender esse momento,
Fm qporrida nnnrridamos alouns traha-

Ribeirão Píres tem hoje mais de 20.000
desempregados, grande parte da cons-
trução civil. Nos municípios do Gran-
de ABC as demissões já atingiram mais
de 23.000 pessoas.

Algumas palavras que vieram à tona
nestes depoimentos, por si só, já di-
zem muito. Por exemplo: preoêupa-
ção, medo, incerteza, nàrvosismo, tris-
teza, desespero etc. Um trabalhador
gue nunca tinha ficadodesempregado,
não imaginava gue ficaria tanto 1em-
po parado - está há mais de um mês.
Disse se sentir como uma máquina
que não serve mais e se joga fora, não
é justo ser tratado desta fbrma. ,,Al-
guma coisa tem que ser feíta, pois
o que está contando é só o lucro dos
patróes", disse índignado.

Uma dona-de-casa nos fala que des-
de quando o governo tomou "posse",
nunca mais ela sorriu um sorriso de
verdade, que fosse lá de dentro. Na
casa dela todos estão trabalhando,
mas,ela se sente triste ao ver seus vizi-
nhos perdendo o emprego. "As coi-
sas estão muito caras e não dá para vi-

feijão. Estamos vendo o leite faltar
para os filhos; faltar remédios, faltar
roupas. Este mês o salário do marido
foi de Cr$ 4.500. A sorte é que não
pagamos aluguel".

Foram feitas várias colocações. De.
pois lemos um trecho do Evançlho
(Mt 20,1-16), onde vimos que os va-
lores do Reino colocados na parábola,
em nada se assemelha aos valores de
nossa sociedade e da relação capital
e trabalho, A sobrevivência é colocada
em último plano nesta relação; o valor
da igualdade é confrontado pela soc.ie-
d'ade, quando nos tratam como máqui-
nas, como números etc.

O momento mais forte da Vigflia
ocorreu quando à luz do Evançlho
(Mt.25), recuperamos a idéia de que
cada um é morada de Deus.

Entre as várias sugestões de soli-
dariedade levantadas, podemos destâ-
car:

- Que procurássemos conversar
mars nas ruas, com os colegas desem-
pregados;

- íncentivar a participação nos mo-
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A 14. leitura da Missa de Páscoa
(At 10,34.3743) apresentou a palavra
"testemunhar" quatro vezes. A função
dos cristãos é ser testemunha de que
Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos;
ele é o critério para sabermos se uma
ação, como a de Pedro, vem ou não
de Deus. No capítulo 10 de Atos te-
mos uma situação histórica nova para
a loreia nascente: a do contacto com
c gentios. lsso era proibido pela legís-
lação judaica. Ouem convivesse com
eles,.tornava-se impuro. Simão Pedro é
o primeiro a romper esse esquema eli-
tista. Ele define o modo de ser lgreja
pela sua ação.

De fato, ele está hospedado em ca-
sa de um curtidor de peles de nome
Simão. lsto é pura coincidência de
nomes, ou sinal de identificação com
oo marginalizados? Os curtidores de
peles eram tidos pelos judeus como
pessoas impuras. A ação de Simão
Pedro é profética. lnterpela-nos hoje
sobre o nosso modo de ser lgreja no
'seio da classe trabalhadora, como ser
testemunha da ressurreição de Jesus
no conf iito trabalho X capital.

O mod* de produzir e reproduzir
a vida está todo contaminado por con-
tra-valores que jogam na sarjeta da
economia milhões de brasileiros. O sis-
tema é pecaminoso, isto é, impuro.
A maneira material de produzir vida
produz fome, e dela vem a angústia,
o desespero. O modo de produção é

impuro porque torna milhares de seres
humanos sua propriedade privada,
usando-os para seus próprios fílhos *
que se antepõem aos da vida e justiça.
A cultura capitalista chama os que es'
tão na sarjeta da economia de 'va'
gabundos','incapazes','arredios ao
irabalho', isto é, de 'impuros'. Mas são
estes 'impuros' contaminados pelo sis'
tema que revelam as chagas, as imPu'
rezas do próprio sistema.

O Evangelho da mesma Missa de
Páscoa vem de João 20,1-9. Maria
Madalena e os dois discípulos repre-
sentam a comunidade sem a perspec-
tiva da fé e incapaz de assimilar a mor-
te de Jesus. Eles representam aque-
les que pensam ser o túmulo o lugar
do fracasso do projeto de Deus. O ges-
to de María Madalena sintetiza as bus-
cas da comunidade cristâ, ansiosa de
vida e justiça. Esta busca pode se dar
em lugar errado,

Diante da nova conjuntura resul-
tante do atual plano econômico, a

classe trabalhadora tem a missão de in-
dicar o caminho para o lugar onde se
pode realmente encontrar vida e jus-
tiça. A investida ideológica sobre os
"descamisados", sobre as massas de-
sorganizadas e carentes de vida, pela
burguesia, é chocante. Diante do pri-
meiro impacto ficamos desorientados.
Superar isto é fundamental.

Pela lógica do sistema, a classe tra-
balhadora só pode encontrar vida em
si mesma, Buscar isto fora de sí, é
buscar um lugar errado. Somente os
trabalhadores podem indicar o cami-
nho para a vida àqueles que estão
alijados dos bens da vida produzidos
por eles próprios. O gesto de Maria
Madalena foi corajoso. lr ao encon-
tro de vida é a vocação dos trabalha-
dores. Miguel Pimpollo

Sâo Paulo

UIDA DA PO: UrcítM SÍIBBE A REATIDADE

Ouando pensamos na proposta de
tazer a vigília na Coordenação Dioce-
sana de Pastoral Operária havia vá-
rias dúvidas, principalmente de como
fazer, pois era uma experiência nova
para nós.

Tinhamos claro o que queríamos;
ou seja, sensibilizar a igreja para um
momento crítico na vida dos traba-
lhadores - o momento atual - en-
volver as outras pastorais para juntos
tomarmos pé da realidade; rezar jun-
tos e descobrir qual a nossa contri-
buição neste momento tão dif ícil.

Convidamos, então, membros das
pastorais e comunidades do bairro
para discutirmos como seria feito a

vigília. O grupo decidiu que deveria
abordar a realidade dos trabalhadores;
ter testemunho de trabalhadores que
estivesspm desempregados e com salá'
rios reduzidos; fazer uma reflexão bí-
blica.

lniciarnos a Vigília com a presença
de 72 pessoas. Rezamos a Ave Maria,
pedindo a Nossa Senhora que nos aju-
dasse a compreender esse momento.
Em seguida, convidamos alguns traba-
lhadores para que falassem sobre sua
situação. Os depoimentos podem ser
assim resumidos:

Em Mauá, Rio Grande da Serra e

Ribeirão Pires tem hoie mais de 20.000
desempregados, grande parte da cons-
truçâo cívil. Nos municípios do Gran'
de ABC as demissões iá atingiram mais
de 23.000 pessoas.

Algumas palavras que víeram à tona
nestes depoimentos, por si só, já di-
zem muito. Por exemplo: preocupa-
ção, medo, incerteza, nervosismo, tiis.
teza, desespero etc. Um trabalhador
gue nunca tinha f icado lesempregado,
não imaginava que ficaria tanto tem-
po parado - está há mais de um mês.
Disse se sentir como uma máquina
que não serve mais e se joga fora, não
é justo ser tratado desta forma. "Al-
guma coisa tem que ser feita, pois
o que está contando é só o lucro dos
patrões", disse indignado.

Uma dona-de-casa nos fala que des-
de quando o governo tomou "posse",
nunca mais ela sorriu um sorriso de
verdade, que fosse lá de dentro. Na
casa dela todos estão trabalhando,
mas,ela se sente triste ao ver seus vizí-
nhos perdendo o emprego. "As coi-
sas estão muito caras e não dá para vi-
ver deste jeito", concluiu.

Outra mulher disse que não ter sa-
lário é um crime. "Há muíto tempo
estamos viyendo de comer arroz e

feijão. Estamos vendo o leite faltar
para os filhos; faltar remédios, faltar
roupas. Este mês o salário do marido
foi de Cr$ 4.500. A sorte é que não
pagamos aluguel".

Foram feitas várias colocações. De-
pois lemos um trecho do Evangelho
(Mt 20,1-16), onde vimos que os va-
lores do Reíno colocados na parábola,
em nada se assemelha aos valores de
nossa sociedade e da relação capital
e trabalho. A sobrevivência é colocada
em último plano nesta relação; o valor
da igualdade é confrontadg pela soc.ie-
d'ade, quando nos tratam como máqui-
nas, como números etc.

O momento mais forte da Vigília
ocorreu quando à luz do Evangelho
(Mt.25), recuperamos a idéia de que
cada um é morada de Deus.

Entre as várias sugestões de soli-
dariedade levantadas, podemos desta-
car:

- Oue procurássemos conversar
mais nas ruas, com os colegas desem-
pregados;

- lncentivar a participação nos mo-
vimentos que venham a surgir, e nos
encher de garra e de coragem para es-
tarmos juntos;;

Sebastião Marçal
ABC - São Paulo
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Muita perplexidade e espectativas; irri-
tação e ira. Estamos sem saber o que fa-
zer. Eles têm a iniciaitiva, e nós estamos
na defensiva.

Aumenta a recessão e as demissões; di-
minuem os salários, em até 30%; fecha-se
entidades públicas e encaminha-se priva-
tizações de grandes empresas. A econo-
mia vai para um capitalismo mais "Mo-
derno", agressivo, a serviôo dos mais for-
tes.

A situação se reverteu mesmo. Até no
contexto mundial (mudanças na Euro-
pa do Leste e na Russia; derrota eleito-
ral dos sandinistas) parece lhes dar mais
argumentos.

Olhemos um pouco além das aparên-
cias, além dos enganos e das mentiras das
TVs. Será que os valores (justiça, dig-
nidade, solidariedade e fratern idade)
tão profundos e bonitos, inscritos nos
nossos corações e no coraÇão do povo
trabalhador e lutador, e que encontra-
Grm o seu maior momento na campanha
de um candidato operário, desaparece-
ram? Não! A esperança não morreu. É
enraizados e apostando nela que vamos
continuar o caminho.

Não podemos ficar repetindo ou fa-
zendo sempre as mesmas coisas. É o
momento de entender bem o que mu-
dou; qual é a nova situação? Tempo de
conhecer e analisar aonde eles querem
chegar e como? Ouais são os seus proje-
tos, métodos, as suas estratégicas e medi-
das? Esse tempo de crise é também a
oportunidade de "pararmos" um pouco;
quer dizer, aprofundarmos e verificar-
mos, individualmente e em grupo, o que
fazemos, e por que o fazemos. Tempo
para confírrnar e consolidar os nossos
valores e objetivos, as nossas motivações
profundas e a nossa mística.

Um homem arrogante pretende encar-
nar sozinho e diretamente o bem estar e
o bem comum. . . passando por cima de
tudo o que representa a organização e
a vida democrática da sociedade. Demo-

significa o poder do povo. O tra-
balho de base, paciente e perseverante,

tinua sendo a melhor resposta aos
pretendem substituir os outros, pas-

em cima deles. A Democracia é uma
conquista cotidiana.

Para nós da PO, mais do que nunca, é
importante a nossa participaÇão nos
grupos de base, nos movimentos sindi-
cal e popular, nos partidos. Aproveita-
remos, também, a preparação da Campa-
nha da Fraternidade de 91, para cons-

GÍII{JI!1{TURA = A Í|PIIIIAÍ| DAS PASTÍ|RAIS

No atual momento que vivemos, as pastorais sociais se dirigern à popu-
lacãobrasileira para alertar e denunciar os rumos a que nossa nação está
sedo levada pelas decisões tecnocratas e autoritárias de setores minoritá-
rios do novo governo.

No final do governo Sarney, a situacão tornou-se insuportável, a infla-
çâo descontrolada acentuou a pobreza e a miséria da grande maioria do

nha eleitoral. Passados dois novo governo e das medidas
decretadas, começam a i ncertezas.

Muitas medidas apr tabilizacão" eram neces-
sárias, mas aspectos in
ma autoritária como

acterizados pela for-
ão sendo implementadas.

Criou-se uma psicose de o$ombate à inflacão justifica

Íl OUT FAZEfl ?

tudo.
O poder executivo,

ta as piopostas do Congresso.
sulta e entendimento entre os
çâo. O executivo monopolizaro
verdade. Os setores organi
tidos, organizações emov
nizaçâo de uma socíedade justa

A propaganda massiva dos
novo poder, aumenta esta atitude
esperar tudo de um "Salvador", e
falam de medidas técnicas e econ
considerar as dimensões sociais e polít
para debater as aspirações democr
tas e superficiais são tantas que
flaçâo é igual para todos. O

um clima de
cia.

Hoje o
cupações

rovocar:entusi

milhares

sespero. E
entre dem

empresas públicas, e a desnacionalização da

çâo ampla de todos os setores da sociedade civil.

inar os outros poderes e ve-
um clima de diálogo, con-

tores para enfrentar a situa-
ser o único detentor da

ivil (Centrais Sindicais, par-
igiados e excluídos da orga-

F.ffi
unicà]ão social, submissos ao

, em que somos levados a
participar. Rádios e TVs apenas
, de refornia:. monetárias, sem
das reformas, sem abrir espaços

As inf
o tÉtamento anti-in-
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redução do seu salário. \
O congelamênto dos salários a um nível b.aixíSsimo - em con-

ta a inflação de março de 84,32o/o e abril 24%o (DIEE
ções insuportáveis e cria a recessão. O fechamento

semprego e o setor informal. ,@.r {;'Í

A modernizaçâo (novo ídolo), beneficiará mais ulna'veffiosmaisfavo-
recidos e deixará à margem um número crescente de popies. Nas medi-
da provisórias, não há palavrqs sobre a reforma agrária qiüetanto poderia
melhorar a situacão do povo trabalhador. A dívida'*e5terna, tampouco,
é atacada em suas raízes. &

Diante desta conjuntura, queremos nos dirigjr a todós os trabalhadores
para reafirmar a nossa sotida*ie€de, espqcialmente aos desempregados, e
alimentar a esperança de consolidaqfff,ffiipóracia brasileira, e alimen-
tar a esperança de consolidação da dãftncÉraciárasileiraaque passa neces-
sariamente pelas garantias de pleno enipregoàfrlários jugàs, reforma agrá-
riq.combate a dívida externa, defesado Érffiônio naBional e participa-

r a Democracia no trabalho-
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ÍI OUT FAZER ?
Muita perplexidade e espectativas; irri-

tação e ira. Estamos sem saber o que fa-
zer. Eles têm a iniciaitiva, e nós estamos
na defensiva.

Aumenta a recessão e as demissões; di-
minuem os salários, em até 30%;fecha-se
entidades públícas e encaminha-se priva-
tizações de grandes empresas. A econo-
mia vai para um capitalismo mais "Mo-
derno", agressivo, a serviôo dos mais for-
tes.

A situação se reverteu mesmo. Até no
contexto mundial (mudancas na Euro-
pa do Leste e na Russia; derrota eleito-
ral dos sandinistas) parece lhes dar mais
argumentos.

Olhemos um pouco alérn das aparên-
cias, além dos enganos e das mentiras das
TVs. Será que os valores (justiça, dig-
nidade, solidariedade e fraternidade)
tão profundos e bonitos, inscritos nos
nossos corações e no coraçâo do povo
trabalhador e lutador, e que encontra-
ram o seu maior momento na campanha
de um candidato operário, desaparece-
ram? Não! A esperança não morreu. É
enraizados e apostando nela que vamos
continuar o caminho.

Não podemos ficar repetindo ou fa-
zendo sempre as mesmas coisas. É o
momento de entender bem o que mu-
dou; qual é a nova situação? Tempo de
conhecer e analisar aonde eles querem
chegar e como? Ouais são os seus proje-
tos, métodos, as suas estratégicas e medi-
das? Esse tempo de crise é também a
oportunidade de "pararmos" um pouco;
quer dizer, aprofundarmos e verificar-
mos, individualmente e em grupo, o que
fazemos, e por que o fazemos. Tempo
para confirrnar e consolidar os nossos
valores e objetivos, as nossas motivações
profundas e a nossa mística.

Um homem arrogante pretende encar-
nar sozinho e diretamente o bem estar e
o bem comum. . . passando por cima de
tudo o que representa a organização e
a vida democrática da sociedade. Demo-
cracia significa o poder do povo. O tra-
balho de base, paciente e perseverante,
continua sendo a melhor resposta aos
que pretendem substituir os outros, pas-
sar em cima deles. A Democracia é uma
conquista cotidiana.

Para nós da PO, mais do que nunca, é
importante a nossa participação nos
grupos de base, nos movimentos sindi-

e popular, nos partidos. Aproveita-
remos, também, a preparação da Campa-
nha da Fraternidade de 91, para cons-
truir a Democracia no trabalho.

GÍ|IIJIIiITUBA = A ÍlPIilIAÍl DAS PA§TÍ|RAIS

No atual momento que vivemos, as pastorais sociais se dirigern à popu-
lacãobrasileira para alertar e denunciar os rumos a que nossà nação está
sedo levada pelas decisões tecnocratas e autoritárias de setores minoritá.
rios do novo governo.

No final do governo Sarney, a situacão tornou-se insuportável, a infla-
ção descontrolada acentuou a pobreza e a miséria da grande maioria do
povo. Grandes espectativas surgiram ,e- foram ampliadas durante a campa-
nha eleitoral. Passados dois novo governo e das medidas
decretadas, comeÇam a i ncertezas.

Muitas medidas ap tabilizacão" eram neces-
sárías, mas aspectos in
ma autoritária como

izados pela for-
sendo implementadas.

Criou-se uma psicose de
tudo.

oçombate à inflação justifica

O poder executivo, r os outros poderes e ve-
ta as piopostas do Congresso. um clima de diálogo, con-
sulta e entendimento entre os tores para enfrentar a situa-
ção. 0 executivo monopoliza de ser o único detentor da

vil (Centrais Sindicais, par-verdade. Os setores organ
tidos, organizações emovimen iados e excluídos da orga-
nização de uma sociedade justa

A propaganda massiva dos
novo poder, aumenta esta atitude
esperar tudo de um "Salvador", e
falam de medidas técnicas e ecc
considerar as dímensões sociais e polí
para debater as aspirações democráti
tas e superficiaís são tantas qu%mgl
flacão é igual para todos. O
prio presidepte,
um clima de
cía.

Hoje o
cupações
milhares

entusiasmo

ção ampla de todos os setores da sociedade civil.
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situa--
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empresas públicas, e a desnacionalização da
semprego e o setor informal.

A modernização (novo ídolo), beneficiará mais uma aos mais favo-

Diante desta conjuntufa, quergmos nos dirigir a todós os trabalhadores
para reafirmar a nossa s0fiOaçi , espec,iaJmente aos desempregados, e

recidos e deixará à margem um número crescente de pobies. Nas medi-
da provisórias, não há palavras sobre a reforma agrária q,ue tanto poderia
melhorar a situação do povo trabalhador. A dívidá&ryterna, tampouco,
é atacada em suas raízes. &
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PASTORAL OPERÁRIA

DESAH0S m MÍlUrMEllT0 SlllDlclt
"Em São Bernardo, em 1980, fize-

mos 41 dias de greve para reivindicar
60/o de aumento real. Hoje, os trabalha-
dores estão perdendo muito mais e
não podem fazer greve. O que está em
iogo é o emprego". Essas palavras de
Luis lnácío Lula da Silva - ex-lÍder
sindical *, ditas numa recente entre-
vista a imprensa, resume as dificulda-
des por que passa hoje o movimento
sindical.

Numa conjuntura extremamente
adversa, os sindicatos correm atrás do
preiuízo, ou seja, travam uma dura lu-

L-.ri:Éa"çga evitar as demissões em massa.

f Â'Cur (Central única dos Traba-
lhadores) ainda tentou esboçar uma'
reação e denunciou as perdas salariais,
devído a inflação de março, que foi de
84,23o/o, e de abril, fixada em24% pe-
lo Dieese (Departamento lntersindical
de Estatística e Estudos Sócio-Econô-
micos. Tais índices, no entanto, foram
ignorados pela política econômica do
novo governo. Até mesmo os trabalha-
dores mais preocupados em garantir
o emprego, não se manifestaram con-
tra o novo arrocho. lsto é tão eviden-
te, que diversas categorias estão sujei-
tando-se a férias coletivas, redução
da jornada de trabalho, e a salários
mais baixos, em troca da estabilida-
de no emprego.

A recessão e o fantasma do desem-b'prego bate à porta do trabalhadores e
dificulta qualquer reação .direcionadaà organização e mobilização. Um
exemplo patético desse quadro é a

CUT procurando a Fiesp (Federação
das lndustriais do Estado de São Pau-

lo) e outras organizações patronais pa-
ra propor uma trégua às demissões.
Essa situação, impensável tempos
atrás, Íaz parte do dia-a-dia das lide-
ranças, mostra maturidade e sensibi-
lidade com à conjuntura vivida pelos
trabalhadores.

O governo neoliberal aposta na rees-
truturação do capital.ismo, fala em
modernizar o país. A palavra de or-
dem é "vencer ou vencer". Sob este le-
ma convoca a todos paraconstruirum
"Brasil Novo". Procura, dessa forma,
passar uma borracha na luta de classes
e a dizer que a recessão é necessáría -
de preferência que seja branda.

Ocorre que este discurso é antigo -
lembra as propostas de pacto social -
e ao longo das décadas quem se"ffie
perdeu foram os trabalhadores. No-
vamente a história se repete.

O Movimenro Sindical combatido
tem diante de si um desafio gigantes-

Ainda sob os efeitos do Plano Col-
lor, a classe trabalhadora brasileira
comemorou o dia 19 de Maio com
pouca alegria e sem muitas manifesta-
ções nas ruas. Apenas nos tradicio-
nais centros operários ocorreram gran-
des atos, como os da Praça da Sé,
em São Paulo, organizado pela CUT
(Central Única dos Trabalhadores).
Nos demais estados brasileiros, o dia
do trabalhador nâo reuniu multidôes,
mas lideranÇas e militantes demons-
traram através de "palavras de ordem",
faixas e discursos, que ainda está por
começar o confronto com o atual Go-
verno.

Diversos grupos de Pastoral Operá-
ria dos estados, promoveram atos, ce-
lebrações e romarias para marcar a
data como sendo de luta dos trabalha-
dores. No Rio Grande do Norte, a
Arquidiocese de Natal reuniu cerca
de 1 .000 pessoas das várias pastorais
numa grande celebração, no bairro
Cidado dn Fcnpranca Frn Sarandi

co: em meio a tanta perplexidade, re-
mar contra a maré e empunhar a ban-
deira da reação. Reagir contra as de-
missões, redução dos salários, às pri-
vatizações; reagir contra a ação or-
questrada do novo ministro do traba-
lho e sua deliberada vontade de des-
mantelar com o que há de mais orga-
nizado, democrático e combativo no
Movimento Sindical,

E necessárío retomar com vigor a
luta para que novamente não sejam os
trabalhadores, as vítimas da ambição
das classes dominantes no seu projeto
de perpetuação no poder.

Neste momento dif ícil, vale lembrar
que a capacidade de luta da classe tra-
balhadora, já demonstrada várias ve-
zes, é certeza de que os trabalhadores
não são mais meros espectadores da
história, e sim sujeitos.

César Sanson
Rio de Janeiro

consecutiva, a Pastoral Operária reali-
zou a Semana do Trabalhador, dos
dias 23 a 27 de abril, para debater so-
bre: Mulher, Trabalho e Sociedade;
O Socialismo; Jovem Trabalhador;
Genocídio lndígena e Ecologia; Plano
Econômico. Na Diocese de Cuiabá,
foi realizada a 24. Romaria das Peque-
nas Comunidades.

Tal como no ano passado, a CUT
elegeu a cidade de Volta Redonda co-
mo sede nacional das comemoraçóes
do 19 de Maio. Este ano, em face das
demissôes dos metalúrgicos da Com-
panhia Siderúrgica Nacional, o ato vi-
rou uma grande manifestação públi-
ca de protesto contra a privatização.
Teve como lema "O vento forte a nos-
so favor quem faz somos nós". O mes-
mo espírito esteve presente no ato dos
metalúrgicos mineiros, que se se reu-
niram diante da principal sideúrgica
do Estado, a Mannesmann. Em todas
as manif estações, o desêmprego foi
anonfado como nrincinal inimioo dos
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"Em São Bernardo, em 1980, fize-

mos 41 dias de greve para reivindicar
6o/o de aumento real. Hoje, os trabalha-
dores estão perdendo muito mais e
não podem fazer greve. O que está em
jogo é o emprego". Essas palavras de
Luis lnácio Lula da Silva - ex-líder
sindical -, ditas numa recente entre-
vista a imprensa, resume as dificulda-
des por que passa hoje o movimento
sindical.

Numa conjuntura extremamentê
adversa, os sindicatos correm atrás do
preluízo, ou seja, travam uma dura lu-

i-*.i,:ta.mra evitar as demissões em massa.
çs A- CUf (Central úníca dos Traba-

lhadores) ainda tentou esboçar uma
reação e denunciou as perdas salariais,
devido a inflação de março, que foi de
84,23o/o, e de abril, fixada em24o/o pe-
Io Dieese (Departamento lntersindical
de Estatística e Estudos Sócio-Econô-
micos. Tais índíces, no entanto, foram
ignorados pela política econômica do
novo governo. Até mesmo os trabalha-
dores mais preocupados em garantir
o emprego, não se manifestaram con-
tra o novo arrocho. lsto é tão eviden-
te, que diversas categorias estão sujei-
tando-se a férias coletivas, reduÇão
da jornada de trabalho, e a saláríos
mais baixos, em troca da estabilida-
de no emprego.

A recessão e o fantasma do desem-

-'prego 
bate à porta do trabalhadores e

dificulta qualquer reação .direcionadaà organização e mobilização. Um
exemplo patético desse quadro é a
CUT procurando a Fiesp (Federaçâo
das lndustriais do Estado de São Pau-
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lo) e outras organizações patronais pa-
ra propor uma trégua às demissões.
Essa situação, impensável tempos
atrás, Íaz parte do dia-a-dia das lide-
ranças, mostra maturidade e sensibi-
lidade com à conjuntura vivida pelos
trabalhadores.

O governo neoliberal aposta na rees-
truturação do capital'ismo, fala em
modernizar o país. A palavra de or-
dem é "vencer ou vencer". Sob este le-
ma convoca a todos paraconstruirum
"Brasil Novo". Procura, dessa forma,
passr uma borracha na luta de classes
e a dizer que a recessão é necessária -
de preferência que seja branda.

Ocorre que este discurso é antigo -
lembra as propostas de pacto social -
e ao longo das décadas quem seffiÊre-
perdeu foram os trabalhadores. No-
vamente a história se repete.

O Movimenro Sindical combatído
tem diante de si um desafio gigantes-

Ainda sob os efeitos do Plano Col-
lor, a classe trabalhadora brasileira
comemorou o dia 19 de Maio com
pouca alegria e sem muitas manifesta-
ções nas ruas. Apenas nos tradicio-
nais centros operários ocorreram gran-
des atos, como os da Praça da Sé,
em São Paulo, organizado pela CUT
(Central Unica dos Trabalhadores).
Nos demais estados brasileiros, o dia
do trabalhador nâo reuniu multidôes,
mas lideranças e militantes demons-
traram atravésde "palavras de ordem",
faixas e discursos, que ainda está por
comeÇar o confronto com o atual Go-
verno.

Diversos grupos de Pastoral Operá-
ria dos estados, promoveram atos, ce-
lebrações e romarias para marcar a
data como sendo de luta dos trabalha-
dores. No Rio Grande do Norte, a
Arquidiocese de Natal reuniu cerca
de 1 .000 pessoas das várias pastorais
numa grande celebração, no bairro
Cidade da Esperanca. Em Sarandi.
no Paraná, ocorreu a 24. Romaria do
Trabalhador. Em São Bernardo, o
B do ABC paulista, pela décima vez

co: em meio a tanta perplexidade, re-
mar contra a maré e empunhar a ban-
deira da reação. Reagir contra as de-
missões, redução dos salários, às pri-
vatizacões; reagir contra a ação or-
questrada do novo ministro do traba-
lho e sua deliberada vontade de des-
mantelar com o que há de mais orga-
nizado, democrático e combativo no
Movimento Sindical,

E necessário retomar com vigor a
luta para que novamente não sejam os
trabalhadores, as vítimas da ambição
das classes dominantes no seu projeto
de perpetuação no poder.

Neste momento dif ícil, vale lembrar
que a capacidade de luta da classe tra-
balhadora, já demonstrada várias ve-
zes, é certeza de que os trabalhadores
não são mais meros espectadores da
história, e sim sujeitos.

César Sanson
R io de Janeiro

consecutiva, a Pastoral Operária reali-
zou a Semana do Trabalhador, dos
dias 23 a 27 de abril, para debater so-
Lrre: Mulher, Trabalho e Sociedade;
O Socialismo; Jovem Trabalhador;
Genocídio lndígena e Ecologia; Plano
Econômico. Na Diocese de Cuiabá,
foi realizada a 24. Romaria das Peque-
nas Comunidades.

Tal como no ano passado, a CUT
elegeu a cidade de Volta Redonda co-
mo sede nacional das comemorações
do 19 de Maio. Este ano, em face das
demissôes dos metalúrgicos da Com-
panhia Siderúrgica Nacional, o ato vi-
rou uma grande manifestação públi-
ca de protesto contra a privatização.
Teve como lema "O vento forte a nos-
so favor quem faz somos nós". O mes-
mo espírito esteve presente no ato dos
metalúrgicos mineiros, que se se reu-
niram diante da principal sideúrgica
do Estado, a Mannesmann. Em todas
as manifestações, o desêmprego foi
apontado como principal inimigo dos
trabalhadores, ao lado da redução de
sa lário.
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PASTORAL OPERÁBIA

A ETEIOAÍ| DE ÍIUTUBBO É DEGISIUA

As eleicões de 3 de outubro - de
deputados estaduais e Federal, sena-
dores e governadores - ganharam
uma importância maior depois que o
Presidente Fernando Collor de Mello
inaugurou no cenário político, um
estilo autoritário e modernamente
coercitivo por contar com o apoio
publicitário dos meios de comunica-
çâo de massa. Tudo leva a crer que
Collor subirá em palanques para pe-
dir votos para seus candidatos e prote-
gidos. O Presidente teria ficado muito
mais convencido de sua capacidade de
ingerência política junto ao Legislati-
vo, depois que conseguiu aprovar, na
íntegra, a Medida Provisória 168 que
instituiu o confisco do dinheiro e
Iimitou os saques da poupanÇa em
Cr$50.000.

Exibicionismos esportivos, estilo
autoritário e egocêntrico (ele está no
meio de tudo), arrogância e boicote
as organizações dos trabalhadores - a

Agora só se fala de economia, de
política monetária e financeira. Mas
esse plano, do qual se cansam as nos-
sas orelhas, será que é apenas técnico?
Será que tem como único objetivo
acabar com a inflação? Ou há, tamt
bém, uma forte dimensâo política?

O Plano Brasil Novo, tanto na
sua definição como em sua aplicação
reflete tendências autoritárias. Dentre
os vários modelos de plano que lhes
foram apresentados, Collor de Mello
escolheu o mais radical, aquele que de-
veria dar resultados, já. Como se até
a . inf lação tivesse que se submeter a

sua vontade, age sem se preocupar
com a desorganização da economia,
com a recessâ'o, com milhares de de-
missôes, e com as perdas salariais.
Poderia ter optado por um programa,
que permitisse a participação dos di-
versos atores economicos e políticos.

Para Íazer um "Brasil Novo", tal
r.nmn ala nênqâ ôrrp ó hnm nara o naís
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tingui e privatiza entidades e empre-
sas-públicas. Ouer internacionalizar a

economia, abrindo as fronteiras, para
"modernizar". O modelo econômico
está claro: é o liberalismo mesmo, mas
com grande controle e poder de inter-
vencão do Estado para defendê-lo

CUT (Central Unica dos Trabalhado-
res) teve seu registro anulado pelo
Ministro do Trabalho, o ex-sindicalis-
ta Rogério Magri - são algumas carac-
terísticas do atual governo, que põe
em risco o tênue processo democráti-
co que vem sendo construído às cus-
tas de muita luta da Classe Trabalha-
dora.

Collor se comporta como um rei da
idade média, querendo governar de
forma absoluta, sem oposição. Para
concretizar esse projeto, não lhe resta
outra saída senão jogar todo o peso
nas próximas eleições. Desde a pro-
mulgação da Constituição Federal, o
Congresso passou a ter um importan-
te papel na fiscalização dos atos do
Presidente. Diversas matérias, que an-
tes eram da alçada exclusiva do Presi-
dente, passaram a depender de regula-
mentação do Congresso Nacional.

Diante desse quadro, as entidades
populares e os partidos políticos com-

prometidos com os trabalhadores pre-
cisam sair vitoriosos nessas eleições.
É necessário assegurar a participaÇão
das esquerdas, cada vez em maior
número. A arrogância dos "Centrãos"
que atuam em favor da corrupçâo, do
empreguismo, das mordomias e da
aprovação de medidas anti-popula-
res, precisa ter um fim. Hoje, assisti-
mos estarrecidos que, a grande maioria
dos deputados, embora eleita com o
voto do povo, exerça o mandato em
favor das elites empresarial, latifun-
diárias, comercial e bancária.

Para nós, portanto, está novamente
colocada a importância do jogo elei-
toral. Eleger, em outubro, autênti-
cos representantes dos setores popula-
res organizadores é contribuir com o
Íortalecimento da democracia em nos-
so país. É abrir novas trincheiras em
favor da Reforma Agrária, das garan-
tias de emprego, da Reforma Urbana,
por melhores salários, na proteção do
meio ambiente, pela democratização
do uso dos meios de comunicação, en-
tre tantas outras bandeiras.

O outro lado, agita-se na defesa dos
seus interesses. Dessa vez, além do po-
der econômico, utilizarão os veículos
de comunicaçâo para passar uma ideo-
logia anti-socialista. Reivindicam o
monopólio da modernização, do novo
e contam com o impacto social oca-
sionado pelo Plano Collor, cujos re-
sultados ruíns (recessão, desemprego,
arrocho salarial etc.) não são aceitos
ou divulgados pelo Governo.

Artur Messias
R io de Janeiro

Mas, modernização acelerada para
quê? Para quem? Depende de como
ela será feita. As experiências históri-
cas em muitos países, e no nosso pró-
prio país (1968-1980) mostram que
sem diálogo, sem consulta aos traba-
lhadores, a modernização serye sempre
aos ínteresses do capitalismo, bene-
ficía os mais favorecidos, e margina-
liza ainda mais os fracos. Exemplos:
nada está claro sobre a Reforma Agrá-
ria orr sobre a Dívida Externa.

Com esse governo, nâo se discute
um outro modelo mais democrático,
mais justo e popular, que correspon-
da melhor aos interesses da maioria.
Para ter voz, expressar as suas reivin-
dicações e expor suas propostas, as
forças populares vão ter que travar
uma luta de muito fólego. Para o pre-
sidente, não importa que os meios se-
jam imorais, injustos ou autoiitários.
Só importa o fim.

Pe. Bernardo Lestiene

G.\
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As eleicões de 3 de outubro - de
deputados estaduais e Federal, sena-
dores e governadores * ganharam
uma importância maior depois que o
Presidente Fernando Collor de Mello
inaugurou no cenário político, um
estilo autoritário e modernamente
coercitivo por contar com o apoio
publicitário dos meios de comunica-
qão de massa. Tudo leva a crer que
Collor subirá em palanques para pe-
dir votos para seus candidatos e prote-
gidos. O Presidente teria ficado muito
mais convencido de sua capacidade de
ingerência política junto ao Legislati-
vo, depois que conseguiu aprovar, na
íntegra, a Medida Provisória 168 que
instituiu o confisco do dinheiro e
limitou os saques da poupanÇa em
Cr$50.000.

Exibicionismos esportivos, estilo
autoritário e egocêntrico (ele está no
meio de tudo), arrogância e boicote
as organizações dos trabalhadores - a

Agora só se fala de economia, de
política monetária e financeira. Mas
esse plano, do qual se cansam as nos-
sas orelhas, será que é apenas técnico?
Será que tem como único objetivo
acabar com a inflação? Ou há, tam'-
bém, uma forte dimensão política?

O Plano Brasil Novo, tanto na
sua definição como em sua aplicação
reflete tendências autoritárias. Dentre
os vários modelos de plano que lhes
foram apresentados, Collor de Mello
escolheu o mais radical, aquele que de-
veria dar resultados, iá. Como se até
a inflaçâo tivesse que se submeter a

sua vontade, age sem se Preocupar
com a desorganização da economia,
com a recessão, com milhares de de-
missôes, e com as perdas salariais.
Poderia ter optado por um programa,
que permitisse a participação dos di-
versos atores economicos e políticos.

Para tazer um "Brasil Novo", tal
como ele pensa que é bom para o País,
confiscou 115 bilhôes de dólares. Ex-

CUT (Central Unica dos Trabalhado-
res) teve seu registro anulado pelo
Ministro do Trabalho, o ex-sindicalis-
ta Rogério Magri - são algumas carac-
terísticas do atual governo, que põe
em risco o tênue processo democráti-
co que vem sendo construído às cus-
tas de muita luta da Classe Trabalha-
dora.

Collor se comporta como um rei da
idade média, querendo governar de
forma absoluta, sem oposição. Para
concretizar esse projeto, não lhe resta
outra saída senão logar todo o peso
nas próximas eleições. Desde a pro-
mulgação da Constituição Federal, o
Congresso passou a ter um importan-
te papel na fiscalização dos atos do
Presidente. Diversas matérias, que an-
tes eram da alçada exclusiva do Presi-
dente, passaram a depender de regula-
mentação do Congresso Nacional.

Diante desse quadro, as entidatles
populares e os partidos políticos com-

prometidos com os trabalhadores pre-
cisam sair vitoriosos nessas eleiÇões.
É necessário assegurar a participaÇão
das esquerdas, cada vez em maior
número. A arrogância dos "Centrãos"
que atuam em favor da corrupçâo, do
empreguismo, das mordomias e da
aprovação de medidas anti-poputa-
res, precisa ter um fim. Hoje, assisti-
mos estarrecidos que, a grande maioria
dos deputados, embora eleíta com o
voto do povo, exerÇa o mandato em
favor das elites empresarial, latifun-
diárias, comercial e bancária.

Para nós, portanto, está novamente
colocada a importância do jogo elei-
toral. Eleger, em outubro, autênti-
cos representantes dos setores popula-
res organizadores é contribuir com o

fortalecimento da democracia em nos-
so país. É abrir novas trincheiras em
favor da Reforma Agrária, das garan-
tias de emprego, da Reforma Urbana,
por melhores salários, na proteÇão do
meio ambiente, pela democratização
do uso dos meios de comunicação, en'
tre tantas outras bandeiras.

O outro lado, agita-se na defesa dos
seus interesses. Dessa vez, além do po-
der econômico, utilizarão os veículos
de comunicação para passar uma ideo-
lggia anti-socialista. Reivindicam o
monopólio da modernização, do novo
e contam com o imPacto social oca-
sionado pelo Plano Collor, cujos re-
sultados ruíns (recessão, desemprego,
arrocho salarial etc.) não são aceitos
ou divulgados pelo Governo.

Artur Messias
R io de Janeiro

Mas, modernização acelerada para
quê? Para quem? Depende de como
ela será feita. As experiências históri-
cas em muitos países, e no nosso pró-
prio país (1968-1980) mostram que
sem diálogo, sem consulta aos traba-
lhadores, a modernização serve sempre
aos interesses do capitalismo, bene-
ficia os mais favorecidos, e margina-
liza ainda mais os fracos. Exemplos:
nada está claro sobre a Refôrma Agrá-
ria otr sobre a Dívida Externa.

Com esse governo, nâo se discute
um outro modelo mais democrático,
mais justo e popular, que correspon-
da melhor aos interesses da maioria.
Para ter voz, expressar as suas reivin-
dicações e expor suas propostas, as
forças populares vão ter que travar
uma luta de muito fólego. Para o pre-
sidente, nâo importa que os meios se-
jam imorais, injustos ou autoiitários.
Só importa o fím.

Pe. Bernardo Lestiene
Rio de Janeiro
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tingui e privatiza entidades e empre-
sas públicas. Ouer internacionalizar a

economia, abrindo as fronteiras, para
"modernizar". O modelo econômico
está claro: é o liberalismo mesmo, mas
com grande controle e poder de inter-
venção do Estado para defendê-lo
e promovê-lo

z-27fuéç
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A Gt-gl
Todo ano a lgreja do Brasil, através da CNBB

(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-, pro-
move a Campanha da Fraternidade, que tem seu
inÍcio após o carnaval e vai até a Páscoa. Esse pe-
ríodo é conhecido como Ouaresma. Durante qua-
se dois meses é feita uma ref lexão aprofundada de
determinado tema. E um momento privilegiado,
onde toda a igreja na Liturgia, na Catequese, na
Ação Pastoral procura chamar a atenção sobre vá-
rios aspectos do tema em discussão.

Para o ano que vem o tema já está definido: será
sobre o Mundo do Trabalho. O lema é "Solidários
na Dignidade do Trabalho". A Pastoral Operária
.utou muito por este tema, porque entendemos que
o trabalho é a chave da leitura essencial para se
compreender e descobrir a sociedade. Vale lem-
brar, também, que em 91 a igreja celebra o cente-
nário da Encíclica "Rerun Novarum", do papa
leão Xlll, que pela primeira vez apresentou o
pensamento da igreja sobre questões da vida dos
iraba I hadores.

Desde já temos que organizar e realízar esta
Campanha. Publicamos, abaixo, um pequeno ro-
teiro com metas a serem alcançadas em diferentes
momentos:

1q MOMENTO (vaide hoje até a Ouaresma de g1)
Objetivos:

- Solidifícar a PO para a CF-91;
- Fazer com'que o assumir desta tarefa política,

amplie nossa responsabilidade com a classe tra-
ha lhadora;
Atividades:

- Preparar cantos populares, resgatar os que já
existem e compor novas músicas;

- Produzir cartazes, celebrações, orações, vídeos
etc.
29 MOMENTO (Período da CF-91)
Objetivos:

- Promover atividad_es massivas, engajar a igreja
como um todo na Campanha;* Criar condições objetivas para se dar um salto
organizativo;

- Fcrtalecer a campanha financei ra oara concre-
tizar o auto-financiamento da PO;

- Fazer acontecer a Campanha da melhor forma
possÍvel.
Ativídades:

- Preparar bem as celebrações de abertura da Cam-
panha;

- Realizar festivais, shows;

- Produzir cartilhas, novenas, tríduos para a Cam-
panha;

- Criar grupos de base onde não tem e fortalecer
os existentes.

3q MOMENTO (Após a Páscoa)

Objetivos:

- Dar um salto organizativo a PO, as outras pas-

torais sociais e àsorganizações dos trabalhadores;

- Garantir a discussâo do tema da Campanha du-
rante todo o eno.
Atividades:

- Celebração do 19 de maio que busque reforÇar
o caráter de día histórico e de luta dos trabalha-
dores;

- Prnnnr ^ tam2 dr CF-Q1 as domais r{atas rlo ca-

1 De fato, "Deus é bom para o seu povo, para os puros de
coração."

2 Mas eu estava quase tropêçando, por um nada estava me
perdendo,

3 porque senti inveja dos arrogantes e me deixei enganar
pela pooularidade dos ímpios.

4 De fato, os ímpios nâo tem contrariedades,
sua aparência é sadia e bonita;

5 o cansaço nâo os atinge,
praticam todos os esportes sem problemas.

6 Seu mundo é bom e collorido,
por isso são orgulhosos e prepotentes,
a violência está neles como uma camisa.

7 O pecado mora no seu corpo,
eles só pensam em vingança e maldade.

8 Caçoam e falam maliciosamente,
falam alto e duro para oprimir o povo.

9 Não respeitam nada, nem o céu, nem a terra,
não se importam com o desemprego e a miséria dos ou-
tros.

10 Mas enganam tâo bem o povo,
que este os apóia e lhes bate palmas;
E não percebe que eles só servem a si próprios,
que ajuntam para si, e para os seus, todas as riquezas.

11 Os ímpios dizem: o verdadeiro Deus só quer reza.
E: Deus não se incomoda com a iniustiça.

12 Pois e, eles são assim: soberbos, bonitos, fortes e ricos.
13 Por isso, me parecia inútil ter um coração puro

e trabalhar pela justiça e a fraternidade.
14 Pois, sou perseguido o dia inteiro, e

tenho um problema novo a cada manhâ.
Sobe a passagem. Sobe o imposto. Some o leite.
Arrocham o salário. Sobe o Aluguel.
E sou mandado embora do trabalho.

15 Mas se eu dissesse: "Vou me juntar a eles,
vou pedir prá eles o meu sustento",
já estaria traindo toda a comunidade dos justos.

16 Então, parei para pensar e refletir, e

como é difícil e cansativo entender tudo isto.
17 Mas me voltei para Deus e

na sua Palavra encontrei a verdade.
18 De fato, Deus põe barreiras no caminho dos maus,

e eles vão cair, em ruínas.
19 Vão adoecer e ficar apavorados.

Eles vão passar como passa um sonho mau.
20 Ouando o meu coração se azedava e

eu me aborrecia com o sucesso deles,
eu estava agindo como um imbecil,

21 eu era como um animal ignorante junto a Deus.
22 Mas agora eu decidi, vou caminhar com Deus,

ele me segura pela mão direita,
me guia, me aconselha, e
me conduz para a glória.

23 Estando ao lado de Deus do que mais eu preciso?
Nada mais me prende na terra.

24 Não me importa se eu serei perseguido,
Deus é minha rocha e protecão para sempre.

25 Sim, os que afastam de Deus se perdem.
26 Deus rejeita todos os malvados,

nâo importa quantas celebracões eles assistam.
27 Para mim, bom é estar junto de Deus, em Deus colocar

meu abrigo;
28 E trabalhar pela paz e pela justiça em todo o mundo.

Adaptação de LUZIA RAMOS

Curitiba - pR.
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Todo ano a lgreja do Brasil, através da CNBB
(Conferêncía Nacional dos Bispos do Brasil-, pro-
move a Campanha da Fraternidade, que tem seu
inÍcio após o carnaval e vai até a Páscoa. Esse pe-
rÍodo é conhecido como Ouaresma. Durante qua-
se dois meses é feita uma ref lexão aprofundada de
determinado tema. E um momento privilegiado,
onde toda a igreja na Liturgia, na Catequese, na
Ação Pastoral procura chamar a atençâo sobre vá-
rios aspectos do tema em discussâo.

Para o ano que vem o tema já está definido: será
sobre o Mundo do Trabalho. O lema é "Solidários
na Dignidade do Trabalho". A Pastoral Operária
utou muito por este tema, porque entendemos que
o trabalho é a chave da leítura essencial para se
compreender e descobrir a sociedade. Vale lem-
brar, também, que em 91 a igreja celebra o cente-
nário da Encíclica "Rerun Novarum", do papa
l-eâo X I I l, que pela primeira vez apresentou o
pensmento da igreja sobre questões da vida dos
lrabalhadores.

Desde já temos que organizar e realizar esta
Campanha. Publicamos, abaixo, um pequeno ro-
teiro com metas a serem alcançadas em diferentes
momentos:

1 g MOMENTO (vai de hojeatéa O,uaresma de g1 
)

Objetivos:

- Solidif icar a PO para a CF-91;
- Fazer com'que o assumir desta tarefa política,

amplie nossa responsabilidade com a classe tra-
ba lhadora;
Atividades:

- Preparar cantos populares, resgatar os que já
existem e compor novas músicas;

- Produzir cartazes, celebrações, orações, vídeos
etc'
29 MOMENTO (Período da CF-91)
Objetivos:

- Promover atividad-es massivas, engajar a igreja
como um todo na Campanha;

- Criar condições objetivas para se dar um salto
organizativo;

- Fortalecer a campanha fÍnanceira para concre-
tizar o auto-financiamento da PO;

- Fazer acontecer a Campanha da melhor forma
possível.
Atividades:

- Preparar bem as celebrações de abertura da Cam-
panha;

- Realizar festivais, shows;

- Produzir cartilhas, novenas, tríduos para a Cam-
panha;

- Criar grupos de base onde não tem e fortalecer
os ex istentes.

3q MOMENTO (Após a Páscoa)

Objetivos:
- Dar um salto organizativo a PO, as outras pas-

torais sociais e àsorganizações dos trabalhadores;

- Garantir a discussáo do tema da Campanha du-
rante todo o ano.
Atividades:

- Celebraçâo do 19 de maio que busque reforÇar
o caráter de dia histórico e de luta dos trabalha-
dores;

- Propor o tema da CF-91 as demais datas do ca-
lenilário eclesial: Mês de Maria (maio), Semana
do Migrante, Mês Missionário (outubro), Mês
da B íblia.
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1 De fato, "Deus é bom para o seu povo, para os puros de

coração."
2 Mas eu estava quase tropeçando, por um nada estava me

perdendo,
3 porque senti inveja dos arrogantes e me deixei enganar

pela pooularidade dos ímpios.
4 De fato, os ímpios não tem contrariedades,

sua aparência é sadia e bonita;
5 o cansaço não os atinge,

praticam todos os esportes sem problemas.
6 Seu mundo é bom e collorido,

por isso são orgulhosos e prepotentes,
a vio!ência está neles como uma camisa.

7 O pecado mora no seu corpo,
eles só pensam em vingança e maldade.

8 Caçoam e falam maliciosamente,
Íalam alto e duro para oprimir o povo.

9 Não respeitam nada, nem o céu, nem a terra,
não se importam com o desemprego e a miséria dos ou-
tros.
Mas enganam tâo bem o povo,
que este os apóia e lhes bate palmas;
E não percebe que eles só servem a si próprios,
que ajuntam.para si, e para os seus, todas as riquezas.
Os ímpios dizem: o verdadeiro Deus só quer reza.
E: Deus não se incomoda com a injustiça.
Pois e, eles são assim: soberbos, bonitos, fortes e ricos.
Por isso, me parecia inútil ter um coração puro
e trabalhar pela justiça e a fraternidade.
Pois, sou perseguido o dia inteiro, e
tenho um problema novo a cada manhâ.
Sobe a passagem. Sobe o imposto. Some o leite.
Arrocham o salário. Sobe o Aluguel.
E ss++ mandado embora do trabalho.

15 Mas se eu dissesse: "Vou me iuntar a eles,
vou pedir prá eles o meu sustento",
já estaria traindo toda a comunidade dos justos.

16 Então, parei para pensar e refletir, e

como é difícil e cansativo entender tudo isto.
Mas me voltei para Deus e
na sua Palavra encontrei a verdade.
De fato, Deus põe barreiras no caminho dos maus,
e eles vão cair, em ruínas.
Vâo adoecer e ficar apavorados.
Eles vão passar como passa um sonho mau.
Ouando o meu coração se azedava e
eu me aborrecia com o suoesso deles,
eu estava agindo como um imbecil,
eu era como um animal ignorante iunto a Deus.
Mas agora eu decidi, vou caminhar com Deus,
ele me segura pela mão direita,
me guia, me aconselha, e
me conduz pára a glória.

23 Estando ao lado de Deus do que mais eu preciso?
Nada mais me prende na terra.

24 Não me importa se eu serei perseguido,
Deus é minha rocha e proteção para sempre.

25 Sim, os que afastam de Deus se perdem.
26 Deus rejeita todos os malvados,

nâo importa quantas celebrações eles assistam.
27 Para mim, bom é estar iunto de Deus, em Deus colocar

meu abrigo;
28 E trabalhar pela paz e pela justiça em todo o mundo,

Adaptação de LUZIA RAMOS

Curitiba - pR.
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TO VENDO UMA ESPERANGA
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DO IADO DE

LUIS INÁCIO LULA DA SILVA (PT}- RE.
presenta u ma Frente progressista, democrática,
e socializante de esquerda. DeÍende a participa-
cão popular no Governo. É favorável a suspensão
do pagamento da Dívida Externa. Garante pro-
mover a Reforma Agrária nas áreas de conflitos
e em terras improduiivas. E contrário a privatiza-
ção das estatais que atuam em setores conside-
rados essenciais. Lula quer administrar ouvindo
os trabalhadores organizados por categoria pro-
fissional e por local de moradia.

PERFIL

. Migrante nordestino (Garanhuns - PE),
veio para São Paulo em 1956, com a família. Ba-
lhou como entregador de tinturaria. engraxate e
ajudante de escritório. Depois foi ser Torneiro
Mecânico;

o Em 1975 é eleito Presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e
Diadema;

o Em 1978 foi reeleito para a presidência com
96% dos votos dos associados. Nesse ano iniciou
as greves dos metalúrgicos do ABC e na cidade
de São Paulo. Devido à sua liderança, Lula é afas-
tado do sindicato e preso pelos militares, com ba-
se na Lei de Seguranca Nacional;

o 1980 - Participa da criacão do Partido dos
Trabalhadores (PT);

o 1982- Foi candidato a governador do Es-
tado de São Paulo, ficando em 49 lugar;

. 1986 - Elege-se Deputado Federal com 652
mil votos: o mais votado do país. Na Constituin-
te participou do bloco progressista, obtendo nota
10, por sua atuação em defesa dos interesses dos
trabalhadores;

o 1989 - Lula passa para o29 Turno das elei-
cões presidenciais como candidato da Frente
Flracil Panr rlav ôh+a.,o , ,-o rra+anãa rlia+'il-.' ,í-l^

O 29 Turno das eleições
presidenciais nos coloca
diante de duas candidatu-
ras bastante diferentes pe-
los interesses que defen-
dem. De um ladotemos um
candidato que representa
os setores empobrecidos
da sociedade brasileira, os
margínalizados no tocante
à educação, saúde, mora-
dia, lazer, liberdade de ex-
pressão, organização políti-
ca etc. Do outro lado, um
candidato que, embora se
esforce para parecer "no-
vo" na política, encarna os
mesmos vícios dos gover-
nos da Ditadura: autorita-
rismo, aliança preferencial
com os empresários, defe-
sa do capital externo, arro-
cho salarial ete Enquanto
cristãos conscientes e en-
gajados na construção de
uma Nova Sociedade, so-
mos chamados a Íazer a
nossa escolha. Os interes-
ses estão às claras e o ce-
nário está montado, vamos
ao X da questão!

hstoral Oprárta Naeional
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Neste segundo turno DO LADO DE LÁ...

FERNANDO COLLOR DE MELLO (PRN)
- É reconhecidamente um candidato das Íorcas
conservadoms e autoritárias de direita, muito ém-
bora faca o esforco de parecer justamente o con-
trário. Enquadra-se assim, porque defende o pa-
gamento da dívida externa, a privatização de
setores importantes da economia, não se posi-
ciona em favor de uma Reforma Agrária com a
participacão dos trabalhadores, ignora a parti-
cipação popular organizada em sua administra-
ção; tem como principais aliados os empresários.
Collor encomendou seu Programa de Governo a
um grupo de técnicos e planeja vários pacotes
econômicos, cujos objetivos não esÍão claros.

PERFIL

o Proprietário-empresário do Grupo que
possui canais de rádio e televisão em Alagoas;

o Em 1979 iniciou na Política como Prefeito
Biônico (nomeado) de Maceió. Entre muitos de
seus atos, nomeou milhares de funcionários sem
concurso público;

. 1982, eleito Deputado Federal pela ARE-
NA, depois PDS. Votou em Maluf no Colégio Elei-
toral; Não apresentou uú único projeto;. 1986 - Eleito Governador de alagoas pelo
PMDB. A partir da campanha contra os funcio-
nários "Marajás". e de espaco publicitário com-
prado nos principais meios de comunicação do
país, tudo pago com dinheiro público, Íicaria
conhecido em todo o Brasil. E acusado de ter le-
vado à falência o Banco do Estado de Alagoas
( Produban ), por ter feito acordo com usineiros,
isentando-os do pagamento de 100 milhões de
dólares;

. Collor é o candidato da Rede Globo de Te-
levisão e DAS MULTINACIONAIS INTERESSA-
DAS NOS RECURSOS MINERAIS do Brasil.
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A PO NOS Ocupação de terra:
ESTADOS direito dos empobrecidos

VOLTA REDONDA (RJ) - Através de três per-

sonagens (Chico, Tião eZé\, a Pastoral Operária
de Volta Redonda, em seu Boletim Diocesano,
propõe uma conversa sobre as eleicões para Pre-

sidente da República. Destaca que é preciso to-
mar cuidado com os meios de comunicacão de

massa, responsáveis pela manipulação, e saber
escolher: ver o partido e o programa do candidato
e se ele se identifica com as aspirações da classe
operária.

(Boletim Pois é. . . Set/outubro de 89)

RECIFE (PE) - Nesta cidade os membros
da Pastoral Operária chamam atenção para os da-

nos causados aos trabalhadorés pela H iperinf la-

cão, vista como a "principal inimiga dos salários".
por impor enormes perdas aos trabalhadores' A
PO fez um alerta: "Não devemos esquecer que
no Brasil a maior responslvel pela inflação é a
maldita dívida externa". (Boletim Estadual da
PO).

cRlclÚMA(sc) - A Po desta cidade en-
cara como um desafio o seu trabalho pastoral nas

lutas dos trabalhadores, quando procura, entre
outras coisas, ligar essas lutas com a construção
do Reino; refletir e celebrar f racassos e vitórias;
aproÍundar o ecumenismo; dar um sentido co-
letivo às lutas; interferir para que as conquistas
não se restrin.lam exclusivamente ao campo
material.

MANAUS (AMl - Cresce a Presença da
PO no Amazonas. Três novos grupos de base sur-
giram no estado: Lírio do Vale, São Lázaro e Santa
Luzia. Outros grupos, antigos e novos, estão pro-
movendo cursos deformacão básica. (O ParaÍuso

Set.89).

ERRAMOS: O Bispo Assistente da PO que
esteve presente à 23 Romaria do Trabalhador, rea-

lizada no dia 7 de setembro em Aparecida do Nor-
te (SP), é Dom Cláudio Hummes, e não Dom
Cláudio Collings, conforme erradamente noticia-
mos nesta coluna.

cooRDENAC, Ão NACIONAL DA
PASTORAL OPERARIA
Antonio FélixTavares (RJ), Ari Alberti (SP), Be-
nedito Clovis da Silva (PR), Carcius Azevedo
(MT), Cesar Sanson (PR), Cícero Cavalcante
(CE), Cleber Marcelino (MG), Elena María Re-
sende (SP), Haroldo Gomes (RN), lsaías San-
tana (ES), lvánia Egas (AM), José Batista So-
brinho (GO), Dari Krein {PR), Lenivaldo Alpino
(AL), Lourdes dos Santos (PR), Luiz Carlos Vol-
can (RS), Oldemar Francisco (RS), Paulo Rober-
to Goncalves {SC), Raimundo Batista Maia (Pl),
Rosemary Aparecida Alves (MG).
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PlrneirmenÍo sráfico: ArÍe Final

"Este é o país dos contrastes", dizia alguém.
Frase de impacto, sem dúvida. Mas para lá do im-
pacto da Írase, há o impacto da realidade nua e
crua. Contrasta realmente ver milhões de traba-
lhadores sem um palmo de chão para plantar e/ou
sequer para morar, quando se sabe e se vê o in-
comunal estoque de terras vazias existentes neste
paÍs, quer no campo, quer na cidade.

No tocante à situação dos trabalhadores
rurais . continuamos assistindo à feroz intransi-
gência dos'donos" da terra, enormemente con-
templados na nova Carta Magna. Ecomo se não
bastasse, os governos federal e estaduais reve-
laram uma flagrante ineficácia na realizacão do
Plano Nacional de Reforma Agrária (PRNA). A
título de exemplo, vale lembrar que "o PRNA Íi-
xou, para o período de 85187, a meta de desapro-
priar 13.860.000 ha para assentar 450 mil famílias.

Foram desapropriadas até marco de 88
2.350.518 ha, para assentar 42.260 Íamílias. Só
houve emissão de posse em 1.232.723 ha e as-
senta mento real de 1 1. 574 famílias, representa n-
do apenas 2,6% do total previsto" (Cf r. Boletim
do IBASE, n9 388, marco/abril de 89).

Ouanto à problemática urbana, cabem
duas observações a respeito da luta de milhares
de famílias pela aquisição da casa própria. Pri-
meiro, a situacão de endividamento em que se
encontra a maioria das preÍeituras, sem contar o
caos administrativo de grande parte delas, o que

torna insolúvel, a nível municipal, o problema da
moradia.

Em segundo lugar, os drásticos cortes de
verba do governo Íederal, incidindo sobre os já
minguados benefícios sociais, põe a nu uma po-
lítica habitacional que, se alguma coisa realizou,
Íoi revelar a sua total e mais inescrupulosa incom-
petência. lsso sem falar dos malefícios da desen-
f reada especulação imobiliária, responsável, en-
tre outros fatores, pelo aumento de favelas e
cortiços.

O quadro acima, por si só. legitima as ocu-
pações por serem estas a derradeira alternativa
dos trabalhadores sem terra e sem teto na bus-
ca, respectivamente, de trabalho e moradia.

E a própria radicalizacão das camadas mais
conservadoras da sociedade - tão bem carac-
terizadas na UDR - que Íornece maior legitimi-
dade às ocupacões.

Aos trabalhadores e suas famílias. através de
ações conjuntas, resta o desafio de evidenciar a
enorme distância entre o legal e o legítimo, lo-
grando esÍorços para encurtá-la tada vez mais.

O que tudo isso tem a ver com a migracão?
No caso dos trabalhadores rurais, é por demais
evidente que as ocupações constituem uma das
formas para combaier o êxodo compulsório de
milhões de famílias. quer em direção à cidade
quer na busca de novas terras.

Ocupar e exigirterra no próprio estado é di-
zer"náo" à migraçãoforçada. Um "não" cuja for-
Ça Çresce na proporção em que os trabalhadores
tomam consciência de sua história, da situacão
geral do país e de seus direitos, basicamente o di-
reitq à vida.

Já na zona urbana, os sujeitos das ocupa-
cões são, em sua esmagadora maioria, migran-
tes. Froveniente dos mais variados locais, recen-
temente chegados ou já "velhos de casa", bus-
cam com indescritível tenacidade - às vezes até
com indisfarcável desespero - realizar o sonho
da casa própria.

"Resistindo à expulsão no campo ou lutan-
do na cidade pelo direito de morar dignamente,
os trabalhadores migrantes, ao mesmo tempo
que desvendam as maquinacões do capitalismo,
trilham caminhos novos e apontam para uma so-
ciedade alicercada na justiça e no direito - base
indispensável para a vida!"

Jornal Vai-Vem, da Pastoml do Migrante - SP,
Set/out-89, pás.2.

tei Orgânica: a luta por cidadania
Desde o dia seis de outubro, que milhares de mu-

nicípios brasileiros deram início à formulacão das suas
leis orgânicas. Trata-se da continuidade do processo
constituinte, que em 88 concluiu a Constituicão Fede-
ral, e este ano a Constituição Estadual. No âmbito dos
municípios'brasileiros ainda existe muito para ser fei-
to, de modo a ajudar os cidadãos a terem uma vida me-
lhor. Será nesse espaco de poder local que atuarão as
grandes políticas dos governos. Cada município se or-
ganizará de forma autônoma e independente.

Da mesma Íorma que diversas entidades de tra-
balhadores se organizaram para participar das discus-
sões em Brasília, junto aos deputados Íederais e sena-
dores, sugerindo emendas populares e realizando ma-
nifestacões, o atual momento requer a mesma atenção
e cuidado. A Lei Orgânica do Município regulamenta
o funcionamento do Executivo e do Legislativo. Diz, por
exemplo, quanto deve ser gasto na educacão e na saúde
pública; como será a participação popular na adminis-
tracão municipal; para onde o município vai se desen-
volver e como será utilízado o solo urbano.

Nesse sentido é necessário que gãrantamos a
democmcia participativa em sua elabomção, através de
emendas populares, participando, enquanto entidades

tuito de defender as propostas populares, ou nas cha-
madas Tribunas Livres.

Também é importante, que terminado o esboço
da Lei Orgânica, a sua aprovacão definitiva, somente
ocorra com o referendo popular, através de votação
plebiscitária.

Muitas dessas etapas Íoram perseguidas e con-
quistadas em Brasília pelas oçanizacões populares.
Certamente elâs permitiram que tivéssemos conquis-
tas signiÍicativas para os trabalhadores.

Elaborar a Lei Orgânica não é só tarefa de verea-
dores e PreÍeito. Todos nós somos vítimas do que essa
Lei deÍinirá como sendo legal.

A nossa participa$o seÉ também importante, por
ocasião da conÍeccão do Plano Diretor. O que é isso?
São normas que complementam a Lei Orgânica no que
se refere às questões relacionadas ao desenvolvimen-
to urbano da cidade. Hoje, temos claro que "o solo ur-
bano foi transformado em uma mercadoria, sem di-
reito de uso pelas classes trabalhadoras"; os recur-
sos naturais e o meio ambiente estão sendo devasta-
dos. A tendência é essa situaÇão se agravar cada vez
mais, com os crescentes investimentos na especulação
imobiliária no campo e, principalmente, na cidade.
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VOLTA REDONDA (RJl - Através de três per-
sonagens (Chico. ÍiãoeZéir, a Pastoral Operária
de Volta Redonda, em seu Boletim Diocesano,
propõe uma conversa sobre as eleicões para Pre-
sidente da República. Destaca que é preciso to-
mar cuidado com os meios de comunicação de
massa, responsáveis pela manipulacão, e saber
escolher: ver o partido e o programa do candidato
e se ele se identiÍica com as aspiracões da classe
operária.

(Boletim Pois é. . . Setioutubro de 89)

RECIFE (PE) - Nesta cidade os membros
da Pastoml Operária chamam atencão para os da-
nos causados aos trabalhadores pela Hiperinfla-
cão, vista como a "principal inimiga dos salários",
por impor enormes perdas aos trabalhadores. A
PO Íez um alerta: "Não devemos êsquecer que
no Brasil a maior responsável pela inflação é a
maldita dívida externa". (Boletim Estadual da
PO).

CRICIÚMA(SC) - A PO desta cidade en-
cara como um desaÍio o seu trabalho pastoral nas
lutas dos trabalhadores, quando procura, entre
outras coisas, ligar essas lutas com a construção
do Reino; refletir e celebrar Íracassos e vitórias;
aprofundar o ecumenismo; dar um sentido co-
letivo às lutas; interferir para que as conquistas
não se restrinjam exclusivamente ao campo
material.

MANAUS (AM) - Cresce a presença da
PO no Amazonas. Três novos grupos de base sur-
giram no estado: Lírio do Vale, São Lázaro e Santa
Luzia. Outros grupos, antigos e novos, estão pro-
movendo cursos de formação básica. ( O Paraf uso

Set.89).

ERRAMOS: O Bispo Assistente da PO que
esteve presente à 23 Romaria do Tiabalhador, rea-

lizada no dia 7 de setembro em Aparecida do Nor-
te (SP), é Dom Cláudio Hummes, e não Dom
Cláudio Collings, conforme erradamente noticia-
mos nesta coluna.

COORDENAC, ÃO NACIONAL DA
PASTORAL OPERARIA
Antonio Felix Tavares lRJ ), Ari Alberti (SP), Be-
nedito Clovis da Silva (PR), Carcius Azevedo
(MT), Cesar Sanson (PR), CÍcero Cavalcante
(CE), Cleber Marcelino (MG), Elena Maria Re-
sende (SP), Haroldo Gomes {RN), lsaías San-
tana (ES), lvánia Egas (AM), José Batista So-
brinho (GO), Dari Krein {PR), Lenivaldo Alpino
(AL), Lourdes dos Santos (PR), Luiz Carlos Vol-
can (BS), Oldemar Francisco (RS), Paulo Rober-
to Goncalves (SC), Raimundo Batista Maia (Pl),
Rosemary Aparecida Alves (MG).
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"Este é o país dos contrastes", dizia alguém.
Frase de impacto, sem dúvida. Mas para lá do im-
pacto da frasg há o impacto da realidade nua e
crua. Contrasta realmente ver milhões de traba-
lhadores sem um palmo de chão para plantar e/ou
sequer para morar, quando se sabe e se vê o in-
comunal estoque de terras vazias existentes neste
país, quer no campo. quer na cidacJe.

No tocante à situação dos trabalhadores
rurais , continuamos assistindo à Íeroz intransi-
gência dos "donos" da terra. enormemente con-
templados na nova Carta Magna. E como se não
bastasse, os governos federal e estaduais reve-
laram uma flagrante ineficácia na realização do
Plano Nacional de Reforma Agrária (PRNA). A
título de exemplo, vale lembrar que "o PRNA fi-
xou, para o período de85/87, a meta de desapro-
priar 13.860.000 ha para assentar450 milÍamílias.

Foram desapropriadas até marco de 88
2.350.518 ha, para assentar 42.260 Íamílias. Só
houve emissão de posse em 1.232.723 ha e as-
sentamento real de '11.574 famílias, representan-
do apenas 2,6olo do total previsto" (CÍr. Boletim
do IBASE, n9 388, marco/abril de 89).

Ouanto à pÍoblemática urbana, cabem
duas observações a respeito da luta de milhares
de famílias pela aquisicão da casa própria. Pri-
meiro, a situacão de endividamento em que se
encontra a maioria das prefeituras, sem contar o
caos administrativo de grande parte delas, o que

torna insolúvel, a nível municipal, o problema da
moradia.

Em segundo lugar, os drásticos cortes de
verba do governo federal. incidindo sobre os já
minguados benefícios sociais, põe a nu uma po-
lítica habitacional que, se alguma coisa realizou,
foi revelar a sua total e mais inescrupulosa incom-
petência. lsso senifalar dos malefícios da desen-
freada especulação imobiliária, responsável, en-
tre outros fatores, pelo aumento de favelas e
cortiços.

O quadro acima, por si só, legitima as ocu-
pacões por serem estas a derradeira alternativa
dos trabalhadores sem terra e sem teto na bus-
ca, respectivamente, de trabalho e moradia.

E a própria radicalizacão das camadas mais
conservadoras da sociedade - tão bem carac-
terizadas na UDR - que fornece maior legitimi-
dade às ocupações.

Aos trabalhadores e suas famílias. através de
ações conjuntas, resta o desafio de evidenciar a
enorme distância entre o legal e o legítimo, lo-
grando esforços para encurtá-latada vez mais.

O que tudo isso tem a ver com a migracão?
No caso dos trabalhadores rurais, é por demais
evidente que as ocupaÇões constituem uma das
formas para combater o êxodo compulsório de
milhões de Íamílias. quer em direcão à cidade
quer na busca de novas terras.

Ocupar e exigirterra no próprio estado é di-
zet"não" à migraçãoforçada. Um "não'cujafor-
ça cresce na proporção em que os trabalhadores
tomam consciência de sua história, da situacão
geral do país e de seus direitos, basicamente o di-
reito à vida.

Já na zona urbana, os sujeitos das ocupa-
cões são, em sua esmagadora maioria, migran-
tes. Proveniente dos mais variados locais, recen-
temente chegados ou já "velhos de casa", bus-
cam com indescritível tenacidade - às vezes até
com indisfarcável desespero - realizar o sonho
da casa própria.

"Resistindo à expulsão no campo ou lutan-
do na cidade pelo direito de morar dignamente,
os trabalhadores migrantes, ao mesmo tempo
que desvendam as maquinações do capitalismo.
trilham caminhos novos e apontam para uma so-
ciedade alicercada na justica e no direito - base
indispensável para a vidal"

Jornal Vai-Vem, da Pastoral do Migrante - SP,
Set/out-89. pás.2.
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lei Orgânica: a luta por cidadania
Desde o dia seis de outubro, que milhares de mu-

nicípios brasileiros deram início à formulacão das suas
leis orgânicas. Trata-se da continuidade do processo
constituinte, que em 88 concluiu a Constituicão Fede-
ral, e este ano a Constituição Estadual. No âmbito dos
municípios brasileiros ainda existe muito para ser Íei-
to, de modo a ajudar os cidadãos a terem uma vida me-
lhor. Será nesse espaÇo de poder local que atuarão as
grandes políticas dos governos. Cada município se or
ganizará de forma autônoma e independente.

Da mesma Íorma que diversas entidades de tra-
balhadores se organizaram para participar das discus-
sões em B rasília, .iu nto aos deputados federa is e sena-
dores, sugerindo emendas populares e realizando ma-
niÍestações, o atual momento requer a mesma atencão
e cuidado. A Lei Orgânica do Município regulamenta
ofuncionamentodo Executivoedo Legislativo. Diz, por
exemplo, quanto deve ser gasto na educação e na saúde
pública; como será a participação popular na adminis-
tracão municipal; para onde o município vai se desen-
volver e como será utilizado o solo urbano.

Nesse sentido é necessário que gárantamos a
democracla participativa em sua elaboracãq através de
emendas populares, participando, enquanto entidades
populares legitimaÍnente constituídas, nas comissões
temáticas da Câmara; Em sessões públicas com o in-

tuito de defender as propostas populares, ou nas cha-
madas Tribunas Livres.

Também é importante, que terminado o esboço
da Leí Orgânica, a sua aprovacão definitiva, somente
ocorra com o reÍerendo popular, através de votacão
plebiscitária.

Muitas dessas etapas foram perseguidas e con-
quistadas em Brasília pelas organizacões populares.
Certamente elas permitiram que tivéssemos conquis-
tas significativas para os trabalhadores.

Elaborar a Lei Orgânica não é só tarefa de verea-
dores e PreÍeito. Todos nós somos vítimas do que essa
Lei definirá como sendo legal.

A nossa participaÉo seÉ também importante, por
ocasião da conÍeccão do Plano Diretor. O que é isso?
São normasque complementam a LeiOrgânica no que
se refere às questões relacionadas ao desenvolvimen-
to urbano da cidade. Ho.je, temos claro que "o solo ur-
bano foi transformado em uma mercadoria, sem di-
Íeito de uso pelas classes trabalhadoras"; os recur-
sos naturais e o meio ambiente estão sendo devasta-
dos. A tendência é essa situacão se agravar cada vez
mais, com os crescentes investimentos na especulação
imobiliária no czrmpo e, principalmente, na cidade.

Artur Messias
Rio de Janeiro
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Não hasta ser antidroga. E preciso mudar a sociedade
Na vida cotidiana da classe trabalhado-

ra, a droga é uma ameaca, quando não uma
realidade concreta. E aquelas famílias que ti-
veram a ventura de preservar seus filhos de
qualquer envolvimento, continuam
distanciando-se e marginalizando cada vez
mais aquelas em que há drogados, delin-
quentes, bandidos; embora morem todos no
mesmo bairro, utilizam-se do mesmo trans-
porte sofrido, esperem nas mesmas filas, tra-
balhem nas mesmas fábricas, amassem o
mesmo barro!

A repressão policial aos portadores e
traficantes de drogas parece nunca ter sido
tão intensa, como no corrente ano, ao me-
nos nas grandes cidades. O Rio de Janeiro
é um exemplo típico: a polícia invade mora-
dias nos morros, provocando tiroteios, que
acabam matando pessoas, inclusive
criancas.

Mas será que ôs verdadeiros responsá-
veis pela distribuicão de drogas serão iden-
tificados e punidos? Lembrando as lições
que nos dá a história, somos levados a di-
zer que não. Sem negar a complexidade da
questão da violência urbana, na qual o co-
mércio da droga desempenha importante
papel, há indícios claros dos interesses
econômico-políticos misturados e escondi-
dos dentro dessa problemática.

As drogas comecaram a aparecer, nos

Músicas da CF91
podem ser
enviadas

até o dia 20
Só vai até o dia 20 de dezembro

deste ano, o prazo para o recebimen-
to de músicas sobre a Campanha da
Fraternidade de 91 , cujo tema é''Fra-
ternidade e Mundo do Trabalho", e o
lema "Solidários,na Dignidade do Tra-

balho". As letras e músicas são Para
os cantos da CamPanha, Podendo
ser enviadas para a CNBB (Conferên-

cia Nacionaldos Bisposdo Bmsil), em
Brasília.

Os interessados devem levar em
conta que a nossa CamPanha irá ce-
lebrar o centenário do Ensino Social
da lgreja, que iniciott com o lança-
mento da Encíclica Rerum Nova-
rum, além de querer contribuir na
preparacão do 59 centenário da pre-
sença da lgreja na América l-atina.
Outras dicas importantes: as letras
devem valorizar as organizações dos
trabalhadores e propiciar aos cristãos
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jornais, rádio e televisão, como um dos
maiores problemas da sociedade brasileira,
a causa principal da criminalidade urbana-
violenta que nos amedronta e nos faz, por
exemplo, votar nos candidatos que prome-
tem maior "protecão policial" à iropulacão
e extermínio aos bandidos.

Em nível de América Latina, as drogas
também estão sendo veiculadas como o
maior problema atual, responsável pela vio-
lência reinante no continente. O Presidente
Norte-Americano, George Busch, colocou
tropas à disposicão dos governos daqueles
países para auxiliá-los na repressão ao tráfi-
co. Um motivo, sem dúvida, "humanitário"
para justificar a presenca de um exército de
ocupação no continente latino-americano,
sobretudo nos países onde a tradicâo revo-
lucionária se mantém e movimentos guer-
rilheiros resistem há duas décadas.

Os militantes da Pastoral Operária e os
segmentos mais conscientes e ativos da
classe trabalhadora saberão detectar as in-
tenÇões ocultas na atual ofensiva anti-
drogas. Porque têm a experiência de que não
adianta simplesmente ser "anti" sem traba-
lhar "pró". Este critério é definitivo para tes-
tar o compromisso das pessoas e a verdade
das propostas. No caso, não adianta ser
contra as drogas e não ser a favor de uma so-
ciedade com novas relacões humanas. E

A morte de trabalhadores por aci-
dentes de trabalho é uma constante
em nosso país, recordista mundial
com mais de cinco mil vítimas por
ano. Esta, no.entanto, é apenas uma
das muitas formas de violência come-
tídas pelo sistema capitalista contra a
classe trabalhadora. Existem muitas
outras, que também levam à morte:
baixos salários, falta de moradia, de
atendimento médico, de aposentado-

como os promotores da ofensiva anti-drogas
não desejam nenhuma outra mudanca, não
apresenta nenhuma proposta positiva, nem
ao menos melhores possibilides de acesso
à educação, aos direitos humanos mais ele-
mentares, podemos legitimamente questio-
nar suas reais intenções.

Além de denunciar a oportunista cam-
panha contra as drogas, sua transformação
em mito para distrair a atenÇão dos proble-
mas fundamentais das configurações atuais
do conflito capital x trabalho . cabe-nos
também aprofundar a vivência de vínculos
afetivos e espirituais positivos, dessa solida-
riedade que nos faz sentir coletivamente fe-
lizes no meio de tantas lutas e dificuldades.

Estaremos assim, mais abertos às crian-
Ças e aos adolescentes que vêm sendo en-
volvidos na rede perversa do tráfico de dro-
gas, e se enveredando por uma trilha mar-
ginal que só faz atrasar a transformacão so-
cial radical pela qual sonhamos e lutamos.
A esperança cristã, que não é ilusão futura
mas uma realidade presente pelo nosso
modo de viver no amor, vai então conta-
giar cada vez mais os filhos da classe
trabalhadora.

Maria Soares de Camargo
Secretária de Promocão Social

da Prefeitura de Campinas

ra, propriamente dita, cometida pelas
forças policiais militares a mando dos go-
vernos e dos patrões, a exemplo do que
fez o exército, no dia 9 de novembro de
1988, na Companhia Siderúrgica Nacio-
nal(CSN), em Volta Redonda (RJ). Esta
violência matou Willian, Barroso e Wal-
mir. Matou, também, Íazdezanos, San-
to Dias da Silva e tantos outros. Contra
ela e todas as formas de opressão e
morte, devemos continuar lutando.
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Na vida cotidiana da classe trabalhado-
ra, a droga é uma ameaca, quando não uma
realidade concreta. E aquelas famílias que ti-
veram a ventura de preservar seus filhos de
qualquer envolvimento, continuam
distanciando-se e marginalizando cada vez
mais aquelas em que há drogados, delin-
quentes, bandidos; embora morem todos no
mesmo bairro, utilizam-se do mesmo trans-
porte sofrido, esperem nas mesmas filas, tra-
balhem nas mesmas fábricas, amassem o
mesmo barro!

A repressão policial aos portadores e
traficantes de drogas parece nunca ter sido
tão intensa, como no corrente ano, ao me-
nos nas grandes cidades. O Rio de Janeiro
é um exemplo típico: a polícia invade mora-
dias nos morros, provocando tiroteios, que
acabam matando pessoas, inclusive
crianças.

Mas será que ôs verdadeiros responsá-
veis pela distribuição de drogas serão iden-
tificados e punidos? Lembrando as lições

'que nos dá a história, somos levados a di-
zer que não. Sem negar a complexidade da
questão da violência urbana, na qual o co-
mércio da droga desempenha importante
papel, há indícios claros dos interesses
econômico-políticos misturados e escondi-
dos dentro dessa problemática.

As drogas comecamm a aparecer, nos

Músicas da GF91
podem ser
enviadas

até o dia 20
Só vai até o dia 20 de dezembro

deste ano, o prazo Para o recebimen-
to de músicas sobre a CamPanha da

Fraternidade de 91, cujo tema é " Fra-

ternidade e Mundo do Tiabalho', e o
lema "Solidários,na Dignidade do Tra-

balho'. As letras e músicas são Para
os cantos da Campanha, Podendo
ser enviadas para a CNBB (Conferên-

cia Nacionaldos Bisposdo Brasil), em
Brasília.

Os interessados devem levar em
conta que a nossa CamPanha irá ce-
lebrar o centenário do Ensino Social
da lgreja, que iniciou com o lança-
mento da Encíclica Rerum Nova'
rum, além de querer contribuir na
preparacão do 59 centenário da pre-
sença da lgreja na América Latina.
Outras dicas importantesl as letras
devem valorizar as organizações dos
trabalhadores e propiciar aos cristãos
uma visão crítica sobre o mundo do
trabalho no nosso país.

jornaís, rádio e televisão, como um dos
maiores problemas da sociedade brasileira,
a causa principal da criminalidade urbana-
violenta que nos amedronta e nos faz, por
exemplo, votar nos candidatos que prome-
tem maior "protecão policial" à iropulação
e extermínio aos bandidos.

Em nível de América Latina, as drogas
também estão sendo veiculadas como o
maior problema atual, responsável pela vio-
lência reinante no continente. O Presídente
Norte-Americano, George Busch, colocou
tropas à disposição dos governos daqueles
países para auxiliá-los na repressão ao tráfi-
co. Um motivo, sem dúvida, "humanitário"
para justificar a presenÇa de um exército de
ocupação no continente latino-americano,
sobretudo nos países onde a tradição revo-
lucionária se mantém e movimentos guer-
rilheiros resistem há duas décadas.

Os militantes da Pastoral Operária e os
segmentos mais conscientes e ativos da
classe trabalhadora saberão detectar as in-
tenções ocultas na atual ofensiva anti-
drogas. Porque têm a experiência de que não
adianta simplesmente ser "anti" sem traba-
lhar "pro". Este critério é definitivo para tes-
tar o compromisso das pessoas e a verdade
das propostas. No caso, não adianta ser
contra as drogas e não ser a favor de uma so-
ciedade com novas relacões humanas. E

como os promotorqs da ofensiva anti-drogas
não desejam nenhuma outra mudança, não
apresenta nenhuma proposta positiva, nem
ao menos melhores possibilídes de acesso
à educação, aos direitos humanos mais ele-
mentares, podemos legitimamente questio-
nar suas reais intencões.

Além de denunciar a oportunista cam-
panha contra as drogas, sua transformacão
em míto para distrair a atenção dos proble-
mas fundamentais das configurações atuais
do conflito capital x trabalho , cabe-nos
também aprofundar a vivência de vínculos
afetivos e espirituais positivos, dessa solida-
riedade que nos faz sentir coletivamente fe-
lizes no meio de tantas lutas e diÍiculdades.

Estaremos assim, mais abertos às crian-
ças e aos adolescentes que vêm sendo en-
volvidos na rede perversa do tráfico de dro-
gas, e se enveredando por uma trilha mar-
ginal que sófaz atrasar a transformacão so-
cial radical pela qual sonhamos e lutamos.
A esperança cristã, que não é ilusão futura
mas uma realidade presente pelo nosso
modo de viver no amor, vai então conta-
giar cada vez mais os filhos da classe
trabalhadora.

Maria Soares de Camargo
Secretária de Piomocão Social

da Prefeitura de Campinas

A morte de trabalhadores por aci-
dentes de trabalho é uma constante
em nosso país, recordista mundial
com mais de cinco mil vítimas por
ano. Esta, no entanto, é apenas uma
das muitas formas de violência com,e-
tidas pelo sÍstema capitalista contra a
classe trabalhadora. Existem muitas
outras, que também Ievam à morte:
baixos salários, falta de moradia, de
atend imento médico, de aposentado-
ria digna etc Há, ainda, a violência du-

ra, propriamente dita, cometida pelas
forças policiais militares a mando dos go-
vernos e dos patrões, a exemplo do que
fez o exército, no dia 9 de novembro de
1988, na Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN), em Volta Redonda (RJ). Esta
violência matou Willian, Barroso e Wal-
mir. Matou, tambérn, faz dez anos, San-
to Dias da Silva e tantos outros. Contra
ela e todas as formas de opressão e
morte, devemos continuar lutando.



Pastoral Operária

Gomeçam os pÍeparativos paÍa

a nossa 8e Assembléia Nacional

E aí perguntamos: o que significou con-
cretamente estas prioridades para a vida da
PO no Brasil? tão igual na condição, mas tão
diferente na realidade das variadas catego-
rias-emergentes deste continente empobre-
cidô dia-a-dia7

Ouais as nossas perspectivas na Pasto-

Já estamos encaminhando os prepara-
tivos para a realização da 8e Assembléia Na-
cional da PastoralOperária, marcada para os
dias 23, 24 e25 de março do próximo ano,
na casa de encontro CARII em Jacarepa-
guá (RJ).

Teremos comotema central desta As-
sembléia: "Grupos de Base e a Missão Atual
da Pastoral Operária". E bom lembrarque es-
ta Assembleia tem o caráter de avaliar, ce-
lebrar, planejar, eleger e deliberar resoluções
políticas que serão expressas pela escolha
de nossas prioridades nacionais, desta vez
com validade para dois anos.

Contaremos com a participacão de 60
delegados de 22 estados onde existe PO, de
12 militantes dirigentes convidados da PO,
de agentes e assessores, além dos membros
da Coordenacão Nacional. Também serão
convidados: SPM (Serviço de Pastoral ao
Migrante), JOC (Juventude Operária Cató-
lica), ACO (Ação Católica Operária), Conse-
lho Nacional de Leigos, Comissão Pastoral
da Terra (CPT), Pastoral do Menor, Pastoral
da Juventude do Meio Popular, representan-
tes de Comunidades Eclesiais de Base
(CEBs), Movimento dos Sem Têrra, cerca de
40 bispos e a presidência da CNBB. E tam-
bém provável, a presenca de representantes
de PO de outros países latinos.

A 8-" Assembléia sem dúvida será histó-
rica, por seu contdúdo, expresso nas refle-
xões acumuladas nas bases dos estados e
regionais, sobre.as nossas prioridades de 89:,,GRUPOS DE BASE E AREAS DE
MISSÃO".

ASSEMBLÉNS ESTADUAIS
PARANA: 10 ANOS DE PO

Uma caminhada de 10anos marca a presen-
ca da Pastoral Operária no Estado do Paraná. Nos
dias 7 e I de outubro, na Diocese de Toledo, essa
trajetória foi avaliada e celebrada por cerca de 70
representantes de grupos de base, alguns padres
e bispos presentes à 7e Assembléia Estadual da
PO. Formacão, Grupo de Base e Movimento Sin-
dicalforam confirmados como as prioridades para
90.

A Pastoral OpeÉria do Paraná está presen-
te em oito, das 17 dioceses do Estado. Em outras
oito existem trbalhos de formacão de novos gru-
pos, apenas começando. Segundo o liberado es-
tadual, Benedito Clóvis da Silva, o Dito, a PO quer
ajudar no avanco da luta dos trabalhadores. "Por
isso mesmo, tem investido nos metalúrgicos, co-
merciários e trabalhadores das fábricas de alimen-
tacão, que são as maiores categorias do estado".

Na noite de sábado, dia 7, foi feita uma ce-
lebracão em uma comunidade de Toledo, que
procurou recuperar, com a ajuda dos trabalhado-
res, a luta do movimento sindicalda cidade, e em
particulal a que travaram contra a indústria de
f rios Sadia, ocasião em que foram demitidos 80
operários.

Também estiveram presentes à Assembléia
os Bispos Dom Ladislau Biernaski, de Curitiba;
Dom Olívio Aurélio Fazza, de Foz do lguacu e

sos agentes de pastoral responsáveis pelo acom-
pan hamento dos trabalhos da Pastoral Operária.

SP: DESCENTRALIZAR A
FORMAÇÃO

Aconteceu de 7 a 9 de outubro, em Campi-
nas, a Assembléia Anualda PastomlOperária do
Estado de São Paulo. Na Oportunidade foram de-
finidas as prioridades para 1990: Grupos de Ba-
se e Formação. Para atender às necessidades de
sua caminhada, a Pastoral Operária também de-
cidiu descentralizar a formação por dioceses; criar
equipes por campos de atuação; e considerar co-
mo eixo f undamental a reflexão FE e TRABALHO
para todas as atividades formativas da PO.

A Assembléia elegeu, também, a nova coor-
denacão estadual e conÍirmou os dois liberados
estaduais (Lurdinha e Ari) por mais um ano, re-
definindo, assim, o mandato dos liberados esta-
duais por três anos, a partir desta Assembléia.
Houve a participacão de 50 delegados, 6 agen-
tes e3 bisposs (Dom Celso Oueirós, representan-
do D. Paulo Evaristo Arns; Dom Fernando Pen-
teado (Osasco) e D. Gilberto P. Lopes, de Cam-
pinas, além de Elena Rezende, representando a
Coordenação Nacional da PO.

SANTA CATARINA MANTÉM

ral diante do atual estágio da luta dos traba-
lhadores, do quadro político nacional, do
avanço do capitalismo, das nossas necessi-
dades específicas: como classe trabalha-
dora e como igreja popular?

Vamos juntos avancar no serviço à nos-
sa classe!

Santo Dias: esperança e certeza
da ressuÍreicão dos trabalhadores

Diversas atividades foram realizadas em to-
do o Brasil para lembrar e celebrar os 10 anos do
assassinato do operário-metalúrgico Santo Dias
da Silva, ocorrido em 30 de outubro de 1g79,
quando participava de uma greve de sua catego-
ria. Em São Paulo, o Comitê Santo Dias e a PO
organizaram uma série de atividades, entre elas,
o ato litúrgico na lgreja da Çonsolacão, seguin-
do passeata até a Praca da Sé, onde ocorreu ato
público para cerca de 10 mil pessoas.

A caminhada repetiu o percurso feito duran-
te o enterro de Santo Dias, que reuniu 100 mil pes-
soas. Nos dias24 e 26 de outubro, Íoram promo-

vidos dois debates sobre'A Violência nas Rela-

ções de Trabalho no Sistema Capitalista" e sobre
'A Contribuicão da lgreja na Luta dos Trabalha-
dores". No dia28. houve umshowcom a presen-
ca de vários artistas populares para homenagear
a resistência e coragem de Ana Dias.

Nos estados de Minas Gerais, Paraná, Espí-
rito Santo e Amazonas, também ocorreram en-
contros e celebracões, organizados pela Pasto-
ral Operária. Em todas as manifestacões realiza-
das, predominou a certeza de que Santo Dias da
Silva vive na luta dos trabalhadores.

ria, Santa Catarina realizou nos dias 7 e 8 de ou-
tubro, a 7? Assembléia Estadual de Pastoral Ope-
rária. A atuacão, criação e manutenção dos Gru-
pos de Base foram as preocupacões do Encon-
tro, que tirou como prioridade para os próximos
dois anos, o Íortalecimento desses grupos de ba-
se e trabalhar a formacão de coordenadores e
animadores.

No Estado de Santa Catarina a Pastoral Ope-
rária está organizada nas Dioceses de Cacador,
Tubarão, Florianópolis, Joinville, Lages, Rio Sul
e Chapecó. Somente em Juaçuba ainda não exis-
tem grupos de PO. Em algumas regiões do Esta-
do o grande desafio é aumentar o número dos
Grupos de Base. O Liberado estadual, Paulo Ro-
berto Goncalves, quetambém é membro da Exe-
cutiva Nacional da Pastoral Operária, exemplifi-
ca dizendo que somente em Joinville existem 700
mil trabalhadores e somente 12 grupos de base.

A região de Tubarão, onde estão localizados
milhares de mineiros, é outra a merecer um inves-
timento maior da Pastoral Operária, mas falta li-
deranças. A PO do Estado quer continuar promo-
vendo cursos de formacão principalmente nas
dioceses com maior carência de liderancas. Mes-
mo assim, a PO vem conseguindo ser presença
marcante no mundo do trabalho.

A 7e Assembléia Estadual contou, também,
com o Bispo de Joinville, Dom Gregório Waimel-



Já estamos encaminhando os prepara-
tivos para a realização da 8e Assembléia Na-
cionalda PastoralOperária, marcada para os
dias 23, 24 e25 de marco do próximo ano,
na casa de encontro CARlL em Jacarepa-
suá (RJ).

Teremos comotema central desta As-
sembléia: "Grupos de Base e a Missão Atual
da Pastoral Operária". E bom lembrar que es-
ta Assembléia tem o caráter de avaliar, ce-
lebrar, planejar, eleger e deliberar resolucões
políticas que serão expressas pela escolha
de nossas prioridades nacionais, desta vez
com validade para dois anos.

Contaremos com a participacão de 60
delegados de 22 estados onde existe PO, de
12 militantes dirigentes convidados da PO,
de agentes e assessores, além dos membros
da Coordenação Nacional. Tâmbém serão
convidados: SPM (Servico de Pastoral ao
Migrante), JOC (Juventude Operária Cató-
lica), ACO (Ação Católica Operária), Conse-
lho Nacional de Leigos, Comissão Pastoral
da Terra (CPT), Pastoral do Menor, Pastoral
da Juventude do Meio Popular, rcpresentan-
tes de Comunidades Eclesiais de Base
(CEBs), Movimento dos Sem Terra, cerca de
40 bispos e a presidência da CNBB. É tam-
bém provável, a presenca de representantes
de PO de outros países latinos.

A 8e Assembléia sem dúvida será histó-
rica, por seu contéúdo, expresso nas refle-
xões acumuladas nas bases dos estados e
regionais, sobre,as nossas prioridades de 89:,,GRUPOS DE BASE E AREAS DE
MISSÃO".

a nossa 83 Assembléia Nacional

E aíperguntamos: o que significou con-
cretamente estas prioridades para a vida da
PO no Brasil? tão igual na condicão, mas tão
diferente na realidade das variadas catego-
rias.emergentes deste continente empobre-
cidô dia-a-dia?

O.uais as nossas perspectivas na Pasto-

ASSEMBLEIAS ESTADUAIS
PARANA: 10 ANOS DE PO

Uma caminhada de 10 anos marca a presen-
ca da Pastoral Operária no Estado do Paraná. Nos
diasT e8 de outubro, na Diocese deToledo, essa
trajetória Íoi avaliada e celebrada por cerca de 70
representantes de grupos de base, alguns padres
e bispos presentes à 7e Assembléia Estadual da
PO. Formacão, Grupo de Base e Movimento Sin-
dical foram conf irmados como as prioridades para
90.

A Pastoral Operária do Paraná está presen,
te em oito, das 17 dioceses do Estado. Em outras
oito existem trbalhos de formação de novos gru-
pos, apenas comecando. Segundo o liberado es-
tadual, Benedito Clóvis da Silva, o Dito, a PO quer
ajudar no avanco da luta dostrabalhadores. "Por
isso mesmo, tem investido nos metalúrgicos, co-
merciários e tmbalhadores dasfábricas de alimen-
tacão, que são as maiores categorias do estado".

Na noite de sábado, dia 7, foi feita uma ce-
lebracão em uma comunidade de Toledo, que
procurou recuperar, com a ajuda dos trabalhado-
res, a luta do movimento sindicalda cidade, e em
particular, a que travaram contra a indústria de
frios Sadia, ocasião em que foram demitidos 80
operários.

Também estiveram presentes à Assembléia
os Bispos Dom Ladislau Biernaski, de Curitiba;
Dom Olívio Aurélio Fazza, de Foz do lguaçu e
Dom Lúcio lgnácio Baumgaertner, de Toledo; o
subsecretário regional da CNBB (Conferência Na-
clonal dos Bispos do Brasil), Pe. Silberto: o libe-
rado nacional da PO, Dari Krein, além de diver-

sos agentes de pastoral responsáveis pelo acom-
panhamento dos trabalhos da Pastoral Operária.

SP: DESCENTRALIZAR A
FORMAÇÃO

Aconteceu de 7 a 9 de outubro, em Campi-
nas, a Assembléia Anualda PastomlOperária do
Estado de São Paulo. Na Oportunidadeforam de-
finidas as prioridades para 1990: Grupos de Ba-
se e Formação. Para atender às necessidades de
sua caminhada, a PastoralOperária também de-
cidiu descentmlizar a formaçâo por dioceses; criar
equipes por campos de atuação; e considerar co-
mo eixo fundamental a reflexão FE e TRABALHO
para todas as atividades formativas da pO.

A Assembléia elegeu, também, a nova coor-
denacão estadual e confirmou os dois liberados
estaduais (Lurdinha e Ari) por mais um ano, re-
definindo, assim, o mandato dos liberados esta-
duais por três anos, a partir desta Assembléia.
Houve a participacão de 50 delegados, 6 agen-
tes e 3 bisposs (Dom Celso Oueirós. representan-
do D. Paulo Evaristo Arns; Dom Fernando Pen-
teado (Osasco) e D. Gilberto P. Lopes, de Cam-
pinas, além de Elena Rezende. representando a
Coordenação Nacional da PO.

SANTA CATARINA MANTÉM
PRIORIDADES

Com cerca de 80 delegados das seis dioce-
seô que possuem o Trabalho de Pastoral Operá-

ral diante do atual estágio da luta dos traba-
lhadores, do quadro político nacional, do
avanço do capitalismo, das nossas necessi-
dades específicas: como classe trabalha-
dora e como igreja popular?

Vamos juntos avancar no serviço à nos-
sa classe!

Santo Dias: esperança e ceÍteza
da ressurreicão dos trabalhadoÍes

Diversas atividades foram realizadas em to-
do o Brasil para lembrar e celebrar os 10 anos do
assassinato do operário-metalú rgico Santo Dias
da Silva, ocorrido em 30 de outubro de 1979,
quando participava de uma Ereve de sua catego-
ria. Em São Paulo, o Comitê Santo Dias e a PO
organizaram uma série de atividades, entre elas,
o ato litúrgico na lgreja da Consolacão, seguin-
do passeata até a Praca da Sé, onde ocorreu ato
público para cerca de 10 mil pessoas.

A caminhada repetiu o percurso feito duran-
te o enterro de Santo Dias, que reuniu 100 mil pes-
soas. Nos dias24e26de outubro, foram promo-

vidos dois debates sobre'A Violência nas Rela-
cões de Trabalho no Sistema Capitalista" e sobre
'A Contribuicão da lgreja na Luta dos Trabalha-
dores". No dia 28, houve um show com a presen-
ca de vários artistas populares para homenagear
a resistência e coragem de Ana Dias.

Nos estados de Minas Gerais, Paraná, Espí-
rito Santo e Amazonas, também ocorreram en-
contros e celebracões, organizados pela Pasto-
ral Operária. Em todas as manifestacões realiza-
das, predominou a certeza de que Santo Dias da
Silva vive na luta dos trabalhadores.

ria, Santa Catarina realizou nos dias 7 e 8 de ou-
tubro, a 7-" Assembléia Estadual de PastoralOpe-
rária. A atuacão, criação e manutencão dos Gru-
pos de Base foram as preocupacões do Encon-
tro, que tirou como prioridade para os próximos
dois anos, o fortalecimento desses grupos de ba-
se e trabalhar a formação de coordenadores e
animadores.

No Estado de Santa Catarina a Pastoral Ope-
rária está organizada nas Dioceses de Cacador,
Tubarão, Florianópolis, Joinville, Lages, Rio Sul
e Chapecó. Somente em Juaçuba ainda não exis-
tem grupos de PO. Em algumas regiões do Esta-
do o grande desafio é aumentar o número dos
Grupos de Base. O Liberado estadual, Paulo Ro-
berto Goncalves, quetambém é membro da Exe-
cutiva Nacional da Pastoral Operária, exempliÍi-'
ca dizendo que somente em Joinville existem 700
mil trabalhadores e somente 12 grupos de base.

A região de Tubarão, onde estão localizados
milhares de mineiros, é outra a merecer um inves-
timento maior da Pastoral Operária. mas falta li-
deranças. A PO do Estado quer continuar promo-
vendo cursos de formacão principalmente nas
dioceses com maior carência de liderancas. Mes-
mo assim, a PO vem conseguindo ser presenÇa
marcante no mundo do trabalho.

A 7e Assembléia Estadual contou, também,
com o Bispo de Joinville, Dom Gregório Waimel-
ling, que é o assessor estadual da Pastoral Ope-
rária; e do Pe. Elias, representando o sub-regional
de Pastoral da CNBB, além de 16 convidados,
membros de outras pastorais e movimentos.
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,,DA MORTE.ROUBADA
BROTA A VIDA
PARTILHADA"

Nós trabalhadores(as)
ocupados dia-a-dia por toda
sociedade, para dar conta de
sustentá-la com nossas vidas,
perguntamos a que preço?

Ao preço das violências e

mutilações em nossos corpos.
De vidas-roubadas Por

máquinas, andaims ou balas
perdidas;

De filhos abortados Pela
fome, não-saúde, não-informa'
ção,

De violações e humilha-
ções de nossa identidade, nos-
sa cultura;

De migalhas salariais, ar'
rancadas com tanta Peleia;

É sabermos bem a que
preço anda a vida, neste super-.
meicado-matadouro do caPital'
S.A. E é exatamente Por isso,
que nossa indignação aumenta.
úossa santa (relvolta, surge da
morte, ptá Íazer a revira-volta
para a vida.

Não estamos imPlorando,
mas exigindo a restituição de
tantas vidas roubadas covarde-
menteecomaimplacável
impunidade.,,EU VIM, PARA OUE
TODOS TENHAM VIDA, E

VIDA EIVI ABUNDANCIA"
Nosso Deus, nos Íez gen-

te não coisas; nos fez Para a vi-
da, não para a morte; Para a
partilha, não Para a acumula'
ção. ,,OUANDO PARTIRES
OPÃOEOVINHO,ÉOMEU
CORPOEOI\4EUSANGUE
OUE ESTAO REPARTINDO".

Jesus acusado, torturado,
assassinacio por seu Proieto Po-
lítico de libertaçâo, venceu a

morte. Revivendo nos gestos,
nas ações de seus comPanhei-
ros(as) de igualdade e frater-
nidade. Entre todos que resis-
tem para defender a vida, nos'
sas armas: a organização dos
trabalhadores â ParticiPação
popular, a partilha com igual-
dade do pão-nosso de cada dia,
a solidariedade dos que sofren-
do enxergam a vitória.

Santo Dias (SP/l979):
Presente!

Purinha (ES/l989): Pre-
sente!

"+d;lliffi
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,,DA MORTE-ROUBADA
BROTA A VIDA
PARTILHADA"

l\lós trabalhadores (as )

ocupados dia-a-dia Por toda
sociedade, para dar conta de
sustentá-la com nossas vidas,
perguntamos a que preço?

Ao preço das violências e

mutilações em nossos corPos.
De vidas-roubadas Por

máquinas, andaimes ou balas
perdidas;

De filhos abortados Pela
fome, não-saúde, não-informa'
ção,

De violações e humilha'
ções de nossa identidade, nos-
sa cultura;

De migalhas salariais, ar-
rancadas corn tanta Peleja;

De...
É sabermos bem a que

preço anda a vida, neste suPer-.
mercado-matadouro do caPiul'
S.A. E é exatamente Por isso,
que nossa indignação aumenta.
Nossa santa (relvoltt, surge da
morte, prá Íazer a revira'volta
para a vida.

Não estamos imPlorando,
mas exigindo a restituição de
tantas vidas roubadas covarde-
menteecomaimPlacável
impunidade.,,EU VIM, PARA OUE
TODOS TENHAM VIDA. E

VIDA EM ABUNDANCIA"
Nosso Deus, nos fez gen-

te não coisas, nos fez Para a vi-
da, não para a morte; Para a
partilha, não Para a acumula-
ção. ,,QUANDO PARTIRES
OPÃOEOVINHO,ÉOMEU
CORPOEOl\íEUSANGUE
OUE ESTÃO REPARTINDO".

Jesus acusado, torturado,
assassinacio por seu Proieto Po-
lítico de libertação, venceu a

morte. Revivendo nos gesto§,

nas ações de seus comPanhei-
ros(as) de igualdade e frater-
nidade. Entre todos que resis-
tem para defender a vida, nos-
sas armas: a organização dos
trabalhadores â ParticiPação
popular, a Partilha com igual-
dade do pão-nosso de cada dia,
a solidariedade dos que sofren-
do enxergam a vitória.

Sanio Dias (SP/l979):
Presente!

Purinha (ES/l989): Pre-
sente!
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SÃo PAULO (Aparecida do
Norte) - Cerca de 20 mil pessoas

compareceram à 2.a Romaria do
Trabalhador, realizada no dia 7 de
setembro. no Santuário de Apare-
cida do Norte (SP). A Pastoral Ope-
rária dos Estados de Sâo Paulo, Rio
de Janeiro e Minas Gerais promove-
ram esse importante evento. que
contou com a presenÇa de Dom Lu-
ciano de Almeida, Presidente da
CNBB (Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil) e do Bispo-Assis-
tente da PO, Dom Cláudio Collings.
TambÉm vieram delegações do
Espírito Santo e de Goiás.

Um dos pontos altos da Roma-
ria ocorreu durante a celebração da
tarde. Os diversos Estados ajudaram
a preparar a Liturgia, cabendo à

delegação da Baixada Fluminense,
simbolizar com a cruz do trabalha-
dor, as dificuldades da vida do
nosso povo: baixos salários, falta de
atendimento médico, de moradia,
v ítimas de acidentes de trabalho,
etc. Todos os presentes foram se

curvando ao serem anunciadas essas

dificuldades, mas, novamente ergue-
ram-se com o anúncio dos sinais
que trazem vida ao trabalhador: sua
organização em sindicatos, associa-

ções de moradores, Comunidades
de Base, Grupos de Base.

RIO GRANDE DO NORTE
(Mossoró) - TamkÉm no dia 7 de
setembro, em Mossoró, distante cer-
ca de 450 km de Natal. 1.300 pes-

soas animaram a 1.a Romaria do
Trabalhador realizada no Estado.
Foi um verdadeiro teste para os gru-
pos de base da região, que puderam
avaliar sua caminhada. A cidade de
Mossoró foi escolhida por causa
do Santuário de Santa Luzia.

Dom José Freire, Bispo de
Mossor:ó, presidiu a celebração de
encerramento da Romaria, organi-
zada pela Pastoral Operária do Rio
Grande do Norte, com o apoio da
Pastoral de Juventude do Meio Po-
pular (PJMP) e do Serviço de Assis-
tência Rural. Na parte da manhã, os

romeiros assistiram a diversas apre-
sentaçôes de teâtro e música.

FespoÍÉá\,el: Artur Messlas (MT II
iÃ Dá/âd- n-í rr^t- cr-- I

NACIONAL DA PASTORAL OPE.,

Elênâ M. Rêz€nde

Â.sffirr. lmrl - ilGzS 3-0
íPaÍtlcloante de Gruoo de-Ba!íeIÀscldurr dc ADd{o - ilCzú
Envle sra conflbulcão Dale:
SECRETARI.ADO NÁCIOiIAL DA
RAL OPERARIA

]ÜÍISSA GAMPAIIHA FI ]ÜAiIGEIRA
A auto-sustentação finan-

ceira é, sem dúvida, um im-
portante pilar para todos os
trabalhadores que lutam por
sua autonomia pol ítica. Entre
as iniciativas propostas pela 7.a
Assembléia Nacional da Pasto-
ral Operária, está a organiza-
ção e promoção de uma rifa.
cuja execução foi feita este
ano.

O resuítado dessa inicia-
tiva já é conhecido:

- Confeccionamc 40.000 ta-
lões e vendemos a NCzg 2,00
cada.

- ARRECADAMOS: NCz$....
20.000 (vinte mil cruzados),
sendo que 50 por cento desse
valor coube a PO-Nacional e 50
por cento às outras instâncias
da Pastoral (regionais. estadual,
diocesana e grupos de base).

- DESTINO DO LUCRO:Tira-
das as despesas com o prêmio
(só os US$ 500 dólares turis-
mo, já que a passagem a Roma
foi ofertada -a PO), o restante
será aplicado em nosso "Fundo
de Auto- Financiamento".

- SORTEIO: A decisâo era de
valerem todos. os números da
extração da Loteria Federal do
dia 30 de setembro, isto é, do
1.o ao 10.o prêmio.

_ GANHADOR DA RIFA: A
passagem a Boma saiu para o
bilhete n.o 00620. correspon-
dente ao 3.o prêmio da Lote-
ria. O 1.o número da extração
nâo havia sido confeccionado e
o 2.o número nâo havia sido
vendido.

O bilhete sorteado foi
comprado pela mineira de Ace-

sita (Vale do Aço), Marilda Ro
cha, 45 anos, solteira, gue tra-
balha como servente. Marilda é
arrimo de família e faz parte

o. da Comunidade Eclesial de
Base (CEBs). Ela não pretende
ir a Roma, e sim vender a pas-
sagem.

Parabéns a nossa compa-
nheira, que tâo merecidamente
foi sorteada. Ficamos dupla-
mente satisfeitos. porque de
forma solidária, atingimos o
objetivo de nossa Campanha
Financei ra.

A. todos que ajudaram,
nossa gratidão. '

Equipe de Finanças
da PO-Nacional

Pastoral Missionâria
a serviço do Reino

Há quase 500 anos, inicia-
va-se à evangelização da Amé-
rica. O espírito missionário im-
plantou a cruz de Cristo no
nosso continente. A Evangeli-
zação do Mundo Novo se deu
no afâ da proposta evangéli.
ca: "lde por todo o mundo e

ensinai o Evangelho" (Mt. 28,
19). No entanto, esta'evanS?li-
zação teve como pressuposto:
a) O caráter demoníaco que se

atribuía às religiões indígenas;
e b) A estreita vinculação da
lgreja com o Governo colonial,
que nâo apenas procurava do-
minar politicamente e transfor-
mar culturalmente os . povos
conquistados, mas tamhÉm os
explorava economicamente (cf.
Marzal, Manuel M.. O Rosto
tirdio Oe Deus, Ed. Vozes).

Hoje ainda, a igreja é mis-
sionaria. Por isso, ela constituiu
o mês de outubro como o mês
missionário, afirmando gue
evangelizar é missâo de todos.

A Pastoral Operária há
ano§, se preocupa com cer-
tas regiões brasileiras onde
estão se desenvolvendo os.

chamados "Grandes Projetos".
Essas regiões são conhecidas
entre nós como' "áreas de
missão". Classificamos como
sendo Áreas de Missâo, as

regiões onde o governo brasilei-
ro está implantando um pro-
cesso de industrialização de
grande peso, de modo a im-
pulsionar o capitalismo devas-
tador e empobrecedor. Nas re-
giôes de Manaus. Pará, Mara-

nhâo. Camaçarí, na Bahia, e

Vitória, no Espírito Santo, os
trabalhadores estão sendo ex-
plorados. sugados em sua mão-
de-obra. Há. tamLÉm, uma
grande devastação ecol ógica.

Ora, todo o campo de ação
da PO, em si é campo missio-
nário. O mundo do trabalho se

constituiu num vasto e comple-
xo espaço missionário; isto,
nâo porque os operários se

afastatam da igreja e a ela pre-
cisam se converter, mas porque
a classe trabalhadora precisa,
exercendo o envio missionário
ordenado por Cristo, denunciar
com veemência o sistema social
e pol ítico, explorador e empo-
brecedor, injusto e agressivo ao
próprio Evangelho.

Nâo se trata mais de levar
o Evangelho ."ad gentes", isto
é, aos gentios, aos pagãos, aos
ignorantes da mensagem cristã,
mas anunciar o Evangelho da
Libertação aos evangelizados
na opressâo. Trata-se de anun-
ciar que o empobrecimento
a que o operariado está sub-
metido afronta as propostas do
REINO de Jesus; retarda a che-
gada desse mesmo Reino, pois

os filhos {cidadâos) desse Rei-
no estão sendo mortos, muti-
lados. silenciados e prostituÊ
dos nas condições subhumanas
de vida. O poder econômico
ora estabelecido, dizendo-se
portador do Cristianismo, man-
tém irmãos sob a opressão de
outros irmãos.

Ao vermos as luzes da in-
dustrialização aclarar regiôes
enormes com promessas de
progresso e bem-estar, cai, tam-
bém, sobre massas enormes de
trabalhadores e suas famílias as

trevas de uma ordem social,
pol ítica e econômica que os
deixam alienados, mais em-
pobrecidos, violentados e à

margem do progresso, da par-
ticipação e decisão de seu fu-
turo.

Por isso, a PO deve anun-
ciEr a Boa Nova de que os tra-
balhadores brasileiros têm um
projeto político de libertação.
no qual se realiza o "Magnifi-
cat": "Derrubou os poderosos
de seus tronos e fez sentar os
pobres. Encheu de bens os fa-
mintos e aos i.icos despediu de
mãos vazias". (Lc. 1.52-53).

Iteln Elena
e. Bimardo
A. GÍüÀ
:ão Neclonel



CUIDADO, NÃO VOTE ERHADO

Faltam apenas poucos dias
Pra tão esperada eleição
Ouando o povo vai às urnas
Em busca de solução
Tirando fora o Sarney
Agora, dentro da lei
Talvez mude a situação.

Ho.ie, o povo brasileiro
Sofre dificuldade
Tanto os que moram na roÇa

ou aquele da cidade
Tem gente passando Íome
Criança, mulher e homem
Pessoas de toda idade.

Vivemos em um País
De riqueza concentrada

Por isso alguns têm de tudo
E outros vivem sem nada
lmplorando casa e pão
Saúde e educação
E terra pra ser plantada.

Nossos últimos presidentes
Nâo saíam do estrangeiro
Fazendo seus "cambalachos"
Pra conseguir mais dinheiro,
Oue nâo foi bem aplicado
Hoje, o povo endividado
Vive nesse cativeiro

Apesar de tudo isso
O Brasil ainda tem jeito
Basta eleger um líder
Oue saiba impor respeito
E valorize nossa gente
Oue luta diariamente
Pra conquistar seu direito.

Empresários e fazendeiros
Apóiam o Collor de Mello
Pois têm certeza que ele
Vai defender seu castelo
Se o povo se iludir
E chegar a "colorir'
Um dia vai comer farelo.

Eleger um Presidente
Oue seja do nosso lado
É tareÍa importante
De um povo conscientizado
Por isso. caro leitor'
Pense antes, por favor,
CUIDADO, NÃO VOTE ERRADO.

Valmir Martins de Assis
Miranda-MS

A Dívida Externa do
Brasil é como aquela histó-
ria do gato e o macaco. O
macaco vai dizendo pro ga-
to onde estão as castanhas
mais gordas, e o gato vai
queimando a pata para ti-
rar as castanhas de cima
da brasa. Ouem é que co-
me as castanhas?

O macaco brasileiro é
pior ainda. Ele pediu uma
porção de castanhas em-
prestadas no exterior. Os
bancos dos Estados Uni-
dos da Europa e do Ja-
pão nos emprestaram' a
castanha, nos temos que
Íazer a castanha cozinhar
e devolver. Ouem garante a
história é o macaco. Este
macacoéo Governo.Ele
pede dinheiro emprestado.
ou garante a dívida que os
industriais e grandes pro-
dutores. tomaram junto
aos bancos estrangeiros.

Aqui no Brasil. o Go-
verno dá um jeito de tirar
dinheiro do povo: aumenta
os impostos, arrocha os sa-
lários, inventa jeito de tirar
o dinheiro do bolso através
de loterias. cadernetas de
poupança e impostos. Mes-

mo assim, o dinhéi-ro é

D'ívida Externa :

opressão aos mais pobres

'rabalhadores
Nem mesmo a polícia tem

úvidas do envolvimento de
essoas ligadas a UDR (Uniâo
lem-ocrática Ruralista) do Espi
ito Santo na morte de Paulo Da-
nião Tristão, o "Purinha", mem-
ro da Pastoral Operária, em Li-
hares (ES). "Purinha" foi as-
rsinado no dia 19 de junho,
orn oito tiros, poucos dias de-
ois de ter participado de uma
anfletagem na cidade, contra
violência cometida pela UDR

os trabalhadores rurais sem-ter-
N.

"Calaram uma voz que co-
Eçava a ressoar como alerta,
ara que outros companheiros
iessem tomar conhecimento dorlor que cada ser humano
m". afirma o Diretório eln P:r.

tido dos Trabalhadores (PT)
onde Purinha ocupava as funções
de Tesoureiro Sua morte mobi-
lizou diversas entidades do Esta-
do. que passaram a denunciar
vários casos de violência no nor-

morrem e sofrem ameaças no
te do Espírito Santo. Um mês
depois de Paulo Damião tam-
bém Íoi morto Verino Sossai li-
gado aos Sindicatos dos Traba-
lhadores Rurais.

. Nos dias 29 de setembro e 6
de outubro ocorreram manifes-

pouco. Então ele promete
aos .brasiieiros que vai pa-
gar Juros altos, na poupan-
ça, nas aplicações em ban-
cos, onde o dinheiro ren-
de.

É isto que aumenta a
inflação: em vez de produ-
ztr nqueza, o Governo
imprime dinheiro para po-
der fazer este joguinho'de
emprestar e recolher. As-
sim, o Estado brasileiro se
torna a garantia de que a
dívida, mesmo de paiticu-
lares, vai ser paga, às custas
do povo.

O Brasil é um dos paí-
ses mais ricos do mundo.
Mas na América Latina, sóo Peru tem salários mais
baixos, sistema de saúde
mais avacalhado e educa-
ção mais estragada. A nos-
sa riqueza é transformada
em dinheiro e fica toda
nas mãos dos mais iicos,
que ajudam o Governo a
mandar dinheiro para fora.
._. A Dívida Externa sig-

nifica isto: os brasileiros
mais ricos levam o Estado
a arrancar dinheiro do po-
vo, e o Governo manda es-

ro dos pobres da América
Latina para os ricos da Eu-
ropa, Estados Unidos e Ja-
pâo. Dinheiro dos pobres
que vivem nos países po-
bres, que vai pros ricos dos
países mais ricos.

Fazem o povo produ-
zir, transformam a riqueza
em dinheiro para os ami-
gos d9 fora, e se enrique-
cem. Enquanto isto o povo
trabalha para produzir,
empresta dinheiro ao Go-
verno vive sem comida,
sem saúde nem educacão.
Mas cresce o medo dos que
nâo têm medo dos leões
nem das metralhadoras.
Abrem os olhos e exigem
que seja respeitado e ado-
rado o Deus da vida,
Deus Jahvé, o Deus de Je-
sus Cristo, o Deus que ven-
ce a morte, e caminha ao
nosso lado,

Pe. Rogério l. de Almeida
Cunha
São João del Rei -Minas Gerais

f spírito Santo
tações de protestos contra a vio-
lência organizada. foram feitos
jejuns, vigílias. caminhadas e ora-
ções. Nos dias 11 e 12 deste mês,
o Comitê Ecumênico em Defesa
da Vida. promoveu um jejum de
48 horas na principal prâça do
centro de Vitória.

Os assassinos de "Purinha"
estão soltos e nenhuma provi-
dência concreta foi tomada pe-
lo governo para punir os culpa-
dos. Há fortes indícios de que
estejam envolvidos o pistoleiro
José Sasso, que é ligdo ao Pre-
fito de Linhares. Luís Durão (se-
cretário licenciado da UDil).
Além dele, tamLÉm sâo suspei-
tos dois ex-PMs. que possuem
um envolvimento com o de-

\'



Santo Dtas: Da
nas fábricas a

Santo Dias da Silva con-
seguiu o pr:meiro emprego,
nõ indústrias da Zona Sul

da cidade de Sá'o Paulo, em

1S2. Começou na Metal Leve,

uma das maiores fábricas da

regiâo. Trabalhou lá até 1974.
Depois, por achar que não

henreria progresso se continuasse
na empresa, foi para outra
fábrica, a "Bristan", onde ficou
até ser demitido Por causa de

sra ParticiPação na camPar';ha

salarial de 1972.
Semanas depois, Santo con-

seguiria emprego na "Brundew".
Em 74, foi rnandado embora,
por sua participação na campa-
nha salarial. A essas alturas. San-

o Dias já era um ativista sindi-
cal. Em 74 mesmo, empregou-se
na 'MWM.". A empresa logo
ficou sabendo de sua atividade
no movimento operário e o
despediu. Santo havia sido "de-
dado".

De 75 a 77 voltou a tra-
belhar na "Metal Leve" Nesse

período participa ativamente na

oposiçâo metalúrgícã de Sâo

Paulo. Esse movimento estava

desenvolvendo um trabalho iun-
to aos trabalhadores, e Santo
era uma das peças-chave do
desencadeamento do processo de

definição do programa e registro
ê chapa da oposição metalúrgi-
ca.

Em 78, trabalhava no Alfa.
Neste mesmo ano é mandado
embora por ter sido membro da
ctrapa de oposiçâo na eleição
sindical metalúrgica daquele ano.
EM 79, Santo consegue em-
pregar-se na "Filtros Mann".

Nessa época da vida sin-
dical brasileira, o movimen-
to operário viveu de militantes
convictos da necessidade do
lento trabalho de base. Aquele
"trabalho de formiga", de leva e
traz, de longa maturaÇão. Santo
Dias da Silva foi ativo parti-
cipante neste período. A chapa
de oposição metalúrgica de 78,
Íoi encabeçada por Anísio Batis-
ta de Oliveira, um dos fundado-
res da Pastoral Operária, e teve
Santo Dias como Vice.

Em nove anos, Santo traba-
lhou em seis fábricas e de todas
foi despedido por perseguição
pol ítica. Como ele, ainda hoje.
muitos enfrentam a mesma sina.
Mas mesmo diante dessa realida-
de, o metalúrgico de Terra
Roxa, interior de Sâo Paulo,
continuou "botando té" no
trabalho de base, no conta-
to pessoal, nas visitas de fins-de-

dos, ou nem tanto, no movimen-
to operário.

Era uma exigência da cate-
goria a mobilização para à luta
em busca de melhores condições
de vida. Muitos dos dias de 79
foram gastos no trabalho cansa-

tivo e lento de costurar alianças
baseadas em convicções firmes
vindas das lutas. Derrotar os
pelegos. por exemplo.

O dissÍdio coletivo da cate-
goria caiu, em 1979, no dia 1.o
de novembro. As assembléias
foram tumultuadas e violentas.
A oposição era barrada de todas
as forma de qualquer ação mais
organizada que pudesse arrancar
das mãos dos pelegos a direção e

decisâo dessas assembléias. Con-
fiante em seu trabalho, a oposi-

ção convocou a categoria meta-
lúrgica para à greve. Santo
estava na equipe do coman'
do de greve, participando dos pi-
quetes.

No dia 30 de outubro, or-
ganizou os piequetes Para o
turno da manhâ. À tarde foi
escalado para o piquete do turno
das 14 horas. no portão da

fábrica Silvânia. Às t+tr3O, San-

to era ferido por uma bala
assassina disparada por um sol-
dado da Pol ícia Militar.

Santo morreu, mas o movi-
mento sindical não arredou o pé

e continuou lutando por sindi-
catos livres e autônomos, e por
uma Central Sindical gue fosse
dos trabalhadore,s. Santo vivel

II

em 30 de Outubro

persegurçao Pelo nosso
sua morte trabalho,

fermentarnos para
partilhar a vida."

Uma das reflexôes mais
lindas e sérias que já vimos em
todo o nosso tempo de militân-
cia. tem sido o processo de dis-
cussão desencadeado dentro da
Pastoral Operária, a cerca do
trabalho de base. No Seminário
sobre os Grupos de Base, reali-
zado nos dias 15, 16 e 17 de se-
tembro, em Jaraguá (SP), pude-
mos constatar o amadurecimen-
to alcançado em nossas refle-
xões, através dos relatos das
diferentes práticas, de como vem
funcionando a vida da PO nas
bases.

Conseguimos focalizar três
agrupamentos de dificuldades:

1.a) - A falta de maior
clareza e discernimento, quanto:

o Aos objetivos dos Gru-
pos de Base da PO. Oual o papel
que desempenham e onde quere-
mos chegar com eles?

o Como melhor caracteri-
zar os memb,ros da PO? O que
nos identifica como P e como O?

o Oual o grau de importân-
cia que os Grupos de Base ocu-
pam na vida da P0-Nacional?

2.ol - Efetivo acompa-
nhamento aos Grupos de Base.

e aos diferentes níveis de enga-
jamento e caminhadas: inician-
tes, militantes direção.

o A vida afetiva (pessoal.
familiar, gnupal). Desafio de fa-
zer brotar seres humano novos.

, Como abastecer nossa
mística revolucionária e especí
fica como PO.

, 3.o) - Ausência de um
Plano de Formação e Capacita-

ção, que atenda as necessidades
dos serviços de animação, coor-
denação e acompanhamento aos
Grupos de Base.

t Avançarmos mais, na
melhor apropriação de nossa me-
todologia como ferramente es-
sencial para o nosso trabalho,

,críando constância e consistên-
cia.

Tudo isso, aprofundamos
iluminados pela palavra do Deus
da Bíblia, que no6 ensina com
exemplos de vida, como prati-
carm6 a pedagogia-libertadora.
Nela o nosso Deus-trabalhador
escandaliza falsos sacerdotes e

todos que dominam pessoas pa-
ra acumular riquezas.

Por quê esta história con-
firma e afirma, que a chave da
evançlização esú presente na
libertação, na autonomia, na de-
mocraciá, na igualdade? Para
que o§ . empobrecidos-trabalha-
dores restituam o Ano da Gra-

ça, onde haverá fraternidade e

dignidade humana.

Este pavor aumenta mais,
quando estes, que sâo tratados
como coisa, mercadoria bara-
ra, se descobrem como çnte,
como criadores, como respon-
sáveis de sua própria história.
E por esta ação/razão se tornam
companheiros de Deus, no ato
de criação do trabalho.

E a medida que noc for-
mos capazes de nos reêonciliar
com a sinceridade, com a soli-
dariedade, com a dignidade en-
tre os homens e mulheres, aca-
bando com o divórcio decretado
pela divisão desigual do trabalho.
Seremos, então. exemplos feli-
zes, porque viveremos a coerên-
cia do amor pol ítico que escan-
dalizará alguns e contagiará mi-
lhares e milhares que buscam es-
u felicidade e humanidade.

Elena Resmde e Haroldo (omes
Co o r denaç lío Nac io nal da
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A eteição para Presidente da República está aÍ. Em

breve, todos nós, o povo todo,vamosvotar. Há30anos
que muítos esperavam esse momento. Foi preciso muíta
luta e paciência para chegarmos até ele.

É um momento importante para o povo, para os

trabalhadores, para a Democracia e à iustiça no país. A
esperanÇa está presente e a nossa expectativa também.
Será que vamos saír mesmo da ditadura militar e da tran-
siÇão autorítária e conseruadora? Será que esta eleição
vai reverter mesmo, ou ao contrário, manter e confirmar
uma síwqão de vida, que não é boa, para os trabalhado-
res e suas famílías!

Nos, trabalhadores, queremos,e por isso lutamos,
ser reconh*ídos como GENTE, gente orgulhosa do seu

trabalho, e não apenas como máquínas; como força bra-

çal, sem valor. Aueremas que o fruto do nosso trabalho
não nos seia roubado, e gue os salários permitam, a nós
e.as nossas famílias, viver como gente dÍgna.

Aueremos que o povo trabalhador tenha a líberda'
de de se organizar, de reivindicar e lutar para conquístar
sempre seus direitos. Pensamos que os trabalhadores têm
o direito de particípar e negocíar e não de ficar sempre
excluídos, trabalhando para os interesses de uma mino-
ria que domina.

A nós trabalhadores, cidaciãos do Brasil, dói e causa
ranolta ver o nosso país, cuja riqueza produzimos, entre-
gue nas mãos de poucos que concentram todo o poder
político, econômico e cultural, e estão alíados aos ínte'
resses internacionais. Enquanto isso, o povo trabalhador
é tratado como se fosse nada, ficando excluído das gran-

cieS decisões que marcam a nossa vída presente e futura.
Os camponeses violentados e assassinados; os ho'

mens, mulheres e crianças famintos, perambulando nas

cidades, largados e buscando um trabalho; os menores
marginalizados e abandonados, são nossos companheiros
e companheiras, nossos filhos e filhas.

Como cristãos, nós trabalhadores da pASTORAL
OPERÁRlA, sentimos o compromisso, fundamenbdo
no Evangelho, de buscar o que interessa à vida do povo
trabalhador.

H oje, mais do que nunca, com o nosso compromís-
so militante, queremas ajudar aos /rossos companheiros
e companheiras de trabalho, ao povo todo, perceber a
importância do momenta eleitoral. Oueremos mostrar
que o que está em jogo é o nosso futuro, a nossa própria
vida e que não podemos nos deixar enganar de novo, pe-
las publicidades, pelas pramessas e discursos de bonzi-
nhos e pelos enfeites eleitorais.

Lutamos para que cada trabalhador, chegue a ter
um voto responsável e consciente, reconhffendo cla-
ramente quem é o candidato e o seu partido, o que fez
no passado, gual foí o seu compromisso real para com o
povo? Auem o apóia hoie? Qual o seu Programa concre-
to? E qual a sua lig*ão com as organizqões dos tra-
balhadores, as mais autênticas, combativas e dernocrá-
ticas?

Sabemos que esta tuta é diftbil e longa, pois as
armas da combate são desiguais. Mas acreditamos e con-
fiamos na caoacidade do povo trabalhador, de erguer a
cabua e conquistar nossos direitos e dignidade.

Oualquer que seja o rerultado dessa eleição, vale
participar. A luta por justiça e fraternidade não termina
com uma etapa eleitoral, por mais importante que seia,
mas é um processo contínuo, nunca aabado !

Pastoral Operária Nacional
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não érlédo muro.
'Trabalhadores,

sem eles, cidade alguma seria construída,
, :.nêtn algwém a habítaria ou.por ela circularia.

São e/es e elas que sustentamhontÍnuam a crixão
deste mundo.

E.sua orqão'está no exercício e dígnidade do traba-
lho"

, EclesiástÍco 58, J6-59

"... O inimigo só tem drcura nos tábios, mas no seu cora-
ção maquina jogar-te no abismo. O ínimígo tem lágrimas
nos olhos, mas, se tÍver ocasião o teu sangue não o salva-
rá. "

Eclesiástico I 2, 16-'l I

' "... Já nã'o construirão para que o outro habite a sua casa.'-' 
''Nào plantarão para que o outro coma o fruto, pois a dura-

,,n
ção do meu povo será como os dias de uma áruore, os meus
eleitos consumirão eles mesmos o fruto do trabalho das
suas mãos. Não se fatigarão ínutilmente, nem gerarão filhos

u ' :"' 'pâtâ a' de§grqa, porque constifr.t irão a rqa dos benditos de
Jahvé"

Profeta lsaías

oue bem em comum a panela de barro im ioÀ o'irtiii-
';2,!1 :f; {::,':': :; y:: tri J: :,í, :/ : 1', " 

u *', n o r i c o c o.

: : Se és útil para ele, o comerás vÍvo, se não tiveres maís
recursos, velho, doente, aposentado, o abandonará no lado.

O rico, o humilhará com seas banquetes luxuosos e:'f r-"" ' . : i' : convídarávocêatambémseprostituírpelodinheíroetrai-
ção. Por fím irá rir de ti, por ter enganado sua gente.

... Por isso o que pode haver em comum entre o lobo
e o cordeiro? Aue paz pode haver entre o rico e o pohre?"

Profeta lsaÍas
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iIESTE ilÚMEBO
Este número do Boletim Na-

cional da Pastoral Operária traz o
enérgico e necessiirio pranuncia-
mento da lgreja (CNBB) sobre
a coniuntura rconômica, polfti-
ca e social do país. A lgreja cta-
ma mais uma vez por justiça e
propõe às bases para superação
da crise: participação responsá-
vel de todos os segmentos da so-
cidade, fundamentos éticos, res-
peito à Constituição.

Outro artigo denuncia a mani-
pulação orquestrada entre gover-
no e empresárias, com o apoio
dos meios de comunicação de
massa, para fazer da CUT o "Bo-
de expiatório" dos fracasbos da
Polítíca Econômica.

Na página há um relato so-
bre o Seminário Nacional de
Grandes Projetos, organizado pe-
lo setor de Pastoral Social da
CNBB. Esses empreendimentos
são responsáveis pela degradação
da vida humana e do meio ambi-
ente em vários Bontas do ter-
ritórío brasileiro.

A importância das eleições de
3 de outubro é analisada par
Dom José Rodrigues de Souza,
bispo de Juazeiro (BA), que fa-
la de dois projetos políticos dis-
tintas: un que apresenta os in-
teresses da imensa massa de opri"
midos, e que por isso mestno,
luta por transformações pro-
fundas; e outro, ÍdentÍficado cóm
a minoria de privilegiados, que
propõe uma modernização con-
servadora da ordem social.

Na última página, Rosa Maria
da PO do Rio, relata um pouco
sobre como foi a §. Romaria
do Trabalhadar, realizada no dia
7 de setembro, em Aparecida do
Norte (SP). Já Dito .e Tião, am-
bos da Coordenaçãa Nacional da
PO, definem sob a forma de ver-
so.decordel "O que é trabalho".

Íl ATEHTI DA G]ÚBB
Em nota oficial divulgada no inÉ

cio do mês, a CNBB (êonferência
Nacional dos Bispos do Brasil), atra-
vés do seu Conselho permanente.
reafirmou a necessídade de se aten:
der às exigências éticas formuladas
pela entídade, por ocasião de sua 27a.
Assembléía Geral. Segundo os bíspos
a opçâo evangélica pelos pobres im-
pele-os a expressarem angústias e es-
peranças no seguimento de Jesus
Cristo. Os príncipais pontos do pro-
nunciamento da CNBB sobre a ôon-
juntura Social são os seguintes:
. "É louvávet o esfo'rço realizado
(pelo governo) de combate à infla-
ção ressaltando-se a busca do eouí!í-
brio orçamentário. Não é ética-
mente aceitável, porém, que o peso
cara;ustamente sobre àqueles a quem
a inflação mais prejudicou.

São inaceitáveis os parcos salários
pagos à maioria dos trabalhadores
brasileiros, e rnais aceitável ainda é
uma política econômica recessiva
que provoque um maior achatamen-
to salarial e o desemprego rnaciço.
Também é inaceitável ab espírito
cristão do nosso povo o projeto de
se liberar o comércio aos domíngos.

Não há possíbilidade'de umã ver-
dadeira democracia enquanto não se
realizar uma política agiícola que ga-
ranta 

. a permanência do pequeno
agricultor no campo, bem'coino a
execuçâo- de uma reforma agrária
justa. e eÍicaz sem esquecer a adéqua-
da dístribuíção do solo urbano.

E também indisoensável oue se as-

Preocupa-nos a queda da qualida.
de de vida do povo que se manifesta
especialmente na fome e nas'pés,
simas condições de saúde.

Apesar das falhas do nosso Poder
Legislativô, especialmente sua omis-
são em elaborar as Leis Complemen-
tares, não é admissÍvel que se atrope-
le a ordem constítucional da auto-
nomia dos Poderes do Estado ,me-
diante o uso abusivo de medidas pro-
visórias. Elas devem ser exceção e
não meios ordinários de governar.

Lamentamos o pouco espaço dei-
xado à particípação do Congresso,
partidos políticos, sindicatos, as-
sociações de bairro e demais orga-
nizações da sociedade civil. É preciso
unn amplo entendimento político pa-
ra fazer face à grave crise do país.
Resolver essa crise é tarefa de toda a
sociedade e não apenas do Governo.
Dispensar essa participação seria um
desserviço à Nação.

Apesar de todas estas dificulda-
des, reafírmamos nossa esperança no
futuro do país. O Brasil tem condi-
ções para superar a crise atual. Con-
fiamos na reação sadia do povo, par-
ticipando nas organizações popula-
res. lemos agora, nas eleições de ou-
tubro, graças a um voto livre e cons-
cíente, a possibilidade de reforçar
a democratização das instituiçôes. Só
çom a corresponsabilidade de todos
os segmentos da sociedade e fun-
damentos em princÍpios éticos, nas
nf.irirtâc r{a nncca í^anc+i+, . i^ã^ ^^I^
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iIESTE ilÚMERO
Este número do tsoletim Na-

cional da Pastoral Operária traz o
enérgico e necessário pronuncia-
mento da lgreja (CNBB) sobre
a coniuntura rconômica, políti-
ca e social do país. A lgreja cta-
ma mais uma vez por justiça e
propõe âs óases para superação
da. crise: participação ráspoitsá-
vel de todos os segmentos da so-
cidade, fundamenitos éticos, res-
peito à Constiiuição.

Outro artigo denuncía a mani-
pulação orquestrada entre gover-
no e empresário§, com o apoio
dos meios de comunicqão de
massa, para fazer da CUT o "Bo-
de expiatório" dos fracassos da
Política Econômica.

Na piígina há um relato so-
bre o Seminário Nacional de
Çrandes Proietos, organizado pe-
lo setor de Pastaral Sociat- da
CNBB. Esses empreendimentos
são responsáveis pela degradação
da vida humana e do meio ambi-
ente em vários pontas do ter-
ritório brasileiro.
_ A importância das eleições de3 de outubro é analisada por
Dom José Rodrigues de Soúza,
bispo de Juazeiro (BA), que fa-
la de dois projetos políticos dis-
tintos: um que apresenta os in-
teresses da imensa massa de opri-
midos, e que por isso mesmo,
luta por transformações pro-
fundas; e outro, identificado côm
a minoria de privilegiados, que
prapõe uma modernização con-
servadora da ordem social.

Na última página, Rosa Maria
da PO do Rio, relata am pouco
sobre como foi a §. Romaria
do Trabalhadar, realizada no dia
7 de setembro, em Aparecida do
Norte (SP). Já Dito e Tião, am-
bos da Coordenação Nacioiat da
PO, definem sob a forma de ver-
so deeordel "O que é trabalho".

Preocupa-nos a queda da qualida-
de de vida do povo que se manifesta
especialmgnte na fome e nas" pés.
simas condições de saúde.

Apesar das falhas do nosso Poder:
Legislativô, especialrnente sua omis-
são em elaborar as Leis Complemen-
tares, não é admissível que seatrope-
le a ordem constitucional da auto-
nomia dos Poderes do Estado ,me-
diante o uso abusivo de medídas pro-
visórias. Elas devem ser exceção e
não meios ordinários de governar.

Lamentamos o pouco espaço dei-
xado à participaÇão do Congresso,
partidos polítícos, sindicatos, as-
socíações de bairro e demais orga-
nizações da sociedade civil. É preciso
um,amplo entendimento pol ítico pa-
ra Íazer face à grave crise do país.
Resolver essa crise é tarefa de toda a
sociedade e não apenas do Governo.
Dispensar essa participaçâo seria unl
desserviço à Naçâo.

Apesar de todas estas dificulda-
des, reafirmamos nossa esDeranca no
futuro do país. O Brasíl tem cbndi-
ções para superar a críse atual. Con-
fiamos na reação sadia do povo, par-
ticipando nas organizações popula-
res. lemos agora, nas eleições de ou_
tubro, graças a um voto livre e cons-
ciente, a possibilidade de reforçar
a democratização das instítuiçOes. Só
com a corresponsabilidade de todos
os segmentos da sociedade e fun-
damentos em princípios éticos, nas
normas da nossa Constituição, pode-
remos amadurecer um projeto para o
nosso país onde a vida não seja pri-
vilégio de poucos"

Íl ATEHTI Il[ G]ÚBB
Em nota oficíal divulqada no iní_

cio do mês, a CNBB (-Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil), atra-
vés do seu Conselho permanente,
reafirmou a necessídade de se ateÀl
der às exigências éticas formuladas
pela entidade, por ocasião de sua 2iã.
Assembléía Geral. Segundo os bisoos
a opção evangélica pelos pobres im-
pele-os a expressarem angústias e es-
peranças no seguimento de Jesus
Cristo. Os principais pontos do oro-
nuncíamento da CNBB sobre a óon_
juqlgra Social são os seguintes:
. "É louvável o esfo-rço realizado
(pelo governol de combate à infÉ-
çâo ressaltando-se a busca do equilÊ
brío orçamentário. Não é ótica_
mente aceitável, porém, que o peso
cara Justamente sobre àqueles a ouem
a inflação maís prejudícou.

São inaceitáúeis os parcos salários
pagos à maioria dos trabalhadores
brasileiros, e mais aceítávêl ainda é
uma polítíca econômica recessiva
que provoque um maior achatamen-
to salarial e o desemprego maciÇo.
Também é inaceitávdl aã espírito
cris.tão do nosso povo o projeio de
se liberar o comércio aos dômínoos.

Não há possibilidade'de umã ver-
dadeira democraeia enquanto não se
reallzar uma política agiícola que ga_
ranJa . a permanência do pe(ueno
agricultor no campo, bem'coino ã
execução- de uma reforma agrária
justa e eÍicaz sem esquecer a adéoua-
da distribuição do solo urbano.

E também indispensável que se as-
segure a demarcação das terras ín-
dígenas e -se 

ponhâ fim ao genocídio
do povo Yanomami"
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LI]{HA 6 DEBATE ÍI§.'GRAI{DE§ PRÍ|JETÍ|S"
De 22 a 25 de agosto realizou-se

em São Paulo, o Seminário Nacional
sobre "G randes Projetos Econômícos:
Desafios Pastorais", promovido pelo
Setor Social da CNBB. O encontro
reuniu 58 agentes de pastoral, bis-
pos, sindicalistas e militantes do mo-
vimento popular para debaterem so-
bre os desafios colocados nas áreas
de implantacão e funcionamento dos
grandes projetos.

A partir da apresentação da ex-
periência dos agentes diretamente en-
volvidos em Carajás, no Pará; Tuba-
ráo, no Espírito Santo; Camaçari,
na Bahia; nas áreas de barragens do
Vale do Jequintinhonha, em Minas
Gerais; e na divisa do Rio Grande
do Sul com Santa Catarina, procu-
rou-se entender a realidade dos Gran-
des Projetos sob o ponto de vista
sócio-econômico da popu lação.

Esses grandes empreendimentos
do governo e a iniciat.iva privada,
recrutam numeroso contingente de
mão-de-obra durante o período de
implantacão, para depois deixá-lo
entregue ao desemprego e ao subem-
prego. Da mesma forma, o meio-
ambiente é devastado em nome do
"progresso". Um caso exemplar
para mostrar a ação desses projetos
pode ser encontrado no Pará. O Pro-
jeto Carajás de extracão de miná-
rios do subsolo, faz surgir cidades den-
tro de florestas sem nenhuma infra-
estrutura; invade as terras e dizima
as populações indígenas; é responsá-
vel pelo maior desmatamento já de-
tectado na floresta amazÔnica.

No Seminário teve um momento
em que foi analisada, pelo professor
\lu ísio Mercadante, a conjuntura

econômica do país a partir dos
Grandes Projetos. Participaram do
encontro as seguintes entidades: Co-
missão Pastoral da Terra (CPT),
Pastoral Operária, Servico Pastoral
dos Migrantes (SPM), Conselho Pas-
toral dos Pescadores, Conselho lndi-
ginista Missionário (ClMl), Pastoral
do Menor, Pastoral da Mulher Mar-
ginalizada, Pastoral Carcerária, Pas-
toral da Criança, Pastoral da Saúde,
Ação Cristã Rural, CERIS, lbrades,
Cáritas Brasileira, Comissão Regional
dos Atingidos por Barragens (CRAB),
Comissão Pró-Índio.

Também compareceram: D. Afon-
so Gregory, Bispo de lmperatriz do
Maranhão e responsável pelo Setor
Pastoral Social da CNBB; D. José
Elias Chaves, bispo de Camotá e Pre-
sidente do Regional Norte 2; D. Jor-
ge Marskell, bispo de ltacoatiara e
D. Angélico Bernardino Sándalo, bis-
po auxiliar de São Paulo.

PRIITCIPAIS PROJETOS

ITAIPU - Ouase concluída, a Hi-
drelétrica de ltaipu gera 12,6 milhões
de KW de energia, na divisa do Brasil
com o Paraguai. Desde o in ício da obra,
em 78, trabalham brasileiros (75%)
e paraguaios (25Y.). Hoje, são cerca
de 7.800 trabalhadores, mas já teve um
total de 40 mil. A Binacional deveria
ter custado 3 bilhões de dólares, mas
já foram gastos 20 bilhões. Provocou
a desapropriação das terras de colonos
e índios da tribo Guarani.

CALHA NORTE - Com gestão do
exército brasileiro, o Calha Norte
abrange 150 Km da fronteira norte
do país. A área atingida pelo projeto
é de 975 mil Km2 ou l4%. da Ama-
zônia Legal. Justifica-se com o argu-
mento da defesa do território contra
o ataque externo. Ameaca a existên-
cia de 60 mil índios. Curiosamente,
na área do Calha Norte, já foram con-
cedidos 587 alvarás para empresas
mineradoras, grande parte pertenden-
tes a militares.

CARAJÁS - Voltada para a extracão
de diversos tipos de minérios, ocupa
uma área equilavente a lU/o do terri-
tório brasileiro. Seu capital é 670/o na-
cional e 33/o internacional (EUA, Eu-
ropa e Japão). Causou o inchaço de
cidades e grande poluição, além do
recrutamento quase servil de trabalha-
dores.
VITÓRIA - Nesta capital concentram-
se projetos ligados a produção de pa-
pel, aco e à exporação de minério. Em
terras agricultáveis estão sendo implan-
tados milhares de pés de eucaliptos
provocando seca em 54 rios. Por causa
da poluicão da capital Capixaba 194
cr i a n cas n asce ram def o r m ad as.
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O lnforme cf 91 n.o3 (ver
reproduçâ'o ao lado) traz 30
páginas de dados estatísticos
sobre a situacão da classe tra-
balhadora brasileira, em rela-
So a salários, acidentes de
trabalho, participaÉo de mu-
lheres e de menores no mer-
cado de trabalho etc. Trata-se
de rrn importante subsídio
de preparacão para a Campa-
nha do próximo ano. Cada
Cr$ 35,00.

Pedidos deste lnforme po-
dem ser Íeitos ao:

Secretariado Nacional da
Pastoral Operária - Av. Ken-
nedy, 1861 S/11 25.O2O



sobre "G randes Projetos Econôm icos:
Desafios Pastorais", promovido pelo
Setor Social da CNBB. O encontro
reuniu 58 agentes de pastoral, bis-
pos, sindicalistas e milítantes do mo-
vimento popular para debaterem so-
bre os desafios colocados nas áreas
de implantacão e funcionamento dos
Erandes projetos.

A partir da apresentação da ex-
periência dos agentes diretamente en-
volvidos em Carajás, no Pará; Tuba-
rão, no Espírito Santo; Camaçari,
na Bahia; nas áreas de barragens do
Vale do Jequintinhonha, em Minas
Gerais; e na divisa do Rio Grande
do Sul com Santa Catarina, procu-
rou-se entender.a realidade dos Gran-
des Projetos sob o ponto de vista
sôcio-econôm ico da popu lacão.

Esses grandes empreendimentos
do governo e a iniciativa privada,
recrutam numeroso contingente de
mão-de-obra durante o período de
implantacão, para depois deixá-lo
entregue ao desemprego e ao subem-
prego. Da mesma forma, o meio-
ambiente é devastado em nome do
"progresso", Um caso exemplar
para mostrar a ação desses projetos
pode ser encontrado no Pará. O Pro-
jeto Carajás de extração de miná-
rios do subsolo, faz su rgir cidades den-
tro de florestas sem nenhuma infra-
estrutura; invade as terras e dizima
as populações indígenas; é responsá-
vel pelo maior desmatamento já de-
tectado na floresta amazônica.

No Seminário teve um momento
em que foi analisada, pelo professor
tlu ísio Mercadante, a conjuntura

econômica do país a partir dos
Grandes Projetos. Participaram do
encontro as seguintes entidades: Co-
missão Pastoral da f erra (CPT).
Pastoral Operária, Servico Pastoral
dos Migrantes (SPM), Conselho Pas-
toral dos Pescadores, Conselho lndi-
gini§ta Missionário (ClMl), Pastoral
do Menor, Pastoral da Mulher Mar-
ginalizada, Pastoral Carcerária, Pas-
toral da Criança, Pastoral da Saúde,
Ação Cristã Rural, CERIS, lbrades,
Cáritas Brasileira, Comissão Regional
dos Atingidos por Barragens (CRAB),
Comissão Pró-tndio.

Também compareceram: D. Afon-
so Gregory, Bispo de lmperatriz do
Maranhão e responsável pelo Setor
Pastoral Social da CNBB; D. José
Elias Chaves, bispo de Camotá e Pre-
sidente do Regional Norte 2; D. Jor-
ge Marskell, bispo de ltacoatiara e
D. Angélico Bernardino Sândalo, bis-
po auxiliar de São Paulo.

PRl}rclPn§ PRCUETOS

ITAIPU - Ouase concluída, a Hi-
drelétrica de ltaipu gera 12,6 milhões
de KW de energia, na divisa do Brasil
com o Paraguai. Desde o início da obra,
em 78, trabalham brasileiros (75o/o)

e paraguaios (25%). Hoje, são cerca
de 7.800 trabalhadores, mas já teve um
total de 40 mil. A Binacional deveria
ter custado 3 bilhões de dólares, mas
já foram gastos 20 bilhões. Provocou
a desapropriação das terras de colonos
e índios da tribo Guarani.

CALHA NORTE - Com gestão do
exército brasileiro, o Calha Norte
abrange 150 Km da fronteira norte
do país. A área atingida pelo projeto
e de 975 mit Km2 ou l4o/o. da Ama-
zônia Legal. Justifica-se com o argu-
mento da defesa do território contra
o ataque externo. Ameaça a existên-
cia de 60 mil índios. Curiosamente,
na área do Calha Norte, já foram con-
cedidos 587 alvarás para empresas
mineradoras, grande parte pertenden-
tes a militares.

CARAJÁS - Voltada para a extracão
de diversos tipos de minérios, ocupa
uma área equilavente a |U/o do terri-
tório brasileiro. Seu capital é 67% na-
cional e 33Yo internacional IEUA, Eu-
ropa e Japão). Causou o inchaço de
cidades e grande poluição, além do
recrutamento quase servil de trabalha-
dores.
VITÓRIA - Nesta capital concentram-
se projetos ligados a producão de pa.
pel , aco e à exporacão de minério. Em
terras agricultáveis estão sendo implan-
tados milhares de pés de eucaliptos
provocando seca em 54 rios. Por causa
da poluição da capital Capixaba lg4
cr i a n ças n asce ra m def o rmadas.
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PASTORAL OPERÁRIA

GUT UIRA"BODE ExPIATÚBIO,
Costuma-se afirmar que quando al-

go não-dá certo é por culpa de al-
guém. E a famosa figura do "bode
expiatório". No Brasil, o principal
"bode expiatório" tem sido a CUT
(Central Única dos Trabalhadores),

No governo Collor, uma vez ins-
taurada a guerra santa de combate
à inflação, sucedeu-se o uso indiscri-
minado, autoritário e excessivo de
medidas provisórias; no tiroteio des-
vairado contra a inflação, quem aca-
bou sendo atingido mortalmente foi
a massa trabalhadora que agora so-
fre com a brutal recessão: salários
arrochados e o fantasma do desem-
prego batendo à porta. A ínflacâo foi
atingida, mas já saiu da UTI e dá evi-
dentes sinais de recuperação.

Depois de ter descoberto que a in-
flacão não acabaria por decreto, o
governo resolveu convocar a socie-
dade para um entendimento nacio-
nal: o badalado pacto social. A pri-
meira tentativa ocorreu em junho.
Na oportunidade os ministros collo-
ridos (Zélia, N4agri, Bernardo Cabral)
apressadamente culparam a CUT,
acusando-a de se recusar a colaborar
para a solução dos problemas brasi-
leiros. Convém lembrar, porém, que
a central sindical não foi a responsá-
vel pelo maior arrocho salarial de to-
dos os tempos. Basta dizer que o go-
verno não incorporou a inflacão de
84,32o/o de março, f ixada pelo IBGE.

Ao verem seus saláriosdiminu írem,
muitos trabalhadores lutaram para
que isso não acontecess/.,. Vieram as
greves. As da Ford, da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN), e dos
Eletricitários serviram de argumentos
,âr'â o goV€rno, interessado em colo-

Vem aí, mais uma vez, eleicões! São
momentos importantes em nossa cam i-

nhada, pois podem contribuir para a mu-
dança ou o retrocesso da sociedade. Ain-
da está viva em nossa memória a campa-
nha eleitoral do ano passado para Presi-

dente da República, quando nós, agen-

tes de pastoral da Diocese de Juazeirc,
tomamos uma posicâo deÍinida. Era uma
situacão excepcional, que exigia de nós

uma atitude excepcional. Mais que dois
candidatos ou dois partidos, eram dois
projetos históricos de sociedade que se ser fiéis à opcão pelos pobres, nós agentes
apresentavam ao povo brasileiro, susten- de pastoral nos posicionamos do lado do
tados por duas forcas distintas. Uma, re- projeto histórico dos oprimidos. Por pe-

presentando a imensa massa dos oprimi- quena maioria, valendo-se de todos os me-

dos, avancava as "urgentes e profundas ios, até imorais, venceu o projeto cia "mo-
transÍormacões" que a lgreja há tempo dernizacâo conservadora", cujos Írutos
vem defendendo. A outra, identificada amargos já estamos colhendo. confisco
com a minoria dos privilegiados, propu- da poupanca popular, recessâo, desem-

nha a ,,modernizacão conservadora,, da prego em nassa, carestia, privatizacão
ordem social vigente. Naquele contexto, do patrimÔnio público, arrocho salarial,
o leque das opcões políticas dos cristãos demissâo indiscriminada de f uncionários
se estreitava, deixando uma úniCa opçâo públicos, etc., são o prato do dia dos bra-

legítima, cujo conteúdo fundamental era sileiros, servido com arrogáncia pelo Go-

A i-mprensa, com matêrias e
alia-se ao governo contra a

Sua missão é a de minar a CUT. Não
será surpresa para ninguém se breve-
mente surgir uma nova central sin-
dical, a partir da união das duas
CGTs e da pelega USI (União Sindi-
cal lndependente), tendo como "ca-
beça" , o Lu is Antônio Medeiros.

Finalmente. para completar o qua-
dro, assistimos ao discurso de pacto
social, provavelmente, a CUT será
culpada, também por uma eventual
falta de acordo.

A história se repete: quem resiste
a cooptacâo das elites e luta pelos
reais interesses dos trabalhadores é
transformado em vilão. Esse filrne
nós já vimos.

Uma sociedade democrática pres
supõe o pluralismo e entidades so
lidas. O combate permanente à CUT
em nada ajuda o propalado moder-
nismo do governo; ao contrário, pro-
va o quanto é arcaica, velha e ran-
corosa nossa classe dominante, mes-
mo à collorida.

César Sanson
R io de Janeiro

car a opinião pública contra as or-
ganizações dos trabalhadores.

Sutilmente os meios de comuni-
cação desencadeam diariamente ata-
ques violentos à CUT. Procura-se
sistematicamente, através de edito-
riais, artigos, manchetes, comentá-
rios, isolar a Central. De forma rai-
vosa, parcial e irresponsável o gover-
no manipulou para que o movimento
sindical aparecesse como o "bode
expiatório" de um plano que não
tem atingido seus objetivos.

O cerco não é privilégio do gover-
no, mas encontra adeptos junto ao
Judiciário. Ferindo sua autonomia, o
TST (Tribunal Superior do Trabalho)
age como "justiceiro da corte" em
matéria de política econômica. To-
das as greves julgadas pelo Tribunal
prejudicaram os trabal hadores.

O governo percebeu desde o ini
cio que a principal resistência ao seu
projeto neo-liberal, viria, sobretudo,
do movimento sindical. Não foi gra-
tuita a nomeação do truculento Ma-
gri para o Ministério do Trabalho.

GARTA PAST0RAT S0BBE AS ErEtç0ES
Nestas eleicôes - para governador, se-

nador, deputados Íederais e estaduais -
continua existindo estes dois projetos,
só que disserninados nas diversas coliga-
cões partidárias. Para nós, agentes de pas-
toral, f ica diÍícil, para não dizer impos-
sível, optar em conjunto por uma das co-
ligacões ou carrdidaturas que se apresen-
tam à opcão do povo. No entanto, nos-
so comprom isso com a constr ucâo do
Projeto de Deus, o mest-Tro dos pobres,
nos leva a conclamar os o istãos de nos-
sas comunidades e pessoas de boa vontade
para que, superando a desoenca e o desá-
nimo, participem deste processo eleitoral.
É preciso escolher candidatos cuja atua-
cão tenha demonstrado assumir de fato
o pro.jeto dos oprimidos, e impedir aque-
Ies que querem o poder para, servindo ao
projeto do Governo Collor', servirem-se
a si mesmos.

Oue estas eleicões apressem a realiza-

ção da profecia de Maria: " ... derruba do
trono os poderosos e eleva os humildes,
aos Íamintos enche de bens, e despede os
ricoa de mãos vazias." (Lc 2,52-53).



go não dá certo é por culpa de al-
guém. É a famosa figura do "bode
expiatório". No Brasil, o principal
"bode ex_piatório" tem sido a CUT
(Central Unica dos Trabalhadores).

No governo Collor, uma vez ins-
taurada a guerra santa de combate
à inf lação, sucedeu-se o uso indiscri-
minado, autoritário e excessivo de
medidas provisórias; no tiroteio des-
vairado contra a inflação, quem aca-
bou sendo atingido mortalmente foi
a massa trabalhadora que agora so-
fre com a brutal recessão: salários
arrochados e o fantasma do desem-
prego batendo à porta. A inf lacão foi
atingida, mas já saiu da UTI e dá evi-
dentes sinais de recuperação.

Depois de ter descoberto que a in-
flação não acabaria por decreto, o
governo resolveu convocar a socie-
dade para um entendimento nacio-
nal: o badalado pacto social. A pri-
meira tentativa ocorreu em junho.
Na oportunidade os ministros collo-
ridos (Zélia, N4agri, Bernardo Cabral)
apressadamente cu lparam a CUT,
acusando-a de se recusar a colaborar
para a solução dos problemas brasi-
leiros. Convém lembrar, porém, que
a central sindical não foi a responsá-
vel pelo maior arrocho salarial de to-
dos os tempos. Basta dizer que o go-
verno não incorporou a inflacão de
84,32% de março, fixada pelo IBGE.

Ao verem seus salários dim inu írem,
muitos trabalhadores lutaram para
que isso não acontecess/,,. Vieram as
greves. As da Ford, da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN), e dos
Eletricitários serviram de argumentos
,âl'â o goVêrno, interessado em colo-

car a opinião pública contra as or-
ganizacões dos trabalhadores.

Sutilmente os meios de comuni-
cacão desencadeam diariamente ata-
ques violentos à CUT. Procu ra-se
sistematicamente, através de edito-
riais, artigos, manchetes, comentá-
rios, isolar a Central. De forma rai-
vosa, parcial e irresponsável o gover-
no manipulou para que o movimento
sindical aparecesse como o "bode
expiatório" de um plano que não
tem atingido seus objetivos.

O cerco não é privilégio do gover-
no, mas encontra adeptos junto ao
Judiciário. Ferindo sua autonomia, o
TST (Tribunal Superior do Trabalho)
age como "justiceiro da corte" em
matéria de política econômica. To-
das as greves julgadas pelo Tribunal
prejudicaram os trabal hadores.

O governo percebeu desde o iní-
cio que a principal resistência ao seu
projeto neo-liberal, viria, sobretudo,
do movimento sindical. Não foi gra-
tuita a nomeação do truculento Ma-
gri para o Ministério do Trabalho.

Sua missão é a de minar a CUT. Não
será surpresa para ninguém se breve-
mente surgir uma nova central sin-
dical, a partir da união das duas
CGTs e da pelega USI (União Sindi-
cal lndependente), tendo como "ca-
beca", o Luis Antônio Medeiros.

Finalmente, para completar o qua-
dro, assistimos ao discurso de pacto
social, provavelmente, a CUT será
culpada, também por uma eventual
falta de acordo.

A história se repete: quem resiste
a cooptação das elites e luta pelos
reais interesses dos trabalhadores é
transformado em vilão. Esse filrne
nós já vimos.

Uma sociedade democrática pres-
supõe o pluralismo e entidades so-
lidas. O combate permanente à CUT
em nada ajuda o propalado moder-
nismo do governo; ao contrário, pro-
va o quanto é arcaica, velha e ran-
corosa nossa classe dominante, mes-
mo à collorida.

César Sarrson
R io de Janeiro
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A ímprensa, com matêrias e caricaturas,
alia-se ao governo contra a CUT.

CABTA PASTÍIRAT SÍ|BBE AS EI.EI-GÍIES

Vem aí, mais uma vez, eleicões! São
momentos importantes em nossa cami-
nhada, pois podem contribuir para a mu-
danca ou o retrocesso da sociedade. Ain-
da está viva em nossa memória a campa-
nha eleitoral do ano passado para Presi-

dente da República, quando nós, agen-

tes de pastoral da Diocese de Juazeirc,
tomamos uma posicão def inida. Era uma
situacâo excepcional, que exigia de nós
uma atitude excepcional. Mais que dois
candidatos ou dois partidos, eram dois
projetos históricos de sociedade que se

apresentavam ao povo brasileiro, susten-
tados por duas forcas distintas. Uma, re-
presentando a imensa massa dos oprimi-
dos, avancava as "urgentes e proÍundas
transÍormações" que a lgreja há tempo
vem defendendo. A outra, identificada
com a minoria dos privilegiados, propu-
nha a "modernizacão conservadora" da
ordem social viqente. Naquele contexto,
o leque das opcões políticas dos cristãos
se estreitava, deixando uma única opÇâo
legítima, cujo conteúdo fundamental era
ético-político (cf. Carta de 16 teólogos,
R io-de Janeiro, 01 .1 2.89) .

A luz da fé em Jesus Cristo e buscando

ser fiéis à opcâo pelos pobres, nós agentes
de pastoral nos posicionamos do lado do
projeto histórico dos oprimidos. Por pe-
quena maioria, valendo-se de todos os me-
ios, até imorais, venceu o projeto da "mo-
dernizacão conservadora", cujos Írutos
amargos já estamos colhendo. Confisco
da poupanca popular, recessâo, desem-
prego em nassa, carestia, privatizacão
do patrimônio público, arrocho salarial,
demissão indiscriminada de funcionários
públicos, etc., são o prato do dia dos bra-
sileiros, servido com arrogáncia pelo Go-
verno Collor. lnternacionaliza-se nossa
economia às custas da deterioracão da
qualidade de vida do nosso povo.

Nestas eleicões - para governador, se-

nador, deputados Íederais e estaduais -
continua existindo estes dois projetos,
só que disserninados nas diversas coliga-
cões partidárias. Para nós, agentes de pas-

toral, fica difícil, para nâo dizer impos-
sivel, optar em conjunto por uma das co-
ligacões ou candidaturas quc se apresen-
tam à opcão do povo. No entanto, nos-
so comprorrisso com a constr ucão do
Projeto de Deus, o rresmo dos pobres,
nos leva a conclamar os cristãos de nos-
sas comunidades e pessoas de boa vontade
para que, superando a descrenca e o desá-
nimo, participem deste processo eleitoral.
É preciso escolher candidatos cLrja atua-
cão tenha demonstrado assumir de fato
o projeto dos oprimidos, e impedir aque-
Ies que querem o poder para, servindo ao
projeto do Governo Collor., servirem-se
a si mesmos.

Que estas eleicões apressem a realiza-

çâo da profecia de Maria: " ... derruba do
trono os poderosos e eleva os humildes,
aos famintos enche de bens, e despede os
ricoa de mãos vazias." (Lc 2,52-53).

D. José Rodrigues de Souza C.SS.R.
Bispo Diocesano
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O OUE É TRABALHO?

Éta pergunta danada
pra poder iniciar
mexeu a cuca da gentel
Trabalho o que é?
Pra liberado e agente
logo de cara falar.

Tem resposta que é rápida
Pois é palha remoída
Talvez passada lembrança
O que mais teve sa ída
Carregada de esperança
ts que trabalho é vida.
Como a turma tá na luta
seja no campo ou na cidacle
com esperança pra mudar
para outra sociedade
Definiu sem vacilar:
Que trabalho é lutar.

Todo aquele que trabalha
Queira ele, ou queira não
O fruto do seu trabalho
Também tem seu coração
Pra quem disse, não é falho
Trabalho é construção.
Na nossa turma ter fé
É um.ponto de união
Tal qual povo de Javé
Entenderam a missão
gritaram trabalho é
criação, libertação.

Mas tem cabra
que sonha e tá acordado.
Do jeito que a coisa tá
solta de dentro o lamento
lnfelizmente trabalho
É Ígual a sofrimento.

E como nós somos povo
E com muita vaidade
Aprendemos com o povo
Trabalho é necessidade
Receita pro nosso bolo
com nova tonalidade

Trabalho é necessidade
Oue exige mudança
no campo e na cidade
Vida cheia de esperança
Pra banir todo soÍrer
Na luta a gente se lança

Então a gente martela
num prego que é fixo
Pra poder sair da cela
Trabalho é compromisso
Participando na organização
buscando a libertação.

Pra terminar a temática
um-a voz profeticamente
trabalho é dialétíca
igual a vida da gente
numa embolada f renética
envolvendo o ser vivente.
Ele liberta e escraviza
taz sofrer e Íaz gozar
I raz.a morte e tras a vida
Ere otsperta e consola
E indígno e tem dignidade
E unta eterna escola

Nesta escola se aprende
Que trabalho trai o pão
Que na vida de trabalho
Se busca à ressurreicão
Que à partilha é premissa
e que peão quer justiça.
Autores:
Benedito Clóvis (DitopR)

Com o tema "Maria, Mulher tra-
balhadora", a Pastoral Operária reali-
zou no dia 7 de seternhro, em Apa-
recida do Norte (SP), a 3a Fiomaria
do Trabalhador, que reuniu cerca de
30.000 pessoas, de diversas cidades
dos estados de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais e Espírito Santo"

Em centenas de ônribus, chegaram
homens e mulheres, jovens e crian-
Ças trazendo faixas e cartazes de de-
núncia e anúncio: "Maria, derramai
o vosso amor sobre a mulher traba-
lhadora que clama por justiça,,,
"No rosto sof rido da muiher irabattra.
dora, a marca da esperança por uma
nova sociedade", Outras, simples-
rnente, identíficavam as caravanas,
numa entusiástica e contagiante ex_
pressão de alegria e fé.

A seguír, intercalado por cantos
e palavras de ordem, ocorreu o ato
público. Representando a Basílica de
Aparecida, o Pe. Alberto, deu as
boas-vindas aos romeíros e membros
da Pastoral Operária do Brasil. De-
pois foi a vez de Chico Falma, re-
presentante da Fo, tazer o resgate
histórico das outras duas Roma-rias
e a ligacão da 34. com o tenra da
Campanha da Fraternidade deste
ano, que foi sobre a Mulher. Chico
Palma lembrou que no próximo anoa Campanha da Fraternidade será
sobre o "Trabalho" e, por isso mes-
mo, é preciso desde Íá oroanizar a
4a. Romaria do Traoaliíador.-
..Po* Angélico Sándalo, bispo au-

xiliar da Arquidiocese de São'paulo
e, a partir de 91, assistente nacional
da Pastoral Operária, disse que',Vie-
mos de longe e de muitos lugares,
corn uma certeza no coração, nós
não caminhamos sozinhos, iesus ca-
minha conosco. "!\lão tenham medo-
eu caminho com voeês". Dom An-
gélico ao pedir a união e articulação
das forcas popuiares e sindicais, no-

A última oradora do ato público
foi Lourdinha, membro da Cómissãoí-ionstituinte Municipal de Volta Re_
donda (RJ), que com muita convic-
çâo denunciou as demagogias e in-
justiças desse país. "Nó;, -mulheres,

temos que parir a verdade neste oaís:
fazendo o povc vibrar" , disse ao res-
saltar o papel importante da organiza-
ção e da conscientização polít-ica das
rnu I heres.

. t. .vr,w, . .
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até à Basílica, onde foi celebrada
missa, por Dom Celso Oueiroz, Se-
eretário Geral da CNBB, e Dom An-
gélico Sándalo"

. A Ron"raria proporcionou quatro
horas de intensa participação do po-
vo, que acredita na ressurreição e na
vida nova, através da união das for-

Depois foi feita uma caminhada

P0 PR0lut0UE BtltutfiRtfl

*";ü

"@
&+

:@

tE&

. :q ta
;,. .". :. - I

,Éi- l:

I

4:':: ,.{,

{!: +' -



Pra liberado e agente
logo de cara falar.

Tem resposta que é rápida
Pois é palha remoída
Talvez passada lembrança
O que mais teve saída
Carregada de esperança
E que trabalho é vida.
Como a turma tá na luta
seja no campo ou na cidade
com esperança pra mudar
para outra sociedade
Definiu seh vacilar:
Que trabalho é lutar.

Todo aquele que trabalha
Queira ele, ou queira não
O fruto do seu trabalho
Também tem seu coração
Pra quem disse, não é falho
Trabalho é construção.
Na nossa turma ter Íé
É um ponto de união
Tal qual povo de Javé
Entenderam a missão
gritaram trabalho é

criação, libertação.

Mas tem cabra
que sonha e tá acordado.
Do ieito que a coisa tá
solta de dentro o lamento
lnfelizmente trabalho
É igual a sof rimento.

E como nós somos povo
E com muita vaidade
Aprendemos com o povo
Trabalho é necessidade
Receita pro nosso bolo
com nova tonalidade

Trabalho é necessidade
Que exige mudança
no campo e na cidade
Vida cheia de esperança
Pra banir todo soÍrer
Na luta a gente se lança

Então a gente martela
num prego que é Íixo ' ..

Pra poder sair da cela
Trabalho é compromisso
Participando na organização
buscando a libertação.

Pra terminar a temática
uma voz profeticamente
trabalho é dialética
igual a vida da gente
numa em bolada f renética
envolvendo o ser vivente.
Ele liberta e escraviza
faz sofrer e iaz gozar
I raz a morle e tras a vída
Ele disperta e consola
É inOigno e tem dignidade
ts uma eterna escola

Com o tema "Maria, Mulher tra-
balhadora", a Pastoral Operárla reali-
zou no dia 7 de setemhro, em Apa-
recida do Norte (SP), a 34. Fiomaria
do Trabalhador, que reuniu cerca de
30.000 pessoas, de diversas cidades
dos estados de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Em centenas de ônibus, chegaram
homens e mulheres, jovens e crian-
ças trazendo faixas e cartazes de de-
núncia e anúncio: "Maria, derramai
o vosso amor sobre a mulher traba-
lhadora que clama por justiça",
"No rosto sof rido da mulher trabalha-
dora, a marca da esperança por uma
nova sociedade". Outras, simples-
mente, identif icavam as caravanas,
numa entusiástica e contagiante ex-
pressão de aiegría e fé,

A seguir, intercalado por cantos
e palavras de ordem, ocorreu o ato
público. Representando a Basílica de
Aparqcida, o Pe. Alberto, deu as
boas-vindas aos romeiros e membros
da Pastoral Operária do Brasil. De-
pois foi a vez de Chico Palma, re-
presentante da PO, tazer o resgate
histórico das outras duas Romarias
e a ligação da 34. com o tema da
Campanha da Fraternidade deste
ano, que foi sobre a Mulher. Chico
Palma lembrou que no próximo ano
a Campanha da F raternidade será
sobre o "Trabalho" e, por isso mes-
mo, é preciso desde já organizar a
44. Romaria do Traoalh'ador.-

Dom Angélico Sándalo, bispo au-
xiliar da Arquidiocese de São Faulo
e, a partir de 91, assistente nacional
da Pastoral Operária, disse que "Vie-
mos de longe e de muitos lugares,
Com uma certeza no coraÇão, nós
não caminhamos sozinhos, Jesus ca-
minha conosco. "Não tenham medo,
eu caminho com voeês". Dom An-
gélico ao pedir a união e articulação
das forças populares e sindicais, no-
vamente citou Jesus: "Vamos canni-
nhar unidos, amem-se uns aos oti-
tros".

A última oradora do ato público
foi Lourdinha, membro da Comissão
Constituinte MuniciBal de Volta Re-
donda (RJ), que com muita convic-
ção denunciou as demagogias e in-
justiças desse país. "Nós, mulheres,
temos que parir a verdade neste país;
fazendo o povo vibrar" , disse ao res-
saltar o papel importante da organiza-
ção e da conscientização política das
rnu lheres,

7*,W'
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Nesta escola se aprende
Que trabalho traz o pâo
Que na vida de trabalho
Se busca à ressurreicâo
Oue à partilha é prernissa
e que peâo quer justiça.
Autores:
Benedito clóvis (DitoPB)
Sebasrião Marçal (Tião-Sp)

Depois foi feita uma caminhada
até à BasÍlica, onde foi celebrada
missa, por Dom Celso Oueiroz, Se-
cretário Geral da CNIBB, e Donn An-
gélico Sândalo.

A Romaria proporcionou quatro
horas de intensa participação do po-
vo, que acredita na ressurreição e na
vida nova, através da uniâo das for-
ças populares, com dignidade e justi-

Rosa Maria
Rio de Janeiro
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TRABATHADÍ|R REAOE A HIPERINFTAGÃO
Um rápido balanço dos

primejros sete meses do
ano, conÍerem a 1989 s re-
corde no núme ro de greves
durante a vigência do Go-
verno Sarney. Somente em
abri I ocorrer am 479 mcví-
mentos grevistas, que al-
canÇaram 2milhõese500
mil trabalhadores. A prin-
cipal característica de to-
das essas paralisações foi
a luta pelo reajuste sala-
rial que cornpensasse as
perdas provocadas. pelo

_ crescimqnto da inf lação.

Agora, com a inevitá-
vel chegada da hiperinf la-
ção, esta luta tende a se
acirrar ainda rnais O freio

amor radical pelos pobres
e o repúdio da idolatria do
dinheiro e do poder.

Vamos indicar aqui
apenas algumas pistas
para ajudar numa escolha
pessoal e solidária.

1". No tempo da Dita-
dura Militar de que lado
estava o candidato? Ten-
tou combater o poder au-
toritário ou beneÍ iciou-se
dele? O que fez para de-
fender naquele período a
democracia e os interes-
ses do povo?

2o. No passado, o que
fez concretamente o atual
candidato? Para quem
exerceu o seu poder? Qual
reputação de honestidade
e moralidade mereceu jun-
to ao povo?

3" O que fez o partido
do candidato para o povo?
Quais são os líderes que
váo inÍluir no parlamen-
to? Quais são as pessoas
que o candidato provavel-
mente escolherá como
membros do governo?

4o. Otte coerêneia ího-

nestidade) ele manifesta
durante a sua campanha?
Será que fala o mesmo
discurso f rente a públicos
diferentes ou tenta satis-
Íazer a todos fazendo
promessas contraditó-
r ias?

50. O candidato taz
apenas promessas gerais
ou tem um programa pre-
crso, com proposições
concretas que se compro-
mete de cumprir se eleito?
E, se houver um progra-
ma, como este foi elabo-
rado: através de debates
e de uma ampla consulta
a maioria do povo?

6". Sobre quem o can-
didato pretende se apoiar
para cumprir o seu pro-
grama e as transforma-
Ções prometidas? Será
que conta apenas com o
seu próprio carisma, com
as "elites"? Ou f avorece-
rá a participação do povo
para que ele mesmo seja
o principal ator de trans-
formaçãoeosujeitodo

70 Em que medida, o
programa do candidato
vem consolidar os avan-
ços políticos e sociais da
nova Const ituição? Como,
e com ajuda de quem, ele
pretende por em prát ica os
novos direitos?

8". No passado, o que
Íez praticamente, e agora
no seu programa quais são
as medidas concretas pro-
postas para promover a
democracia defender as
liberdades individuais e
colet ívas, e f avorecer a
participação real do povo
e dos trabalhadores na vi-
da do país?

9o Enfim, no campo
econômico, como o candi-
dato pretende tratar a dí-
vida externa? Como vai
implantar a reforma agrá-
ria? Quais são as disposi-
ções concretas para res-
ponder às necessidades
básicas do povo?

Pastoral Operária
Nacional

'q>S|w
por enquanto, está sendo
ímposto pelas eleições
presidenciais. A CUT ten:
debatido amplamente com
o conjunto dos trabalha-
dores sobre as formas de
luta a seren, adotadas no
mcmento. A Greve Geral
não está totalmente des-
cartada, apesar do mo-
mento polÍtico, As catego-
rias mais organizadas e
comb at ívas, no entanto, se
organizam para a greve..É
o caso dos bancários e
metalúrg ícos de alguns
estados. As mobilizações
ccntra as perdas salariais
acentuadas, devido a hi-
perinf lação, só estão co-
meçando.

PARA IER CÍ|NSGIEIÜGIA IIÍl UÍlIÍl
A campanha eleitoral

está esquentando. Multi'
piicam-se as pesquisas.
Os meios de comunicação
social são muito podero-
sos, e assim a maioria do
povo, indeciso e desorien-
tado (senão manipulado)
vai atrás dos "nlais Íor-
tes".

"Como cidadão", náo
se pode renunciar à res-
ponsabilidade de votar
consciente e livremente,
após 29 anos de espera,
deixando-se manipular
pelas tevês e rádios.

"Como t rabalhador"
não se pode renunciar à
solidariedade nem à iden-
tif icação com a sua clas-
se, com a história de tan-
tas lutas e sacrifícios,
deixando-se seduzi r pelos
cantos enganosos da clas-
se dominante e opressora.

"Como cristáo" não se
pode renunciar aos princí-
pios e às exigências do
E vangelho: prioridade ab-
soluta do homem, da jus-
tiça e da f raternidade; o



I-

Do Arnazonas vem a reflexão sobre
Grupo de Base: "Sabernos que Grupo
de Base é como o próprio porne diz,
a base da PastoralOperária. E no grupo
de base que os companheiros se reú-
ném para conversar sobre os problernas
e as alegrias vividas no trabalho, na co-
munidade, na ÍarnÍlia, na vida. enfim.

Entendernos que o ser rnilitante náo
está deslocado do ser pessoa, ou d.o

ser gente. Muitas vezes, ern nossas prá-
ticas diárias, náo conseguimos enxergar
e respeitar essa dimensão do outro.
Conscíente ou inconscientemente, que-
rernos do companheiro apenas o que ele
pode produzir enquanto militante. Com
isso, denunciamos a exploração na so-
ciedade em que vivemos e, contra-
dhoriamente, anunciamos na prática a
exploraçáo do companheiro pelo compa-
nheiro e manternos com esse mesmo
cornpanheiro uma grande relação de po-
der.

A proposta de Íonnaçáo na PO nos
adverte disso e nos anima a nos encon-
lrarmos como pessoa, a pensarmos jun-
tos a história dos companheiros e juntos
costruinnos nossos projetos de vida.

Só vivendo esse projeto coletilo
conseguiremos ir construindo o hornem
novo e a mulher nova, para urna nova
sociedade.

(O Parafuso - Manaus - (AM)
"A cada duas horas, morre um ope-

rário, vftima de acidente de trabalho; e
a cada dois minutos cinco trabalhadores
soÍrem escoriaÇóes e rnutilaçóes duran-
te suas atividades. Esse é o país dos
mutilados, onde 90o/o dos acidentes
acontecem em Íunção da absoluta Íalta
de condições mínimas de segurança
no trabalho.

Só no ano passado, oficialmente,
cerca de 1 nrilhão de trabalhadores fo-
ram acidentados, e cinco mil perderam
a vida. O setor da construçáo civil é
onde ocorre a rnaioria dos acidentes,
na faixa dos 20% do total de ocorrên-
cias. Esses dados foram divulgados pela
ministra Dorothéa Werneck.

(PO lnforma - São Paulo)
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seguir o lleus da História
Nâo é de se estranhar que um povo mi-

grante tenha as romarias como uma genuína'
expressão religiosa. Elas sâo mais do que me-
ro devocionismo. Expressam anseios profun-
dos de voltar ao Deus que se fez estrada e

companheiro.
Romaria implica em desinstalação, sair

de si, romper com tudo o que nos amarra e
por o pé na estrada. Coragem de deixar o ve-
lho e caminhar em direção ao novo, ainda in-
certo. ..

A primeira romaria da qual a Bíblia nos
dá notícia é a de Abraâo. E o próprio Deus
que o convida a sair de sua terra, de sua "pa-
rentaia" para uma terra desconhecida (Gn
12,11.

Mas a grande romaria bíblica, motiva-
çâo {epois para milhares de outras romarias,
é o Exodo, a libertação do povo hebreu da
escravidâo do Egito, contada, cantada e cele-
brada centenas de anos.

Contudo, a saída do Egito foi apenas o
primeiro grande passo para a romaria da con-
quista da liberdade. Na medida em que iam
se adentrando no deserto, na medida em que
começava a faltar água, comida, começa a ba-
ter a saudade da escravidâo. Lá ao menos ha-
via comida suficiente.

Pouco a pouco, durante a caminhada,
vão solucionando os prgplemas através do
aprendizado da partilha (Ex, 16,1 e da organi-
zaçâo popular descentralizada (Ex. 18). Deus
caminhava a sua f rente e nâo deixava o povo
se acomodar.

O povo, porém, começou a se cansar da
luta. Estavam fartos do Deus libertador que
levava ao desterro, ao desconhecido, que exi-
gia ir adiante, ter confiança, quando o resul-
tado era apenas mais dificuldades.

Certo dia, aproveitando-se da ausência
de Moisés, o poüo resolveu fazer um bezerro
de ouro e proclamaram-no Deus: "Este é o
teu Deus, o^lsrael. o que te fez subir da terra
do Egito" (Ex 32,a1. A funçâo do ídolo era
subrtituir Moisés, o interlocutor de Javé. Co-
mo o ídolo nâo fala, poderia ser manipulado
e teleguiado para onde o povo quisesse. Em
vez de levar ao desconhecido, ao novo, passa-
ria a yiver das glórias do passado.

E próprio da idolatria buscar a sua ga-
rantia nas coisas já estabelecidas. Fixa algo
passageiro como se fosse definitivo.

i Moisés, ao voltar, foi implacável: tritu-
rou o ídolo, fez o povo beber o pó e passou
a fio de espada todos aqueles que abandona-
ram Javé. Um pequeno resto seguiu em fren-
te e se estabeleceu na nova terra.

Depois de viverem por duzentos anos
numa sociedade igualitária, houve uma gran-
de mudança na história do povo de Deus.
Oueria ser um povo igual aos outros povos.
Escolheram um rei para governar o povo e

construiram um Templo que se tornou o
centro de peregrinações. O acesso a Deus,
que antes caminhava com o povo, agora se

dá através dos ritos sacerdotais.
Jesus ataca o Templo porque fizeram

dele um covil de ladrões e por causa da ma-
nipulação dos sumo-sacerdotes que monopd-
lizavam o poder sagrado. Disse que se deve
adorar a Deus em Espírito e verdade lJo 4,24l,
em todos os lugares.

Os Evançlhos segundo Marcos e Lucas
se estruturam sobre a peregrinacão (romaria)
de Jesus que se inicia na Galiléia, passando
por todos os lugares e aldeias, e termina em
Jerusalém, onde vai se confrontar com o po-
der dominante. Não cede as ameaças de
morte que recebe no decorrer do caminho
(Lc 13,31-33), entra na cidade como Mes-
sias, expulsa os comerciantes do templo e

possibilita que os doentes, cegos e coxos te-
nham tambÉm acesso a Ele (Mt 21 ,14l..

Nas romarias da terra e do trabalhador,
realizadas, ho,je, busca-se retômar todo este

espírito crítico e libertador presente nas

romarias dos que nos geraram na fé. Somos
um povo romeiro, forçado a migrar de lá

para cá e de cá para lá para poder sobreviver.
Nesta luta despertamos para uma luta maior,
coletiva, da classe trabalhadora que busca

a terra prometida de hoje, a nova sociedade
democrática, partici pativa, se m classes.

João lnãcio [ttJenzel

Curitiba-P R

2". A partlclpação slgniÍlcatlva dos lrmãos
das lcreias evanoélicas: a dlmensão ecumênlca
Co nõssô traballio é fundamental, pols o que
está em jogo é a czusa de Crlsto, e ele rrcs
une.

30. A presença de'nals ê 90 blspos, lnclusive
da presidêncla da CNBB, e de represêntantes
de 246 dloceses contrlbulu para gue o 7 Encontro
Íosse um momento de aproÍundar a comunhão
da caminhada das CEBs com os pastores.

4" A Bfblh apareceu no Centro dos trabalhos
e da camlnhada.

Apesar do Encontro ter contrlbuldo com a
Comunhão Ecíesial, náo podemos negar que os
conflhos apareceram, prlnclpalmente no que se
refere à Democracla lnterna da lgreja, quanto
a partlclpação dos lelgos nas declsôes e ao papel
das mulheres, que sáo as prlnclpals sustentado.
ras das CEBs, e também multo dlscrlmlnadas
na lgreja.

Sentlmos, tambénr, a ausêncla da questão
operárla, dos trabalhadores urbanos. Apesar da
partlclpação de 63 pessoas ldentlílcadas com a
Pastoral Operárla e do Pa.lnel sobrc o "Confllto
nas Relaç6es de Trabalho", esse tema pouco
aparecqr nas dlscussôes e celebrações. lsso de-
monstra a Íorte conotação rural de boa parte
das CEBs e a pequena conslderação das relaçóes
de trabalho como deiermlnantes na vlda das pes.
SOAS.

Avaliação das CEBs
A Pastoral Operárla partlcloor de várlas Íor-

mas do 70 Encontro lnterecleslal de Comunldades
Ecleslals de Base reallzado em Caxlas, no mês
de julho: Darl Kreln, Llbêrado Naclonal, e Enock
de Ollvelra, do Secretarlado Naclonal ajudaram
na oreoaracáo do Encontro. Pelo menos 30 mem-
urob da Êastorâl estlveram envolvldos com o
trabalho de credendamento. Entre os quase 1.500
delegados e convldados presentes, 63 dlsseram
ter éngajamento nas atlvldades da Pastoral Ope-
rárla.

A nossa avallaçáo sobrc esse lmportante en.
contro do fuvo de Deus, felta com base no
relato de Darl Kreln, que atuou na Coordenaçáo
Geral durante os clnco dlas do 7o Encontro das
CEBs, é a segulnte:

"O Encontro fol marcado por celebrações
muito slgnlÍlcatlvas llgando seqpre. Fé com a
vlda e a luta de nosso povo. E lmpresslonante
ver a vontade de querer camlnhar, de guerer
avanQar rumo à construção de uma nova socleda.
de, ãssumlndo e partlclpando dos lnstrumentos
de luta dos próprlos trabalhadores.

Ao debater sobre a Amérlca latlna, lgreia
e Llbertaçáo e EcleslalHade das CEBs, o 7o

Encontro apresentou os segulntes avanços:
10. O reconhecimento da necessldade da lnte'

oracáo latlno-amerlcana do nosso trabalho: so.
iroã oarte dessa Amérlca Latlna e a unlão com
os démds companhelros latlnos é condlção ne'
cessárla a nossa próprla lbertação;



Uiagem à

llicarágua
Um grupo de brasllelros, en-

tre eles o lberado naclonal da
Pastoral Operárla, Darl Kreln,
esteve vlsltando durante 18 dlas
a Polônla, no mês de agosto,
para reallzu um lntercâmblo com
a lgrcja polonesa sobre as expe-
rlênclas dlÍerencladas das d.ras
lgrejas de hteríerência na socle-
dade. Deools de terconvlvldocom
famíllas de trabalhadoÍêsr coh.
versado com padres e blspos

UIAUEM A I'ULUITIR
poloneses, vlsltacb mlnas oe
carvão em clnco cldades (Varsó-
vla, Gdask, Kracóvla, Katovlsk
e Pekay', Darl acredlta que a
Polônia vlve hoje, um processo
alnda lndeflnldo. porém rlco de
particlpação dos trabalhadores
no Governo. A ascenção do sln.
dlcato do Solldarledade e o repú.
dlo ao PartUo Oomunlsta polo.
nês, são alguns dos assuntos
que aborda nesta pequena entre.
vlsta ao BOLETIM NACIONAL

Nossa outra entrevlsta é com
Cícero Cavalcante, também lbe-
rado naclonal da PO, que esteve

na Nlcarágua paia partlclpar do
8o Encontro lntemaclonal de Soll-
darledade Oscar AmulÍo Romerc.
Junto com várlos delegados bra-
sllelros e de 26 paÍses, Clcero
debateu sobre as prátlcas de so.
luarledade entre as entldades
dos trabalhadores htlnos. Pro.
pôs, nesse sentldo, uma artlcula-
ção daqueles que estão dlreta-
mente envolvHos ro processo de
llbertação de cada paÍs. Os en.
contros de SolHarledade ocorrem
a cada dols anos, sendo que o
7" fol reallzado em l,lova lguaçu,
na Balxada Flumlnense (RJ).

Artur lfesslas

BOLETIM NACIONAL - "Como fol o 8o En-
contro lntemacional de Solldarledade Oscar Ar-
nulÍo Romero?'

CICERO - Contou com a partlclpaçáo de
26 pdses. Havla poucos mllltantes de organlza-
ções operárlas e camponêsas. A malor parte
êra representante de entldade de apolo. Mesmo
asslm, o Encontro é um espaço lmportante na
luta contra o lmperlalbmo Norte-Amerlcano, e
contra as manlpulaçóes no campo da lgreia. Po-
de.se, por exemplo, ampllar as artlculaç6es de
apolo.

BOLETIM NACIONAL - "Q.re nfuel de artlcu-
lação se pode esperar de um Encontro como
esse?'j

CICERO - A artlculaçáo tem que lnlclar ao
nfuel do Cone-Srl, dos paÍses mals próximos
do Brasll, aonde lá exlste um pouco a consclêncla
de classe trabalhadora. Em multos países, a
questão operárla está multo dlstante. Não exlste
uma vlsão enquanto classe trabalhadora. A vlsão
oue se tem é que a vocaÇão da Amérlca é
agrárla; as questóàs operárlas'são para os paÍses
desenvolvldos.

Enquanto Pastoral Operárla, propomos uma
artlculação daqueles que estáo dlretamente en-
volvldos no processo & lhertação de cada paÍs
(slndlcatos, pastorals socials, etc.)

BOLETIM NACIONAL - "Quals as prlnclpals
conclusões do Encontro?'

CICERO - Foram aprovadas algumas pistas
concretas que podem auxlllar em nosso trabalho
solhárlo. A prlmelra delas visa buscar mecanis-
mos de artlculação dos diíerentes organismos
de solldarledade. Unlr essas açôes para se ter
mals Íorça. Depois se üu a necessidade de reali-
zação de celebrações altemativas sobre os 500
anos de evangellzação no contlnente amerlcano.
Também se acentuou a necessldade de crlaçáo
e Íortalecimento dos mecanlsmos de lnformaçáo
lndependentes, para combater a contra-lnÍorma-
ção e ajudar na conscientlzaçáo.

A preocupação com à Dfuida Externa e com
a Democracla fol outra das conclusões do Encon-
tro, que propôs denunciar a lnterferêncla e a
agressão econômlca, polftlca e ldeológica perma-
nente que soÍre nossos po\ros por parte dos
Estados Unldos. Flnalmente, Íol proposto a crla-
ção de brlgadas de solldarledade para visltar ou-
tros paÍses: convfuer com seu povo, trocar expe-
rlênclas.

BOLETIM NACIONAL - "Qual o papel da
Solldarledade hoie?"

CIbERO - Á Sokarledade exige uma anállse
coniuntural sobre a presença do lmperlallsmo em
cada paÍs; uma reÍlexão da luta pela vlda e
o compromlsso crlstáo que brota do Evangelho.
Durante o Encontro se falou multo na solldarle-
dade mllltante, na luta contra a opressão como
uma exlgêncla evangéllca.

BOLETIM NACIONAL
- "Qual a sua imoressáo
sobre a Polônia?"'

DAt-ll KREIN-Eum
oaís com um Dovo aleore.
b impático, bém nutirdo.
Não se vê miséria ou Do-
breza. O necessário e'stá
qarantiCo a todos. E, tanr
6ém, um povo acolhedor.
Existe um ditado popular
na Polônia que diz que
"Acolher visitántes é como
acolher Deus em casa".
Belioioso e com orofundi-
dadã de fé, apesai da con-
tradicão existente entre a
fé práticada e os altos índi-
ceb de abortos e divórcios.
E uma sociedade que tenta
recuperar sua história e se
constituír coÍno NaÇão.

BOLETIM NACIONAL
- "Por que a lmprensa vem
dizeldo diariarnente . 

que
na Polônia o comunismo
está acabando?"

DARI KBEIN-O atual
movimento de repúdio ao
Partido Comunista da Po-
lônia é devido a vários Ía-
tores. A forma autoritária
cor que o Partido comu-
nista vinha administrando
o país, inclusive, reprimin-
do a organizaç-ao pela ba-
se dos trabalhadores, por
exemplo. Lá, a luta por sa-
lário é acompanhada da lu-
ta política.

O Governo fez um ioqo
{úbio em relaçáo a lcíre'ja
Católica: coopiavo o 'rúa

principalmente os relacio-
nados a 2" Guerra Mundial,
quando foram mortos mi-
lhóes de cidadãos polone-
ses.

Finalmente, podería-
mos dizer que o iomunis-
mo se desgastou e ficou
desacreditado na Polonia
em face das dificuldades
econôrnicas do oaís. A dÊ
vida externa polonesa é de
40 bilhóes de dólares.

BOLETIM NACIONAL
- "Qual a Íoroa do Sindi-
cato ,SolHarieóade na Po-
lônia?"

DARI KREIN-OSoti-
daridade náo é a única for-
ça de_oposiçãg na Polônia,
masé'sem-dúúdaamaid
forte. A prova disso é oue
conseguiu completar todas
as vaqas que disoutou oa-
ra a Cànaía de Deoutados
e para o senado,'e ainda
aiudou a eleger o General
Já ruzelski Piês idente.
.. . O Sindicato ad-ota a po-
[tica de negociaçáo com o
PC, que teir o Éxército'e
a Polícia a seu lado. Além
disso, a economia polone-
sa é rnuito dependénte da
Uniáo Soviéticâ em termosde período e energia.

O líder Lech Walescha
é considerado um reipelos
poloneses. A sua pálavra
conta.mgito em qualquer
negocraçao.

BOLETIM NACIONAL
- "Pode-se dizer que a Po-
lônia cqminha paÍa o capi-
talismo?"

DARI KREIN - Náo. O
Sindicato Solidariedade
acha quê a economia só
se recuoera com a aiuda
externa'do Ocidente. Pre-
valece, entretanto, a ten-
dência de priorizar a rela-
Ção social,'baseada na au-
to-gestão e na co-gestáo,
e não simplesrnentd aderir
ao sistemà capitalista. Es-
sas duas visões estão pre-
sentes entre os membros
do Solidariedade. Conver-
samos durante mais de
duas horas com o iorna-
lista do Solidarbdadó. oue
agora é o 1" Ministro; Ta-
dÃr rcz ÍVtazaruianki 'Poro

e!-e "os valores iguatitários
sao um legado importante
que Íaz parte do sanouedo povo; ou seia, ãos
ideais comunistas.'Em no-
me dessas irjéias é oue o
povo se levantou oarã lu-
ia r".

BOLETIM NACIONAL
- "Como vive o trabalhador
polonês?"

DARI KBEIN - Visita-
mos oito casas de minei-
ros. A maioria das famíÍias
possue boa inf ra-estrutura:
televisão, nóveis,.etc. Mo-
ran em apartamentos, mas
possuem unr pequeno ter-
reno nos arredores da ci-
dade para plantar alounr
alinrento ou Íazer iardirí. O
salário de um níineiro e,
dos operários em geral, é
maior que de um professor
universitárb. Boa parte
dos trabalhadores pos-
sue curso suoerbr.

BOLETIM NACIONAL
- "Os cristãos passaram
de perseguidos pelo Go-
verno Çomunista, a fazer
parte do próprio Governo,
haia vista o 1b Ministro Ta-
deirzs Mazowiecki. o ca-
risnátíco Lech Walescha
e diversos deputados. oue
sáo católicos b raticanteb."

DARI KBEIN-O atuat
processo de democratiza-
Ção da sociedade civil vai
íazer corn que a loreia re-
yeja a sua prática óasioral.
lJurante todo esse ternpo,
a lgreja náolez uma auioj
crítica, nem foi criticada
pelo.s trabalhadores. A
tgrela polonesa, enquanto
instituiçáo, é bastante
atrasada. Os leiqos não
têm partícipacáo -na litur-
gia. Os biépos têm muita
autoridade e vivem distan-
tes do povo. N6s celebra-
ções, oà padres fazem tu-
óo. Há nràis de 23 mil oa-
dres na Polônia. Náo'há
nenhum indício da loreia
pela base, apesar do§reÍi-
giosos tererrr uma ligaçáo
muito estreita com oS ope-
rários. Basta dizer que se-
rinaristas, no último ano
de estudo, trabalhanr em
Minas de Carvão iunto com
os trabalhadores.

Na Liturqia aoarecem
muito.as quéstóeb operá-
rias. E basiante comum se
encontrar sírnbolos oatrió-
ticos (bandeiras da' Polô-
nia ou do Sindicato Solida-
riedade) em ronnrias, mis-
sas e outras atividades da
loreia.

privilégios ao mesmo tem-oilvrleoDs ao m(
bq quã mantinhaDO que manltnna Dreso oor
irês' anos, na década'de
50. o Cardeal Primaz do50. o Cardeal Primaz do
país. Para se
do quanto a r

oaís. Para se ter uma idéía
do ouanto a relioião é coi-
sa p'ara os polonêses, bas-
ta dizer oue um dos movi-ta dizer que -um dos movi-
mentos oóerários mais sirr-
n if icativoà do Sindicalo
Solidariedade, Íoi de orqa-
nizar os trabâlhadores"de
uma fábrica _ skleúrgica
(Nova Huta). Os operários
lutavam oara colocar uma
cruz no ínterior da fábrica,
o oue somente foi oossivel
após a realizaçáo'de uma
orevê." O Partido Comunista
não conseguiu se inserir
na cultura reliqiosa e pa-
triótica do poVo polonês.
lsso aiudou no desgaste
do iomunisno oolones.
Também reÍorçou'a preo-
cuoacão do Governo em
distoicer fatos históricos,
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Desde julho que a

Coordenação Nacional de
Pastoral Operária tem
aprovado os "Dez manda-
mentos" que i ráo servir de
metaàpreparaçãoeà
realização da Campanha
da Fraternidade-91, QUê
será sobre o "Mundo do
Trabalho". Ainda é cedo,
mas nem tanto, para pre-
parar esta Campanha. Por
isso mesmo é importante
que cada mílitante de PO
dê a sua cont ribuiçâo para
a organizaçáo da Campa-
nha.

A CNBB-Conferência
Nacional dos Bispos do
Brasil - lançaráem breve
o concurso nacional para
a escolha dos cantos e do
carlaz da Campanha. O
Lema jâ Íoi escolh ido:
"Solidários na Dignidade
do Trabalho". A partici"
paçáo nesses concursos é
aberta a todos os interes-
sados. A Pastoral Operá-
ria náo pode f icar de fora,
não é mesmo?

Para ajudar em sua
inspi ração, publicamos os
"Dez Mandamentos da POr
pata a CF-91:

1" Assumir a luta dos
t rabalhadores pela justiça
social como eixo central
da Evangelizaçáo;

20 Legitimar e Íazer
crescer a organização e a
luta da classe trabalhado-
ra na América Latina;

30 Fazer crescer a
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lgreja dos pobres e dos
trabalhadores e os orga-
nismos eclesiaís ligados
ao t rabalho, especialmen-
te a PO;

4' Aprof undar as dife-
rentes maneiras de com-
preenderoqueéoTra'
balho;

50 Comprometer-se
com a tarefa de levar os

trabalhadores a se torna-
rem, por força do traba-
lho, sujeitos da História e
da sua Igreja;

6" Enf rentar a realida-
de urbana na sua comple-
xidade a partir das rela-
ções de trabalho;

7" Esclarecer as rela-
ções entre modelo de de-
senvolvimento, capitalis-

mo e meio ambiente;
8" Assumir e reforçar

as f erramentas colet ivas
de organização dos traba-
lh adores;

9" Fazer desse momen-
to de mobilizaçã,o, opor-
tunidade de amplíar e Íor-
talecer os grupos de base;

10" lmplementar o pro-
cesso de formaçáó em to-
das as suas instâncias.

29 ARIIGÍ| IIE SANIÍ| IIIAS
A formação religiosa de San-

to Dias da Silva está enraizada
nur-n clima cultural-religioso on-
de a hegemonia católica era in-
conteste. Era uma época de cer-
tezas; as respostas eram diretas.
curtas e nâo permitiam réplica.
O mundo católico era domina-
do pelas associacões supra-paro-
quiais. Com a separaçâo entre
lgreja e Estado, a Santa Sé passa

a comandar um vasto programa
de re-organizaçâo do catolicis-
mo brasileiro. Congregações re-
ligiosas femininas e masculinas
são instigadas a darem sua con-
tribuiçâo. Ao mesmo tempo o
episcopado passa a assumir de
forma decisiva o rumo da evan-

gelizaçâo no país, fato que histo-
ricamente nâo se dera. As asso-
ciações católicas (apostolado da
oração, congegacão mariana, fi-
lhas de Maria, liga Jesus-Maria-
José, Cruzada Eucarística, asso-
ciaçâo do Santíssimo Sacramen-
to e outras) são os instrumentos
básicos de renovação junto às
áreas populares. Todas elas têm
estatutos e objetivos próprios.
Na década de 50 Santo era cate-
quista e mais tarde tornou-se
congregado mariano. Foi na
Congregacão Mariana que Santo
aprendeu uma 'teologia sistemá-
tica' e uma disciplina para a vida
de oraçâo e para reuniões. Essa

disciplina parece ter sido funda-

mental na vida de Santo; ela o
acompanhou em sua trajetória,
deu-lhe apoio no aparente caos
e desorganizaçâo da cidade gran-
de. Em 1962 Santo já está em
Sâu Paulo. Embora morando
longe, no outro lado do rio Pi-
nheiros, Santo passou a frequen-
tar a Paróquia de Santo Amaro
do Largo Treze, uma das mais
antigas da Arquidiocese de Sâo
Paulo. Além de congregado ma-
riano, Santo passa a ser membro
da Legião de Maria. Esta associa-
çâo forneceu a Santo um aposto-
lado melhor definido e esquemá-
tico ; em suas reuniões, as tarefas
da reuniâo anterior eram cobra-
das e outras eram definidas. A

Legiâo de Maria era uma associ-
ção mais recente do que as ou-
tras. Na segunda metade da déca-
da de 60 o Concílio Vaticano ll,
através Co documento sobre a

lgreja no mundo de hoje, passa a

fazer algumas observacôes sobre
a prática católica anterior. Nos
fins dos anos 60 Santo passa a

coordenar os trabalhos de orga-
nização das comunipades no seu
bairro e arredores. E um enfoque
novo para velhos problemas. Na
relacâo fé-e-vida, o componente
"vída" passa a ser o fator deter-
minante. E paraesta vida de peri-
feria das grandes fábricas que
Santo trouxe antigos e novos en-
sinamen tos.



= EDITORIAL =
GOVERNO COLLOR

UM ANO DE MUITA MISÉRIA

Em 15 de março último, completa-
mos um ano de governo Collor. Na
euforia da campanha presidencial de
1 989, o atual presidente da república,
prometia a rendenção dos descamisa-
dos:'em poucos rneses acabaremos
com a inflação, o déÍicit público e
novos tempos virão'.

De novo não apareceu nada" Como
diz o sertanejo: 'misera nesta terra,
né de onte nern de hoje...'. Em um
ano, a inÍlação Íoi de 1 0000/o; o salário
mínimo, que deveria ser Cr$
84.927,A0, (Segundo o Boletim da
CUT da Grande SP) está nos min-
guados Cr$ 17.000,00; o valor dos
salários caiu pela metade nos últimos
doze meses e por aívai.

Os meios-de-comunicação Íazem
um esforço hercúleo para manter a
credibilidade de um governo desgas-
tado pelo seu próprio caráter popu-
lista, autoritário e sem base de sus-
tentação na sociedade civil.

For outro lado, os trabalhadores
dão sinais de que não vão continuar
pagando pelo que não devem e se
mobilizam (Ex: portuários de Santos,
petroleiros, garis do RJ, funcional-
ismo público do Mato Grosso, etc.).

Mas se os trabalhadores perderam
com o governo Collor, teve gente que
ganhou, senãovejamos:'Só nos pri-
meiros seis meses do governo Collor
os bancos tiveram lucros de 293o/o;
as empresas de construção civil
ganharam 797o/o; as empresas do
setor de alimentos lucraram mais
374/o; o setor de auto-peças teve
2130/o de ganho;o setor têxtil abocan-
hou lucros de 247o/o" (Dados retira-
dos do Boletim dq CUT - Regionat,
Grande São Paulo).

Alem disso, o governo federal, eorn
muita habilidade; resolveu lançar, no
dia 15 de março último, mais um
pacote numa clara tentativa de desviar
a atenção da população, procurando
Íazer com que o povo não lembre de
avaliar o nefasto primeiro ano do atual
governo.

Pra variar, o tal PROJETÃO acaba
com a aposentadoria por tempo de
serviço e com a estabilidade no
emprego dos servidores públicos. Mais
do que nunca se faz necessária a
unidade das organizaçÕes combati-
vas dos trabalhadores na perspec-

CARTA
DE UM OPERARIO

A CF desse ano nos convida para ref'letir sobre a

realidade do Mundo do Trabalho. O Boletim Nacional
publica carta do compaúeiro Geraldo de Volta Redonda
que reproduz a "Via Sacra" de milhares de trabalhaclores

brasileiros.

Que este tesÍemuúo nos f,aça mais solidários e

perseverantes eÍn nossa luta. Obrigadorcompanheiro
Geraldo.

"Nasci em Mirias Gerais, em 1938. Sou negro, e virn para soÍier no dia a dia ,r racisrno que
é muito grande no Brasil.

Meus pais trabalhavam numa fazenda e viviam com rnuita dificuldade. Est'rdei muito pouco
porque tinha que carninhar 15 Kms para chegar à escola.

Com 10 anos de idacie, fui trabalhar na Í'azendae lá, ficava. Só vinh.rem casa no fim de
sernana..Assitnpassoutodaarninhajuventude.Trabalhavadernanhãanoite nàotinhadiadefolga,
nem férias.

Com 24 anos de idade, me casei: depois de 2 artos de casado, eu vi qle não dava para contiluar
trabalhando na fazenda porque o fazendeiro exigia que eu cuidasse do rlo e da lavoura para tratar
das vacas, e o que-e_u ganhava era muito pouco: mál dava para rnant -ras despesas de càsa.

. Então, em 1964, resolvi vir buscar condições de vida melhor rm Voltahedonda, Estado do
Rio de Janeiro. Chegando ern!olta Redonda, lutei e consegui urn biscate onde trabalhei uns meses.
Depois consegui fichar numaempreiteira, mas dentro de poircos meses flli demitido, e estava no mês
da rninha esposa ganhar a nossa primeira lilhinha: eu não tinha direito ao INPS, e nào tinha dinheiro
para.pagar utna consulta. A nossa primeira filha nasceu, nào tínhamos nada para alirnentá-la, rras
os vizinhos nos aiudaram.

Eu saú de casa às 05:00 horas da manhã. Andava o dia todo à procura de trabalho. Caminhava
a pé sem comer nada. Um dia cheguei onde trabalhava o meu prirnó: eram 02:00 horas da tarde. Ele
aÍrulnou u.m, pouco de comida para mim, mas eu nào consegrii comcr porque me lernbrava que em
casa não tinha &limcnt{rçào ncnhuma.

^ Depois de tânto sofrimento, arrumei um hiscate nurna Í'azenda pa.ra cavar barro e fazer tijolo.
Comecei a trabalhllr, só que não tinha nada paÍa comer. Nós trabalhãvamos de06:00 da rnanhá até
06:00 horas da tarde. Na hora do almoço, os colegas me davam alguma coisa para corner. Tinha dia
que quando chegavaatarde,eu não-estava aguentando levantar aenchadaparacortar aterra. Quando
parava_o serviço, eu ia caminhando devagar para a casa porque a fome e o cansaço erarn rnuitos.

Recebi a primeira semana de trabalho. Fiz a cornpia. Quando foi na segundâ semana recebi
um chamado que a minha Inãe estava muito mal. O meu primo me emprestou um dinheiro e eu viajei
para a minha terra.chegando 1á a minha mãe faleceu. Quando eu voitei, fui receber os dias queãu
tinha trabalhado. O fazendeiro"disse que ele mandou entregar o dinheiro na rninha 

"asa, 
e nâo me

pagou.
No mesmo dia um senhor me.chamou para tornar conta do sítio dele. Era um lugar bern

afastado. Só se via rnata. Ficamos isolados de todas as pessoas.
D-epois de alguns,meses, eu.arrutnei serviço nurna t]rma dentro da cidade, e vim morar num

bairro. Nessa firrna trabalhei mais de 2 anos sern fichar, recebendo menos rlue o salário rnínimo.
Depois fichei e passei a receber u m salário. Trabalhei I 8 anos nesta firma. peeando oesos de 80 Ks
o dia todo. Corn isto, sofri urn desvio de coluna.Passei rnal, frcando liceúaãà út.itNp§b"p"i!m9,defrn alta'Voltando. para a firma,eles me disseram que eu não tinha condiçoes para trabaihar
mals. Aproveitaram a minha doença pará me dispensar., polque eles já estava,n rne peiseguindo por
causa da minha participação nos movirnentos e ria politià. Rãsultadõ: tiquei prejudicuaotu iãf ui,u,
não po_sso pegar serviço pesado._nâo posso Í'icar licenciado pelo INPS,'e náo tenho ernprego.

lloje, eu sou liberado pela Pastoral Operária, 1a qpl eu vinha participando há algun"s anos.
sou pai de 4 filhos. o meu casal de fiihos mais vélho é que começoü a rne ajudai. Hojó, ü

encontram desempregados por causa do plano do governo Collor que está causando-o maior iáúce
de desemprego no país. O meu filho maii velho aúbou hcando doente po, nà" encontrar trabalho.
Esteve hospitalizado. Quatd_o ele_saiu do hospital, precisava que a firrná preechesse um forrnulário
para ele dar entrada no INPS. A firma negou.

Diante de tudo isso que aconteceu em minha vida e que vem acontecendo, não posso deixar
de dizer urn fato muito irnportalltg_qs aconteceu em toda essa história: primeiro;,"i"úã
participação na Colnunidade Eclesial de Base. Segundo, a greve dos Operários dá Construção Civil,
em 1979, ern Volta Redonda.

Quando eu saí nessa busca de melhores condições de vida eu não tinha nenhum conhecimento
da realidjLde.cheg.uei em volta Redonda em 196à. Foi um 

"nó 
àiri"iiâià-f*u r" conr"gri, oá

biscate. Eu não sabia que para..mim conseguir urna condição de vida melhoi, eu precisaviter um
pouco de conhecimento da realidade e da situação dos trabâhadores no BrasiÍ. eoiqo" éu O"i*"iáó
ser oprimido num Estado e vim para ser oprimido_nurn outro.só mudou a tblna de opressão.

- E qlem.me deu essa luz para encher§cr a realidade e descobrir o valor do traballiador para a
sociedade, foi a rninha p-articipação na Comunidade Eclesial de Base; esse novo jeito d; rJ ú;ejâ.Porque eu participo na Igreja desde a minha infância, mas só que isÍo não era .i.ro p*u rni"Á.'

outro fato. foi a greve do Operários da Construção diril em 1979, em Volta Redonda.
Aqueles compartheiros também forarn obrigados a deixar iuas terras, seus familiares, e vieram ser
explorados e_tnassacrados na mesrna cidadê onde eu estava sofrendo. Tudo aquilo que aconteceu
com eles , e a luta que eles tiveram para se libertar daquela opressão, para mim f<ii um áesp".t* p-u
a realidade. Eu senti a vontade de.eitar junto com eles,.para^dizer qué nós estávamos soÉndo e'que
temos o direito de ter o necessfuio parâ nossa sobrevivência através do nosso trabalho.
. Foj aí que eu descobri que. nós ,trabalhadores (as) temos que estar unidos e organizados para
lutar pelos nossos direitos e pela sobrevivência dos nossos filÉos.

E quando a Pastoratr Operaria me convidou par-a ser o liberado, senti que eu não tinha condições



GOVERNO COLLOR
UM ANO DE IlRUITA NNISÉR;A

Em 15 de março último, completa-
mos um ano de governo Gollor. Í{a
euÍoria da campanha presidencial de
1 989, o atual presidenteda república,
prometia a rendenção dos descamisa-
dos: "ern porJcos nneses acabaremos
com a inflação, o deficit públieo e
novos tennpos virão'.

De novo não apareeeu nada. Csmo
diz o sertanejo: .misera nesta ter!"a,
né de onte nern de hoje...'. Ern urn
ano, a inflação foi de 'n 0000/o; o salál,io
nnínimo, que deveria ser e l,$
84.927,CI}, (Segundo o Boletirn da
CUT da Grande SP) está nos mín-
guados Cr$ 17.000,00; o valor dos
salários caiu pela n'letade nos últirnos
doze meses e por aívai.

Os rneios-de-comunieação fazem
um esforço hereúleo para rnanter a
credíbilidade de um governo desgas-
tado pelo seu proprio caráter popri-
lista, autoritário e sem base de sus-
tentação na sociedade civil.

Por outro lado, os trabalhadones
dão sinais de que não vão continuar
pagando pelo que não devem e se
mobilizam (Ex: portuários de Santos,
petroleiros, garis do RJ, funcional-
ísmo público do Mato Grosso, etc.).

Mas se os trabalhadores perderam
com o governo Collor, teve gente que
ganhou, senão vejamos: "Só nos pri-
meiros seis meses do governo Collor
os bancos tiveram lucros de 293o/o;
as empresas de construção civil
ganharam 797a/o; as empresas dCI
setor de alimentos lucraram mais
3720/o; o setor de auto-peças teve
21 3o/o de gan ho ;o setor têxti I abocan-
hor.r lucros de 24V0/o" (Dados retira-
dos do Boletim da CUT - Regional,
Grande Sáo Paulq).

Além disso, o governCI federal, eonr
muita habilidade, resolveu lançar, no
dia 15 de março último, mais um
pacote numa clara tentativa de desviar
a atenção da população, procurando
Íazer com que o povo não lembre de
avaliar o nefasto prirneiro ano do atual
governo.

Pra variar, o tal PROJETÃO acaba
com a aposentadoria por tempo de
seruiço e com a estabilidade no
emprego dos servídores públicos. Mais
do que nunca se faz necessária a
unidade das organizaçôes eombati-
vas dos trabalhadores na perspec-
tiva de desmascarar este governo
representante das classes dominan-
tes do país.

r- EUI I LrFílAL I çAFT IA
DE UIVI OPERARIO

A CF desse ano nos convida para retletir sobre a

realidade do Mundo do Trabalho. O Boletim Nacional
publica carta do compaúeiro Geraldo de Volta Rerlonda
que reproduz a "Via Sacra" de rnilhares de trabalhaclores

brasileiros.

Que este tesÍernuúo nos fàça mais solidários e

perseverantes efi! nc,ssa luta. Obrigado, cornpanheiro
Geraldo.

"Nasci em Mirias Gerais, em 1938. Sou negro, e vim para soÍter no dia a dia, racismo que
é rnuito grande no Erasil.

Meus pais trabalhavarn nutna fazenda e viviam com rnuita dificuldade. Est'rdei muito pouco
porque tinha que catninhar 15 Kms para chegar à escola.

Com 10 anos de ida<.le, fui trabalhar na f'azendae lá, ficava. Só vinh.rem casa no lim de
semana..,{ssitn passou toda a rninha juventude. Trabalhava de rnanhã a noite nâo tinha dia de folga,
nern férias.

Com 24 anos de idade, tne casei: depois de 2 anos de casado, eu vi qre não dava para continuar
trabalhando na fazenda porque o fazendeiro exigia que eu cuidasse do r,rdo e da lavoura para tratar
das vacas, e o que eu ganhava era muito pouco: mal dava para lnant .r as despesas de càsa.

Entâo, em i964, resolvi vir buscar condições de vida melhor em Voltailedonda, Estado do
Rio de Janeiro. Chegando em,Volta Redonda, lutei e ccnsegui um biscate onde trabalhei uns meses.
Depois consegui fichar numa empreiteira, rnas dentro de poucos rneses flli dernitido, e estavano lnês
da minha esposa sanhar a nossa primeira lilhinha: eu não tinha direito ao INPS, e não tinha dilheiro
paÍâ pagar utna consulta. A nossa primeira filha nasceu, não tínhamos nada para alirnentá-la, rnas
os vizinhos nos aiudaram.

Etr srá de casa às 05:00 horas da manhã. Andava o dia todo à procura de rrabalho. Caminhava
a pé sem comer nada. Urn dia cheguei onde lrabalhava o meu prirnó: erarn 02:00 horas da tarde. Ele
ar[ulnou u.m pouco de cotnida para mim, mas eu não consegui colner porque me lernbrava que em
casa não tinha aiimentação nenhuma.

_ Depois de tanto sofrimento, arrumei um biscate numa l'azenda para cavar barro e fazer tijolo.
Cornecei a trabalhnr, só que não tinha nada para comer. Nós trabalhãvarnos de06:00 da manhã até
06:00 horas da tarde. Na hora do almoço, os colegas me davam aigurna coisa para comer. Tinha dia
que quando chegava a tarde, eu não- estava aguentando levantar a eÁchada para cortar a terra. Quando
pârava o serviço, eu ia caminhando devagar para a casa porque a fome e o cansaço erarn rnuitos.

. Recebi a primeira semana de trabaiho. Fiz a cornpia. Quando foi na segundà semana recebi
urn chamado que a tninha tnãeestava muito mal. O meri primo me emprestou um dinheiro e eu viajei
ptira a minha terra.chegando 1á a minha mãe faleceu. Quando eu voitei, fui receber os dias que êu
tinha trabalhado. O fazendeiro"disse que ele mandou entregar o dinheiro na minha 

"asa, 
e nào me

pagou.
No mesmo dia urn senhor me.chamou para tornar conta do sítio dele. Era um lugar bern

afastado. Só se via mata. Ficamos isolados de todas as pessoas.
D,e,pois de alguns_meses, eu.arrutnei serviço nurnát'irma dentro da cidade, e virn rnorar num

bairro. Nessa firma trabalhei mais de 2 anos sern fichar, recebendo menos que o salario rnínimo.
Depois fichei e passei a receber um salário. Trabalhei lg anos nesta firma, pegando úr; à; s0 K;
o dia todo. Com isto, sofri uln desvio de coluna.Passei rnal, frcando ticen.laão p"f.i rr.lr§b"p.i!
m1,felalaltl,Voltando para a firma,eles rne disseram que eu nào tinha condiçoes para trabaihar
mals. Aproveltaram a minha doença pam me dispensar , porque eles já estavarn rne peiseguindo por
causa da minha participaçào nos movirnentos-e rü polírica. Resultadõ: fiquei prejudic"d.?;;;i.i,*,
não po-sso pegar serviço pesado,:râo posso ficar licenciado pelo lNps,'e náo tenho 

",r,p.*go. 
'

!{oje, eusou liberado pela Pastoral Operaria. la qgal eu vinha participando há allun's anos.
sou pai de 4 filhos. o rneu casal de fiihos mais vélho é que começori a rne ajudai. ú"j;, ;

encontratn desempregados por causa do plano do governo Collor que está causando"o maior íádlce
de desernPrego no país_. O meu filho rnaii velho aõabou ficando doenre por nào encontrar trabalho.
Esteve hospitalizado. Qg-alrd^o e-le_saiu do hospital, precisava que a firrná preechesse um forrnulário
para ele dar entrada no INPS. A Íirma negou.

Diante de tu<Jo isso que aeonteceu em minha vida e que vem acontecendo, não posso deixar
de dizer urn fato muito importalrg.qs aconteceu em toda essa história: primeiro;;rirh"
participação na Co munidade Eclesial de Base. Segundo, a greve dos Operários dá Construção Civil,
enn 1979, ern Volta Redonda.

Quando eu saí nessa busca de melhores condições de vida eu não tinha nenhum conhecimento
da realidjrde.cheg.uei ern volta Redonda ern 196à. Foi uÀ 

^"" 
ãiri"ií-ãià-f*u r" 

"onr"gui, 
oá

biscate. Eu não sabia que para.mim conseguir urna condiçào de vida melhoi, 
"u 

p.""irauit". u11
pouco de cotihecimento da realidade e da situaçào dos trabàlhadores no BrasiÍ. eoiqo" éu aàii"iàã
ser oprirnido num Estado e vim para ser oprimido_nurn outro.só mudou a tbrrna de opressão.

" E q.uem rne deu essa luz para encher§ar a realidade e descobrir o valor áo traballiado. p*" u
sociedade, foi a rninha p-articipação na Comunidade Eclesial de Base; esse novo jeito de ser lgieja.
Forque^eu participo na Igreia desde a minha infância, mas só que isío não era ii".o prra miínl

outro fato. tbi a greve do Operarios da Construção C'irril em 7979, en Voita Redonda.
Aqueles companheiros tambérn forarn obrigados a deixar iuas terras, seus familiares, e vierarn ser
explorados elnassacrados na meslnâ cidadé onde eu estsva sofrendo. Tudo aquilo que aconteceu
com eles , e a luta que eles tiveram para se libertar daquela opressão, para rnim t,ii ú* á"rp".típ-á
a realidade. Er: senti a vontade de.estar junto com elei, para dizer quê nós estávamos sofr'endo Jque
ternos o direito de ter o necessário parâ nossa sobrevivência através do nosso trabalho.
. Foi aí que eu descotrri que nós ,trabalhadores (as) temos que estar unidos e organizados para
lutar pelos nossos direitos e pela sobrevivêneia dos nossos filhos.

E quando a,Pastoral Operária me convidou para ser o liberado, senti que eu não tinha condições
para esse trabalho. I\4as reconheci que seria uma Íbrma de estar contribúíndo nessa organizaçào e
união da classe trabalhadora. Por isto, mesrno com as deficiências eu continuo faz endo eãse rabalho
com mujta vontade,-porque acredito nulna nova sociedade, justa e fraterla, onde todos vão ter o
direito de viver. r r ^,-_:.-L^Geraldo Crozimbo



O Boletim Nacional publica
algumas cartas que trazem
notícias do desenvolvimento
da CF nos estados. Que
estas informações nos es-
timulem na continuidade de
nossas atividades.

'Tem sido muito boa a aceitação do
tema da CF-91 'Mundo doTrabalho'
nas bases, a equipe estadual da CF-
91 e da PO não vence alender a
todos os chamados de dioceses,
parôquias e entidades interessadas
em aprofundar mais este tema Temos

usado muito a cartilha da PO Nackrnal

'Mundo do Trabalho em Dados'.
I nclusive devido o despertar causado
pela CF-91 estamos reimprimindo a
cartilha "Os direitos dos Trabalhadores

na Constituição'da PO do Amapá.
Também estamos preparando, junto

com a GPT-SC a próxima Romaria
da Terra onde o tema central será o
Mundo dos Trabalhadores. Esta
Romaria acoÍrtece no dia 08 de setem-

bro e é a nivel de regional sul lV da
CNBB. Também as db@ses de Lages

(lunho) Joinville (novembro) tem
rnarcado suas Romarias do Trabal-
hador d iocesana. Chapec ó realizar â
no dia 05 de maio seu tradicionai
Encontrão de Trabalhadores (pre-

visão de mobilizar mais de 1.000
pessoas para este dia de encontro).

Luis AndÍade (RJ), AÍi Albeti (sr-1),

Clovis da Silva (PR), Cesar Sanson
Carcius Azevedo (MT), Haroldo Gomes

(RN), lsaias Santana (ES), Lenivaldú
(AL), Oldemar Francisco (RS), Edson

Ztei (SP), ClaudineiJosé Marchioli (SP),
o Cardoso de Lima (PR), Onido A. da
(SC), Marinelze Slva (SC), Valmor A.

(RS), Bosa Maria Serra (MG), José
Costa (MG), Waldemar A. Lyrios (ES)
Rodrigues da Silva (GO), Maria José
(BA), Jurandir Nepomuceno (CE),
Carlos de Oliveira (Pl), Raul Reis

(AM), Maria de Fátima Marques (ES).

BOLETIM NACIONAL DA PAS.
AL OPEBARIA

CesarSanson, Ha-

Pastoral Operária.
stnaluras:
ual - Cr$ 500,00
ra exterior - U$ 10

seu pedido para:

RETARIADO NACIONAL DA

diaz4demaÍçouma
todas as parÓquias Para o êncerra-
mento dos grupos sobre a cF -91.

Sobre a Campanha da Fraternidade

de 1991 era isso que tinhamos.
Pastoral Operária Estadual -SO.

'Estamos iniciando a Campanha da
Fraternidade e com ela, mais um
plano aterrorizador. Em pq.Jco tempo
lem aumentado a Íome e a miséria
do povo. Como alvo certeiro, tem
conseguido desmobilizar e desani-
mar as organizaçôes de classe.

Em HO, o cenário é triste. O de-
semprego ê alarmante: madeireiras
Íechando com mais de 3 mil ope-
rários jogados na rua; no comêrcio,
o número de trabalhadores é re-
duzido ao máximo e para comple-
tar, o êxodo rural aumenlou nos
úttimos meses. Até a guerra no GolÍo
está Íazendo gente vender a terra.
Os pais de família tentam sobre-
viver vendendo picolé ou limpando
ouintal, quando acham. Trabal-

hadores de outros estados contin-
uam chegando, dormem pelas
calçadas e rodoviáriasdurante o dia
mendigam comida e com isso tem
crescido o roubo, a violêrpia e saques
desorganizados O povo já não
aguenta mais. O que íazer?

Hoje, mais do que nunca, nós da
PO, principalmente, sentimos inca-
pazesedesnorteados com tudo isso.
Há dificuldade de mobilizar a lgreja
para uma discussão mais proÍunda
sobre o Mundo Trabalho e realidade
caótica que aÍestá. As organizaçôes
não conseguem mobilizar e atrair o
trabalhador para discutir e reivindicar

Veja o Íuncionalismo público, há três
meses sem receber

Para nós da PO, esta Campanha da
Fraternidade tem um sentido espe-

cial: ser a tábua de salvação. Agora
é tudo ou nada. Com isso, estamos
tentando resgatar a esperança do
povo na pessoa de Jesus trabal-

hador que nos pede coragem e Íorça
para lutar.

A Campanha está deslanchando
lentamente, porêm, promete surtir

efeitos. O encontro de monitores em

novembro, assessoria do Cícero Íoi

ótimo O pessoal gostou Temos a
Comissão Diocesana de Animação

da CF em algumas Paróquias e Cebs

estão Íormando as comissões lo-

cais. Se colocarmos em prática pelo

menoo 1/3 das atividades sugeri-

das, a Campanha terá êxito...

Nl^ mâiê 
^ôniâm^c ^^ô â

Ouffo
di4 chegou
um com-
panheiro,
membro da

Oposiçao
Sindical dos
Petrtrleiros
de Duque de Càias,- RI no Secre-
tariado Nacional da PO, procurando
por material da CF D 1 para distribuir
na greve dos petroleiros.

O Vicentinho, presidente do
Sindicato dos Mealúrgicos de S. Ber-
nardo e Diadema, dá uma bonita en-
ü'evistr narevista VIDA PASTORAL,
sobre o sindicato como *escola de

vida".

Vários companheiros dirigen-
tes sindicais, de Fortaleza-CE, aju-
dam a PO a distribuir 30 mil panÍle-
tos sobre a campanha, nas portas de
fábrica.

Em vários lugares do Brasil,
a CFDL cai nas ruas. Sai de dentro
das catedrais e/ou paróquias e vai ao

enconfo do povo trabalhador. E isto
acontece, justamente, num dos
momentos mais difÍceis para a classe
trabalhadora deste país.Momento de

arrocho salarial, recessão,
desemprego,seca e, por outro lado,
uma "apatia" muito grande na s0-
ciedade civil.

Como geralmente faz,nas vezes
em que o povo está"cansado ", a Igreja
no Brasil se pronuncia em favor dos

empobrecidos. Apesar da insatisfação

de alguns setores, a Igreja cumpre
uma das deliberaçôes do Doc.40 da

CNBB, Igreja Comunhão e Missão,
ne l79,que diz: "É fundamental que

nossa atuação seja uma defesa clara
dos mais fracos, daqueles que são

vítimas de injusto processo produ-
tivo. Diante disso a Igreja deve lutar
em favor de todos em condiçÕes in-

COORDENAÇÃO NACIONAL DA
PASTORAL OPERÁRIA.



O Boletim Naeional publica
algumas cartas que trazem
notícias do desenvolvimento
da GF nos estados" Que
estas informações nos es-
timulem na continuidade de
nossas atividades.

'Tem sido muito boa a aceitação do
tema da CF-91 'Mundo do Trabalho'
nas bases, a equipe estadual da CF-
91 e da PO nâo vence atender a
todos os chamados de dioceses,
parôquias e entidades interessadas
em aprofundar mais este tema. Temos

usado muito a cartilha da PO Nacional

"Mundo do Trabalho em Dados'.
lnclusive devido o despertar cau sado
pela CF-91 estamos reimprimindo a
cartilha "Os direitos dos Trabalhadores
na Constituiçâo'da PO do Amapá.
Também estamos preparando, junto

com a CPT-SC a próxima Romaria
da Terra onde o tema central será o
Mundo dos Trabalhadores. Esta
Romaria aconte@ no dia 08 de setem-

bro e é a nível de regional sul lV da
CNBB. Também as dkrceses de t-ages

(junho) Joinville (novembro) tem
marcado suas Romarias do Trabal-
hador d iocesana. Chapeco realizar á

no dia 05 de maio seu tradicional
Enconlrão de Trabalhadores (pre-

visão de mobilizar mais de 1.000
pessoas para este dia de encontro).

COORDENAÇÃO NACIONAL DA
PASTORAL OPERARIA.

Luis Andrade (RJ), Ari Albeti (sP),
Clovis da Situa (PR), Cesar Sanson

PR), Carcius Azevedo (MT), HaÍoldo Gomes
Silva (RN), lsaias Santana (ES), Lenivaldo

(AL), Oldemar Francisco (RS), Edson
Zitei (SP), ClaudineiJosé Marchioli (SP),

Cardoso de Lima (PR), Onido A. da
(SC), Marinelze §lilva (SC), Valmor A.

(RS), Rosa Maria Serra (MG), Josê
io costa (MG), waldemarA. Lyrios (ES)

Rodrigues da Silva (GO), Maria José
(BA), Jurandir Nepomuceno (CE),
Carlos de Oliveira (Pl), Raul Reis

(AM), Maria de Fátima Marques (ES).

BOLETIM NACIONAL DA PAS-

nes e Enoch Arauio.
Éãitorial i Õmroenabao N acion al

ual - Cr$ 500.00
ra exterior - U$ 10

ETARIADO NACIONAL DA
ASTORAL OPERARIA

Pres. Kennedy, 1861/08
t20 - Duoue dê Caxias - RJ.
e (021) 771-34s9

to e'Ímpresso na Gràílca Patrlmonlum
de ltaguaí.

i

Pastoral Operária Estadual €G.

'Estamos iniciando a Campanha da
Fraternidade e com ela, mais um
plano atenorizador. Em polco tempo
tem aumentado a Íome e a miséria
do povo. Como alvo certeiro, tem
conseguido desmobilizar e desani-
mar as organizações de classe.

Em RO, o cenário é triste. O de-
semprego é alarmante: madeireiras
Íechando com mais de 3 mil ope-
rários jogados na rua; no comércio,
o número de trabalhadores é re-
duzido ao máximo e para comple-
tar, o êxodo rural aumentou nos
últimos meses. Até a guerra no GolÍo
está Íazendo gente vender a terra.
Os pais de Íamília tentam sobre-
viver vendendo picolé ou limpando
ouintal, quando acham. Trabal-
hadores de outros estados contin-
uam chegando, dormem pelas
calçadas e rodoviâriasdurante o dia
mendigam comida e com isso tem
crescido o roubo, a violêrrcia e saques
desorganizados. O povo já não
aguenta mais. O que Íazer?

Hoje, mais do que nunca, nós da
PO, principalmente, sentimos inca-
pazes e desnorteados com tudo isso.
Há diÍiculdade de mobilizar a lgreja
para uma discussão mais proÍunda
sobre o Mundo Trabalho e realidade
caótica que aí está. As organizaçôes
não conseguem mobilizar e atrair o
trabalhador para discutir e reivindicar
Veja o Íuncionalismo público, há üês
meses sem receber

Para nós da PO, esta Campanha da
Fraternidade tem um sentido espe-
cial: ser a tábua de salvação. Agora
ê tudo ou nada. Com isso, estamos
tentando resgatar a esperança do
povo na pessoa de Jesus trabal-
hador que nos pede coragem e Íorça
para lutar.

A Campanha está deslanchando
lentamente, porém, promete surtir
eÍeitos. O encontro de monitores em

novembro, assessoria do Cícero Íoi

ótimo O pessoal gostou Temos a

Comissão Diocesana de Animação

da CF em algumas paróquias e Cebs

estão Íormando as comissÕes lo-

cais. Se colocarmos em prática pelo

meno6 1/3 das atividades sugeri-

das, a Campanha terá êxito...

No mais contamos com a
Íorça e animação de vocês.

Vamos à luta!
Pastoral Operária de Ji-Paraná RO

Outro
di4 chegou
um com-
panheiroo
membro da
Oposição
Sindical dos

Petroleiros
de Duque de Caxias,- RI no Secre-
tariado Nacional da PO, procurando
por material da CFDL para distribuir
na greve dos petroleiros.

O Vicentinho, presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de S. Ber-
nardo e Diadema, dá uma bonita en-
u'evisrâ narevisra VIDA PASTORAL,
sobre o sindicato como "escola de
vida".

Vários companheiros dirigen-
tes sindicais, de Fortaleza-CE, aju-
dam a PO a distribuir 30 mil panfle-
tos sobre a campanha, nas portas de
fábrica.

Em vários lugares do Brasil,
a CFI9I cai nas ruas. Sai de dentro
das catedrais e/ou paróquias e vai ao

enconÍo do povo trabalhador. E isto
acontece, justamente, num dos
momentos mais difÍceis para a classe

trabalhadora deste paÍs.Momento de

arrocho salarial, recessão,
desemprego,seca e, por outro lado,
uma "apatia" muito grande na so-
ciedade civil.

Como geralmente faz,nas vezes
em que o povo está"cansado ", a lgreja
no Brasil se pronuncia em favor dos
empobrecidos. Apesar da insatisfação
de alguns setores, a Igreja cumpre
uma das deliberaçÕes do Doc.40 da
CNBB, Igreja Comunhão e Missão,
ne 179, que diz: "É fundamental que

nossa atuação seja uma defesa clara
dos mais fracos, daqueles que são

vítimas de injusto processo produ-
tivo. Diante disso a Igreja deve lutar
em favor de todos em condiçÕes in-
justa de trabalho, especialmente em
favor dos menores, das mulheres e
dos negros".



.tr.JE uratlt o, v g lu(lt,
março, no memorialda
América l-atina, em Sâo
Paulo, aconteceu a
fundaçâo de uma nova
central sindical: Forca
Sindical. Um dado ih-
teressante que aconte-
eeu durante a assembléia, Íoio fato
de a mesma deÍinir apenas o seu
presidente: Medeiros. O restante da
dÍretoria não Íoi eleíta"

Em resumo urna assembléia de
eartas marcadas, onde os delega-
dos. e convidados, fizeram o pa[el
de 'vaca de presépio", ou sejâ, io-
ram sornente ovir e apaudir a criação
de uma Íarsa chamaba central. '

A criaçao dessafarsa que responde
pelo nome de Força Sindical foi
gestada ao longo dos últimos anos
com objetivos bem claros: tornar
Medeiros (Pres. do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo) poÍta-
dor de uma reoresentacão com Deso
suficiente, paia ser iriterlocutdr da
classe trabalhadora do país.
Medeiros, agora, nãofala mais como
presidente do sindicato dos met-
alúrgicc de São Paulo, Íala em norne
de uma central, o que a rigor, lhe dá
maior cacife no cenário nácional.

A quem interessa essa armaçâo
toda? Primeiramente, é óbvio,'ao
próprio Medeiros que répetidas vázes
afirmou que o seu projeto é sindical.
Em segundo,interessa ao governo
Colior, aos empresános e a rede
Globo.

1 Em 1984, a lgreja Oo
Brasil, em seu Docu-
mento: 'Nordeste, de-
safio à missão da lgreja
no Brasil" chamava a
atenção sobre a seca,
de forma contundente:

Ao governo üollor porque encon-
trou em Medeiros uh iirterlocutor
confiável. O presidente já demon-
strou vái'ías vezes o seu abreco oelc
sindicalista, foi inclusive ap'oiario'oeto
mesmo no 2e turno dds eleidOes
presidenciais. Aos anpresários, ihter-
essa a Força Sindical, na medida,
em que defende urn sindicalisrnó
que propôe a conciliação de classes.
Para a rede Globo, que proietou
Medeiros a nível naciorial elpondo-
o continuamente no horário nobre, 0
sindicalista é a pessoa que estava
faftando para falár como o verdadeiro
representante dos trabalhadores
brasileiros. E reconhecido oor todos
a aversãoda Globo edo Sr. Flobeno
Marinho à CUT. lnúmeros editoriaisjá foram feitos por este meio de
comunicação nada elogiáveis à CUT.

Dessa forma temos um tripé de
sustentação - governo, empresários,
rede Qlobo" nada despreiíveis em
Íavor ija central de Mebeiros.

Daqui para Írente será cada vez
mais comum ouvir o presidente da
Força Sindical falar sobre os mais
variados temas da sociedade. Este
gspa.ço lhe será garantido pelos que
lhe süstentam" exatamente, espáço
este, que é negado à OUT.

Entrêtanto,0 fua'ldarnentaí a ser
í_êsgatado corn a criaçâo dessa
Central é o seu caráteide concil-
iação. Certamente o seu discurso
será duro e muitas vezes radical
cgm. q objetivo de 'jogar para a
platéia'. Na essêircia, pbrém" à forcá
S_indicai cieÍende o câpitatiôrno. Se
üiz independente, mars Ílenta, ex-
plicitãmente com 0s poderosos deplantão. !

fiesta o r erieza de que ninguérn
efiganã poÍ ínLrtto teÍripo. eerjo ou
tarde os trabalhadüres perceberão
quem é Medeiros e a que interesses
serve.Aí, certarneRte, a Forçq Sind i-
çal se tranrsforrmará nurna 

-,Forca"
prara aqueies que apostararn neste
cmbuste"

'O" povg está ameaçado de gen-
ocídio. A vida do Bovó do Nonléste
está sendo destruída'.
2. Passado 7 anos, percebemos

qqg esta situação continua a mesma,
afligindo a pôputação nordestinai
milhÕes passam Íome, as plantaCÕes
ficam impossibilitadas, ab cria{ões
vão morrendo aos poucos, as ôon-
diçôes de vida vão se deÍinhando...
Segundo inÍormaÇôes da SUDENE
a seca atinge 780 municipios, numa
áreade 1 milhãode Kn,ziF.S.p. 111
01/91). Este quadro de àeoacão à
vida, Íorça fainílias inteiraé d mit-
hôes de trabalhadores a se deslo-
carem em busca de sobrevivência
dentro e Íora do próprio Estado.
3. Esta realidade torna-se ainda

mais dramática na atual coniuntura.
-que e de cres@nte empobreôimentó
da população brasileira. Há um
fenômeno murto evidente: migran-
tes nordestinos atingidos petõ de-
semprego, tentam voltar às suas
regiÕes de origem, entretanto sâo
deslstimulados pela problemática
0a seca; ao mesmo tempo, os
atingidos pela seca migram para os

autoridacies para cürn & §eca"
Nenhuma iniciativa séria vem serdo
tomada. Não existe nenhum plano
do Governo Federal para as áreas
atingidas" Explora-se a seca de forma
demagogica e populista, com a fi-
nalidade de fortalecer as oligarquias
locais e clientelismo potíti-co.' Fte-
cursos existem, não há porÕm,
vontade política de enfrehtar o
proplema
5. E preocupante também, a aoatta
clo conju nto da sociedade, lnctusive
da propria lgreja. A seca Íoi assimi-
lada como um problema que sempre
existiu e existirá. Não há reação,
sensibilidade, solidariedade.
6. As iniciativas regionais e os

esÍorços inúmeros, comunidades,
entidades e lgrejas, náo têm encon-
trado maiores repercussôes.
7. A fidelidade ao Evangelho de

Jesus Cristo, exige de todos nôs
uma postuftl mais ativa. O problema
dâ seca nâo é sô ausência dê chwas;
está relacionado ao modelo politico
e econômico que impede o àcesso
à terra, qgs qçudes construidos pelo
novo. à distrihr rieãn do ronds iliân ó

as pastorats, 0s organtsÍ.Iios, a
Cl{BB, os pa;Eanrentares e a ôo-
ciedade a assurntrem este desafioe apoearem as iniciativas de
combate â seea.
9" Em partizu[ar, pedirnos à CNEE

que por ocslão da presenÇa
do Fapa no Nordeste, e do CoÍr-
gresso Eucanístico, haja urn pro-
nunciamento sobre 0 assunto;

- assurnir e difur"ldir as conclu-
soes do §erninário. 0 homem e a
seça do Nordeste" a se realizar em
ago§td de 1991.
10.4s Pastorais, solicmarnos o
empenho na divulgação e denúncia
contra a seca e a solidariedade
etravês de gestos coneretos.
1 1.Aos parlamentares e autori-
dades que não se omitam no seu
papel de exereer sua represen-
taçâo populare implemetem potíti-
eassárias para atingiras raizêsda
miseria e dos pnoblemas.

.ffi9'asÍlia-DF., 2CI de niarço de 1gg1
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ceu duÍante'a asaeúbÉia, Íoio fato
de a mesma definir apenas o seu
presidente: Medeiros. O restante da
diretoria não foi eleita.

Em resumo uma assembléia de
cartas marcadas, onde os delega-
dos e convidados, Íizeram o paóel
de "vaca de presépio', ou sejã, Ío-
ram sonente ovir e,aplaudir a criação
de uma hrsa chamada central. -

A criaçáo dessaÍarsa que responde
pelo nome de Força Sindical foi
gestada ao longo dos últimos anos
com objetivos bem claros: tornar
Medeiros (Pres. do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sâo Paulo) porta-
dor de uma representação com peso
suficiente, para ser interlocutor da
classe trabalhadora do país.
Medeiros, agora, nãofala mais como
presidente do sindicato dos met-
alúqicc de São Paulo, fala em nore
de uma central, o que a rigor, lhe dá
maior caciÍe no cenário nacional"

.A quem interessa essa armaçâo
toda? Primeiramente, é óbvio, ao
próprio Medeiros que repetidas vezes
afirmou que o seu projeto é sindical.
Em segundo,interessa ao governo
Collor, aos empresárros e a rede
Globo.

1 Em 1984, a lgreja do
Brasil, em seu Docu-
mento: 'Nordeste, de-
safio à missão da lgreja
no Brasil' chamava a
atenção sobre a seca,
de forma contundente:
'O povo está ameaçado de ger:-
ocídio. A vida do povo do Nordeste
está sendo destruída'.
2. Passado 7 anos, percebemos

que esta sifuação continua a mesma,
afligindo a população nordestina:
milhôes passam Íome, as plantaçóes
Íicam impossibilitadas, as criações
vão morrendo aos poucos, as con-
dições de vida vão se definhando.."
Segundo informaçóes da SUDENE
a seca atinge 780 municípios, numa
área de 1 milhão de Kn,z,F.S.P. 1 1l
01/91). Este quadro de negação à
vida, força famílias inteiras é mil-
hÕes de trabalhadores a se deslo-
carem em busca de sobrevivência
dentro e fora do proprio Estado.
3. Esta realidade torna-se aincia

mais dramática na atual conjuntu ra,
que e de crescente empobrecimento
da população brasileira. Há um
Íenômeno muito evidente: migran-
tes nordestinos atingidos pelo de-
semprego, tentam voltar às suas
regiôes de origem, entretanto são
desistimulados pela problemática
da seca; ao mesmo tempo, os
atingidos pela seca migram para os
grandes centros e aí se deÍrontam
com o desemprego, Íalta de mora-
dia e constan," rlsrginâlizaçáo.
4. E rmpressionante cl descaso das

Ao governo Collor porque encon-
trou em Medeiros um interlocutor
confiável. O presidente já demon-
strou vái'ias vezes o seu aoreco oelc
sindicalista, Íoi inclusive apbiado belo
mesmo no 2e turno das eleiÇÕes
presidenciais. Aos anpresários, inter-
essa a Força Sindical, na medida,
em que defende um sindicalismo
que propÕe a conciliação de classes.
Para a rede Globo, que proietou
Medeiros a nível naciorial eirpondo-
o continuamente no horário nobre, o
sindicalista é a pessoa que estava
hftando para talar como o verdadeiro
representanle dos trabalhadores
brasileiros. E reconhecido oor todos
a aversão da Globo e do Sr. Roberto
Marinho à CUT. lnúmeros editoriais
já foram Íeitos por este meio de
comunicação nada elogiáveis à C|,JT.

Dessa forma tcmos um tripé de
sustentação - governo, empresários,
rede Globo" nada desprezíveis em
favor rla centralde Medeiros"

Daqui para frente será eada vez
n'lais comum ouvir o presidente da
Força Sindical falar sobre os nais
variados temas da sociedade. Este
espaÇo lhe será garantido pelos que
lhe süstentam, exatamente, espaço
este, que é negado à OUT.

Enireta,rtu,s fumdari-lentaÍ a ser
resEatado com a eriação dessa
eentral é o seu earáter de concil-
iação. Certamente o seu discurso
será eluro e muitas vezes radical
cgm ü objetivo de .jogar para a
platéia' Na essêErcia, porem" a Forca
Sindicai defende o càpitatismo. §e
diz independente, mais flerta, ex-
plieitainente corn ils poderosos deplantâo. r

$testa a i;*rtüza de qi.le ninguérn
efigafiêl püí"tfiüitÕ terrtpo. #edo ou
tarde o$ trahalhadores perceberão
quem é fu{edeiros e a que interesses
serve"Aí, certaÍnente, a Força Sind i-
eal se transforn'eará i"u;ina 

"'Fonea'

para aqueies que apostararfi neste
erih;:ste.

autonidacies para ü0m & §eca.
Nenhuma iniciativa séria vern sendo
tomada. l{ão existe nenhum plano
do Governo Federal para as áreas
atingkias" Explora-se a seca de forna
demagógica e populista, com a Íi-
nalidade de fofialecer as oligarquias
locais e clientelisrno político" Fte-
cursos existem, não há porêrn,
vontade política de enfrentar o
proplema
5. E preocupante também, a apatÍa
clo conju nto da sociedade, tnctusi\re
da propria lgreja. A seca foi assimi-
lada como um problema que sempre
existiu e existirâ. Não há reação,
sensibilidade, sol idariedade.
6" As iniciativas regionais e os

esforços inúmeros, eomunidades,
entidades e lgrejas, nãotêm eneon-
trado maiores repercussôes"
7. A fidelidade ao Evangelho de

Jesus Cristo, exige de todos nos
uma postJra mais ativa. O problema
dà seca nâo é só ausêrcia de chwas;
está relacionado ao modelo politico
e econômico que impede o acesso
à terra, aos açudes construidos pelo
povo, à distribuição de renda. tdâo é
apenas problema dos nordestinos,
é problema de toda sCIeiedarJe
brasileira.

8" fdesta perspeetiva, cúnvocúlÍTiüs

ás pastoíai§, es orgaíntsÍTlos, a
Cf'iBB, os Ba";affientares e a so-
eiedade a assurnÊrem este desafio
e apoiarern as iniciativas de
teri:tiate à seea.
9" Em padie"ilar, pedirnos à CNBB

- qr;e por oesião da presença
dr: Fapa sro l{ordeste, e do Con-
JieSSO E*Carístico, haja um pro-
nunelamento sobre 0 assunto;

- assilrnír e difunqiir as coRclu-
sóes do Sernínário. Õ homem e a
see a dci frlordeste' a se nealizar em
agogto de 19§1.
10.4s Pastsrais, solicfiarRo§ o
enipenho na divulgação e denúncia
eontra a seea e a solídariedade
através de gestos coneretos.
1 1"Aos parlamentares e autori-
eiades que não se omitarn no seu
papel de exercer sua represen-
taçâo pcpulare implemetem políti-
cas sárias para atingir as raízes da
miséria e dos problemas.

. BraeÍlia-üF", 2CI de niarço de 1 991
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! Greve dos Petroleiros: encerrada a
greve dos petroleiros no dia 22 de

março. Após 23 dias de greve, a

categoria decidiu voltar ao trabalho
após o lST ter julgado abusiva a

mobilizagão dos trabalhadores. As reivindicaçÕes dos
petroleiros não foram aceitas, com excessâo dareadimissão
dos 190 trabalhadores demitidos durante a paralisação.No

entanto, considera-se que doponto de vista polÍtico a greve
foi vitoriosa, haja vista que foi a maior paralisação da
categoria nos últimos anos.

r Jovens da PJE são sequestrados por policiais: os jovens
Cedenir Alberto Simon (16 anos) e Marcelo Ferreira de
Andrade ( 16 anos), foram sequestrados e submetidos a tor-
tura, ambos de Xanxerê (SC).

r Em novembro do ano passado a Rádio Difusora deixou
de transmitir a Santa Missa dominical da cidade alegando
homilias com "alto teor político"'. A comunidade protesta,
reunindo mais de 7 mil assinaturas exigindo a transmissão
das missas locais.

Na madrugada do dia 07 de janeiro do corrente ano,
foram incendiados os transmissores da rádio. Os diretores
imediatamente lançam suspeitas contra os padres e a Igreja.
Ato contÍnuo chegam à cidade os policiais do DEIC, vindos
da capital. Têm lugar os sequestros e torturas.

rV NORDESTÃO: aPO-NE realizará,nos dias 24,25 e26
de maio, o V Encontro NORDESTÃO. Neste encontro os
fabalhadores pretendem discutir a realidade sócio-econômica
do NE, os desafios que se apresentam para as organizações
dos trabalhadores e para PO e a mÍstica do trabalhador
cristão. A expectativa é que uns 200 trabalhadores partici-
pem do evento" Entre outros momentos, o NORDESTÃO
homenageará o Pe. Reginaldo Veloso, da Diocese de Olinda
e Recife.

r ROMARIA: na Diocese de São Mateus-ES, no dia 10 de
março, realizou-se a Romaria da Terra, que teve como
tema: "POVO A CAMINHO EM BUSCA DA
TERRA,PELA VIDA, PELA PAZ-. O grande sÍmbolo da
Romaria, que teve 9km de percurso, foi o chapéu de palha.

r SINDICALISTAS NA CÂMARA FEDERAL: apenas
três partidos - PT, PC do B e PCB - não elegeram nenhum
empresário, nas eleiçÕes de 1990. Juntos estes três partidos
elegeram 21 dirigentes sindicais, sendo 20 do pT. A região
que mais elegeu dirigentes sindicais foi a região sudeste,
com l1 eleitos, enquanto que o Nordeste, comZ sindical-
istas eleitos, foi quem menos contribuiu parabem represen-

ZY- ,{-'üEIYIE'LET,{ l.rETT,{L IJA
CNBB

Dos dias 9 a 19, do corrente mês, acontece em ltaci a
29e Assembléia Geral da CNBB (Conferência Nacioral
do Bispos do Brasil) . Esta Assembléia d importante
porque define as diretrizes pastorais para os próximos
quatro anos e elege a nova direção da CNBB. Aguarda-
mos os resultados com certeza que a CNBB reafirmard
sua linhn pastoral de opção pelos pobres e fazemos
votos que a próxima presidência dê continuidade aos
trabalhos que vêm sendo desenvolt'idos.

AGENDA / MAIO
01 - Romaria do Trabalhador. Caxias do Sul

04 e 05 - Reunião da Coord. Regional da PO-NE L

l1 - Encontro Estadual de Finanças da PO-Sp.

24,25 e 26 - V NORDESTÃO dâ PO. :

25 - Reunião da Coordenação Estadual da pO-Sp.

26 - Seminário Estadual com Animadores de GdB da
PO-SP.

PROXIMO NUMERO

Debate sobre os desafios que se apresentam para o
movimento sindical hoje.

Romaria dos trabalhadores (Caxias do Sul).

A Campanha da Fraternidade nos Estados.

...e muito mais...

NÁO,PISEM
NÀBOLA
SENEORES

I ObS: O BN está abrindo a seção de cartas para cs leitores que



greve dos petroleiros no dia T2 de

março. Após 23 dias de greve, a

categoria decidiu voltar ao trabalho
após o IST ter julgado abusiva a

mobilização dos trabalhadores. As reivindicaçÕes dos
petroleiros não foram aceitas, com excessão dareadimissâo
dos 190 trabalhadores demitidos durante a paralisação.No

entanto, considera-se que doponto de vista polÍtico a greve
foi vitoriosa, haja vista que foi a maior paralisação da
categoria nos últimos anos.

r Jovens da PJE são sequestrados por policiais: os jovens

Cedenir Alberto Simon (16 anos) e Marcelo Ferreira de

Andrade ( 16 anos), foram sequestrados e submetidos a tor-
tura, ambos de Xanxerê (SC).

: Em novembro do ano passado a Rádio Difusora deixou
de transmitir a Santa Missa dominical da cidade alegando
homilias com ooalto teor polÍtico". A comunidade protesta,

reunindo mais de 7 mil assinaturas exigindo a transmissão
das missas locais.

Na madrugada do dia 07 de janeiro do corrente ano,
foram incendiados os transmissores da rádio. Os diretores
imediatamente lançam suspeitas contra os padres e a Igreja.
Ato contÍnuo chegam à cidade os policiais do DEIC, vindos
da capital. Têm lugar os sequestros e torturas.

rV NORDESTÃO: aPO-NE realizarános dias 24,25 e26
de maio, o V Encontro NORDESTÃO. Neste encontro os
trabalhadores pretendem discutir a realidade sócio-econômica
do NE, os desafios que se apresentam para as organizações
dos trabalhadores e para PO e a mística do trabalhador
cristão. A expectativa é que uns 200 trabalhadores partici-
pem do evento. Entre outros momentos, o NORDESTÃO
homenagearáo Pe. Reginaldo Veloso, daDiocese de Olinda
e Recife.

r ROMARIA: na Diocese de São Mateus-ES, no dia 10 de
março, realizou-se a Romaria da Terra, que teve como
tema: *POVO A CAMINHO EM BUSCA DA
TERRA,PELA VIDA, PELA PLZ". O grande símbolo da
Romaria, que teve 9km de percurso, foi o chapéu de palha.

I SINDICALISTAS NA CÂMARA FEDERAL: apenas
três partidos - PT, PC do B e PCB - não elegeram nenhum
empresário, nas eleiçÕes de 1990. Juntos estes três partidos
elegeram 2l dirigentes sindicais, sendo 20 do pT. A região
que mais elegeu dirigentes sindicais foi a região sudeste,
com 11 eleitos, enquanto que o Nordeste, com2 sindical-
istas eleitos, foi quem menos contribuiu para bem represen-
tar os trabalhadores na Câmara.

Dos dias 9 a 19, do conenÍe mês, aconÍece em ltaci a
29e Assembléia Geral da CNBB (Conferênci.a Naciorwl
do Bispos do Brasil) . Esta Assembléia d importarue
porque define as diretrizes pastorais para os próimos
quatro anos e elege a nova direçdo da CNBB. Aguardn-
mos os resultados com certem que a CNBB reafi.rmard
sua linln pastoral de opçdo pelos pobres e fozemos
votos que a próximn presidência dê continuidade aos
trabalhos que vêm sendo desenvoltidos.

AGENDA / MAIO
01 - Romaria do Trabalhador. Caxias do Sul

04 e 05 - Reunião da Coord. Regional da PO-NE I.

11 - Encontro Estadual de Finanças da PO-SP.

24,25 e 26 - V NORDESTÃO da PO.

25 - Reunião da Coordenação Estadual da PO-SP.

26 - Seminário Estadual com Animadores de GdB da
PO-SP.

PROXIMO NUMERO

Debate sobre os desafios que se apresentam para o
movimento sindical hoje.

Romaria dos trabalhadores (Caxias do Sul).

A Campanha da Fraternidade nos Estados.

...e muito mais...

O BN está abrindo a seção de cartas para cs leitores que
desejarem emitir opinião sobrê ôs mais variados assuntos.
Escreva-nos!



"ToDo ARTIsTA TEM DE tR AoNDE o povo EsrÁ"

Todos nôs, ml_litantes da PO, temos afl"rmado cOm rnuÍta

veemêncLa o fato de os trabalhadores estarem CANSADOS de reu- |

nlão. Reunl.r-se para conversar sobre os problemas de trabalho ,

pessoaLs, etc., base da metodologLa da PO, não estã ftlncLonandO

peto menos na conjuntura atual, onde grande parcela doa traba-t
thadores brasl.Ieiros está ssfrendo com o aumento consLderávet I

do desemprego, dô arrocho salarÍal e, atê, da fome-

Em vLsta dl-sso, elaboramos utn subsíd1o em preparação'
aos festejos JunLnos. O obj'etl.vo é aproveitar a festa de São I

;oão pâra dar contlnuidade à Cf,/91. Àp6s várias reflexôea, che-
gamos a conclusão de que esta festa tem conteúdos stúólÍcos I

fortes, poLs celebra a chegada da colheita ("fartura") e ten &

tradLçâo de hl.storÍcamente ter sido organt.zada pelo PotTo traba-
thador.

A protrrosta ê participar da or:gantzação da festa onde'

Já existe e orgaoizá,-La onde ainda não ê celebrada. Para lsto I

estamos publÍ.cando:
um Cartaz grande, com O l-erUa: "FAZ ESCÜRO, IttâS EU CANTO". Ogt

per§onagens deste cartaz sâo os ÍIle§aos do cartaz d'a CF/gL'
- um cartão, redução do cartaz actsqa c1'taôo e b6tons.
- um subsÍdio pcra 03 enconttro a tendlo corf,o tÍttrlo o leqq do I

caritaz.

A pe,rtLr do dla t5. ôe mar\o, egtaremos com este fiatêrl
al- â ttlgpOS§ãU nq p0-N3,ci1ona1, Ê raoa ,grande opontunidade, tanrt-

b8q,paga se fazer uoa caqpanha fi-'nanceira. o materlal sêre v€rr-
dido a 1@ preço hastante acessÍrrel. I'lâos a obra !

COONDENÀç§o UACTONAL DÀ PA§TORÀL OPERÍ.RIA



Recentemente a po - Naci.nal fez uma visita a sarvador.
Conversamos com dirigentes sindicais e partidários. pas-
torais populares, religiosos e militantes dapO, além de outras
pessoas e entidades da sociedade civil. Todos de certa forma
meio perplexos e confusos com os últimos acontecimentos
no mundc e em nosso país também. Cai o Gorbachov depois
volta outra vez. os jornais anunciam o fim da "era comunista
e do totalitarismo". o congresso Nacional aumenta os
,salários dos deputados em torno de 65% epropõe um sarário-
mÍnimo de Cr$ 42.000,00. Os rneninos_de_rua são man_
chetes em vários jornais e revistas. O bispo Edir Macedo,
também. O IV Concut se aproxima e as acusaçÕes entre as
coÍrentes se intensificam. Os discursos se inflamam. E o
povo? Como diria Birô, "vai vendo o bonde ou a banda
passar".

_ 
Lâna URSS quando houve o golpe o povo saiu às ruas e

impediu que os velhos burocratas do pc reassumissem o
poder. E no Brasil? Quem vai impedir o golpe do Emendão
que entre outras medidas acaba com a aposentadoria por
Empo de serviço, que faz com que o ensino universitário
Passe a ser pago, suspende a estabilidade para o serviço
público, passando por cima da Constituição?

os tabalhadores do Brasil estão sendo jogados na sarjeta!
Nunca em toda a nossa história de explorados e oprimidos
rimos tantos pedintes. O povo está se virando para sobre_
river. E aÍ, vale tudo! O trambique, o roubo, a esmola, o

fquestro. A misêria cria um clima de insegurança na vida
las pessoas. A luta pela sobrevivência não tem regras.
'Oxalá, todo o povo de Javé fosse profeta e recebesse o
spÍrito de Javé" (Nm 11,29).

Tempos atrás as pessoas sentiam-se chocadas ao saber que
tma professora do interior do Nordeste recebia po, i.,
rabalho, um quarto do salário-mínimo. Hoje em dia se
ornou normal. Alguns falam, reclamam, mas ... "a vida é

BilHtr râcu,lr.

Outros apegarn-se a oraçÕes individuaiis{as (,'peço a Iieu
por mim"). Ah, se o Cristo voltasse agCIra i ',,{i ele você:
doutores da L,ei e fariseus hipócritas! Vocês expioram a

viúvas, e roubam suas casas e, para disfarçar, fazeni lcnga
orações!' (Mt23,L4).

E a PO? O que está fazendo diante desta situação? H
alguns anos atrás estávarnos nós lutando para contribuir n,
processo de reorganizaçáo dos fabalhadores, na retomad
das lutas, na consolidação de entidades qlle representasser
os interesses do conjunto dos trabalhadores, na afirrnação d,
que os militantes da PO devem jogar todas as suas forças nr
movimento social, participando, incentivando, aprendendc
E hoje o que fazer? Os desafios parecem tantos que âs veze
nos sentimos no meio sem saber por onde cornêçar,

Este ano realizamos a nossa IX Assernbléia Nacional. É
muito importante, mais do que discutir sobre a forrna comc
vamos nos organizar internamente, tentar perceber melhor;
conjunturaqueestâmos vil'endo, a crise pela qual o movimentc
operário e o próprio sistema capitalista brasiieiro está pas.
sando e conseguir sair da Assembléia Nacionar com p.rr[..-
tivas que apontem para o fortalecimento de um projeto de
sociedade que afirme os valores básicos doEvangelno" a pc
no Brasil não pode mais planejar o seu trabalho sem revar em
consideração o grande número de trabarhadores que estão
jogados na marginalidade e que não sâo atingidcs riem pelas
organizações especÍficas (sindicatos, partidos, centrais sin_
dicais, etc), sem levar em consideração os valores culturais
especÍficos dos tabalhadores brasileiros.

Em tempos sombrios e nevoentos coÍnc, os atuais é preciso
buscar a luz da esperança, da fé no Deus- Libertador e senhor
da História, na união, na organizáção e na busca de superar
os desafios com a nossa capacidade de luta, pois como diz o
salmista: " comfulgarde swapr*§enç&, üs nwvens se desfrze_
füm em praniro c apntolhnt?t íqí ,Q ,?l



Ao Comselho Editorial
do tsoletim Nacionatr da pO

Compaúeiros,
Gostaria de comenkr o editorial clo ne

82 do boletim, onde se faz uma análise da
greve geral" Sao dois os objetivos que me
movem para fazet esse comentário; o
papel da PO em relação tanlo à çlasse tra-
halhadora, como em relação às instituições
{ue a representarn e um aprofundamento
la greve geral,

1. Ànálise da qreve geral
"Foi uma proposta correta. Só falhou

mr detalhe: O povo não participou". Assim,
r boletim comenta. Discordo no "de-
elhe". O povo não é detalhe, mesmo se
ntendo quç no contexto essa palavra é
rilizada com uma ironia. O fato é que
nuitas vezes, em toda a histôria do
novimento sindical brasileiro, o povo foi
pnsiderado não ndetalhe", 

mas massa de
ngnobra para atingir os objetivos que as
lieranças sirdicais achavam corretos, ne-
rssários, revolucionários... etc. Todos
ús - que estamos por dentro clas lutas
Bternas que coÍToem o movirnento sindi-
el - sabemos que rnais uma vez as cen-
nais sindicais procuram utilizar a insatis-

DENAÇÃO NACTONAL D.q
A§TORAL OPERÁRIA.

lã§au Ixrpurrir Bra EIarcEr um cüIlrqrto
Enb eÍrfÍe as dirryões siadicais e o governq
como entre âs mesrnas ou entre as facções
que subdividem as direçõcs das centrais.

Isso é muito sério. Os fatos são mais do
que evidentes. Onde se viu lançar uma
proposta de greve geral de dois dias, «rm
os trabalhadores na situaçãode superde-
sernprôgo, com salários tão corroídos?
Será que é possível exigir dos traba-
lhadores perderem três dias de salário
nurn rnê§, e arriscar o desernprego numa
si- tuação dessa? Será que alguém teria
corâgeÍn de afirmar que temos um
movimento sindical muito organizado,
com comissões de trabalhadores em cada
empresâ, com articulação de lutas a nÍvel
nacional, que possam dar segurança para
quem luta pela sobrevivência diária?

O que temos que dizer ê quc mais uma
vez as direções do movimento sirulical
não foram direção. mas repetiram o van-
guardismo tradicional de nossa esquerda.
E o povo, o traba lhador, mostrou que tem
rnuito mais capacidade de perceber a real
situação, não desprezou o chamado, mas
não acompanhou quem rnostra não saber
ser direção.

2. O papel da PO em relação aos traba-
lhadores

Na miúa visão, a PO devo discutir
esses protrlemas de forrns profunda. A
PO faz parte da realidade soçiai de nosso
país. e Lem um papel importantÍssimo no
sentido cultural. que é o dc pensar e
ajudar a pensar, mas não de forma sim-
plesmente geral, abstrata. Tem que opi-
nar em cima dos fatos, a partir do que
acontece e afirmar o que pensa, sem se
colocar como simples apoio das insti-
tuições que se criam. Toda instituição
tem sua legitimidade, que tem que ser
admitida e respeitada, mas isso não quer
dizer que é infalível. A CUT está aí, mas
isso não quer dizer que ó infalível. A CUT
.está aí, mas isso não quer dizer que é
democrática em tudo, que suadireção não
erra, que não existam problemas seríssi-
mos. A PO, como realidade de uma so-
ciedade civil pluralista, não pode fingir
que não vê e deixar de contribuir para
uma discussão aberta, e para soluçÕes
sempre mais democráticas. Isso pode não
ser bem aceito, mas não por isso temos
que nos calar. Não é se intrometer, mas
contribuir democraticamente.

E, democratiÇamonte,expressei miúas
opiniões. Envio um abraço a todos e
desejo muita fé e coragem na luta,

Adriano Sandri.
Belo Horizonte, 25 de julho de i99l

BOLETIM NACIONAL DA
PA§TOBAL OPERÁRIA
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Rcalizamos â nÍvel Diocesano (paróquias,
comunidades...) diversas âtividades que con-
sideramos importantes que, no conjunto e em
momentos diferenciados, contribuiram para
o desenvolvimento da CF. São elas: Encon-
to de Monitores; Semana de Btudo do Texto-
Base; Painel de Debates: MUNDO DO
TRABALHO EM DEBATE; e a principal
delas que foi a CAMINHADA DO TRA-
BALHADOR, no dia 1e de maio.

Na preparação e organização desta atividade
conseguimos formar uma equipe composta
por Pastoral Operária, pastoral da Juventude,
Pastoral da Educação, pastoral Ecumênica da
Terra, Clube de Mães, Cebs, oposição dos
Petroleiros, CUT Baixada e duas Federaçoes
de Associaçôes de Moradores.

A CAMINHADA DO TRABALIIADOR
aconteceu numa região rural da Diocese. O
objetivo era de unir os trabalhadores do campo
e operários da cidade para uma manifestação
de solidariedade; sensibilização para a reali-
dade vista durante as reflexôes da campanha;
e reafirmar a importânciade conhecer melhor
esta realidade do mundo do Trabalho, for-
talecendo na nossa Diocese o trabalho de
conscientização do povo e o compromisso de
nossa Igreja particular na construção da nova
sociedade. Participaram desta atividade cerca
de 700 pessoas, vindas das diversas
comunidades e dos movimentos organizados.

Avaliamos que também na nossa Diocese,
conseguimos desenvolver um bom trabalho
de preparação, reflexão e aprofundamento.
Aconteceram muitos gestos concretos, no
sentido de integração das pastorais,
comunidades e com o movimento popular.
Realizamos celebraçÕes ligadas à vida das
comunidades e do trabalhador com muitos
sÍmbolos... Entretanto, durante a Campanha
e, principalmente agora, passado a fase da
empolgação, percebemos que existem gran-
des desafios. O primeiro é a falta de pessoas
(leigos e agentes) disponÍveis e capacitadas
para dar acompanhamento e incentivar às
pessoas que se despertaram na campanha;
Falta de formação: pouquÍssimas são as pes-
soas q.ue tem conhecimento da história local,
con§eguem perceber e analisar esta conjun-
turae apontar pistas concretas de ação basedas
na nossarealidade. Devido a algumas destas
dificuldades não censeguimos dar continui-
dade de forma sistemática às reflexões ini-
ciadas durante a Campanha, que sem dúvida



Ao Coarselho Editorial
do Boletim Nacional da P0

ompaúeiros,
Cosaria de comentar o editorial do ns

I do boletim, ondr se tàz uma análise da
rve geral" São dois os objetivos que me
iovem paÍa fazer esse comeuúrio: o
tpel da PO em relação tanto à classe tra-
úhadora, como em relação às rnstituições
re a representâm e um aprofundamento
t greve gerai.

, ÀnálisgíIa greve Eeral
'Foi uma proposta corretâ. Só falhou

ndetalhe: O povo não participou". Assim,
boletim comenta. Diseordo no "de-

ühe". O povo não é detaihe, mesmo se

ntendo que no contexto essa palavra ê

tilizada com uma ironia. O fato ê que

uitas vezes, em toda a história do
pvimento sindical brasileiro, o povo foi
msiderado nãc 'detalhe", rnas massa de
nnobra para atingir os objetivos que as

üeranças sindicais achavam corretos, ne-
xsários, revolucionários... etc. Todos
6a - que estamos por dentro das lutas
rternas qus coÍroem o movirnento sindi-
ú - sabemos que mais uma vez as cen-
ais sindicais procurarn utilizar a insatis-
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que evidentes. Onde se viu lançar uma
proposta de greve geral de dois dias, com
os trabalhadores na siüuaçãode superde-
semprÊgo, com salários ülo corroídos?
Será que é possível exigir dos traba-
lhadores perderem três dias de salário
nurn rnês, e arriscar o desemprego nuÍna
si- tuação dessa? Será que alguém teria
corageÍn de afirrnar que temos um
movimento sindical muito organizado,
corn comissões de trabalhadores em cada
empresa, com articulação de lutas a nível
nacional, que possam dar segurânça para
quem luta pela sobrevivência diária?

O que temos que dizer é que mais uma
vez as direções do movimento sindical
não foram direção, mas repetiram o van-
guardisrno tradicional de nossa esquerda.
E o povo, o traba lhador, mostrou que tem
muito mais capacidade de perceber a real
situação, não desprezou o ehamado, rnas

não acornpanhou quern rnostra não saber
ser direção.

2. 0 papel da PO em relação aos traba-
lhadores

Na minha visão, a PO deve discutir
esses problemes de forme profunda. A
PO faz parte da realidade social de nosso
país, e tem um papel importantíssimo no
sentido cultural. que é o de pçnsar e
ajudar a pensar, mas não de forma sim-
plesmente geral, abstrata. Tem que opi-
naÍ em cima dos fatos, a partir do que

acontece e afirmar o que pensa, sem se

colocar como simples apoio das insti-
tuições que se criam. Toda instituição
tem sua legitimidade, qus tem quo ser

admitida e respeitada, mas isso não quer

dizer que ó infalível. A CUT está aí, mas

isso não quer dizer que é infalível. A CUT
pstâ ai, mas isso não quer dizer que é
democrática em tudo, que sua direção não

eÍ-ra, que não existam problemas seríssi-

mos. A PO, como realidade de uma so-

ciedade civil pluralista, não pode fingir
que não vê e deixar de contribuir para

uma discussão aberta, e para soluções

sempre mais democráticas. Isso pode não

ser bem aceito, mas não por isso temos

que nos calar. Não é se intrometer, mas

contribuir democraticamente.

E, democraticamente,expressei minhas
opiniões. Envio um abraço a todos e

desejo muita fé e coragem na luta,

Adriano Sandri.
Belo Horizonte, 25 de julho de 1991

ho_de Redação: Cesar Sanson,
) Gomes e Énoch Arauio.
h.o. Editorial:^ Coordenação
al da Pastoral Operária.
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comunidade§...) diversas atividades que con-
sideramos importantes que, no conjunto e em
momentos diferenciados, confibuiram para

o desenvolvimento da CF. São elas: Encon-
to de Monitores; Semana de Estudo do Texto-
Base; Painel de Debates: MUNDO DO
TRABALHO EM DEBATE; e a principal
delas que foi a CAMINHADA DO TRA-
BALHADOR, no dia 1e de maio.

Na preparação e organização desta atividade
conseguimos formar uma equipe composta
por Pastoral Operária, Pastoral da Juventude,
Pastoral da Educação, PastoralEcumênica da
Terra, Clube de Mães, Cebs, oposição dos
Petroleiros, CUT Baixada e duas Federações
de Associações de Moradores.

A CAMINHADA DO TRABALHADOR
aconteceu numa região rural da Diocese. o
objetivo era de unir os trabalhadores do campo

e operáÍios da cidade para uma manifestação

de solidariedade; sensibilização para a reali-
dade vista durante as reflexôes da campanha;

e reafirmar a importânciade conhecer melhor

esta realidade do mundo do Trabalho, for-
talecendo na nossa Diocese o trabalho de

conscientização do povo e o compromisso de

nossa Igreja particular na construção da nova

sociedade. Participaram desta atividade cerca

de 700 pessoas, vindas das diversas

comunidades e dos movimentos organizados.
Avaliamos que também na nossa Diocese,

conseguimos desenvolver um bom trabalho

de preparação, reflexão e aprofundamento.

Aconteceram muitos gestos concretos, no

sentido de integração das pastorais,

comunidades e com o movimento popular.

Realizamos celebraçÕes ligadas à vida das

comunidades e do trabalhador com muitos

símbolos... Entretanto, durante a Campanha
e, piincipalmente agora, passado a fase da

empolgação, percebemos que existem gran-

des desafios. O primeiro ê a falta de pessoas

(leigos e agentes) disponÍveis e capacitadas

para dar acompanhamento e incentivar às

pessoas que se despertaram na campanha;
Falta de formação: pouquÍssimas são as pes-

soas que tem conhecimento da histÓria local,
conseÀuem perceber e analisar esta conjun-
üra e apontar pistas concretas de ação basedas
na nossarealidade. Devido a algumas destas

dificuldades não conseguimos dar continui-
dade de forma sistemática às reflexões ini-
ciadas durante a Campanha, que sem dúvida
teve seu momento forte.

Pastoral Operária de Duque de Caxias



AADoLEScÊrucn Do pr
Chíeo Alencar

O Partido dos Trabalhadores iem quase 12 anos de
idade. Está entrando na adolescência, diiltm alguns.
Mas, assim como quem é pobre tem que trabalhar cedo,
para ajudar na renda familiar, um partido político organi-
zado nacionalmente no país das legendas de aluguel
amadurece rápido. Não foi à toa que c PT, corn Lula na
cabeça da chapa da Frente Brasil Popular, quase clregoi;,
lá em 1989, nas primeiras eleiçÕes presidenciais após o
golpede 1964.

Quem amadurece depressa tem que se colocar questões
cruciais. Mais ou menos como aquela filosófica pergunta
de Caetano Veloso na música nCajuina': 'Existirmos, a
que será que se destina?" Esta é, num sentido geral, a
pÇrguntâ que os petistas est!Ío se fazendo no Brasil todo,
prcparando-se para respondê-las no I Congresso do Par-
tido, a ser realizado em novembro próximo, em São
Bernardo do Campo, SP, seu berço de nascimento.

Os debates preparatórios do Congresso têm sido feitos
a partir de muitas questões, que aliás todos os partidos de esquerda deviam se
fazer para lograr algum êxito em suas atuações. É bom lembrar que os partidos
políticos buscam a conquista de espaço crescente de poder para implementar seu
modelo de sociedade. seja reproduzindo a que está aí, como fazem os conserva-
dores, seja para transformá-la, como tentam os progressis[as.

o PT anda se indagando sobre muitas coisas. Sendo um partido de inspiração
socialista, o PT busca saber que tipo de socialismo se quer. o modelo do Leste
Europeu nunca serviu de exemplo para nós, pois foi imposto e, por iss,, se
engessou em dominação militar e burocrática. comorentão, consllruirosocia-
lismo com democracia?

o PT anda se indagando sobre o fato de ainda não atingir corações e mentes da
maioria dos trabalhadores brasileiros, que permaÍrecem dispersos, desorgani-
zados, sem muita consciência de seus direitos ( o que, por sinal, convém às classes
dominantes). como ser um partido dos trahalhadores e não apenas de
trabalhadores?
o PT anda se perguntando como ser veículo cle boas novas ao povo nesse tempo

em que a mídia eletrônica faz a cabeça de todo mundo, de acordo com os
interesses dos donos da voz e das imagens, os marinhos e blocs e silvios da vida...
como divulgar, com eficácia e criatividade, nossas propostas para a so-
ciedade?

-o PT quer saber por que pouca gente se dispõe a participar de suas reuniões nos
bairros, nos núcleos de categorias profissionais ou de assuntos de interesse social,
como educação e saúde. Não dá mais para ser um partido só de quadros, daqueles
militantes abnegados (e meio doidinhos!) que não sabem o qu" e lazer, papo pro
ar, papo à toa na esquina... o povo trabalhador gosta de brincar, festar e vadiar,
e isso inclusive retempera forças para o habalho e para a luta. comoser um
partido Fresente no cotidiano das pessoas, tamhém ali onde elês provam -
raros momentos - o bom da vida?

o PT se questiona sobre o fato de o direito cle temrências, pelo qual os fiiiaclos
podem se agrupar em torno de correntes de idéias, ter virado uma obrigação de
tendência, segundo a qual se você não estiver vinculaclo ao grupo X ou y não terá
voz nem vez nas decisões partidárias. como acahar com os partidos dentro do
Partido- e fazer todos os petistas vestirem só a camisa da estreta, ainda que
das mais variadas cores e modelos?

Essas e muitas outras quostões atingirão seu grau máximo no le congresso do
Partido dos Trabalhadores. Desse amplo clebate democrático certamente se
abrirão camiúos de libertação e vida para todos nós, inclusive para os que não
têm vínculos partidários mâs que acreditam na paz e na Justiça para a Hu-
manidade.

E o PT, ali no seu local de nascimento, surgirá renova«lo, sem dogmatismo e
disposto a construir-se no mesmo processo que faz de trabalhad*r, ,r"gror,
mulheres- índios e todos oi rnarsinalizaclos suieitos de sua nrónria História.

CAIPIRA, EU I ?

Outro dia eu estava lendo iiro artigCI do jornal
e historiador da músiça pCIpular brasileira, J

Ramos Tinhorão, em que ele eserevia: "A ondÍ
interesse ern torno da música sertânejâ marca
instante curioso da expansão capitalista sobr(
àreas rurais no Brasitr". É importante perceber

corn o proce§so de moderntzaçáo capitalista
interior do paÍs os costumes, que identificava:
povo que vivia nas comunidades, vai se alternaÍ
O choque com a cuitura do urbano ó inevitáv.:;l
nesse enfevero que surge a Jovefln Música Se

neja encabeçada pela dupla ChitãozinhCI e Xoro
outras.

O advento da lambada fez cont que CI xâxâdr
xote, o forró em si, saissem da preferêriciâ popu
O que significa isto? A quadrilha junina qu
marcada pelas contradiçÕes da pequena cidadr
baião que eraconhecido eomo "e aução do exÍlio
nordestino, o xaxado que nos liga a história
cangaço e as incelenças e puiuxias cantadas
"amor retirante" nas noites de iuar" Tudo isto t
talvez seja "cafona" fora de moda oLt objeto de
certo radicalismo fadicionaiista dos que não c
seguem entender o mundo rnoderno. lio entar
uma coisa é certa: estes estilos marcararn ép
difundindo as utopias de um mundo mais jusl
humano e por isso mesmo não deveriam sair
fácil de rnemória do povo. Mas, num paÍs, onc

caipira com roupa de urbano tem I
gonha de ser caipira, tudo é possÍv(

A esperançaé que gente como V
Farias, Gilvan Santos, Ivani
Vilanova,Edvaldo Guerreiro e out
abasteçam-nos corn este mananeial
é cultura popular. Os meios-de-col
nicação não divulgarn o trabalho det
menestróis que fazem de sua arte a
pressão de vida de urn povo, suas lr

e esperanças. Como diz François Silvestre, "s

cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de
terra, a marca de sangue de seus mortos e a cert
de luta dos seus vi\ros..."

Alguém pode perguntar: e a PO, o que tem a
com isso? eu diria: tudo! Quem não conh
Dassanta, o Tropeiro Gonsalim, Mané João, Se
rinim e outros que estão dentro de nós, pouco pl
fazer parutransfornear este "Brasil" véi de cabô
rlp môa hrsf4 Â n-j Y'.ã^l! À ^^..*;-. *^.-^ i-*:-



útíco Aloncar

O Partido dos Trabalhadores tem quase 12 anos de

idade. Fstá entrando na adolescência, dilltm alguns.

Mas, assim como quem é pobre tem que trabalhar cedo,

para ajudar na renda familiar, um partido político organi-
zado nacionalmente no país das legendas de aluguel

amadurece rápido. Não foi à toa que c PT, corn Lula na

cabeça da chropa da Frente Brasil Popular, quase chegoç'

lá em 1989, nas primeiras eloições presidenclais apÓs o

golpede 1964.

Quem amadurece depressa tem que se colocar questões

cruciais. Mais ou menos como aquela filosófica pergunta

de Caetano Veloso na música 'Cajuina": "Existirmos, a

quo será que se destina?" Esta é, num sentido geral, a

pergunta que os petistas estão se fazendo no Brasil todo,

preparando-se para respondê-las no I Congresso do Par-

tido, a ser realizado em novembro prÓximo, em São

Bernardo do Campo, SP, seu berço de nascimento-

Os debates preparatórios do Congresso têm sido feitos

a partir de muitas questÕes, que aliás todos os partidos de esquerda deviam se

fazer paralograr algum êxito em suas atuações. É bom lembrar que os partidos

políticos buscam a conquista de espaço crescente de poder para implementar seu

modelo de sociedade. Seja reproduzindo a que está aí, como fazem os conserva-

dores, seja para transformá-la, como tentam os progressistas.

0 PT anda se indagando sobre muitas coisas. Sendo um partido de inspiração

socialista, o PT busca saber que tipo de socialismo so quer. O rnodelo do Leste

Europeu nunca serviu de exemplo para nós, pois foi imposto e, por isso, se

engessou em dominação militar e burocrática. Comorentão. cOn§Éruir o socia-

lismo com demrcracia?
O PT anda se indagando sobre o fato de ainda não atingir corações e mentes da

maioria dos trabalhadores brasileiros, que permÍrnecem dispersos, desorgani-

zados, semmuitaconsciênciade seus direitos ( oque, porsinal, convémàs classes

dominantes). Como ser um partido dos trabalhadores e não apenas de

tratralhadores?
O PT anda se perguntando como ser veículo de boas novas ao povo nesse tempo

em que a mídia eletrônica faz a cabqa de todo mundo, de acordo com os

interesses dosdonos davoz edas imagens, os marinhos eblocs e silvios da vida'.'
Como divulgar'. com eficácia e criatividade, nossas pr"opostas para a-§o-

ciedade?

*O PT quer saber por que poucâ gente se dispõe a participar de suas reuniões nos

bairros, nos núcleos de categorias profissionais ou de assuntos de interesse social,

como educação e saúde. Não clá mais para ser um partido só de quadros, daqueles

militantes abnegados (e meio doidinhos!) que não sabem o que é lazer, papo pro

ar, papo à toa na esquina... O povo trabalhador gosta de brincar, festar e vadiar,

e isso inclusive retempera forças para o trabalho e para a luta. Como-ser-um
partido presente no cotidiano da§ pessoasr tamhêm ali onde eIÀ§ proviln -

raros momentos - o bom da vida?
O PT se questiona sobre o fato de o direito de tendências, pelo qual os filiados

podem se agrupar em tomo de correntes de idêias, ter virado uma obrigação de

tendência, segundo a qual se você não estiver vinculado ao grupo X ou Y não terá

vaznemveznas decisóes partidárias. Como acabar com os partidos dentrodo
Pârtidor e fazer todos os petistâs vestirem s6 â camisâ dâ estrelâ, ainda que

das mais variadas cores e modelos?
Essas e muitas outfas questões atingirão seu grau máximo no lq Congresso do

Parúdo dos Trabalhadores. Desse amplo debate democrático certarnente se

abrirão camiúos de libertação e vida para toclos nós, inclusive para os que não

têm vínculos partidários mas que acreditam na Paz e na Justiça para a Hu-

manidade.
E o PT, ali no seu local de nascimento, surgirá renovado, sem dogmatismo e

disposto a construir-se no mesmo processo que faz de trabalhadore§, negros,

mulheres. índios e todos o§ marsinalizados suieitos de sua nrónria História.

Chtco de Alencar é professor de História e vereador,

líder do PT na Cômqra Municipal do Rio de Janeiro.
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OuEo dia eu estava lendo um artigo do jornalisu

e historiador da rnúsica popular brasileira, Jost

Ramos Tinhorão, em que ele eserevia: "A onda de

interesse ern torno da música sertâneja marca uu

instante curioso da expansão capitali§ta §CIbre ar

àreas rurais no BrasiL". É importante perceber qui

com o proeesso de modernizaçáo capitalista nl

interior do paÍs o§ costumes, que identificavarn i

povo que vivia nas comunidade§, vai se alternând{

O choque com a cultura do urbano ê inevitáv*l' l

nesse enffevero que §urge a Jovem Música Serta

nejaencabeçada pela dupla Chitãozinho e XororÓ

outras.

O advento da lambada fez card que o xaxado'

xote, o forró em si, saissem da preferência poptlla

O que significa isto? A quadriltta junina que

marcada pelas confiadições da pequena cidade,

baião que era conhecido corno "eanção do exÍlio " d

nordestino, o xaxado que no§ liga a histÓria d

cangaço e as incelenças e puiuxia§ cantadas a

"amor retirante" nas noites de luar" Tudo isto ho

talvez sela "cafonâ" fora de moda ou objeto de ur

certo radicalismo tadicionalista dos que não col

seguem entender o mundo moderno. l{o entant,

uma coisa é certa: estes estilo§ rnarcaram épo(

difundindo as utopias de um mundo mais justo

humano e por isso mesmo não deveriam sair tÍ

fácil de memória do povo. Mas, num país, onde

caipira com roupa de urbano tem ve

gonha de ser caipira, tudo é po§sível

A esperança é que gente corno Vil
Farias, Gilvan Santos, Ivanil<
Vilanova,Edvaldo Guerreiro e outr(

abasteçam-nos com este manancial q

é cultura popular. Os meios-de-corn

nicação não divulgam o trabalho de§l

menestréis que fazem de sua arte a e

pressão de vida de um Povo, suas lul

e esperanças. como, diz François silvestre, "s(

cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de s

terra, a marca de sangue de seus mortos e a certe

de luta dos seus vivos..."

Alguém pode perguntar: e a PO, o que tern a I

com isso? eu diria: tudol Quern nâo conhr

Dassanta, o Tropeiro Gonsalirn, Mané João, Ser

rinim e outros que estão dentro de nós, pouco pc

fazer para transforrnar este "Brasitr, véi de cabÔ,

de mãe pretâ e pai João". Assuntâ, meus irrnão

íTA'§TOLDO GÜM



PA(Hl)STOREANDO

=---- HOnfiARSA E==:=
A CNBB' Regionai l{E 4 juntanente com as pastorais sociais e as cEBs

promoverá a 3? Romada da Tena cor.n o iema: TERB4 Áe UÀ fnaeALHO _ Dom
de Deus, Direito de Todo§, na Diocese de são Raimundo Nonato . pl, para "nos
hrbrar que tânto a têrra, comô a âgua e o prôprio tíâbâlho são dons dê Deus. Iço
é: são presentes de Deus e condiçoes para a vida" por isto, não são oropriedade so
de alguns. Mas é um direito iguai de todos,.

Ã
--E- §EMINARIO DE GdB --:=-
A Po' PE,prornove nos dias 21 e 22 deste mês, o r seminário Estaduar de GDB,

em ReciÍe, para Íazer um maior aproÍundamento sobre o acornpanhamento aos
grupos, conhecer rneih,"lr como funciona estes, sua relação com os movimentos
sociase acomunidadeeiii'arpistasde como prornoveredárcontinuidade aosGdBs

% VISITA =.,E-!.=,,F=

cscompanheiros Dito (pR), tsaÍas (E§) e Harotdo (RJ) estiveram visitando a po
&A para conhecer melhor e trahalho desenvoivido naquele estado, ouvir os traba-
lhadores (as) e ajudar na reÍiexâo sobre a expansâo da pO na regiã0.

_ Neste período, zi a 2g de agosto, eres cilnversaram com a coordenação

!§aduaf da Po, com arguns agentes, dirigentes sindicais, o cardear Dom Lucas
lhreira Neves e outras pessoas. Aiénr de participarem de um encontro sobre GdB
e de urna reunião com religiosos (as),

-E== 
M$BILIZÂÇÃ$ :

A Po participou de uma grande passeata organizada pela cur, pr e sindicato
ttos proÍessores de MT, em Ouiabá, no dia 15 de agosto, onde os trabalhadores
reinvindicavam salário, trabalho e educaçâ0. A passeata eontou com a participaçâo
ê umas 20 mil pessoas.

. :.=-, cooRDENAÇÃO NACIONAL 

-
A Coordenação Nacional da PO estará se reunindo nos dias 21 e 22 deste mês,

em Jacarépaguá - RJ. O principal ponto de pauta ê organizar a nossa lX Assembléia
ilacional que se realizará em Vitória.

---- PO-NORDESTE 

--
A coordenação da PO - NE reúne-se nos dias 1 4 e 15 de setembro, em ReciÍe

PE, parapreparara lAssembléiada POnaregiâo,quevaitercomo principalobjetivo
Íever a atual estrutura organizativa da pO naquela regiã0.

-;-i ERRATA --
No Boletim lJacional, ne 94, do mês agosto/gt, artigo "O pAíS DO MEDO", de

Frei Betto, pá9. 02, 4e parágraÍ0, onde se lê ,'Amd-vos uns aos outros,, leia-se
'Armai-vos uns aos üutros,.

=i=== CoNGRESSO EUCARÍSTICO --
Acontece em Natar - RN, dos dias 06 a 12 deCIutubro do corrente ano, o Xil

ColOresso EucarÍstico que vai reunir pessoas de todo o Brasil.

.. o dia 11 §exta-feira), está reservado para os trabarhadores. parestras sobre o
uundo do Trabalho e a rgreja, a participação dos cristãos no movimento sociar, uma
caminhada com 0s trabarhadores (as) e úma cerebração eucarística, presidida pelo
Ârcebispo de sâo pauro, cardear óom pauro evaiisto Arns, marcaião . iro-gramaçâo deste dia.

:::= SOCIALISMO :
o lnstituto cajamar, o PAcs (tnstituto de potítica Atternativas para o cone sut)

e o Centro Jorge Vasconcêlos êstâo promovendo, este mês, o Seminârio:
§ocrALtsMo'coMEÇo D0 FtM? FtM DCI COMEÇO?'.

E§ão conüdados rêprêsêntantes dê países e sociedades que realizaram
4eriênciasdeconsruçâodosocialismo, bemcomomilitentês, dirigêntêspolíticos
e turtdectuais brasilekos. o objetivo é colaborar com o processo de debate que se

É pneqso AcoRDAR

A presença da lgreja no mundo operário quase sempre Íoi no sen
conservador. A'Rerum Novarumn, agora celebrada por estar-se completa
1 @ anos de §ta publicaçâo, nada mais era que um grito de alerta reacionl
'Perigos'rondavam o mundo do trabalho, Operários eram desüados do t
caminho. O §sema capitalista estava sob ameaça.

. Ao mesrno tempo que a lgreja preocupava-se com as condiçôes de r
do trabalhador (o que Íoi um avanço para a época), procurava-se separa
cristãos trabalhadores da luta política, então travada contra a exploração e
perspectiva de uma nova sociedade. Talvez (o que não passa de m
supo§ção), se a |greja tivesse adotado uma posição progressista no finar
sêculo passado e início des,te, os operários não teriãm sido tâo sacriÍicados r

anos novecentos, nem o lJste europeu e os projetos socialistas teri
terminado como terminaram.

Todaesta introdução é para dizer que,coma pastoralOperária,oscrisl

traDalhadores (falo os cristâos porque a lgreja - instituição quando o Íoi e Íez
a reboque) mudaram esta ótíca e perspectiva. perderam o medo do mun
misturaram-se a outros na luta política e social, sofreram os riscos e as dúvii
cle quem se encharca nas contradiçôes da sociedade.

É-se cristâo no mundo, na realidade dura que se apresenta, na. tuta
classes diária, na busca cotidiana da sobrevivência, no permanente ba
salário, no risco do desemprego. Mas também ê-se cristão no meio das grev
das mobilizaçÕes de massa, na organização de base, nas relaçôes sclidár
e wbversivas.

A PO tem este mérito indiscutível. Com as CEBs, a CpT, a pJ e o Ct
soube compreender o momento histórico que o Brasilatravessava. E nâo
negou a tomar p§çâo: contra a ditadura, contra os governos, a Íavor c
Diretas. Assumiu o moümento sindical combativo, teve papel importante
construção da CUT. Reintroduziu a lgreja dos primeiros cristãos, a
solidariedade, do repartir coletivo, da dignidade humana, no mundo operár
Ainda que a lgreja, seja na cúpula hierârquica, seja nos seus setores cons
vadores, muitas vezes nâo compreendesse e até combatesse a pasto
Operária.

Foi preciso muito jogo de cintura, muita negociaçã0, às vezes até argu
recuos táticos momentâneos (que o digam pe. Agôstinho, Gilberto,Anúr
Adriano, Rossi, Jairo, Betto,para citar sôalguns doÀ mais antigos).

Valeu a pena. percebo, porêm, pelo menos dois grandejdesafios, 6
sando já no ano 2.0@.

Um, no mundo. A crise brasleira, aioplada à crise do socialismo, exige
Po e dos cristâos engajados um grande esÍorço de acharmos alternativas. N
vai ser Íácil, diante dos poderosos e dos neoliberais, manter vivo e acesc
sonho e a utopia do Heino instalado desde já, aquie agora. Como tambÉ
a miséria nunca dantes vista porque passa o. trabalhador brasileiro exige mi
que oraçÕes e movimentos carismáticos. E preciso acordar a lgreia e ,

cristâos lúcidos para a gravidade da situaçâ0. E a pO tem ,ni p.I
Íundamental neste sentido, na década que inicia, junto com outras oigar
zaçôes sociais e políticas e junto com milhôes de trabalhadores que soíe'
mas lutam por um mundo digno, juso e humano.

outro, na lgreja. Todosvemosa ondaconservadora que também acontei
dentro da lgreja. Anos de trabalho sendo destruídos, repressã0, m aledicêrrc i

conservadorismo, diüsÕes, perseguiçã0, etc. E preciso resistir. A pO, dent
da lgreja, ao lado das pastorais populares, precisa armar uma frente (

ocupação de espaços e de resistência. Não podemos recuar nem entregar
que conquistamos a duríssimas penas.

SOfnOS CaOaZeS de pnírentar p q rnprer ne dnic docefina nãn ranhn rr,'niÀ



A CNBB - kgicnai NE 4 juntarnente corn as pastorais sociais e as CEBs
pomolerá a 33 Flomaria da Tena com o tema: TEHRA, Áe Un, fneeALHO - Dom
de Deus, Direito de Todos, na üiocese de Sâo Haimundo Nonato . pl, para "nos
lêmhar que tanto a têr!,â, comô a água e o próprio tíabâlho são dons de Deus. lgo
É: são presentes de Deus e condiçÕes para a vida" por isto, nã0 são Dropriedade so
de alguns. Mas é urn direito iguai de todos".

:== §EMINÂRIO DH ffidH IF-:
A Po - PE,prornove nos dias2i e 22 deste mês, o I seminário Estadual de GDB,

em ReciÍe, para Íazer um maior aprofundamento sobre o acompanhamento aos
grupos, conhecer rneíh,rr como funcjona estes, sua relação com os movimentos
sociaise acomunidadeeiii'ar pistasde como promov*re darcontinuidace aosGdBs

;==-,T=!-a= VISITA re
os companheiros Dito {PR), tsaías {Es) e Harotdo (HJ) estiveram visitando a po

BA oara conhecer melhoi'e trabalho desenvolvido naqueie estado, ouvir os traba-
lhadores (as) e ajudar na r.eÍlexâo sobre a expansão da p0 na regiã0.

Neste período, 2r a 2g de agosto, eres cr:nversaram com a coordenação
E§adual da Po, corn alguns agentes, dirigentes sindicais, o cardeal Dom Lucas
lloreira lrleves e outras peâsoas. Aiérn de participarem de um encontro sobre GdB
e de uma reunião com religiosos (as).

==: &xoBILlZAÇÃO _
A Po participou de uma grande passeata organizada pela cur, pr e sindicato

dos proÍessores de MT, em Ouiabá, no dia 15 de agosto, onde os trabalhadores
reinvindicavam salário, trabalho e edr:caçâ0. A passeata eontou com a participação
de umas 20 mil pessoas,

: COORDENACÃO NACIONII 

-
A Coordenação Nacional da PO estaà se reunindo nos dias 21 e 22 deste mês,

em Jacarépaguá - RJ. O principal ponto de pauta ê organizar a nossa lX Assembléia
Nacional que se realizará em Vitória.

-=-- PO. NORDESTE
A coordenação da P0 - I'lE reúne-se nos dias 14 e 15 de setembro, em ReciÍe

PE, parapreparara lAssembléiada POnaregiâ0, quevaitercomo principalobjetivo
rever a atual estrutura organizativa da PO naquelz_ regiã0,

=i-- ERRATA 

-
No Boletim Nacional, nq 84, do mês agosto/g1, artigo "O pAiS DO MEDO", de

Frei Betto, pá9. 02, 4a parágrafo, onde se lê ,'Amai-vos uns aos outros,, leia-se
'Armai-vos uns aos outros".

=-= CONGRESSO EUCARÍSTICO -=--
Acontece em Natal - RN, dos dias 06 a 12 de outubro do corrente ano, o Xll

Gongresso Eucarístico que vai reunir pessoas de todo o Brasil.

- o dia 1 1 (sexta-feira), está reservado para os trabalhadores. palestras sobre o
Mundo do Trabalho e a lgreja, a participação dos cristãos no movimento social, uma
caminhada com os trabalhadores (as) e uma celebraçã0 eucarística, presidida pelo
Arcebispo de sâo Pauro, cardear Dom pauro rvaiisto Arns, marcarão a pro-
gramaçâo deste dia.

::- SOCIALISMO =--
O lnstituto CajamaÍ, o PACS (lnstituto de Potítica Atternativas para o Cone sut)

e o Centro Jorge Vasconcêlos êstáo prornovendo, este mês, o Seminário:
"socrAltsMo'coMEÇo DO FtM? FtM DO COMEÇO?'.

ESâo convidados rêpÍêsentantes de países e sociedades que realizaram
experiênciasdêc0n§truÇão do socialismo, bêm como militantês, dirigêntês pôlíticos
e intelectuais bra§leiros. o objetivo e colaborar com o processo de debate que se
desenvolve hoje em torno da construção de uma sociedade alternativa no paÍs.

É PRECISO ACORDAR

A presença da lgreja no mundo operário quase sempre Íoi no senl
conservador. A "Rerum Novarum", agora celebrada por estar-se completar
1 00 anos de sua publicaçâ0, nada mais era que um grito de alerta reacioná
"Perigos' rondavam o mundo do trabalho. Operários eram desüados do b
caminho. O §sema capitalista estava sob ameaça.

Ao mesmo tempo que a lgrela preocupava-se com as condiçôes de v
do trabalhador (o que foi um avanço para a época), procurava-sê sepaÍa.!.
cristãos trabalhadores da luta política, entâo travada contra a explor.ação e
perspectiva de uma nova sociedade. Talvez (o que não passa de nr
supo§ção), se a lgreja tivesse adotado uma posição progressista no fna
século passado e início deste, os operários não teriam sido tão sacrificados r

anos novecentos, nem o rcste europeu e os projetos socialistas ten
terminado como terminaram.

Toda esta introdução é para dizer que, com a pastoral Operária, os cristi
irabalhadores (íalo os cristãos porque a lgreja - instituição quando o Íoi e Íez.
a reboque) mudaram esta ótica e perspectiva. perderam o medo do mun
misturaram-se a outros na luta pol ítica e social, soÍreram os rimos e as dúv:i
de quem se encharca nas contradiçôes da sociedade.

E-se cristão no mundo, na realidade dura que se apresenta, na, tula
classes diária, na busca cotidiana da sobrevivência, no permanente ba
salário, no risco do desemprego. Mas também é-se cristão no meio das grev
das mobilizaçÕes de massa, na organização de base, nas relaçÕes sotrdá:
e s:bversivas.

A PO tem este mêrito indiscutível. Com as CEBs, a CpT, a pJ e o Clt
soube compreender o momento histórico que o Brasil atravessava. E não
negou a tomar po§ção: contra a ditadura, contra os governos, a Íavor c
Diretas. Assumiu o moümento sindical combativo, teve papel importante
construção da CUT. Reintroduziu a lgreja dos primeiros cristãos, a
solidariedade, do repartir coleüvo, da dignidade humana, no mundo operfu
Alnda que a lgreja, seja na cúpula hierárquica, seja nos seus setores cons
vadorês, muitas vezes não compreendesse e até combatesse a pasto

Operária.

Foi preciso muito jogo de cintura, muita negociaçã0, às vezes até algu
recuos táticos momentâneos (que o digam pe. Agostinho, Gilberto,Anút
Adriano, Rossi, Jairo, Betto,para citar só alguns dos mais antigos).

Valeu a pena. Percebo, porém, pelo menos dois grandes desaÍios, g
sando já no ano 2.@0.

Um, no mundo. A crise brasleira, acoplada à crise do socialismo, exige
PO e dos cristãos engajados um grande esÍorço de acharmos alternativas. N
vai ser Íácil, diante dos poderosos e dos neoliberais, manter vivo e acesc
sonho e a utopia do Reino instalado desde já, aqui e agora. Como tamb(
a miséria nunca dantes vista porque passa o tÍabaihador brasileiro exige mi
que oraçôes e movimentos carisnráticos. E preciso acordar a lgreja e
cristâos lúcidos para a gravidade da situaçâ0, E a pO tem um paÍ
Íundamental neste sentido, na década que inicia, junto com outras orgar
zaçÕes sociais e políticas e junto com milhÕes de trabalhadores que soÍrer
mas lutam por um mundo digno, juso e humano.

Outro, na lg§a. Todos vemos a onda conservadora que também aconte
dentro da lgreja. Anosde trabalho sendo destruídos, repressão, maledicênc
conservadorismo, diüsÕes, perseguiçã0, etc. E preciso resistir. A pO, denl
da lgreja, ao lado das pastorais populares, precisa armar uma Írente r

ocupação deespaçosede resistência. Nâopodemos recuar nem entregar
que conqui§amos a duríssimas penas.

Somos capazes de enÍrentar e superar os dois desafios,, nâo tenho dúvid

SELVINO IJEC'
Portc Alegre, Agôstol91
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Pedro desceu da barca, e corneçou a andar sobre a d.guu Mas ficou com medo quando

sentiu o vento e, conteç&ndo a afundar, gritou: Senhor, saba-me", lesus estendeu a mãn,
segurou Pedro e lhe disse: " Hamem fraco nafétt , porque você duvidou?tl

Mt 14,29,31

'...Dais homens cemtnhevem pare um povoeda. @fivêr.
savam sobre tudo o que tinha acontecido naqueles dias... Estavam
desanimúos. Aproximou-se deles uma pessoa, Passou a cami-
nhar junto, dirigindo-lhes a pahvra: "O que vocês andam conver-
sando pelo caminho?" Eles param com o rosto triste. Um deles diz:
"Tu és o (tnico peregrino em Jerusalém que não sabe o que econle-
ceu nesses últimos dias. Jesus, o Nazareno, que foi um profeta
poderoso em ação e palavn íoientregue pelos poderosos e coúe.
nado à morte. Nós esperávamos que ele fosse um libertador, mas,
apesar de tudo isso já í az í rês dias que tudo isso aconteceu e ele
náo apareceu mais".

Quando chegaram perto do povoado para onde iam insistiram
com o peregrino: "Fica conosco porquê já é tarde e a noite se
aproxima". Este entrou para íicar com eles. Nisso os olhos dos dois
se abriram, e eles reconheceram Jesus. Então um disse ao outro:
"Não estava nosso coração ardeúo quando ele caminhava e con-
versava conosco?"

Quem nos relata este fato, um dos mais bonitos do
evangelho, é Lucas. Ele nos mostra com um estilo
literário simples e poético como a morte de Jesus Cristo
provoca uma profunda tristeza sobre aqueles que con-
viveram com ele. A morte de Jesus significava para
muitos o fim de uma utopia. A utopia de uma sociedade
assentada sobre novos valores.

Esse sentimento de tristeza, que se abateu sobre
os discípulos de Emaús, está sobre muitos de nós. Hoje,
conversando com muitos militantes, partilhando
angústias, constatando a crise que atravessa o movimento
operário, percebemos que muitos estão desanimados e
desmotivados.

Olhando nossas organizações, o partido,
movimento sindical e entidades vemos dificuldades em
reagir à conjuntura que vivemos. O povo olha com
desconfiança para nossas entidades. Tem receio de se

ent olver com medo de perder o pouco que ainda pos-

suern ou não acreditam mais que a ação organizada
possa resolver algo. Crescem em nosso meio as brigas
internas, a disputa pelo poder. Os vícios, que tanto
criticamos na esquerda tradicional, nos contaminam. A
prática anda muito distante dos discursos. E nossas

organizaçôes, do povo.
A queda do muro de Berlim também nos atingiu.

Nunca fomos tributários dos regimes do leste europeu,
mas não podemos negar que o socialismo lá existente

rSSO temOS.

Contribui também para esta situação de apatia o
olhar sobre o nosso paÍs, onde a qualidade de vida do
nosso povo é cada vez pior: a violência se manifesta sob
todas as formas, desemprego em massa, salários aviltan-
tes, mortalidade infantil, desnutrição, baixo nÍvel de
escolaridade, péssimas condiçÕes habitacionais, doenças
abolidas quase em todo o mundo e que ainda nos
contagiam como a lepra, dengue, esquitossomose, tu-
berculose, deficiência alimentar. Tudo isso ao lado de
uma elite que constrói seus "castelos" para se proteger
dos miseráveis.

A desarticulação sociál se

manifesta também nas insti-
tuiçôes: há uma desconfiança
general izada em relação ao país,

aos seus dirigentes. Até no futebol o
Brasil não ganha mais. Aumenta o com-
portamento individualista as práticas opor-

tunistas, o descompromisso social.
Toda essa realidade de deconr-

posição nos atinge, amargura e muitas
vezes nos deixa impotentes. Diante de
tudo isso muitos militantes se afastam da

içr1tX{;a luta, outros passam a

l4Íi'.1.1 questionar tudo o que
', ajudaram a construir e

".,' outros simplesmente se

,ti acomodam. Neste
momento a tarefa de

realimentar a utopia se faz mais necessária do que
nunca. É preciso ir atrás dos que se afastaram e animá-
los, sacudir os acomodados, dizer aos que estão em crise
que isto pode ser sinal de novas idéias. Não podemos
deixar que o desânimo tome conta de nós.

Nosso coração não pode deixar de arder, de

acreditar no novo. A atitude de prostação aniquila
qualquer possibilidade de gerar vida. E nessa tarefa de

combater a desesperança, dos companheiros e do povo,

os cristãos devem ser os primeiros a cerrar fileiras.

tt na macma hntq alaa ao lantqnlqem a vallqtqm nqra.lantea-



Pedro desceu da barca, e coÍneçou a andar sobre a água Mas ficou com medo quando

sentiu o vento e, conteçaÍtdo a afundar, gritou: Senhor, salvü-me". Jesus estendeu

segurou Pedro e lhe disse: "Homemfruco nafé" rporque você duvidou?"
Mt 14,29,31
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"...Dcis homens cemtnnavafi pere um povoeda. Conver.
savam sobre tudo o que tinha acontecido naqueles dias... Estavam
desanimados. Aproximou-se deles uma pessoa. Passou a cami-
nhar iunto, dirigindo-lhes a pahwa: "0 que vocês andam conveÍ-
sando pelo caminho?" Eles param com o Íosto triste. Um deles diz:
"Tu és o (tnico peregrino em Jerusalém que não sabe o que econte-
ceu ,resses úftimos dias. Jesus, o Nazareno, que foium profeta
poderoso em ação e palavn íoi entregue pelos poderosos e conde-
nado à morte. Nos esperávamos que ele fosse um libertador, mas,
apesar de tudo is,so iá f az t rês dias que tudo isso aconteceu e ele
não apareceu mais",

Quando chegaram perto do povoado para onde iam insistiram
com o peregrino: "Fica conosco porque já é tarde e a noite se
aproxima". Este entrou paraficar com eles.IVisso os olhos dos dois
se abriram, e eles reconhecerum Jesus. Entáo um disse ao outro:
"Não estava nosso coração ardendo quando ele caminhava e con-
versava conosco?"

Quem nos relata este fato, um dos mais bonitos do
evangelho, é Lucas. Ele nos mostra com um estilo
literário simples e poético como a morte de Jesus Cristo
provoca uma profunda tristeza sobre aqueles que con-
viveram com ele. A morte de Jesus significava para
muitos o fim de uma utopia. A utopia de uma sociedade
assentada sobre novos valores.

Esse sentimento de tristeza, que se abateu sobre
os discípulos de Emaús, está sobre muitos de nós. Hoje,
conversando com muitos militantes, partilhando
angústias, constatando a crise que atravessa o movimento
operário, percebemos que muitos estão desanimados e
desmotivados.

Olhando nossas organizaçôes, o partido,
movimento sindical e entidades vemos dificuldades em
reagir à conjuntura que vivemos. O povo olha com
desconfiança para nossas entidades. Tem receio de se

envolver com medo de perder o pouco que ainda pos-

sueln ou não acreditam mais que a ação organizada
possa resolver algo. Crescem em nosso meio as brigas
internas, a disputa pelo poder. Os vícios, que tanto
criticamos na esquerda tradicional, nos contaminam. A
prática anda muito distante dos discursos. E nossas

organizaçÕes, do povo.
A queda do muro de Berlim também nos atingiLl.

Nunca fomos tributários dos regimes do leste europeu,
mas não podemos negar que o socialismo lá existente
era uma das poucas referências concretas que tinhamos
para nos contrapor ao capitalismo. E agora nem mais

isso temos.

Contribui também para esta situaçâo de apatia o
olhar sobre o nosso paÍs, onde a qualidade de vida do
nosso povo é cadavezpior: a violência se manifesta sob
todas as formas, desemprego em massa, salários aviltan-
tes, mortalidade infantil, desnutrição, baixo nível de
escolaridade, péss imas cond içÕes habitacionais, doenças
abolidas quase em todo o mundo e que ainda nos
contagiam como a lepra, dengue, esquitossomose, tu-
berculose, deficiência alimentar. Tudo isso ao lado de
uma elite que constrói seus "castelos" para se proteger
dos miseráveis.

aos seus dirigentes. Até no futebol o

Brasil não garlha mais. Aumenta o com-
portâmento individualista" as práticas opor-

tunistas, o descompromisso social.
Toda essa realidade de deconi-

posição nos atinge, amargura e muitas
vezes nos deixa impotentes. Diante de
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tudo isso muitos militantes se afastam da
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L l, ajudaram a construir e

momento a tarefa de
realimentar a utopia se faz mais necessária do que
nunca. É preciso ir atrás dos que se afastaram e animá-
los, sacudir os acomodados, dizer aos que estão e m crise
que isto pode ser sinal de novas idéias. Não podemos
deixar que o desânimo tome conta de nós.

Nosso coração não pode deixar de arder, de

acreditar no novo. A atitude de prostação aniquila
qualquer possibilidade de gerar vida. E nessa tarefa de

combater a desesperança, dos companheiros e do povo,

os cristãos devem ser os primeiros a cerrar fileiras.

..," na mesma hon, eles se levantaram e voltaram para Jerug-
lem, onde encontnram os onze, reunidos com outros. E esÍes
co nf ir ma ram : " Realme nt e, o §enhor Bess u sc ito u... ".

A desarticulação sociá1 se

manifesta também nas insti-
tuiçÕes: há uma desconfiança
generalizadaem relação ao paÍs,



Pastoral Operária

"Companheiros da PO
Estou escrevendo para

comunicar informaçÕes sobre a
mina de Serra Pelada.

Estive na Serra este fim de

semana, e realmente, ninguém está

acreditando que é isso mesmo

que vai acontecer (saiu um de-

creto que fecha a mina em 1992).

Ninguém tem esperança de ir para

frente com nenhum projeto de

trabalhar a mina, principalmente
a cava, e com isso muita gente vai
ter que ir embora. Já estão saindo

aos poucos.

Tem outros que vão esperar

as coisas se definirem melhor,
pessoas que ainda tem condiçôes
de sobreviver lá dentro, traba-
lhanilo nos "garimpinhos" em

volta da cava principal, ou que

vivern fora ma.s também tem

"interesses" na Serra.

cooRDENAÇÃO NACIONAL D.A
PASTORAL OPERARIA.

Antônio Luis Andrade (RJ). Ari Albeti
(SP). Benedito Clovis ila'Silva (PR).
Ce§ar Sanson (PR). Carcius AzeVed'ó
(MT), Haroldo Goú'es da Silva (RN).
[saias Santana (ES), Lenivaldo Aloinó
(AL), Oldcmar Franiisco íRS). Edson
AleÍ Zitei (SP). Claudinei Jôsé Marchioli
tSP), Bráülio Cardoso de Lima íPR).
Onido A. da Silva (SC). Marinelze§itvã
(SC), Valmor A. Guédes (RS). Rosa
Maria Serra (MG). José Clâúdiô Costa
(MG), Walddmai A. Lvrios íES). Ger-
àldo'Rodrioues da SiÍva (GO).''Maria
Jose Po-moeu (BA).' Júrandir
Nepomuceno' (CE). FraÉrôisco Carlos
de'Oliveira (Pl). Râul Reis Neto (AM).
Maria de FáiiÍíá Marques (ES).

BOLETIM NACIONAL DA
PASTORAL OPERARIA
Conselho de Redacão: Cesar Sanson.
Haroldo Gomes e Enoch Arauio.
Conselho Editorial: Coordenacão
Nacional da Pastoral Operária.

Assinaturas'
Anual - Qy$ 1.O0O,oo
Para exterior - ú$ 10
Envie seu oedido oara:
SECRETÀRIADO NACIONAL DA
PASTORAL OPERARIA
Av. Pres. Kennedv. 1861/08
25.020 - Duoue dé'Caxia's - R..1.

Além da matéria sobre Serra
Pelada, estou lhe mandando arti-
gos sobre a expansão da CVRD
no estado - que por sinal apare-
ceram no mesmo dia na mesma
página. De fato, quem está cada
vez mais se enraizando no estado
é a CVRD. Um assessor nosso

thes chamou do "governo real"
do estado, e dá pra entender
porqLre.

Abraços aos amigos,

Holly - Nova Marabá - Parâ

I 1 de julho de 199i.

"Companheiros (as)

Como estão as coisas por
al'! ...

Aqui está muito frio... mas

o trabalho tá animado.
Estamos enviando material

a respeito da caminhada de Luta
pela Terra pra Plantar e Morar.
Esta caminhada iniciou no dia 01

de julho em Curitibanos e se

encerrará no dia 25 de julho em
Florianópolis, são 350 Km de

caminhada denunciando a polÍtica
fracassada do governo para re-
solver o problema da terra tanto
no campo como na cidade. E
exigindo uma imediata decisão
para a questão de moradia e dos
assentamentos de SC.

Também segue manifesto
da PO-SC sobre a última greve da
categoria dos vestuaristas da região

Sul de SC."

LIm abraço.

Secretaria Estâdual PO-SC

rs/07D1

ASSINE O BOLETIM

NACIONAL DA CPO
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O PAIS DO MEDO
O Brasil está com medo. Os ricos temem sequestros;

os transeuntes, assaltos; os assalariados, que o Governo

não restitua o dinheiro confiscado. Nas casas, as
janelas sâo como celasde prisã0, revestidasde grades,

e os muros tão altos como os de uma penitenciária. Os

ediÍícios de apartamentos multiplicam o numero de
guardas, as restriçôes de entrada e saida, os sistemas

eletrônicos de controle. As pessoas têm medo de

estranhos, os brancos de negros, os negros da polícia,

as crianças bem vestidas das crianças mal vestidas, o

Legi§ativo das medidas provisórias do Executivo.

Estamos mais tristes, pois com o dinheiro confis-

caram o lazer e a cultura e, com elas, o humor. Aos

humoristas proÍi§onais resta a indignaçã0, pois como

achar graça num país em que os adultos têm medo de

suas prôprias crianças? Do medo nasce a insegurança

e, como ela, a ansiedade. Come-se depressa, sem
mastigar; Mve-se escravizado pelo relógio; buzina-se
quando o caro à frente traÍega um pouco mais lento;

condena-se o pedestre a moner atropelado pela §mples

ousdia de atravessar a rua! Faz-se amor soíregamente,

sem ternura, na veloz corrida contra o tempo que iraz o

medo da velhice e leva tantos ao cooper e à ginástica,

como se a vida Íosse o prêmio de uma roleta girada peio

acaso. Temem-se 0 tempo e o proprio corpo.

Por que tanto medo? Da mão invisíveldo sequestra-
do:'que pode nos apanhar na proxima esquina ou do
pivete que nos tomará o relógio? Deveríamos, sim,

âprencier a ter medo, não dos pobres, mas da elite que

nos governa desde que aqui desembarcaram as carave.
las pcrtuguesas. Medo de sua Íalta de espírito público,

de sua sede de lucro, de su a desconsideração para com
0 trabalhador que o baixo salário conduz à marginali-
dade. Medo do governo narc Ísico que se preocupa mais

com a própria imagem que com as condiçÕes de vida da
populaçã0. Medo da subserviência desses brasileiros
que, nos últimos seis anos, remeteram aos credores
intemacionais 54 bilhôes de dôlares a mais do que o
Brasil recebeu!

Vale a pena erguer em torno de si a própria prisão?

Vrver cercado de seguranças, de cuidados, de temores,
sem jamais desconfrar de nossos próprios critérios
politicos, de nossa concepção de vida e da domesti-

cação ideológica a que somos submetidos? Se exi-
gimos que a polícia prenda os bandidos, quem com o
mesmo Ímpeto exige do poder público que ponha Íim à
miséria e à exploração que produzem os bandidos? A
mídia tenta nos convencer de que a violência resulta da
índole, e de que Rambos e Vingadores heroicos devem
nascer em cada um de nós. Amai-vos uns aos outros
é a mensagem que procura nos incutir.

Vivi o Brasil das serenatas nas ruas de pedras de
Minas, dos passeios noturnos pelas areias de copaca-
bana, das excursoes domingueiras na periÍeria de São
Paulo. O Brasil das casas da Cidade Jardim, em Beio
Horizonte, que imitavam o estilo americano de suprimir
muros em Íavor da amplitude de vista e de espaç0. O
Brasil do salário mínimo que permitia ao trabalhador
viver com dignidade. O Brasil que não tinha medo do
Brasil. E agora, como acabar com esse medo de ser



"Companheiros da PO
Estou escrevendo para

comunicar informaçÕes sobre a
mina de Serra Pelada.

Estive na Serra este fim de

semana, e realmente, ninguém está

acreditando que é isso mesmo
que vai acontecer (saiu um de-

creto que fecha a mina em 1992).

Ninguém tem esperança de ir para

frente com nenhum projeto de

trabalhar a mina, principalmente
acava, e com isso muitagente vai
ter que ir embora. Já estão saindo
aos poucos.

Tem outros que vão esperar

as coisas se definirem melhor,
pessoas qr.re ainda tem condições
de sobreviver lá dentro, traba-
lhando nos "garimpinhos" em
volta cla cava principal, ou que
vivem fora ma.s também tem
"interesses" na Serra.

no estado - que por sinal apare-
ceram no mesmo dia na mesma
página. De fato, quem está cada
vez mais se enraizando no estado
é a CVRD. Um assessor nosso
lhes chamou do "governo real"
do estado, e dá pra entender
porqLle.

. Abraços aos amigos,

Holly - Nova Marabá - Pará,

l1 de julho de 199i.

"Companheiros (as)

Como estão as coisas por
a1'! ...

Aqui está muito frio... mas

o trabalho tá animado.
Estamos enviando material

a respeito da caminhada de Luta
pela Terra pra Plantar e Morar.
Esta caminhada iniciou no dia 01

de julho em Curitibanos e se

encerrará no dia 25 de julho em
Florianópolis, são 350 Km de

caminhada denunciando a política
fracassada do governo para re-
solver o problema da terra tanto
no campo como na cidade. E
exigindo uma imediata decisão
pilra a questão de moradia e dos
assentamentos de SC.

Também segue manifesto
da.PO-SC sobre a últimagreve da

categoria dos vestuaristas da regiao

Sul de SC."

LTm abraço.

Secretaria Estadual PO-SC
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Nacional da Pastoral Operária.
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O PAIS DO MEDO
O Brasilestá com medo. Os ricos temem sequestros;

0s transeuntes, assaltos; os assalariados, que o Governo

não restitua o dinheiro confiscado. Nas casas, as
janelas são como celas de prisá0, revestidas de grades,

e os muros tão altos como os de uma penitenciâria. Os

ediÍícios de apartamentos multiplicam o número de
guardas, as restriçôes de entrada e saÍda, os sistemas
eletrônicos de controle. As pessoas têm medo de
estranhos, os brancos de negros, os negros da policia,

as crianças bem ve§idas das crianças mal vestidas, o

Legislativo das medidas provisórias do Executivo.

Estamos mais tristes, pois com o dinheiro confis-
caram o lazer e a cultura e, com elas, o humor. Aos
humoristas proÍissionais resta a indignaçã0, pois como
achar graça num país em que os adultos têm medo de
suas proprias crianças? Do medo nasce a insegurança
e, como ela, a ansiedade. Come-se depressa, sem
mastigar; vive-se escravizado pelo relógio; buzina-se
quando o carro à Írente trafega um pouco mais lento;

condena-se o pedestre a morrer atropelado pela §mples
ousadia de atravessar a rua! Faz-se amor soÍregamente,

sem ternura, na veloz corrida contra o tempo que traz o
medo da velhice e leva tantos ao cooper e à ginástica,

como se a vida fosse o prêmio de uma roleta girada peio

acaso. Temem-se o tempo e o proprio corpo.

Por que tanto medo? Da mão invisível do sequestra-
dor que pode nos apanhar na proxima esquina ou do
pivete que nos tomará o relogio? Deveríamos, sim,
âprencier a ter medo, não dos pobres, mas da elite que
nos governa desde que aqui desembarcaram as carave-
las pcrtuguesas. Medo de sua Íalta de espírito público,
de sua sede de lucro, de suadesconsideração para com
o trabalhador que o baixo salário conduz à marginali-
dade. Medodo governo narcíscoquese preocupamais

com a própria imagem que com as condiçÕes de vida da
populaçã0. Medo da subserviência desses brasleiros
que, nos últimos seis anos, remeteram aos credores
intemacionais 54 bilhÕes de dolares a mais do que o
Brasil recebeul

Vale a pena erguer em torno de si a propria prisão?
Viver cercado de seguranças, de cuidados, de temores,
sem jamais desconfiar de nossos próprios critérios
politicos, de nossa concepção de vida e da domesti-
cação ideológica a que somos submetidos? Se exi-
gimos que a polícia prenda os bandidos, quem com 0
mesmo ímpeto exige do poder publico que ponha Íim à
miséria e à exploração que produzem os bandidos? A
mídia tenta nos convencer de que a violência resulta da
índole, e de que Rambos e Vingadores heroicos devem
nascer em cada um de nós. Amai-vos uns aos outros
é a mensagem que procura nos incutir.

Vivi o Brasil das serenatas nas ruas de pedras de
Minas, dos passeios noturnos pelas areias de Copaca-
bana, das excursoes domingueiras na periferia de São
Paulo. O Brasil das casas da Cidade Jardim, em Belo
Horizonte, que imitavam o eslil0 americano de suprimir
muros em Íavor da amplitude de vista e de espaç0. O
Brasil do salário mínimo que permitia ao trabalhador
viver com dignidade. O Brasil que não tinha medo do
Brasil. E agora, como acabar com esse medo de ser
Íeliz?

Frei Betto é escritot



Pastoral Operária

PENA DE MORTE . PARA QUEM?

á séculos e milênios existem registros na história humana sobre normas e
leis a serem observadas nas relações humanas. Assirn corno nas Sagradas
Escrituras, varnos econtrá-las tarnbérn nurn trecho da tragédia grega de
Sófocles - "Antígona" - escrita cinco séculos antes de Cristo, que fala da

idéia de direitos humanos, quarrdo diz: " Não são de hoje ou de outern, são de sernpre;
ninguém sabe quando foram prorrulgadas".
Em 1215, a Magna Carta da Inglaterra fala de "exigências da própria natureza itumana

e que nem o rei, nem ninguém poderia desrespeitar". Em 1789, surge lla França a
Declaração dos direitos do Homem e do Cidadão, com "direitos que ,lascem corn o
própriohomemequeninguémpodeofenderouretirar". Ern10dedezenrlrrotle1948,
a Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU) proclamou a Declaraçâo Univetsa! dos
Direitos Humanos, estando o Brasil entre os signatá:ios. Ali reza, no artigo 3: " Todo
homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal".

Como esses direitos foram respeitados? A experiência do sécu1o passado e d.
primeira metade deste sécu1o mostrou que muita gente, especialrnente as pessoas que

tinharn poder político, economico e miiitar, só se preocupava corn seus 1'»róprios
direitos, sem respeitar os dos outros. Falava-se muito na Declaração Universal dos

Direitos, mas, na prática, os úrnicos que podiarn gozar esses

direitos eram os poderosos. Fala-se muito em liherdade,, rnas na

realidade era inúrtil afirrnar que todos tinharn o direito de ser

livres, se apenas alguns tinharn a possibilidade de viver corno
pessoas livres. E a própria liberdade serviu de Prctexto para qr.re

os poderosos explorassern os rnais fracos, sern interferência do

Estado.

Assim foi no Brasil desde seu descolrrirnento e continua até

hoje: "De um lado, os senhores, as sir.rhás, os proprietarios, os de

cirna, a elite, enfirn, aqueles que tudo rnerecern. De outro lado,
os escravos, as mucamas, os peões, os de baixo, a massa - os qile
merecem, quando rnuito, algurnas rnigalhas"". Essa in.justiça,

pobreza, miséria e morte (pena de morte que iá existe de fato há quase 500 anos no
Brasil) tem origem política, isto é, resulta da vontade hurnaua - ou da lalta de vontade.
As causas da fome dependerr da forrra de organização cla sociedade brasileira, clos rne-
canismos que decidem sobre adistribuição das riquezas produzidas, darelação de força
dos atores, indivíduos e grupos que fazern a [ristória do País e dela participarn. A forne
e a morte no Brasil estão sendo geradas por ulna estrutura política que enriquece alguns
e empobrece muitos.

Como os senhores - que viviam ern grandes e luxuosas casas, enquanto ÍI rrassa
escrava se amontoava nas senzalas miseráveis corno bestas de carga -, a classe
dominante de nossos dias edifica os centros luxuosos das cidades, eltquauto a rnassa

trabalhadora incha as perit'erias miseráveis. Corno os senhores, que usavollr o voto de
cabresto para legitimar o mandado de seus represeutautes, o poder econôrnico elege os

representantesdaelite. Ornodeloperpassaasociedadebrasileiraecriaaideologiaque
ojustifica. Acamadasenhorialconsidera-sernerecedoradesuacondiçãoprivilegiada
eacamada oprimida, introjetando aideologia dominante, aceita suacondiçãc, conside-
rando-a uma espécie de mal inevitável.

Esse modelo sempre decidiu a política no País, sem perguntar ao povo. Desde dom
Jo ão VI até hoje, os conchavos não terminararn. Engana-se quern acreditou ter sido o
do Centrão, naConstituinte, o últirno. Jáestá narnesado Congresso Nacional aernenda
que propõe plebiscito inconstitucional para aprovar a pelta de rnorte no Brasil.
Inconstitucional pois a própria constituição diz no título II, capítulo I, artigo 5: "Todos
são iguais perante a lei"., sem distinção de qualquer ltatureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade nos terrnos seguintes: XLVII - não
haverá penas: a) morte, salvo em casos de guerra declarada".
Numa época de crise, de fome e de desespero, como a em que vivemos, não será difícil

à ciasse senhorial, com o apoio da mídia, convencer rnais uma vez o povo de que tal lei
acabarâ com todos os seus problemas. Não é necessario ser adivinho para saber, que
apenas os de baixo, os pobres, os descarnisados serão ou continuarão sendo vítirnas da
penademorte. oualguémjáviuemalgumlugar,odonodopoderconder.tarasiàrnorte?

IV CONCUT

DESAFIOS PARA O MOVIMENTO

SINDICAL CUTISTA

A faiência histórica dos regimes burocráticos cla antiga
'Cortina de Ferro', a ascensão de novas potências econômi-
cas capitalistas (Europa Unificada e Japão) relegando a
um papel progressivamente secundário os E.U. Ao esgo-
tamento dos países do 3q Mundo via a sangria da dívida
extorna, as implantações de novas tecnologias alteran<lo
o perfil do processo produtivo, a disputa por hegemonia
militar ianque no episódio da Guerra do Golfo e outros
indicadores apontam para o esboço de uma nova ordem
econômica internacional, de conteúdo neoliberal, tenta-
tiva do capital transnacional superar a profunda crise em
que se encontra.

Os trabalhadores procuram formas de enfrentar esta
conjuntura adversa. No Brasil, Collor se pretende sin-
tonizado com este momento do capital, criando con-
dições para uma inserção subordinada do Brasil nesta
nova ordem. A Campanha Lula presidente demonstrou,
no entanto, que o acúmulo das lutas populares e sindicais
articulado com a construção de um partido socialista e de-
mocrático pode opor uma resistência eficaz e apontar
para outras altemativas.

Recolocar, pois, os trabalhadores no centro da disputa
política e ideológica que se trava na sociedade brasileira
é tarefa que se apresenta para o I 

q Congresso do pT e o IV
coNÇur.

Para tanto, no plano sindical, duas referências são
obrigatórias. Em lq lugar, a defesa intransigente cla
independência de classe, a firme posição de afastar-se clos
pactos travestidos de "entendimentos nacionais", a dis-
posição de estabelecer estratégias claras para as lutas
imediatas e históricas dos trabalhadores nos planos
econômico, político e social, a.construção de uma ofen-
siva internacional que independa da filiação da CUT a
Centrais Mundiais desmoralizadas pelas lutas dos traba-
lhadores.

No mesmo plano se coloca o aprofundamento da de-
mocracia no interior da CUT e dos Sindicatos, comba-
tendo a visão autoritária, excludente e sectária que tem
marcado a disputa interna, criando mecanismos efbtivos
para a preservação da unidade dos cutistas na ação sindi-
cal, eliminando o aparelhismo das instâncias por parte de
eventuais maiorias, implantando a estrutura sindical da
Cut em confronto com a tradição e a estrutura oficial, or-
ganizando os trabalhadores a partirdo local de trabalho.

Independência de classe e democracia são, pois, na
minha opinião, os grandes "gargalos" a serem enfrenta-
dos pelo IV CONCUT. Tomara!

Renato Simões
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á sécuios e milênios existem registros na história humana sotrre normas e
leis a serem observadas nas relações humanas. Assiln corno nas Saeradas
Escrituras, vamos econtrá-las tarnbérl llutn trecho da tragédia grege de
Sófocles - "Antígona" - escrita cinco séculos antes de Cristo, que fala da

idéia de direitos humanos, quando diz: " Não são cle hoje ou de ontern, são de sernpre;
ninguém sabe quando foram prornulgadas".
Em 1215, a MagnaCarta da Inglaterra fala de "exigências da própria natureza iruurana

e que nem o rei, nem ninguém poderia desrespeitar". Em 1789, surge na França a

Declaração dos direitos do Homem e do Cidadão, com "direitos que rlascern corn o
próprio homem e que ninguém pode ofender ou retirar". Ern 10 de dezeu',lrro cle 1948,
a Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU) proclamou a Declaração Universa! dos
Direitos Humanos, estando o Brasil entre os signatarios. Ali reza, no artigo 3: " Todo
hornem tem direiio à vida, à liberdade e à segurança pessoal".

Como esses direitos foram respeitados? A experiência do século passado e da

primeira metade deste século mostrou que muita gente, especialrnente as pessoas que

tinham poder político, economico e miiitar, só se preocupava corn seus próprios
direitos, sem respeitar os dos outros. Falava-se muito na Declaraç.ãs Universal dos

Direitos, mas, l1a prática, os úuricos que podiarn gozar esses

direitos eram os poderosos. Fala-se muito em liherdade,, rnas rta

realidacle era inÍrtil afirrnar que todos tinharn o direito de ser

livres, se apenas alguns tinharn a possibilidade de viver cotno
pessoas livres- E a irrópria liberdade serviu de pretexto para que

os poderosos explorassern os rnais fracos, sern interferôncia do

Estado.

Assim foi no Brasil desde seu descoL'rrirnento e contiuua até

hoje: "De urn lado, os senhores, as sinliás, os proprietarios, os de

cirna, a elite, enfirn, aqneles que tudo lnereceln. De outro lndo,
os escravos, as mucarnas, os peões, os de baixo, a massa - os qlte

merecem, quando rnuito, algurnas rnigalhas"". Essa injustiça,
pobreza, miséria e morte (pena de morte que já existe de fato há quase 500 allos rto

Brasil) tem origem política, isto é, resulta cla vontade hurnaua - ou da faltn de voutade.

As causas da tbme dependern da forrna de organização cla sociedade brasileira, dos rne-

canismos que decidem sobre adistribuição das riquezas produzidas, darelação de força
dos atores, indivíduos e grupos que fazern a história do País e dela participarn. A forne
e a morte no Brasil estão sendo geradas por ulna estrutura polÍtica que enriquece algturs

e empobrece muitos.
Como os senhores - que viviam ern grandes e luxuosas casas, eltqualtto a Inassa

escrava se amontoava nas senzalas rniseráveis corno bestas de carga -, a classe

dominante de nossos dias edifica os centros luxuosos das cidades, enquanto a Inassa

trabalhadora incha as peritêrias rniseráveis. Corno os senhores, que usavorn o voto de

cabresto para legitimar o mandado de seus represelltantes, o poder ecortôrnico elege os

representantesdaelite. Omodeloperpassaasociedadebrasileiraecriaaidec-rlogiaque
o justifica. A camada senhorial considera-se rnerececlora de sua condição privilegiada
e a camada oprimida, introjetando a ideologia dominante, aceita sua condição, conside-
rando-a uma espécie de mal inevitável.

Esse modelo sempre decidiu a política no País, sem perguntar ao povo. Desde dom
Jo ão VI até hoje, os conchavos não terminararn. Engana-se quern acreditou ter sido o
doCentrão,naConstituinte,oúltirno. JáestánarnesacloCongressoNacionalaernenda
que propõe plebiscito inconstitucional para aprovar a pena de rnorte no Brasi!.

Inconstitucional pois a própria constituição diz no título II, capítulo I, artigo 5: "Todos
são iguais perante a lei"., sern distinçâo de qualquer lratureza, garantindo-se aos

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolal>ilidade do direito à r'ida, à

liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade rlos tennos seguintes: XLVII - não
haverá penas:. a) morte, salvo em casos de gr.rerra declarada".
Numa época decrise, de fome e de desespero, como a eln que vivemos, nâo será difícil

à classe senhorial, com o apoio da mídia, convencer rnais uma vez o povo de que tal lei
acabarâ com todos os seus problemas. Não é necessario ser adivinho para saber, que
apenas os de baixo, os pobres, os descarnisados serão ou continuarão sendo vítirnas da
penadernorte. Oualguémjáviuemalgumlugar,odonoclopodercondenarasiàrnorte?

Rem.y, HofstaetÍer, Pastor da

Igreja Luterana
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DESAFIOS PARA O MOVIMENTO

SINDICAL CUTISTA

A falência histórica dos regimes burocráticos cla antiga
'Cortina de Ferro', a ascensão de novas fJotências econômi-
cas capitalistas (Europa Unificada e Japão) relegando a
um papel progressivamente secundário os E.U. Ao esgo-
tamento dos países do 3e Mundo via a sangria da dívida
oxterna, as implantações de novas tecnologias alteranrlo
o perfil do processo produtivo, a dispuk por hegemonia
militar ianque no episódio da Guerra do Golfo e outros
indicadores apontam para o esboço de uma nova ordem
eÇonômica intemacional, de conteúdo neoliberal, tenta-
tiva do capital transnacional superar a profunda crise em
que se encontra.

Os trabalhadores procuram formas de enfrentar esta
conjuntura adversa. No Brasil, Collor se pretencle sin-
tonizado com este momento do capital, crian<Io con-
dições para uma inserção subordinada do Brasil nesta
nova ordem. A Campanha Lula Presidente domonstrou,
no entanto, que o acúmulo das lutas populares e sindicais
articulado com a construçãode um partido socialista ede-
mocrático pode opor uma resistência eficaz e apontar
para outras alternativas.

Recolocar, pois, os trabalhadores no centro da disputa
política e ideológica que se trava na sociedade brasileira
é tarefa que se apresenta para o I e Congresso do pT e o IV
coNÇur.

Para tanto, no plano siru.lical, duas referências são
obrigatórias. Em lq lugar, a defesa intransigente da
independênciade classe, a firme posiçãodeafastar-sedos
pactos travestidos de 'entendimentos nacionais", a dis-
posição de estabelecer estratégias claras para as lutas
imediatas e históricas dos trabalhadores nos planos
econômico, político e social, a.construção de uma ofen-
siva internacional que independa da filiação da CUT a
Centrais Mundiais desmoralizadas pelas lutas dos traba-
lhadores.

No mesmo plano se coloca o aprofundamento da de-
mocracia no interior da CUT e dos Sindicatos, comba-
tendo a visão autoritária, excludente e sectária que tem
marcado a disputa interna, criando mecanismos efbtivos
para a preservação da unidade dos cutistas na ação sindi-
cal, eliminando o aparelhismo das instâncias por parte de
eventuais maiorias, implantando a estrutura sindical da
Cut em confronto com a tradição e a estrutura oficial, or-
ganizando os trabalhadores a partir do local de trabalho.

Independência de classe e democracia são, pois, na
minha opinião, os grandes "gargalos" a serem onfienta-
dos pelo IV CONCUT. Tomara!

Renato Simões
Assessor do SindicaÍo dos Metalúrgicos ile C«mpinclT e
Região e membro da Executiva Estadual do H de São
Paulo.
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A PO em sua última reunião da Coordenação Nacional, definiu
que realizará em janeiro de97 o Curso de Verão. É um Curso
de formação com duração de I mês, destinado a lideranças da
PO. O Curso terá 35 r,agas distribuidas pelos Estados e

acontecerá em Curitiba-PR.

'ENtlo NÍfi OiiiiD.Eii GENTE§:.E 
:i 

EIEEHÂDOS:l,,ii1:ii:

Aconteceu no Instituto Caja.rnar (SP) de l6 a l9 de julho. Par-

ticiparam 35 pessoas. Na oportunidade refletiu-se a crise do

mo.,,imento operário, seus desafios e perspectivas. Novos

elementos para o trabalho pastoral, principalmente em relação

aos grupos de base e os desafios que a atual conjuntura colocam
para o trabalho da PO.

§Eí'ÍAfüAS

A CF-g1 continua provocando uma sôrie de atividades. A
principal delas são as semanas sociais que acontecerão em

diversos regionais da CNBB ou dioceses. Já estão confirma-

Pastoral 0Perâria

das: * 19 a23 agôsro
* 25 a 30 de agôsto
* O9 a 13 sctembro
x 12 a 15 de setembro
* 15 a 20 de setembro
* 2l a 29 de setembro
* 30/09 a 06 outubro

Belo Horizonte - MG
Fortalcza - CE.
São Luis - MA.
Manaus - AM
Curitiba - PR.

Campo Grande - MS.
Baixacla Fluminense - RJ.

* 12 e 13 outubro
* 19 e 20 outubro
* 09 e l0 novembro
* 16 e 17 novembro
* 23 e 24 novembro
* 30/11 e 0l dezembro
* 06,07 e 08 dezembro

Cr$ 1.fiX),fi]

4tordusMlMrcMsrmkdsmx.mtu

Mato Grosso
Goiás e Bahia
São Paulo e Nordestão
Minas Gerais
Cear á, S. Catari na, Es. Santo
R.Janeiro, R.Gde.Sul e Paraná
Assembléia Nacional (em Vitória)

Traz uma abordagem
resumida do ensino
social da Igreja - em
suas principais EncÍcli-
cas - referente a temáti-
cas de interesses dos
trabalhadores. Traz
também textos sobre o
significado da PO e seu
papel

2q volume do livro a

História do Povo de
Deus.
Seu objetivo é propor-
cionar uma leitura
popular da Bíblia de
Íácilcompreensão eas-
similação. Co-editado
por CPO e ACO.

A PO Nacional esteve como convidada participando dos
seguintes eventos: Assembléia Nacional do
CIMI,CPI,PJ,CARITAS. Participamos ainda da Assembléia
de Fundação da Associação das ONG'S (OrganizaçÕes não
governamentais) que ocorreu no RJ. Participaremos ainda, em
setembro, do Congresso Nacional da CUT.

ng mnnl*,,n§, ,+nfi - aim*bô*

Já estão sendo distribuídos os materiais (cartazes, bottons e

subsídios) para a 4q Romaria do Trabalhador que acontecerá
em 7 cle setembro em Aparecida - SP. Essa Romaria está sendo
preparada pelas PO de SP, RJ, MG, ES e PR. Organize sua
caravana!

DA:..FO

Já estão defenidas a maioria das Assembléias estaduais da PO.
Essas Assembléias tem caráter de Avaliação e Planejamento:

Propõe uma releitura
da Biblia a partir da
chave do trabalho.
Mostra conlo o tra-
balho ê determirrante
na história do Povo de
Deus.

Mostra como o trabalho
ê central na vida das
pessoas e da sociedade.
Propoe uma teologia do
trabalho como leitura
da sociedade.

Cr$ 1.000,00

Cr$ 1.000,00 Cr$1.300,00
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A PO em sua última reunião da Coordenação Nacional, definiu
que realizará em janeiro de 92 o Curso de Verão. É um Curso
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Aconteceu no Instituto Caiatnar (SP) de l6 a l9 de julho. Par-

ticiparam 35 pessoas. Na oportunidade refletiu-se a crise do

mo'.'imento operário, seus desafios e perspectivas. Novos

elementos para o trabalho pastoral, principalmente em relação

aos grupos de base e os desafios que a atual conjuntura colocam

paÍa o trabalho da PO.
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A CF-g l continua provocando uma sêrie de atividades. A Já estão defenidas a maioria das Assembléias estaduais da PO.

pincipal delas são as semanas sociais que acontecerão em Essas Assembléias tem caráter de Avaliação e Planejamento:

diversos regionais da CNBB ou dioceses. Já estão confirma-

A PO Nacional esteve como convidada participando dos
seguintes eventos: Assembléia Nacional do
CIMI,CPI,PJ,CARITAS. Participamos ainda da Assembléia
de Fundação da Associação das ONG'S (Organizaçôes não
governamentais) que ocorreu no RJ. Participaremos ainda, em

setembro, do Congresso Nacional da CUT.

Já estão sendo distribuídos os materiais (cartazes, bottons e

subsÍclios) para a 4q Rornaria do Trabalhador que acontecerá
em 7 cle setembro em Aparecida - SP. Essa Romaria está sendo
preparada pelas PO de SP, RJ, MG, ES e PR. Organize sua

caravana!

DA..i.FO

das: * 19 a23agôsto
* 25 a 30 dc agôsto
*O9 a 13 sctembro
x 12 a 15 de setembro
* 15 a 20 de setembro
* 2l a 29 de setembro
* 30/09 a 06 outubro

Belo Horizonte - MG
Fortaleza - CE.

São Luis - MA.
Manaus - AM
Curitiba - PR.

Campo Grande - MS.
Baixada Fluminense - RJ.

* 12 e 13 outubro
* 19 e 20 outubro
* 09 e l0 novembro
* 16 e 17 novembro
* 23 e 24 novembro
* 30/l I e 0l dezembro
* 06,07 e 08 dezembro

Cr$ l.üX),fi)

Cr$1.300,00

Mato Grosso
Goiás e Bahia
São Paulo e Nordestão
Minas Gerais

Cear á, S.Catarina, Es. Santo

R.Janeiro, R.Gde.Sul e Paraná
Assembléia Nacional (em Vitória)

Traz uma abordagenr
resumida do ensino
social da Igreja - em
suas principais Encícli-
cas - referente a ternáti-
cas de interesses dos
trabalhadores. Traz
também textos sobre o
significado da PO e seu

papel

2q volume do livro a

História do Povo de
Deus.
Seu objetivo ê propor-
cionar uma leitura
popular da Bíblia de
Íácil contpreensão e as-

similaçáo. Co-editado
por CPO e ACO.

Propoe uma releiturâ
da Biblia a partir da
chave do trabalho.
Mostra conlo o tra-
balho ê determinante
na história do Povo de
Deus.

Mostra como o trabalho
ê central na vida das
pessoas e da sociedade.
Propoe uma teologia do
trabalho como leitura
da sociedade.

Cr$ 1.000.00

Cr$ 1.000,00

* Solicite sêu êxêmplaÍ. peça por reembolso postal ou envie cheque nominal ao Sêcrctariado Nacional da Pâstoral

Operária.
Pedidqs acima dê 10 êxemplares, G(»n desoonto de 30%



a



Gsfors erclrt

MOVIMENTC

Àno XIII N9 83

*Existe alglma coise que eu me

lembro e me dd.esPerança; o ünor
de lavé nã,o acaba iamais e §ua'

compakã,o ndo temfimtt (Lm3'21-22)

DESAFIOS DO MOVIMENTíi
SINDIGAL

A Pastoral Operária realizou um Seminário Nacional com

lideranças sindicais nos dias 21,22,23 de juúo, no Rio de

Janeiro para refletir sobre a experiência dos miliantes da PO que

estão neste campo de atuação. Todos os trabalhadores prÊsentes

ao Seminário (em torno de 35 pessoas) são também militantes da

PO.

Á equipe do Boletim Nacional esteve presente ao encontro

e colheuàe alguns dos participantes opiniões sobre os principais

desafios quo se apresentam p*t" o moyimento sindical comba-

tivo, no Brasil, hoje. Senão vejamos:

LEONEL MORAES (32 anos,

membro da Oposição Sindical dos

Petroleiros do Rio Grande do Sul.

base de 1.200 trabalhadores).

"Algumns coisas que se colocam
como desafios sao a própria tarefo
de construçdo da CUT, do fortaleci'
mento n0 base e daformaçdo. Esta-

mos com oito anos de Central, mas

ainda não c ons e guimo s superar i s to.

Outro elemento forte é a questão

d.o corporativismo e do economi-
cismo que o movimento sindical não

conseguiu superar" Os próprios
dcpa.rtamentos que as categorias tem a n{vel nacional aindn nã.o

conseguiram ser por ramo de produçdo. 0 departamento dos

petroleiros nn CIIT é um exemplo disso, não conseguimos

atingir os químicos, os petoqu{micos, etc.

O movimento sindicat hoje, tem que estar capcitado para
discutir com os empresários o modelo de organizaçdo d.o tra-
balho nnfdbrica. Discutir o ambiente de trabalho. Relacionar-
se melhor com o movimento poputaí e trabalhar a conscienti-

uçdo dns trabalhadores, na perspectiva de fazer ver que a luta
não pode ser só por salório."

FRANCTSCO APARECTDO (33

anos, diretordo Sind. da Construçâo
e Mobiliário de Campinas e Região.
Tem urna base de 45.000 traba

lhadores).

"O que a gente percebe é a ne-

cessidnde da rearticulaçdo das

nabiliuções das grandes massas dos

çabalhador e s. C oisa que nãa temo s

tonseguido e a greve geral mostrou
daramente isto.

Outra coisa é combater e des-

mascarar o sindical lismo dc resul-
tados oue está vindo com forco tntnl ntrnvés dn criacãa da Forca

Ao nível da CUT, precisamos trabalhar pra conviver bem

com as divergências dentro da própria central' para poder
responder os dois desafios anteriores."

RAIMUNDO NONATO (28 anos,

diretor do Sind dos Sapateiros do
CE, base de 5.000 trabalhadoies) .

"Eu vejo, hoje, como um grandc
dz,safio a quebra do corporativismo.
Algumas categorias que fizeram
greves isoladas, como é o caso d.os

eletricitários, petroleiros e outras,

foram dcrrotadas. Nõo ü para
continuar com as lutas isoladns.

Outro dcsafio é a questão da

organiução fus comissões defábrica
Deve-se trabalhar mais o lado idzológico e fugir do economi-
cismo.

Falta hoje umn estratégia para atingir os trabalhadores que
estõo na economia informal, principalmente no Norcleste, pois
estó crescendo muito o número de pessoas neste setori.

PEDRO LEAL (32 anos, diretord«r
Sind. do Cal e Gesso do Espírito
Santo, com base de 13.000 traba

lhaclores).

"Eu acho que o maior desafio é

trabalhar a base. Nõo é fácil, mas
precisamos fazer isto diante do
momento tle arrocho salarial e de-
semprego em que vivemos.

Outro grandc desafio é aformação
das tabalhadores

IRACEMA GAYO (28 anos, dire-
tora do Sind. dos Têxteis de Blume-
nau-SC, base de 40.000 traba -
lhadores

'Um dos maiores clesa.fios que a
gente sente no dia-a-dia, na batalha
mesmo, é o da conscientiuçdo da
classe trabalhadora. E clento disso
é importante resgatar o nosso ver-
dadciro papel e romper com o cssis-
tenclalismo.

Quando a gente se enconta com
a companhelrada, uma coisa que a gente percebe muito é que o
pessoal se baseiam no ABC paulista porclue lá se fazformação.
E ondc sefaztormnção tem o trabalhador consciente e onde se

tem o trabalhador consciente lem conquista, e onde tem con-
quista ten vida.

Neste sentido o grande desafio é a conscientiução. Além do
mais, precisamos romper cotn o corporativismo. Nõo sdo têx:teis
de Blumennu sozinhos que vdo fazer a transformação da so-
ciedndc. mas é o coniunto dn cl.nssc tahnl.hndnrn ouc é snfridn-



"Existe alguma coisa que ea me

lembro e me dúesPetança; o ü.mor

de lavé nã,o ocabq iamais e sutt

compaixão não temft,m" (Lm3,21'22)

RAMUNDO NONATO (28 anos,

diretor do Sind dos Sapateiros do
CE, base de 5.000 trabalhadores) .

*Eu vejo, hoje, como um grandc
dcsafio a quebra do corporativismo.
Algumas categorias que fizeram
greves isoladns, como é o caso dos
eletricitários, petroleiros e outras,

foram dcrrotadas. Nõo ü para
continuar com as lutas isoladas.

Outro dcsafio é a questão da

organiução fu s comis sões de.fábrica.
Deve-se trabalhar mais o lado idtológico e fugir do economi-
cismo.

Falta hoje uma estratégia para atingir os trabalhadores que
estão na economia informal, principalmente no Norcleste, pois
estd crescendo muito o número de pessoas neste setor*.

SINDICAL
A Pastoral Operária realizou um Seminário Nacional com

lideranças sindicais nos dias 2!,22,23 de juúo, no Rio de

Janeiro para refletir sobre a experiência dos militantes da PO que

estão neste câmpo de atuação. Todos os trabalhadores presentes

ao Seminário (em torno de 35 pessoas) são também militantes da

PO.

A equipe do Boletim Nacional esteve presente ao oncontro

e colheuàaalguns dos participantes opiniões sobre os principais

desafios que se apresentam para o moyimento sindical comba-

tivo, no Brasil, hoje. Senão vejamos:

TEONEL MORAES (32 anos,

membro da Oposição Sindical dos

Petroleiros do Rio Grande do Sul.

base de 1.200 trabalhadores).

"Algumas coisas que se colocam
como desafios sdo ü próPria tarefa
de construçdo da CUT, do fortaleci-
mento na base e da formação. Esta-

mos com oito anos de Central, mas

ainda não conseguimos superar isto.
Outro elemento forte é a questdo

d.o corporativismo e do economi-
cismo que o movimento sindical não

conseguiu superar" Os próprios
depa.rtamentos que as categorias tem a nível nacional ainda não

conseguiram ser por ramo de produção. 0 departamento dos

petroleiros na CUT é um exemplo disso, não conseguimos

atingir os químicos, os peffoquímicos, etc.

O movimenta sindical hoie, tem que estar capcitado para
discutir com os empresários o modelo de organização do ta-
balho nafóbrica. Discutir o ambiente dc trabalho. Relacionnr'
se melhor com o movimento populaí e trabalhar a conscienti-

zação dos trabalhadores, na perspectiva de fa«r ver que a luta
não pode ser só por salário."

FRANCISCO APARECIDO (33

rnos, diretordo Sind. da Construçáo
c Mobiliário de Campinas e Região.
Tem uma base de 45"000 traba

lhadores).

"O que a gente percebe é a ne-

cessidade da rearticulação das
nobiliznçaes dns grandes massas dos

t rabalhador e s. C oisa que ndo temo s

conseguido e a greve geral mostrou
claramente isto.

Outra coisa é combater e dcs-

ma§caral o sindical lismo dc resul-
tadns que está vindo comforça tutal através dn criação da Força
Sindical, tendo umvinculo muito grande com o capital e nós

temos que mostrar Wra os trabalhadores qual é o interesse desta

nova centraL

Ao nívet da CUT, precisamos tabalhar pra conviver bem

com as divergências dentro da própria central, para poder
responder os dois desafios anteriores,"

PEDRO LEAL (32 anos, diretordo
Sind. do Cal e Gesso do Espírito
Santo, com base de 13.000 traba

lhadores).

"Eu acho que o maior desafio é

trabalhar a base. Ndo é fácil, mas
precisamos fazer isto diante do

momento tle atocho salarial e de-

semprego em que vivemos.

Outro grande desafio é aformação
dos tabalhadores

,IRACEMA GAYO (28 anos, dire-
tora do Sind, dos Têxteis de Blume-
nau-SC, base de 40.000 traba -

lhadores
"Um dos maiores desqfios que a

gente sent e no dia-a-dia, na batalha
mesmo, é o da conscientização da
classe trabalhadora, E dento disso
é importante resgatar o nosso ver-
dadeiro papel e romper com o assis-
tencialismo.

Quando a gente se encontra com
a companhelrada, uma coisa que a gente percebe muito é que o
pessoal se baselam no ABC paulista porque ld se fazformaçõo.
Eonde sefazformação temo trabalhador consciente e onde se

tem o trabalhador consciente tem conquista, e onde tem con-
quista tem vida"

Neste sentida o grande desafio é a conscientiução. Além do
mais, precisamos romper com o corporalivismo. Não sdo têxteis
de Blumenau sozinhos que võo fazer a tranqformaçdo da so-
ciedade, nus é o conjunto da classe trabalhadora que é sofrida,
oprimida e massacrada.

Só com a unidadz construiremos o novo da Classe traba
lhadora.

DESAFIOS DO MOVIMENTO



Sdo Pawlo, 07 de junho de 1991.

Companheiros e aruigos,

Agradeço imensamente o

dedicação em trazer com

.urgência o material para Ws-
sas comanidades de Sã.oMateus.

Vo c ê s ac er taravm Pl e name nte

em editar este material sobre

São Joõo e as festas iuninas.

QualEter material que ta-
balhe de nmneira pctpular a
religião popular e os santos,
se rá sempre benvindo " Faz parte
do mrús prffindo do povo mi-
grctníe guardar com carinho
sttos devoções. E um veio de

ouro fui ser descoberto e volori-
zado!

Obrigailo e abraços
Pe. Fernando AhentaYen

cooRDENAçÁO NÂCTONAL DA
PASTORAL OPERARIA.

BOLETIM NACIONAL DA
PASTORAL OPERARIA
Conselho de Redacão: Cesar Sanson,
Haroldo Gomes e Enoch Arauio.
Conselho Editorial: CoordenaQão
Nacional da Pastoral Operária.

Assinaturas:
Anual - Cr$ 500,00
Para exterior - U$ 10
Envie seu oedido oara:
SECRETÀRIADO NACIONAL DA
PASTORAL OPERARIA
Av. Pres. Kennedv. 1861/08

"Acabo de receberamen-
sagem enviada aos Grupos
de Base. Percebo que o
Seminório valeu. Mesmo

com a desesperança que

parece tomnr conÍa do povo,

acredito que mnis ainda se

torna válido o trabalho da

PO.

Vamos veF se colocamos

unta pequena informação
sobre o Seminá.rio também

no Boletim Notícias.
Espero que ern breve nos

encontraremos. É minho in-
tenção participar, ao menos

dois dias, no Encontro de

Agentes em Sõo Paulo."
Com o meu abraço

+D. Demétrio Yalentini
lales, 13 dejunho de 1991.

"Companheíros,
Após ter refetiCo sobre

os pontos de pauta proposta
pela nossa Executiva,
gostaria de dar as seguintes

contribuições:
1. Conjuntula - que se ga-

ranta a dinâmica participa-
tiva da última coordenação,
reforçando esse método como

exercício e norteando as

discussões no senÍido de per-
cebermos o nível de dis-
posiçdo dos traballndores
or gani zad o s, pri nc i palme nte

cont as discussões dos Con-
gressos da CUT e do PT
2 Que se reforce a neces-

sidade dos membros da

Coordenação levar para
nossa reuniõo relatório por
escrito das decisões e en'
caminhattrcntos tirados na

última reunido. Penso isso
por dois motivos: primeiro
para estimular o exercício
de "forrnulação" e segundo
para se ter um maior com-

- ^t^+:-.^^-z^

O Regional NE I da CNBB promove
de 25 de agosto a le de setembro, a sua
Semana Social para "resgatar a história
da ciasse trabalhadora, abrir novas vias
de maior interação e diálogo entre a

Igrejae arealidade do povo trabalhador
e fazer emergir a vontade de luta dos
ffabalhadores, seja no campo popular,
sindical ou polÍtico-partidário".

O tema desta Semana é Fraternidade
e Trabalho, o mesmo da Campanha da
Fraternidade deste ano, mesmo porque
esta é uma forma de dar continuidade as
atividades em torno da CF.

A Semana Social tem vários momen-
tos. Um primeiro é de levantar dados
sobre a realidade do ü'abalho nas
comunidades e locais de trabalho, no
ternpo forte dacampanha (março a maio);
um segundo é de sistematização dos
dados coletados (em junho); o terceiro
momento é de devolver os referidos
dados, já analisados, aos pesquisados,

usando para isto o vÍdeo, o teatro popu-
lar, as cartilhas, isto no decorrer da
semana; o quarto momento é o de
realizw o Tribunal do Trabalhador, no
dia 31 de agosto, com base nos dados
pesquisados, julgando os responsáveis
por esta situação; e o quinto e último
momento é a Romaria do Trabalhador,
no dia le de setembro, que encerrará a
Semana social.

A Pastoral operária de Fortaleza está
inteirarnente envolvida na organi zação
da Semana" A perspectivaé que esta
Semana seja uma grande mobilização
dos trabalhadores reforçando o
movimento popular naquela região.

{r**

Antônio Luis Andrade (RJ), Ari Albeti
(SP), Benedito Clovis da'Silva (PR),
Cesar Sanson (PR). Carcius AzeVedo
íMT). Haroldo Goúes da Sitva (RN).
lsaiá3 Santana íES). Lenivaldo Aloinó
íAL). Oldernar Êrantisco íRS). Edson
ÀleÍ'Zitei (SP), Claudinei Jôsé Marchioli
íSP). Bráúlio Cardoso de Lima (PR).
Ôniô'o A. da Silva íSC). MarinelzeSitvã
(SC). Valmor A. êuéôes íRS). Rosa
À/ariá Serra íMG). José CtâriOiõ Costa
íMG). Walde'mai Â. Lvrios íES). Ger-
àtdo'Hodriques da SiÍva (GO),"Maria
José Po-moeu íBA).' J'urandir
Neoonruceno' íCE). Fraácisco Carlos
de'Oliveira (Pl), Râul Reis Neto (AM),
Maria de Fátinia Marques (ES).

ry"Y



São Paulo, 07 de junho de 1991.

Companheiros e arni go s,

Agradeço imensamente a

dedicaçda ern trazer com

,urgência o mnterial para nos-

sas comanidades de ffisMateus.

Vo c ê s ac er taram pl e name nt e

em editar este material sobre

São João e as festas iuninas"

QualEter material que tra-
balhe de nuneira popular a
religitío popular e os'santos,
será sempre benvindo . Faz parte
do nruis profundo do povo mi-
granÍe guardar com carinho
suas devoções. E um veio de

ouro há ser descoberty e valori-
zado!

Obrigailo e abraços
P e. F ernando AhentüY er.

com a desesperança que

parece tomar cortia do povo,

acredito que mais ainda se

torrut vdlido o trabalho da

PO.

Vamos vet se colocamos

unut pequenn informação
sobre o Semiruirio também

no Boletim Notícias.
Espero que e?n breve nos

encontroremos. É minha in-
tençdo participar, ao menos

dois dias, no Encontro de

Agentes em São Paulo."
Com o meu abraço

+D. Demétrio Valentini
Jales, 13 dejunho de 1991.

"Contpanheiros,
Após ter refetido sobre

os pontos de pauta proposta
pela nossa Executiva,
gostaria de dar as seguintes

contribuições:
1. Conjuntura - que se ga-

ranta a dinâmica participa-
tiva da última coordenaçõo,
reforçando esse método como

exercício e norteando as

discussões no senÍido de per'
cebermos o nível de dis-
posiçdo dos trabalhadores
or gani zad o s, princ i palme nte

cont as discussões dos Con'
gressos da CUT e do PT
2 Que se reforce a ,?eces-

sidade dos membros da

Coordenação levar para
nossa reunido relatório por
escrito das decisões e en'
caminhatnentos tirados na

última reunião. Penso isso

por dois motívos: primeiro
para estimular o exercício
de "formulação" e segundo
para se ter um maior com-
prometintento na efetivação
das discussões. "

Na Paz e na Comunhão!
Carclus Azevedo

O Regional NE I da CNBB promove
de25 de agosto a 1e de setembro, a sua
Semana Social para "resgatar a história
da classe trabalhadora, abrir novas vias
de maior interação e diálogo entre a

Igreja e a realidade do povo trabalhador
e fazer emergir a vontade de luta dos
trabalhadores, seja no campo popular,
sindical ou polÍtico-partidário ".

O tema desta Semana é Fraternidade
e Trabalho, o mesmo da Campanha da
Fraternidade deste ano, mesmo porque
esta é uma forma de dar continuidade as
atividades em torno da CF.

A Semana Social tem vários momen-
tos. Um primeiro é de levantar dados
sobre a realidade do trabalho nas
comunidades e locais de trabalho, no
tempo forte dacampanha (março a maio);
um segundo é de sistematização dos
dados coletaclos (em junho); o terceiro
momento é de devolver os referidos
dados, já analisados, aos pesquisados,
usando para isto o vÍdeo, o teatro popu-
lar, as cartilhas, isto no decorrer da
semana; o quarto momento é o de
realizar o Tribunal do Trabalhador, no
dia 31 de agosto, com base nos dados
pesquisados, julgando os responsáveis
por esta situação; e o quinto e último
momento é a Romaria do Trabalhador,
no dia le de setembro, que encerrará a
Semana social.

A Pastoral operária de Fortaleza está
inteiramente envolvida na organi zação
da Semana. A perspectiva é que esta
Semana seja uma grande mobilização
dos trabalhadores reforçando o
movimento popular naquela região.

cooRDENAÇÃO NACTONAL DA
PASTORAL OPEHÁRIA.

Antônio Luis Andrade (RJ), Ari Albeti
(SP). Benedito Clovis iia'Silva íPR).
êedár Sanson (PR). Carcius AzeVedó
íMT). Haroldo Goúes da Sitva (RN).
lsaiáb Santana íES). Lenivaldo Aloinó
(AL). Oldernar Êraríóisco (RS). Edson
ÀleÍ'Zitei (SP). Claudinei Jôsé Marchioli
íSP). BráLlio Cardoso de Lima (PR).
Ônió'o R. da Silva íSC). Marinelze§ifuã
(SC), Valmor A. buéôes (RS), Rosa
Maria Serra íMG). José Clâúdio Costa
(MG), WalddmaíÂ. Lvrios (ES), Ger-
àldo'Hodriques da Sitva (GO),- Maria
José Po-mpeu (BA),' J'urandir
Neoomuceno' (CE). Francisco Carlos
de'Oliveira (Pl), Rãul Reis Neto (AM),
Maria de FáiinÍa Marques (ES).

BOLETM NAGIONAL DA
PA§TORAL OPERÁRIA
Conselho de Redacão: Cesar Sanson,
Haroldo Gomes e Enoch Arauio.
Conselho Editorial: CoordenaÇão
Nacional da Pastoral Operária.

Assinaturas:
Anual - Gr$ 500,00
Para exterior - U$ 10
Envie seu oedido oara:
SECRETÀRIADO NACIONAL DA
PASTORAL OPERARIA
Av. Pres. Kennedv. Í861/08
25.020 - Duoue dé'Caxia-s - RJ.
Fone (021) 771-3459
CompoHo e'lmprosio na Gráílca Patrlmonlum
Dlocosê de ltagual- BJ
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GOtAhilA:
VALEU O ESFORÇO

O que mais produzimos na pro-
grarnação da CF - 91 aqui eÀ Goiânia
foi subsÍdios para reflexão nas
comunidades, a cartilha e a Romaria
da Terra. Para tanto contamos com a

h'ibuição da CPT, Fastoral do
Negro, do Menor, da Mulher, Cate-
uese, da Periferia, CEB's, CEBI e

Pastoral da Juventude.

O periodo mais forte das atividades
foi o da quaresma quando as

idades refletiram a partir dos

subsídios e da cartilha lançada em
abril" No entanto, estamos buscando
dar continuidade ao trabalho com a

apresentação da peça teatral num tea-
tro público. No primeiro momento,
quase todas as comunidades da dio-
cese se envolveram diretamente.

O nosso objetivo sempre foi re-
fletir o Mundo do Trabalho a partir da
realidade locai, fazendo levantamento
de dados e descobrindo forrnas criati-
vas de trabalhar com o povo" Percebo
que a carnpanha tenn sido o inÍeio de
um desprtar ptra a realidade do Mundo
do Trabalho e de compreensão desta
realidade peia nossa Igreja. I{oje, há
maior sensibilidade dos agentes para
tentar esta questão.

No entanto, fica o desafio de dar
uni salto da teoria para a prática e de
conciliar a realidade da pessoa que
trabalha com â luta oela disnidade do

A MODERNIDADE E OS TRABALHADORES

Estamos vivendo atualmente
um processo de retomada do
crescimento do capitalismo brasi-
leiro A renda por habitante no
Brasil terminou o ano de 1990 no
mesmo nlvel de 1980. É uma

situação de estagnação. As elites
brasileiras propagam a neces-
sidade de modernizar o paÍs,

abrindo as portas para o capital
estrangeiro, privatizando empre-
sas, investindo em novas tecnolo-
gias e por aí vai.

O resultado desta polÍtica é o
agravamento da situação de vida
dos trabalhadores. 'Os gastos do
Brasil por habitante chegam aos

míseros 15 dólares, enquanto que,

paÍses como Alemanha gastam

576 dólares e a França, 390.
Menos de meio por cento da nossa

população economicamenrc ativa
paga imposto de renda e de 2 mi-
lhões de empresas pouco mais da
metade está em dia com a con-
tribuição sobre o lucro. Três
jornais que tratam de forma dan-
tesca e quase exclusiva de crimes,
estão entre os sete mais vendidos
do paÍs" (Dados do J8,25.06.91L

A desesffuturação social se

acentua. O aumento do desem-
prego joga milhares de pessoas

na economia informal. Aqui o
povo cria formas, as mais varia-
das, de sobrevivência. Os cos-
tumes são afetados e constrói-se
tijolo por tijolo uma outra ética -
do "salve-se quem puder" - que
justifica qualquer comportamento.

E o futuro? O futuro é algo
ineerto e impreciso. .Segundo o IPEA
(Instituto de Pesquisa e Economia
Aplicada), órgão vinculado ao

Ministério da Economia, os 10%

mais ricos do paÍs detém 46% da

rendae os 10% mais pobres têm ape-
nas 0,7Vo. Ainda, conforme este

Instituto, daqui a 10 anos, na melhor
das hipóteses os 10% mais pobres

teriam 0,9Vo da renda. Ou seja,

aumentariam a sua pprticipação em
0,2Vol,

O pior de tudo é que esta é uma
lógica quevai se tornando sólida po-
liticàmente, na medida em que as

expectativas diluem-se dando lugar
a desesperança. O clientelisrno
político e o populismo encontram
neste quadro um excelente vetor de

crescimento.
A nós, trabalhadores e traba-

lhadoras, resm o grande desafio de

não desanimar. Não perder a espe-

rança e continuar firmes na luta mais

do que nunca. Neste ano, ao nÍvel
de nossas organizações especÍficas
(sindicatos, partidos e movimento
popular) precisamos reafirmar o
nosso projeto de sociedade, forjar a
unidade na luta, superando o divi-
sionismo que se propaga em nosso

meio e partir para a ofensiva. I r para

as ruas, às fábricas, às favelas, os

bancos. A história de luta do
movimento dos tabalhadores no paÍs

não nos permite desanimm e como
diz o poeta:

tt Companheiros eu sou igual ao rto qte
ilestrói as bareiras qte o oprfunem
peço atodos os sofridos que se unimem
pois ainda v em u m inv erno ne ste e stio... "

BRASIL

EsrN.éAÍuÀcARA.'.
I
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O que mais produzimos na pro-
ão daCF - 91 aquiem Goiânia

foi subsÍdios para reflexão nas
nidades, a cartilha e a Romaria

Terra. Para tanto contamos com a
tribuição da CPT, Pastoral do

Negro, do Menor, da Mul.her, Cate-
da Periferia, CEB's, CEBI e

Pastoral da Juventude.

O periodo mais forte das atividades
foi o da quaresma quando as

unidades refletiram a partir dos
subsÍdios e da cartilha lançada em
abril. No entanto, estamos buscando
dar continuidade ao trabalho com a

apresentação da peça teatral num tea-
tro público. No primeiro momento,
quase todas as comunidades da dio-
cese se envolveram diretamente.

O nosso objetivo sempre foi re-
fletir o Mundo do Trabalho a partir da
realidade local, fazendo levantamento
de dad.os e descobrindo forrnas criati-
vas de trabalhar com o povo. Percebo
que a cannpanha tem sido o inÍcio de
um desprtar para a realidade do Mundo
do Trabalho e de compreensão desta
realidade pela nossa Igreja" Hoje, há
maior sensibilidade dos agentes para
tentff esta questão.

I.{o entanto, fica o desafio de dar
uni salto da teoria para a prática e de
conciliar a realidade da pessoa que
trabalha com a luta pela dignidade do
trabalho.

RÚtsIA DE SOUZA
Fastoral Operária de Goiânia

Estamos vivendo atualmente
um processo de retomada do
crescimento do capitalismo brasi-
leiro A renda por habitante no
Brasil terminou o ano de 1990 no
mesmo nÍvel de 1980. É uma

situaçãode estagnação. As elites
brasileiras propagam a neces-
sidade de modernizar o paÍs,
abrindo as portas para o capital
estrangeiro, privatizando empre-
sas, investindo em novas tecnolo-
gias e por aí vai.

O resultado desta polÍtica é o
agravamento da situação de vida
dos trabalhadores. 'Os gastos do
Brasil por habitante chegam aos
mÍseros 15 dólares, enquanto que,

países como Alemanha gastam

576 dólares e a França, 390.
Menos de meio por cento da nossa

população economicamente ativa
paga imposto de renda e de 2 mi-
thões de empresas pouco mais da
metade está em dia com a con-
fibuição sobre o lucro. Três
jornais que tratam de forma dan-
tescae quase exclusivade crimes,
estÍlo entre os sete mais vendidos
do paÍs" (Dados do J8,25.06.911

A desestruturação social se

acentua. O aumento do desem-
prego joga milhares de pessoas

na economia informal. Aqui o
povo cria formas, as mais varia-
das, de sobrevivência. Os cos-
tumes são afetados e consfói-se
tijolo por tijolo uma outra ética -
do o'salve-se quem puder" - que
justifica qualquer comportamento.

E o futuro? O futurc é algo
ineerto e innpreciso. Segundo o.IPEA
(Instituto de Pesquisa e Economia
Aplicada), órgão vinculado ao

Ministério da Economia, os 10%

mais ricos do paÍs detém 46Vo da
rendae os 10% mais pobres têm ape-
nas 0,7%. Ainda, conforme este
Instituto, daqui a 10 anos, na melhor
das hipóteses os 10% mais pobres

teriam A,9Vo da renda. Ou sej4
aumentariam a sua pêrticipação em
0,2Vo!

O pior de tudo é que esüa é uma
lógica quevai se tornando sólida po-
liticamente, na medida em que as

expectativas diluem-se dando lugar
a desesperança. O clientelisrno
polÍtico e o populismo encontram
neste quadro um excelente vetor de

crescimento.
A nós, trabalhadores e traba-

lhadoras, resta o grande desafio de

não desanimar. Não perder a espe-
rança e continuar firmes na luta mais
do que nunca. Neste ano, ao nÍvel
de nossas organizaçÕes especÍficas
(sindicatos, partidos e movimento
popular) precisamos reafirmar o
nosso projeto de sociedade, forjar a
unidade na luta, superando o divi-
sionismo que se propaga em nosso

meio e partir para a ofensiva. I r para
as ruas, às fábricas, às favelas, os
bancos. A história de luta do
movimento dos rabalhadores no país

não nos permite desanimar e como
diz o poeta:

tt Companhelros eu sou igaal ao rto que

destrói as barrebas que o oprimem
peço atodos os sofridos que se animem
pois ainda v em um inv emo neste estío... "

BRASIL
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SEMINARIO NACIONAL DE GdB

A CPO-Nacional promoveu nos dias 07,08 e 09 de junho,
o II Seminário Nacional de GdB, em Jaraguá-São Paulo, para
rediscutir os desafios que se aptesentam para o trabalho de
baseda PO na atual conjuntura.

O seminário contou com a participação de 35 pessoas de
diferentes estados do Brasil, que sa'tÍam bastante animados
para dar continuidade ao trabalho de forrnação de GdBs nos
seus estados.

ROMARTA (r)

A Pastoral Operária e a CPT estarão promovendo a 6c
Romaria da Terra, na cidade de Otacílio Costa - Diocese de
Lajes - SC, no dia 08 de setembro do corrente ano, dando
continuidade as atividades da Campanha da Fraternidade de
r991.

O lema da Romaria é "O GRITO DOS TRABA-
LHÀDORES CHEGOU AOS OUVIDOS DE DEUS''
(Tg 5,4)

E O SALARIO, OH!

O valor real do salário dos trabalhadores brasileiros cai a
cada ano quc passa. De março de 1990 à abril de 1991, o
salário módio dos trabalhadores com carteira assinada diminuiu
em36%.

Segundo o Boletim Informativo do sindicato dos Bancários
do Piauí, em recente levantame nto sobre o índice do nível de
stress emocional presente em algumas agências do Banco
Nacional, apresentou os seguintes resultados: 25% de*la-
raram-se tensos ou muito tensos; outros 25% açusaramum
stress moderado e 48Vo disseram que têm sono agitado ou não
reparados.

Moral da história: com o arrocho salarial que estamos
passando quem é capaz de dormir direito?

ROMARIA IIu
A CPT realiza a 5s Caminhada da Terra no Mutirão da

Conquista, no dia 18 de agosto próximo, em Valença-RJ,

para celebrar a alegria d a vitória, a fé no Deus da Vida e a luta

pela Reforma Agrâria.

ANIVEHSARIANTES DO MÊS

Estão aniversariando em julho os seguintes companheiros
(as) da Pastoral Operária:Alcionê Vaz (Curitiba-PR), Anto-
nio da Mata (Timótio-MG), Antonio Eustáquio (Belo Hori

MENSAGEM AOS GRUPOS DE BASE
DA PASTORAL OPERÁRN

Companheiros e companheiras:

Durante três dias, 07 a 09 de junho, estivemos reunidos em Sâo paulc
participando do 2a Seminário Nacional de Grupos de Base. Chegamos de
diferentes lugares do Brasil. Alguns viajaram muito. Forarn três dias intensos
de muitadiscussão, celebração e alegria. eueremos agora, partilhar comvocês
os resultados do nosso Seminário:

1 - Constatamos que o grupo de base (prioridade definida na Assembléia
Nacional de 1988) é uma riqueza da Pastoral Operária e deve ser cultivado com
muito empenho, seriedade e carinho. O grupo de base é um espaço privilegiado
onde o trabalhador tem condições de aprofundar a relação entre fé e vida e, ao

mesmo tempo, amadurecer a consciência de classe. É através do grupo de base
que aPO dásuacontribuição ao movimento social forjando rnilitantes corn uma
nova mística, onde a solidariedade, gratuidade e amor 1:ela Classe Traba-
thadora estâo sempre presentes. O grupo de base, se constitui ainda numa
afirmaçâo viva na construção da "lgreja dos pobres".

2 - Percebemos, entretanto, que a caminhada dos grupos de base nem sernpre
é fácil. As adversidades são muitas. Nossos grupos são rnuitas vezes frágeis,
faltam ainda muitos animadores. Nem sempre somos colnpreendidos pela
Igreja local e conseguimos ampliar o número de participantes. Mas tnesrno
assim,háexperiênciasnovasebonitas. Oacolhimentoaosnovosparticipantes,
as visitas, a confraternização, a articulação entre grupos, formação e inserçâo
nas lutas e atividades concretas são fatos positivos que vêrn darrdo resultado.

3 - O tema da Campanha da Fraternidade I 991 - Mundo do Trabalho - está
sendo uma motivação muito grande na nossa caminhada, renovou nosso ânimo,
deu novo alento aos grupos, nos envolveu numa série de atividades e deixou
claro que o trabalho é uma "chave de leitura" determinante na nossa ação
pastoral. Nos alegramos tambérn, em sentir que ern diversos estados a CF-91
continua com a promoção de muitos eventos. l,embramos das sernanas sociais
sobre o Mundo do,frabalho que acontecerá em muitas regiões.

4 - O fato novo no nosso Seminario porém, foi a leitura da conjuntura que
fizemos. Neste ponto as discussões foram intensas, participativas e apontaram
para novos desafios que se colocam para os grupos de base e a PO. Vimos que
o Mundo do Trabalho se transformou, já não é o rnesmo de alguns anos atrás,
e aponta para cenários sombrios e tristes para a Classe Trabalhadora.

5 - Analisando a realidade vimos que o projeto do governo e das elites
arrastârão cadavez mais um número maior de trabalhadores para a marginali-
dade. A situação de vida da maioria da população está cercada por sinais de
morte: baixos salários, desemprego, precárias condições de saúCe, moradio c
educação. Menores, joúens, mulheres e rregros são os que mais sofrem. O
abismo da distribuição de renda se aprofunda. Os mais ricos se escondem
protegendo-se em suas mansões cercadas de rnuros e grades e, urn nÍrmero cada
vez maior de trabalhadores enchem âs ruas, praças e viadutos. Famílias se
desestruturam. A luta pela sobrevivência se torna dura e cruel.

6 - Entretanto o que mais nos entristece e preocupa é a deseperança,
desânimo que parece tomar conta do povo. Muitos não acreclitarn ern nacla. A
dignidade dos trabalhadores está ferida. Nossas organizações - sindicatos,
paÍidos, entidades - tem dificuldades de organizor o povo.

7 - Aqui concluimos que é necessário repensar nossa ação pastoral em

função dessa nova realidade. Acreditarnos que a PO e os grupos de base poclem

dar sua contribuição reagindo a esta situação. É preciso buscar formas de

resgatar a dignidade dos trabalhadores. É preciso denunciar a violência que se

processa contra a rnaioria do povo. É preciso estar mais atento para perceber o

que se passa pela cabeça do trabalhador e tomar iniciativas lnesmo que

pequenas, mas concretas que mostrem que a vida pode vencer a morte.

8 - Lembramos ainda da prática de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor e de

como faziao seu trabalho debase. Vivendo com o Povo, andando no meio dele,

anunciavaem todos os momentos e em todos os lugares, a Boa Nova. Não temos

o direito dedesanimar, pelo contrário, nossa presença no meio dos trabalhadores

tem que ser sinal de ânimo e esperança.

9 - Finalmente queremos dirigir atodos os grupos de base da Po do Brasil uma

palavra de estímulo e coragem. É preciso sonhar, mas sonhar juntos, como diz

o ooeta. oois dessa forma chegará o dia em que o sonho se tornará realidade.



SEMTNARIO NACIONAL DE GdB

A CPO-Nacional promoveu nos dias 07,08 e 09 de junho,
o II Seminário NacionaldeGdB, emJaraguá-São Paulo, para
rediscutir os desafios que se apresentam para o trabalho de
baseda PO na atual conjuntura.

O seminário contou com a participação de 35 pessoas de
diferentes estados do Brasil, que saíram bastante animados
para dar continuidade ao trabalho de forrnação de GdBs nos
seus estados.

ROMARTA (r)

A Pastoral Operária e a CPT estarão promovendo a 6e
Romaria da Terra, na cidade de Otacílio Costa - Diocese de
Lajes - SC, no dia 08 de setembro do corrente ano, dando
continuidade as atividades da Campanha da Fraternidade de
t99r.

O lema da Romaria é "O GRITO DOS TRABA-
LHÀDORES CHEGOU ÀOS OUVIDOS DE DEUS''
(Tg 5,4)

E O SALARIO, OH!

O valor real do salário dos trabalhadores brasileiros cai a
cada ano que passa. De ntarço de 1990 à abril de 1991, o
salário médio dos trabalhadores com carteira assinada diminuiu
em36%.

Segundo o Boletim Informativo do sindicato dos Bancários
do Piauí em recente levantamento sobre o índice do nível de
stress emocional presente em algumas agências do Banco
Nacional, apresentou os seguintes resultados: 25% de*la-
raram-se tensos ou muito tensos; outros 257o acvsarumlum
stress moderado e 487o disseram que têm sono agitado ou não
leparados.

Moral da história: com o arrocho salarial que estamos
passando quem é capaz de dormir direito?

ROMARIA II

A CPT realiza a 5a Camiúadada Terra no Mutirão da

Conquista, no dia 18 de agosto próximo, em Valença-RJ,

para celebrar a alegria da vitória, a fé no Deus da Vida e a luta

pela Reforma Agrária.

Estão aniversariando em julho os seguintes companheiros
(as) da Pastoral Operária:Alcionê Vaz (Curitiba-PR), Anto-
nio da Mata (Timótio-MG), Antonio Eustáquio (Belo Hori-
zonte-MG), Almira Amrda (Goiânia-Go), Francisco Célio
(Fortaleza-CE) e o Francisco Façanha (Macapá-AP).

Parabéns c ompanheiruda! Firme s na luta!
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

MENSAGEM AOS GRUPOS DE BASE
DA PASTORAL OPERÁRN

Companheiros e companheiras:

Durante três .dias, 07 a 09 de junho, estivemos reunidos em São paulc
participando do 2a Seminário Nacional de Grupos de Base. Chegamos de
diferentes lugares do Brasil. Alguns viajaram muito. Forarn três dias intensos
de muitadiscussão, celebração e alegria. eueremos agora, partilhar comvocês
os resultados do nosso Seminário:

1 - Constatamos que o grupo de base (prioridade definida na Assembléia
Nacional de 1988) é umariqueza da Pastoral Operfuia e deve ser cultivado com
muito empenho, seriedade e carinho. 0 grupo de base é um espaço privilegiado
onde o trabalhador tem condições de aprofundar a relação entre fé e vida e, ao
mesmo tempo, amadurecer a consciênciade classe. É através do grupo de base
queaPO dásuacontribuição ao movimento social forjando rnilitantes corn uma
nova mística, onde a solidariedade, gratuidade e amor pela Classe Traba-
lhadora estâo sempre presentes. O grupo de base, se constitui ainda numa
afirmação viva na construção da "Igreja dos pobres".

2 - Percebemos, entretanto, que a caminhada dos grupos de base nem sernpre
é fácil. As adversidades são muitas. Nossos grupos são rnuitas vezes frágeis,
faltam ainda muitos animadores. Nem sempre somos compreendidos pela
Igreja local e conseguimos ampliar o número de participantes. Mas rnesrno
assim, há experiêneias novas e bonitas. O acolhimento ao s novos paÍicipantes,
as visitas, a confraternização, a articulação entre grupos, formação e inserção
nas lutas e atividades concretas são fatos positivos que vêrn dando resultado.

3 - O tema da Campanha da Fraternidade I 991 - Mundo do Trabalho - está
sendo uma motivação muito grande na nossa caminhada, renovou nosso ânimo,
deu novo alento aos grupos, nos envolveu numa série de atividades e deixou
claro que o trabalho é uma "chave de leitura" determinante na nossa ação
pastoral. Nos alegramos tambérn, em sentir que em diversos estados a CF-91
continua com a promoção de muitos eventos. Lembramos das semanas soeiais
sobre o Mundo do, frabalho que acontecerá em muitas regiões.

4 - O fato novo no nosso Seminario porém, foi a leitura da conjuntura que
fizemos. Neste ponto as discussões foram intensas, participativas e apontaram
para novos desafios que se colocam para os grupos de base e a PO. Virnos que
o Mundo do Trabalho se transformou, já não é o rnesmo de alguns anos atrás,
e aponta para cenfuios sombrios e tristes para a Classe Trabalhadora.

5 - Analisando a realidade vimos que o projeto do governo e das elites
arrastarão cada vez mais um número maior de trabalhadores para a marginali-
dade. A situação de vida da maioria da populaçâo está cercada por sinais de
morte: baixos salários, desemprego, precarias condições de saúCe, moradia e

educação. Menores, jovens, mulheres e negros são os qne mrris sofrern. O
abismo da distribuição de renda se aprofunda. Os mais ricos se escondem
protegendo-se em suas mansões cercadas de rnuros e grades e, urn nÍrmero cada
vez maior de trabalhadores enchem as ruas, praças e viadutos. Famílias se

desestruturam. A luta pela sobrevivência se torna dura e cruel.
6 - Entretanto o que mais nos entristece e preocupa é a deseperança,

desânimo que parece tomar conta do povo. Muitos não acreditarn em nada. A
dignidade dos trabalhadores está ferida. Nossas organizações - sindicatos,
paÍidos, entidades - tem dificuldades de organizltr o povo.

7 - Aqui concluimos que é necessário repensar nossa ação pastoral em

função dessa nova realidade. Acreditarnos que a PO e os grupos dc base poclern

dar sua contribtrição reagindo a esta situação. É preciso buscar formas de

resgatar a dignidade dos trabalhadores. É preciso denunciar a violência que se

processa contra a rnaioria do povo. É preciso estar mais atento parâ perceber o

que se passa pela cabeça do trabalhador e tomar iniciativas lnesmo que

pequenas, mas concretas que mostrem que a vida pode vencer a morte.

8 - l.embramos ainda da prática de Jesus Cristo, uosso Mestre e Senhor e de

como fazia o seu trabalho de base. Vivendo cotn o povo, andando no meio dele,

anunciava em todos os momentos e em todos os lugares, a Boa Nova. Não temos

o direito dedesanimar, pelo contrário, nossapresençano meio dos trabalhadores

tem que ser sinal de ânimo e esperança.

9 - Finalmentequeremos dirigir atodos os grupos debase daPo do Brasil uma

palavra de estímulo e coragem. É preciso sonhar, mas sonhar juntos, como diz

o poeta, pois dessa forma chegará o dia em que o sonho se tornará realidade'

Abraços a todos

II Seminário Nacional de Grupos de Base
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ttO salário dos trabalhadores
lamam e os seus protestos
hegam aas ouvidos do

Senhor dos ExérciÍos.tt Tg.
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Primeiro dia da greve: 22 de
maio. Cid Moreira abre pontu-
almente o Jornal Nacional da
Globo afirmando: "A greve não
foi nem geral nem nacional".

Segundo dia da greve: 23 de
maio. As bancas expõe os jornais
commanchetes
garrafais:"Violência da CUT não
consegue parar o paÍs", O Globo.
*Fracassada tentativa de greve
geral'. Folha de São Paulo. "Greve
fracassa em todas as capitais",
Jornal do Brasil. "243 ônibus de-
predados só em são Paulo, Folha
da Tarde - SP. "Greve parcial
deixa São Paulo sem transporte",
O Estadão.

Para a grande imprensa a greve
inexistiu. Não passou, mais uma
vez, de tentativa frusfrada da CUT
em querer parar o paÍs. Editoriais
vioientos atacaram a Cental, criti-
cando-a por seu radicalismo e falta
de sintonia com os trabalhadores.
A imprensa "deitou e rolou," ba-
tendo duro na CUT. Os em-
presários brasileiros, após um
período de tensão que antecedeu
a greve, não escondiam sua satis-
fação com o arremedo da parali-
zaçáo. Claudio Humberto, porta-
voz de Collor, despejou seu ódio
contra a CUT, falando aos jor-
nais: "Chego a pensar em acon-
selhar a todos - os 140 milhões de

um certo Carneiro e os greveiros
profissionais, passem a usar foci-
nheiras para proteger a sociedaãe
da violência""

A Greve Gerai fracassou? Para
os que acompanharam somente
pela imprensa a resposta é afir-
mativa. Já os que participaram
das atividades dos dois dias da
greve, fazem outra avaliação, re-
lativizando o fracasso.

O fato porém, é que a greve não
atingiu os objetivos desejados e

ficou muito aquem das expectati-
vas. A proposta da Greve Geral
tinha como objetivo, canalizar a

insatisfação popular contra o

governo e suas medidas econômi-
cas de recessão, arrocho salarial e

desemprego. Foi uma proposta
correta, só falhou num detalhe: o
povo não participou.

A não adesão à greve, não sig-
nifica que a população tenha

mudado de idéia.Pelo contrário,
continua ins atisfeita, amargurada
e desesperançada. Por que então

não participou? Este deve ser o
principal eixo de avaliação do
movimento. Por que os traba-
thadores insatisfeitos, não par-

ticiparam do protesto proposto?
Todos nós que lutamos por dias
melhores estamos colocados di-
ante desse desafio: repensar nos-
sas formas de organização e pro-
postas de luta.

A burguesia aproveita o mo-
mento para tentar desmoralizar a

CUT e as organizaçÕes dos tra-
balhadores. Seus argumentos
jamais poderão ser aceitos por
nós. A greve é um instrumento
histórico de luta dos trabalhadores

e não podemos abdicar desse

insEumento.Entetanto, se mos-

trou ineficazpraa atual conjun-
tura.

Portanto, a tarefa agora, é re-
fletir e tirar liçÕes dessa greve. O
aparente fracasso, não deve ser
motivo de desânimo e divisão
entre nós. Isto somente favorece
nossos adversários de classe.

Os rabalhadores já demonsraram
em várias vezes sua capacidade
de superar as adversidades. E nesta

capacidade de movimento ope-
rário que devemos apostar com
todas as nossas forças.



"O salário dos trabalhadores
clamam e os seus protestos
hegam aCIs ouvídos do

Senhor dos ExérciÍos.tt Tg.
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Primeiro dia da greve: 22 de
maio. Cid Moreira abre pontu-
almente o Jornal Nacional da
Globo afirmando: "A greve não
foi nem geral nem nacional".

Segundo dia da greve: 23 de
maio. As bancas expõe os jornais
commanchetes
garrafais:"Violência da CUT não
consegue parar o paÍs", O Globo.
*Fracassada tentativa de greve
geral'. Folhade Sao Paulo. "Greve
fracassa em todas as capitais",
Jornal do Brasil. "243 ônibus de-
predados só em são Paulo, Folha
da Tarde - SP. "Greve parcial
deixa São Paulo sem transporte",
O Estadão.

Para a grande imprensa a greve
inexistiu. Não passou, mais uma
vez, de tentativa frustada da CUT
em querer parar o paÍs. Editoriais
violentos atacaram a Cenral, criti-
cando-a por seu radicalismo e falta
de sintoniacom os trabalhadores.
A imprensa "deitou e rolou," ba-
tendo duro na CUT. Os em-
presários brasileiros, após um
perÍodo de tensão que antecedeu
a greve, não escondiam sua satis-
fação com o arremedo da parali-
zaçáo. Claudio Humberto, porta-
voz de Collor, despejou seu ódio
contra a CUT, falando aos jor-
nais: "Chego a pensar em acon-
selhar a todos - os 140 milhÕes de

brasileiros - que vacinem-se con-
traaraiva, ou que o Meneguelli,

um certo Carneiro e os greveiros
profissionais, passem a usar foci-
nheiras para proteger a sociedaãe
da violência".

A Greve Gerai fracassou? Para
os que acompanharam somente
pela imprensa a resposta é afir-
mativa. Já os que participaram
das atividades dos dois dias da
greve, fazem outra avaliação, re-
lativizando o fracasso.

O fato porém, é que a greve não
atingiu os objetivos desejados e

ficou muito aquem das expectati-
vas. A proposta da Greve Geral
tinha como objetivo, canalizar a

insatisfação popular contra o

governoe suas medidas econômi-
cas de recessão, arrocho salarial e

desemprego. Foi uma proposta
correta, só falhou num detalhe: o
povo não participou.

A não adesão à greve, não sig-
nifica que a população tenha

mudado de ideia.Pelo contrário,
continua ins atisfeita, amargurada
e desesperançada. Por que então

não participou? Este deve ser o
principal eixo de avaliação do
movimento. Por que os traba-
lhadores insatisfeitos, não par-
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ticiparam do protesto proposto?
Todos nós que lutamos por dias
melhores estamos colocados di-
ante desse desafio: repensar nos-
sas formas de organização e pro-
postas de luta.

A burguesia aproveita o mo-
mento para tentar desmoralizar a

CUT e as organizaçôes dos tra-
balhadores. Seus argumentos
jamais poderão ser aceitos por
nós. A greve é um instrumento
histórico de luta dos trabalhadores

e não podemos abdicar desse

instrumento.Entretanto, se mos-

trou ineficazparaa atual conjun-
tura-

Portanto, a tarefa agora, é re-
fletir e tirar liçÕes dessa greve. O
aparente fracasso, não deve ser
motivo de desânimo e divisão
entre nós. Isto somente favorece
nossos adversários de classe.

Os rabalhadores já demonstraram

em várias vezes sua capacidade
de superar as adversidades. E nesta

capacidade de movimento ope-
rário que devemos apostar com
todas as nossas forças.



Companheiros da PO:

Tudo bem por ai? Estou lhes envi-
ando o roteiro que a nossa equipezinha
aqui em Marabá elaborou para a CF-
91 para ser utilizado em áreas de
grandes projetos.

Esperamos este ano ter um encon-
iro junto com o pessoal do Mara-
nhão, sobre o projeto grande Carajás.
Já fizemos um encontro em nossa

diocese que foi muito bom. Desper-
tou os agentes e militantes para os
vários efeitos sobre a população e os
desafios futuros se a CVRD (Com-
panhia Vaie do Rio Doce) pÕe em
prática seus planos de expansão.

Abraço a todos os amigos.
Holly Chenery
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Prezados Companheiros,

Pela presente, estamos enviando
informações sobre o rabalho
realizado pela PO de nossa
pequena cidade.

A CF foi bem divulgada. For-
mamos umaequipe de voluntários,
participantes da PO que ficou dis-
ponÍveis a fazet enconfros,
palestras, seminários e oufos com
pessoas ou grupos interessados
em aprofundar o tema da CF.

Os encontros realizados foram
inúmeros, os pedidos, até agoru
não param de chegar, e o trabalho
continua.

O Mundo do Trabalho, mais
que nunca está em evidência aqui

em Macapá. Com este trabalho
nossos grupos de base se for-
taleceram, temos algumas pes-
soas realmente interessadas no
trabalho da PO-e isso é muito
gratificante.

O trabalho realizado por um de
nossos grupos de base com as

lavadeiras continua. Agora o
mesmo grupo começou um tra-
balho paralelo com as domésti-
cas, trabalho este que promete
"frutos".

Bom amigos, de novidade é só.

Aguardamos resposta, sem mais,

um abraço fraterno.
P as t o ral O pe rúrta M ac ap ú

Companheiros,
Firme na luta,
Firme nafé!

Espero que o Diado Trabalha-
dor tenha sido bastante vivenciado
por vocês do Rio. A nÍvel de PE
houve um Ato cultural no Parque

i3 de maio. E os grupos de Bebe-
ribe e Cajueiro Seco organizararr,
atividades.

Estamos continuando com os
grupos de estudo em Cajueiro
Seco.
TTm oh*a^ã^ f-^+^--^

MAM CARDOSO : " A Romaia superou as noss.:::

expecturtvu ".

A Pastoral Operária, juntamente com
outras pastorais populares e a CNBB-
Regional Sul 3, promoveu no dia 1a de
maio, a III 4 Romaria dos Trabalhadores,
em Caxias do Sul-RS, para celebrar o
significado deste dia de luta.

A caminhadacomeçou às 9:30hs com os
romeiros cantando as músicas indicadas
no folheto e puxadas pelo grupo musical
que animava o ambiente. A concentração
maior aconteceu nos pavilhôes da Festa da
Uva quando ouve a Missa presidida por
D. Paulo Moretto, bispo loca1. Logo após,
houve uma tribuna popular, coordenada
pela CUT, onde se pronunciaram diversas
entidades e pessoas presentes ao evento. O
tom das falaçÕes foi dado pelo chama-
mento aos trabalhadores para participarem
da Greve Geral, nos dias 22 e 23 do cor-
rente mês.

Segundo Mara Cardoso, militante da PO
e membro da Coordenação da Romaria
dos Trabalhadores, "apesar do trabalho
que começou a oito meses atrás e das
dificuldades encontradas, a Romaria foi
um sucesso, superou as expectativas''. os
jornais da cidade davam conta de 55 mil
pessoas. Os organizadores estimavam em
45 mil o número de pessoas presentes no
evento. Isto porque nas cidades vizinhas
de Bento Gonçalves e Farroupilha, as
prefeituras juntamente com os empresários
locais, promoviam shows com Fafá de
Belém e Leandro e Leonardo, numa tenta-
tiva de esvaziar a Romaria.

No entanto, o povo trabalhador do Rio
Grande do Sul provou qlte a fé no Deus
Libertador e Senhor da História fazagente
caminhar, sorrir e até chorar, na certeza de
que os ideais de liberdade e justiça social
são a razão de ser da nossa crença neste
Deus. Como diz o canto: "não temais o
papel dos profetas, que o papel do profeta
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Companheiros da PO:

Tudo bem por ai? Eston lhes envi-
ando o roteiro que a nossa equipezinha
aqui em Marabâ elaborou para a CF-
91 para ser utilizado em áreas de
grandes pro.letos.

Esperamos este ano ter um encon-
ro junto com o pessoal do Mara-
nhão, sobre o projeto grande Carajás.
Já fizemos um encontro em nossa

diocese que foi muito bom. Desper-
tou os agentes e militantes para os
vários efeitos sobre a população e os

desafios futuros se a CVRD (Com-
panhia Vale do Rio Doce) põe em
prática seus planos de expansão.

Abraço a todos os amigos.
Holly Chenery

pequena cloaoe.
A CF foi bem divulgada. For-

mamos uma equipe de voluntários,
participantes daPOque ficou dis-
ponÍveis a fazer enconffos,
palestras, seminâios e ou[os com
pessoas ou grupos interessados
em aprofundar o tema da CF.

Os encontros realizados foram
inúmeros, os pedidos, até agoÍa
não param de chegar, e o trabalho
continua.

O Mundo do Trabalho, mais
que nunca está em evidência aqui

em Macapá. Com este trabalho
nossos grupos de base se for-
taleceram, temos algumas pes-

soas realmente interessadas no
trabalho da PO e isso é muito
gratificante.

O trabalho realizado por um de

nossos grupos de base com as

lavadeiras continua. Agora o
mesmo grupo'começou um ffa-
balho paralelo com as domésti-
cas, trabalho este que promete
t'frutos".

Bom amigos, de novidade é só.
Aguardamos resposta, sem mais,

um abraço fraterno.
P as t oral Ope rdria M ac ap ú.

Companheiros,
Firme na luta,
Firme nafé!

Espero que o Diado Trabalha-
dor tenha sido bastante vivenciado
por vocês do Rio. A nÍvel de PE
houve um Ato cultural no Parque

i3 de maio. E os grupos de Bebe-
ribe e Cajueiro Seco organizaÍarr,
atividades.

Estamos continuando com os
grupos de estudo em Cajueiro
Seco.

Um abração fraterno.
Regis

MAM CARDOSO :' A Romaria superou as nossà3

. etpectativas ".

A Pastoral Operfuia, juntamente com
outras pastorais populares e a CNBB-
Regional Sul 3, promoveu no dia le de
maio, a III ê Romaria dos Trabalhadores,
em Caxias do Sul-RS, para celebrar o
significado deste dia de luta.

A caminhadacomeçou às 9:30hs com os
romeiros cantando as músicas indicadas
no folheto e puxadas pelo grupo musical
que animava o ambiente. A concentração
maior aconteceu nos pavilhÕes da Festa da
Uva quando ouve a Missa, presidida por
D. Paulo Moretto, bispo local. Logo após,
houve uma tribuna popular, coordenada
pela CUT, onde se pronunciaram diversas
entidades e pessoas presentes ao evento. O
tom das falaçôes foi dado pelo chama-
mento aos trabalhadores para participare m
da Greve Geral, nos dias 22 e 23 do cor-
rente mês.

Segundo Mara Cardoso, militante daPO
e membro da Coordenação da Romaria
dos Trabalhadores, "apesar do trabalho
que começou a oito meses atrás e das
dificuldades encontradas, a Romaria foi
um sucesso, superou as expectativas". Os
jornais da cidade davam conta de 55 mil
pessoas. Os organizadores estimavam em
45 mil o número de pessoas presentes no
evento. Isto porque nas cidades vizinhas
de Bento Gonçalves e Farroupilha, as
prefeituras juntamente com os empresários
locais, promoviam shows com Fafá de
Belém e Leandro e Leonardo, numa tenta-
tiva de esvaziar a Romaria.

No entanto, o povo trabalhador do Rio
Grande do Sul provou que a fé no Deus
Libertador e Senhor da História faz a gente
caminhar, sorrir e até chorar, na certeza de
que os ideais de liberdade e justiça social
são a razão de ser da nossa crença neste
Deus. Como diz o canto: oonão temais o
papel dos profetas, que o papel do profeta
é falar. Tende medo somente do medo de
qnem acha melhor não falar".
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A mais importante atividade da
CFt91, rcalizada em Recife até, o
pre§ente momento, foi o encontro
da Igreja na Base, no dia 24 de fe-
vereiro, que contou com a partici-
pação dos seguintes setores: PO,
JOC, ACO, CEBs MAC, MCU,
MAMP, MARC, PU, CP'I-, PJE,
CIMI, MCC, SCJP, Pequenas
comunidades, PJMP, Servo Sofre-
dor, CENAP, CEFIT, Projeto Santo
Domingo, Setores: sul, Ipojuca,
Casa Amarela, Igarassu e Padres
Casados. Uma média de 180 pes-
soas participaram deste evento.

O objetivo foi organizar a açáo
pastoral de grupos, pastorais e
rllovirnentos identificados com a
opção pelos pobres, em torno de
una eclesiologia libertadora, tendo
como prioridades o Mundo do
Trabalho e a formação.

Quanto ao restante das atividades
da CFl91 percebemos que vem se
desenvolvendo muito timidamente,
onde atê então, não aconteceu
nenhuma atividade massiva que
atingisse os trabalhadores nos seus
locais de trabalho. A Equipe am-
pliada não perdurou e as poucas
atrvidades realizadas ficaram como
iniciativas setorizadas, atingindo
grupos resfitos. O clero local ficou
totalmente alheio. Os resultados até
o momento, não são animadores.
Mesmo assim, a campanhalevanta
desafios para a PO: 1e) Integrar
mais as diversas pastorais no de-
senvolvimento da CF/91 e
ativjdades subsequentes; 2e) Or-
ganizar os diversos ffabalhadores
que foram tocados pelatemáticada
CFNL.

Jorge Antonio
Pastoral Operória - PE

NÍ\O VAMOS DesnNrrvrB I

UMEIGUALAUM
A MUDANÇA DA EQUTPE ECONÔnAlCa

Em matemática, "um é igual a
um" quando se quü comparar duas
grandezas iguais. a mesma teoria
pode-se aplicar às "novas" modi-
ficações no ministério de Collor.
Tudo permaneceo mesmo. Isto é,

as modificações não causarão mu-
danças significantes, muito menos
mudanças favoráveis ao povo, ao
Brasil. Mesmo modificando o
estilo, utilizando o tal estilo "so1Ê "
(palavra estrangeira, como se a
gente estivesse num estado norte-
americano) a suavidade da nova
postura política significa apenas
cedermais ao capital estrangeiro,
internacicnal. Isto tudo deve ser
entendido como: o novo ministro
(Marcílio) é igual a ex-minisfa
(Zélia), istd na política de relação
e tato com os tabalhadores. Senão
vejamos:

a)diante da saída dezélia, collor promove a nomeação do novo ministro sem
consultar a ninguém, deixando, principamente, de lado os partidos políticos;

b) a mudança veio favorecer aos meios empresariais amolecendo a conduta um
tanto rígida do comportamento do governo frente a esse setor;

c) o arrocho salarial (política salarial) continuará o mesmo. Isto é claro! O novo
secretário de Política Econômica, Roberto Macedo, "lamentou que, no Brasil, os
trabalhadores não levem em consideração o "salário social", ou seja, tudo aquilo
que recebem do Estado, como tÍatamento hospitalar e escola* (JB, p. 4, de
17.0s.91).

d) a mudança agradou aos banqueiros, aos operadores em bolsa e lideranças
da elite empresarial estrangeiros. Eles ficaram eufóricos I Isto significa que o Brasil
será mais concorde em relação ao pagamento dos juros da dívida externa e à
aceitação das exigências dos credores internacionais em relação à política econômica.
Ao que se sabe, Marcílio Marques é um banqueiro conservador, muito ligado aos
seus colegas do Primeiro Mundo. o objetivo de Collor está claro: mudar a imagem
do País perante os credores internacionais e potenciais investidores estrangeiros
(cf. Revista ISTO üSENHOR ne I 129 de I 5.05.91 , p.t S).

Em resumo, podemos dizer: o governo mudou para continuar o mesmo (J8,20.05.91,
Coisas da Política, p.2). Este mesmo significa: a opção do governo continua pelo
capital transnacional em detrimento do nacional. A privatização se torna sinônimo
de modernização e eficiência. Mesmo diantedeum grandenúmero dedesemprego,
de uma desaceleração da produção, falência de emprêsas, o governo continuará sua
política de arrocho salarial. Os mais sofredores serão a classe trabalhadora. Por
isso, é sintomático o secretário falar, logo agora, em " safuirto social " quando todos
sabem da precariedade do sistema de saúde e educação no Brasil. Esta será uma
nova forma de enrolar os trabalhadores, querendo tapar o sol com a peneira rota
do salário de fome (ou de morte) que é o salário mínimo brasileiro.

Collor poderá até ter sucesso na luta contra a inflação, conseguindo o feito de
estacioná-la em torno dos l0% ao mês. No entanto, seu projeto neoliberal coloca
o Brasil nas mãos dos estrangeiros; tavestido de modernidade, o Programa
Nacional de Desestatização favorecerá o grande capital internacional à custa da
delapidação do patrimônio público.

Resta à sociedade organizada não se deixar levar pelas falácias dos que apoiam
este projeto e contrapor a isto a organização e a consientizaçáo de base e massa do
povo brasileiro.
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A mais importante atividade da
CFt9l,realizada em Recife até o
presente momento, foi o encontro
da Igreja na Base, no dia 24 de fe-
vereiro, que contou com a partici-
pação dos seguintes setores: PO,
JOC, ACO, EEBS MAC, MCU,
MAMP, MARC, PU, CPI', PJE,
CIMI, MCC, SCJP, Pequenas
comunidades, PJMP, Servo Sofre-
dor, CENAP, CEFIT, Projeto Santo
Domingo, Setores: sul, Ipojuca,
Casa Amarela, Igarassu e Padres
Casados. Uma média de 180 pes-
§oas participaram deste evento.

O objetivo foi organizar a ação
pastoral de grupos, pastorais e
movirnentos identificados com a
opção pelos pobres, em torno de
unra eclesiologia libertadora, tendo
como prioridades o Mundo do
Trabalho e a formação.

Quanto ao restante das atividades
da CFDI percebemos que vem se
desenvolvendo muito timidamente,
onde até então, não aconteceu
nenhuma atividade massiva que
atingisse os trabalhadores nos seus
locais de trabalho. A Equipe am-
pliada não perdurou e as poucas
atlvidades realizadas ficaram como
iniciativas setorizadas, atingindo
grupos resfitos. Oclero local ficou
totalmente alheio. Os resultados até
o momento, não são animadores.
Mesmo assim, a campanhalevanta
desafios para a PO: le) Integrar
mais as diversas pastorais no de-
senvolvimento da CF/91 e
atividades subsequentes; 2e) Or-
ganizar os diversos trabalhadores
que foram tocados pela temática da
CF/91.

Jorge Antonio
Pastoral Operória - PE

A MUDANçA DA EQUTPE ECONÔrrlrCa

Em matemática, "um é igual a

um" quando se quer comparar duas
grandezas iguais. a mesma teoria
pode-se aplicar às 

oonovas" modi-
ficações no ministério de Collor.
Tudo permaneceo mesmo.Isto é,
as modificações não causarão mu-
danças significantes, muito menos
mudanças favoráveis ao povo, ao
Brasil. Mesmo modificando o
estilo, utilizando o tal estilo "sol"
(palavra estrangeira, como se a
gente estivesse num estado norte-
americano) a suavidade da nova
postura política significa apenas
ceder mais ao capital estrangeiro,
internacicnal. Isto tudo deve ser
entendido como: o novo ministro
(Marcílio) é igual a ex-ministra
(Zélia), isto na polÍtica de relaçáo
e tato com os trabalhadores. Senão
vejamos:

a)diantq da saída de Zélia, collor promove a nomeação do novo ministro sem
consultar a ninguém, deixando, principamente, de lado os partidos políticos;

b) a mudança veio favorecer aos meios empresariais amoiecendo à conduta um
tanto rígida do comportamento do governo frente a esse setor,

c) o arrocho salarial (política salarial) continuará o mesmo. Isto é claro! O novo
secretário de Política Econômica, Roberto Macedo, "lamentou que, no Brasil, os
trabalhadores não levem em consideração o "salário social", ou seja, tudo aquilo
que recebem do Estado, como tratamento hospitalar e escola" (JB, p. 4, de
t7.0s.91).

d) a mudança agradou aos banqueiros, aos operadores em bolsa e lideranças
da elite empresarial estrangeiros. Eles ficaram eufóricos ! Isto signifrca que o Brasil
será mais concorde em relação ao pagamento dos juros da dívida externa e à
aceitação das exigências dos credores internacionais em relação à política econômica.
Ao que se sabe, Marcílio Marques é um banqueiro conservador, muito ligado aos
seus colegas do Primeiro Mundo. o objetivo de Collor está claro: mudar a imagem
do País perante os credores internacionais e potenciais investidores estrangeiros
(cf. Revista ISTO üSENHOR ne 1129 de 15.05.91,p.|5).

Em resumo, podemos dizer: o governo mudou para continuar o mesmo (J8,20.05.91,
Coisas da Política, p.2). Este mesmo significa: a opção do governo continua pelo
capital transnacional em deffimento do nacional. A privatização se torna sinônimo
de modernização e efici ênci a. M esmo di ante de um grande número de desemprego,
de uma desaceleração da produção, falência de emprêsas, o governo continuará sua
política de arrocho salarial. Os mais sofredores serão a classe trabalhadora. Por
isso, é sintomático o secretário falar,logo agora, em " sakirio social " quando todos
sabem da precariedade do sistema de saúde e educação no Brasil. Esta será uma
nova forma de enrolar os trabalhadores, querendo tapar o sol com a peneira rota
do salário de fome (ou de morte) que é o salário mínimo brasileiro.

Collor poderá até ter sucesso na luta contra a inflação, conseguindo o feito de
estacioná-la em torno dos l0% ao mês. No entanto, seu projeto neoliberal coloca
c Brasil nas mãos dos estrangeiros; travestido de modernidade, o Programa
Nacional de Desestatização favorecerá o grande capital internacional à custa da
delapidação do patrimônio público.

Resta à sociedade organizada não se deixar levar pelas falácias dos que apoiam
este projeto e contrapor a isto a organização e a consientização de base e massa do
povo brasileiro.

Enock R. Araúio
Secretariado Nacional da PO
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r Já está à venda na PO Nacional os subsídios e cartazes
para serem utilizados em atividades correspondentes'a
festa cle São João. Esta Íesta é comemorada no mês de
junho em todo o país. O objetivo desse material é resgatar
a riqueza popular e simbólica do São João na perspectiva
da organização dos trabalhadores. O valor do material é o
seguinte:

r Subsídios de aprofundamento sobre o significado da festa
de São Joâo: Cr$ 250,00 a unidade;
.Subsídios para encontros: Cr$ 200,00 a unidade;
.Cartaz: Cr$ 200,00 a unidade;
. Fita cassete com músicas juninas: CÉí.000,@ a unidade.

Obs. Para pedidos acirna de 10 unidades haverá des-
conto no valor do material.

rA CNBB definiu o tema para a Campanha da Fraternidade
de 1993. Serâ MORADIA. o tema de 1992 iâ defenido
anteriormente é JUVENTUDE, com o lema "Caminho
Aberto".
r Aconteceu de 24 a 30 de abril, na região do Vale do Aço-
MG a Semana do Trabalhador. Foi uma semana significa-
tiva reunindo as lideranças sindicais, partidária e da lgreja.
A semana terminou com um ato público e show no 1e de
maio em lpatinga e Timóteo.

rAlém da Romaria do Trabalhador em Caxias do Sul-RS,
que reuniu maisde40mil pessoas no 1 

qdemaio, ocorreram
Romarias em Curitiba, Maringá e Londrina.

rAcontecerão ainda Romarias de Trabalhadores em Santa
Catarina no dia 08 de setembro no Município de Otacilio
Gonçalves, diocesede Lages, promovida pela CPO e CPT.
Em Fortaleza, dia 01 de setembro, a Romaria será ponto
alto do encerramento da Semana Social sobre o Mundo do
Trabalho. Finalmente teremos ainda a Romaria dos Traba-
lhadores em Aparecida-SP, no dia 07 de setembro que
reunirá caravanas de MG,ES,RJ,PR e SP.

r Em inúmeras dioceses do Brasil foram feitos subsídios
adaptados à realidade local a partir do Texto base da CF-
91 . Somente na PO Nacionalchegaram mais de 30 diferen-
tes subsídios. A maioria cartilhas para grupos.

r Em muitas dioceses e Regionais a CF-91 está tendo
continuidade na preparação das Semanas Sociais que
terão como tema central o Mundo do Trabalho. Já estão
confirmadas as seguintes semanas:
MANAUS - 12 a í5 de setembro
CAMPO GRANDE - 27 a 29 de setembro
BELO HORIZONTE - 19 a 23 de agôsto
FORTALEZA - 25 a 30 de agôsto

,lfrr t

Ía r-1 r-

niltrünr
Drl
l-'! r, rU L.J :,

DÜÜ
Eüü
ü r:D

A ENCICLICA E OS TRABALHADORES

O papa João Paulo II acaba de publicar uma nova carta
encíclica: a Centesimus annus para celebrar o centenário da
famosa carta do papa Leão XIII em 1891, sobre a condição dos
operários. Essa é a terceira carta social de João paulo II. Houve
uma em 1981 sobre o trabalho, e outra em 19g7 sobre o
desenvolvimento. É uma carta longa um pouco diícil de ler; mas
rapidamente haverá subsídios mais simples para difundí-la no
meio do povo.

Há muito conteúdo,Vou ressallar apenas alguns pontos,e papa
está muito marcado pela sua experiência polonesa. O país estava
submisso ao poder de um partido totalitário (o particlo comu-
nista), sem democracia, nem liberdade para as pessoas, com uma
economia falida, centralizada. É esse modelo sócio-político e
econômico que desabou em 1989 em toda a europa clo leste, e
está desmoronando tambóul na União soviética.

Para o papa, essa etapa de 1989 - a queda do ..socialismo real"
- é um grande passo de libertação para muitos povos. Ele
valoriza, pois, o que foi abafado, sufocado nesses países e que os
levou ao fracasso: a iniciativa privada, o mercado, o lucro das.
empresas. Mais profundamente, João paulo II considera que foi
o não respeito dos próprios direitos dos trabalhadores (dig-
nidade, participação nas empresas, liberdade sindical e política)
é sobretudo o aleísmo que levaram à falência o regime do
socialismo totahtário.

Será então que o papa defende o capitalismo? De jeito neúum.
Ele mostra como hoje há sempre mais trabalhadores pobres,
miseráveis, marginalizados, vítimas da exploração e opressão no
trabalho. Para ele os valores do mercado e cla iniciativa privada
devem ser "controlados pelas forças sociais e estatais para
garantir as necessidades funclamentais cle tocla a socieclade,,.

O papa insiste como sempre que os bens da terra, os frutos clo
trabalho são destinados a todos, que o capital está a serviço do
trabalho e não o inverso, que os trabalhaclores tem que ter
liberdade para se organizar e participar dos lucros e cla clireção
das empresas, que sem participação não há clemocracia real.
Mais do que em qualquer outra carta de um papa, João paulo II
valoriza o papel das organizações dos trabalhadores.

O papa condena a luta de çlasses entendida como absoluti-
zação do conflito, destruição totai do adversário, sem respeito
dos direitos e da dignidade das pessoas, mas recoúece o fato que
há conflitos entre classes e que esses cont'litos podem ser
positivos se há uma luta pela justiça social.

Mais uma vez,opaparrpete que a Igreja não tem modelo. Não
defendenem o socialism.,, nem o capitalismo. Cada um escolhe.
É a responsabilidade de cada crisiao, fazendo a sua própria
análise da situação, animado pela fé ç à luz do Evangelho
participar nas organiTações do povo e lutar contra todas as
formas de opressão, transformando a sociedade, construindo
novas relações sociais de justiça, solidariedade e fraternidade
que antecipam o Reino de Deus.

Não há receitas. Não há como simplificar. É uma lnta contínua
de libertação. E é verdade que há documentos da Igreja em geral
(tanto dos papas como da CNBB) ótimos valores e princípios
para orientar a ação. De novo, João paulo II lembra a necessidade
da opção pelos pobres, da promoção cla justiça, e o bom ..duma

autêntica teologia da libertação humana integral".
Bernardo Lestienne.

Assessor Nacional da PO.
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I rra tâtta a verf,!.l na f{-, Nacpnal o€ suDslolos e canilzes
para serem utilizados em atividades correspondentes'a
Íesta cle São João. Esta Íesta ê comemorada no mês de
junho em todo o país. O objetivo desse material é resgatar
a riqueza popular e simbólica do São João na perspectiva
da organização dos trabalhadores. O valor do material é o
seguinte:

r Subsidios de aprofundamento sobre o significadoda festa
de São Joâo: Cr$ 250,A0 a unidade;
.SubsÍdios para encontros: Cr$ 200,00 a unidade;
.Cartaz : Cr$ 200,00 a unidade;
. Fita cassete com músicas juninas: Cldí.0N,@ a u nidade.

Obs. Para pedidos acima de 10 unidades haverá des-
conto no valor do material.

rA CN BB definiu o tema para a Campanha da Fraternidade
de '1993. Será MORADIA. o tema de 1992 já defenido
anteriormente é JUVENTUDE, com o lema "Caminho
Aberto".

r Aconteceu de 24 a 30 de abril, na região do Vale do Aço-
MG a Semana do Trabalhador. Foi uma semana signiÍica-
tiva reunindo as lideranças sindicais, partidária e da lgreja.
A semana terminou com um ato público e show no 1q de
maio em lpatinga e Timóteo.

rAlém da Romaria do Trabalhador em Caxias do Sul-RS,
que reuniu mais de 40 mil pessoas no 1 e de maio, ocorreram
Romarias em Curitiba, Maringá e Londrina.

rAcontecerão ainda Romarias de Trabalhadores em Santa
Catarina no dia 08 de setembro no Municipio de Otacilio
Gonçalves, diocesede Lages, promovida pela CPO e CPT.
Em Fortaleza, dia 01 de setembro, a Romaria será ponto
alto do encerramento da Semana Social sobre o Mundo do
Trabalho. Finalmente teremos ainda a Romaria dos Traba-
lhadores em Aparecida-SP, no dia 07 de setembro que
reunirá caravanas de MG,ES,RJ,PR e SP.

r Em inúmeras dioceses do Brasil foram Íeitos subsídíos
adaptados à realidade local a partir do Texto base da CF-
91 . Somente na PO Nacionalchegaram mais de 30 diÍeren-
tes subsídios. A maioria cartilhas para grupos.

r Em muitas dioceses e Regionais a CF-91 está tendo
continuidade na preparação das Semanas Sociais que
terão como tema central o Mundo do Trabalho. Já estão
confirmadas as seguintes semanas:
MANAUS - 12 a 15 de setembro
CAMPO GRANDE - 27 a 29 de setembro
BELO HORIZONTE - 19 a 23 de agôsto
FORTALEZA - 25 a 30 de agôsto
Estão sendo organizadas semanas ainda em Teresina,
Curitiba, Goiânia e São Luis (Ma).
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O papa João Paulo II acaba de publicar uma nova carta
encíclica: a Centesimus annus para celebrar o centenário da
famosa carta do papa Leão XIII, em 1891, sobre a condição dos
operários. Essa é a terceira carta social de João paulo II. Houve
uma em 1981 sobre o trabalho, e outra em 19g7 sobre o
desenvolvimento. É uma carta longa um pouco diícil de ler; mas
rapidamente haverá subsídios mais simples para difundí-la no
meio do povo.

Há muito conteúdo.Vou ressaltar apenas alguns pontos,e papa
está muito marcado pela sua experiência polonesa. O país estava
submisso ao poder de um partido totalitário (o partido comu-
nista), semdemocracia, nem liberdade para as pessoas, com uma
economia falida, centralizada. É esse mo<lelo sócio-político e
econômico que desabou em 1989 em tocla a europa clo leste, e
está desmoronando tambérn na União soviética.

Para o papa, essa etapa de 1989 - a queda do ..socialismo real,'
- é um grande passo de libertação para muitos povos. Ele
valoriza, pois, o que foi abafado, sufocado nesses países e que os
levou ao fracasso: a iniciativa privada, o mercado, o lucro das.
empresas. Mais profundamente, João Paulo II considera que foi
o não respeito dos próprios direitos dos trabalhadores (dig-
nidade, participação nâs empresas, liberdade sindical e política)
é sobretudo o ateísmo que levaram à falência o regime do
socialismo totahtário.

Será então que o papa defende o capitalismo? De jeito nenhum.
Ele mostra como hoje há sempre mais trabalhaclores pobres,
miseráveis, marginalizados, vítimas da exploração e opressão no
trabalho. Para ele os valores do mercado e cla iniciativa privacla
devem ser "controlados pelas forças sociais e estatais para
garantir as necessidades fundamentais cle tocla a socieclacle,,.

O papa insiste como sempre que os bens da terra, os frutos do
trabalho são destinados a todos, que o capital está a serviço do
trabalho e não o inverso, que os trabalhadores tem que ter
liberdade para se organizar e participar dos lucros e cla direção
das empresas, que sem participação não há democracia real.
Mais do que em qualquer outra carta de um papa, João paulo II
valoriza o papel das organizações dos trabalhadores.

O papa condena a luta de classes entendida como absoluti-
zação do conflito, destruição total do adversário, sem respeito
dos direitos e da dignidade das pessoas, mas recoúece o fato que
há conflitos entre classes e que esses conllitos podem ser
positivos se há uma luta pela justiça social.

Mais uma vez, o papa rípete que a lgre-ja não tem moclelo. Não
defende nem o socialism. ,, nem o capitalismo. Cada um escolhe.
É a responsabilidade de cada cristão, fazendo a sua própria
análise da situação, animado pela fé e à luz do Evangelho
participar nas organizações do povo e lutar contra todas as
formas de opressão, transformando a sociedade, construincicr
novas relações sociais de justiça, solidariedade e fraternidade
que antecipam o Reino de Deus.

Não há receitas. Não há como simplificar. É uma llta contínua
de libertação. E ê verdade que há documentos da Igreja em geral
(tanto dos papas como da CNBB) ótimos valores e princípios
para orientar a ação. De novo, João paulo II lembra a necessidade
da opção pelos pobres, da promoção da.justiça, e o bom ..duma

autêntica teologia da libertação humana integral',.
Bernardo Lestienne.

Ássessor ^lüacional da PO-
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ASSEMBIÉIa DA cNBB

A IGREJA REAFIRMA

suA oPÇAo PELOS

POBRES
Se realizou de 10 a 19 de abril, no

distrito de Itaici (município de Idaituba -

SP) a29aassembléiada CNBB. Mais de 400

pessoas entre bispos, assessores e convidados

estiveiam participando. Na oportunidade

se definiu as diretrizes de ação da Igreja no

Brasil para os próximos quatro anos e a
nova direção para a conferência episcopal.

DIRETRIZITS : Sern dúvida a notícia

que mais nos alegra e nos dá ânimo, vinda

daassembléia, foi o fato dalg§ado Brasil

reafirmar sua linha pastoral. Permanece

como orientação e preocupação maior, a

presençajunto aos mais empobrecidos e a

defesa da vida daqueles que diariamente

são marginalizados pela sociedade e sub-

metidos a diferentes formas de exploração,

manifestada no desemprego, baixos salarios,

violência contra menores, indios, sem-terra,

etc.

Outra discussão importante ficou por

conta dos desafios que a sociedade brasi-

leira apresenta no limiar do ano 2000 ;

como evangelizar um mundo cada vez mais

complexo, onde os valores de solidariedade

e fraternidade estão sendo submetidos pela

individualidade. Como repensar a ação

pastoral nos grandes centros para torná-la
eficaz naresposta aos desafios que surgem?

Questões como essa foram objetos de lon-
gas discussões. Percebeu-se que há urn esforço

muito grandedo episcopado em ecertar, em

fazer da Igreja urn serviço a essas novas

situações.

ELEIÇÔES : Foram eleitos 20 bispos

(veja no quadro). A função desses Bispos

serádar continuidade as atividades da CNBB

nos próximos quatro anos. Qual a interpre-

tação que podemos tirar dessas eleições ? A
grande imprensa avaliou os resultados cotno

um avanço dos "conservadores", afirmando

que dificilmente os "progressistas" man-

terão hegemonianadireção daCNBB daqui

seus conteúdos e discussões. Nâo podernos

negar que o processo democralico das eleições

(corn prévias e rnuitos escrutíneos) reve-

laram duas concepções diferentes de pensar

a Igreja na sua forma de agir. De urn lado,
parcela do episcopado que incorporou ern

sua ação pastoral as orientações de Mede-

llin e Puebla e previlegiam o fortaiecimento
das Igrejas locais na perspectiva de responder

aos desafios pastorais subiacerltes a estas re-
alidades. De outro lado, parcela do episco-
pado que assirnilou as orientações do Vati-
cano II mas que previlegiam em sua acão

pastoral o fortalecimento da Igreja insti-
tuiçào tendo diliculdades ern assurnir uma

dinâmica pastoral em suas Igrejas locais de

respostas as reaiidades emergentes. Isso não

significa de forrna algurna que se possa sirn-
plificar a avaliação afirmando que os "con-
servadores" ganham espaço, como diz a
imprensa.

O fato mais relevante a ser destacado é

a firme e inequívoca postura do conjunto do

episcopado em defender os mais fracos,

oprimidos e que uão possuem represen-

tação na sociedade. Há que se resgatar que

a maioria expressiva dos Bispos é sensível

as interpelações e questiorlamentos e se

demostram abertos para acolher sugestões

e ações pastorais que visam responder aos

novos desafios da realidade.

PRONUNCIAMENTOS : A assem-

bléia em Itaici aprovou dois significativos
pronunciamentos ; urn intitulado "Vida para

meu povo" onde denunciaa situação de cres-

cente degradação social e empobrecimento

u,rtl; II[Ei1

aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil",
onde manifestam apoio aos trabalhadores na

luta por uma sociedade mais digna.

PRESIDÊNCIA

PRESID. D. Luciano l\I. de Almeida
VICE. D. §eraÍim Araújo

SECRET. GERAL D. Celso Queiroz

CEP (COMISSÃOBPSCOPALDEPAS
TORAL)

D. Jaime Chemello - Pelotas, RS

D. Aloysio Pena - Bauru, SP

D. Vicente Zico - Belém, PA
D. Albano Cavallin - Guarapuava, Pr
D. Clemente Isnard - Friburgo, RJ
D. IvoLorscheiter - SantaMaria,R§
D. Demétrio Valentim - Jales, SP
D.CândidoPadin - Bauru,(emérito;

CED (CO1\4I§SÃO EPSCOPAL DE
DOUTRINA)

D. Angelo Domingues Salvador
D. Vital Wilderink
D. Eusébio O. Scheid
D. Eilário Moser
D. Fernando Figueiredo
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Que direito têm vocês d.e

oprimir o meu povo e de

esmagar aface dos

pobres? " Is. 3rf5

ASSEMBI.ÉIN DA CNBB

A IGREJA REAFIRMA

suA oPçAo PELOS

POBRES
Se realizou de 10 a 19 de abril, no

distrito de ltaici (município de Idaituba -

SP) a29a assembléiadaCNBB. Mais de 400

pessoas enbe bispos, assessores e convidados

estiveiam participando. Na oportunidade

se definiu as diretrizes de ação da Igreja no

Brasil para os próximos quatro anos e a
nova direção para a conferência episcopal.

DIRETRIZITS : Sern dúvida a notícia

que mais nos alegra e nos dá ânimo, vinda

da assembléia, foi o fato da Igreja do Brasil

reafirmar sua linha pastoral. Permanece

como orientação e preocupação maior, a

presençajunto aos mais empobrecidos e a

defesa da vida daqueles que diariamente

são marginalizados pela sociedade e sub-

metidos a diferentes formas de exploração,

manifestada no desemprego, baixos salários,

violência contra menores, índios, sem-terra,

etc.

Outra discussão importante ficou por

conta dos desafios que a sociedade brasi-

leira apresenta no limiar do ano 2000 ;

como evangelizarum mundo cadavez mais

complexo, onde os valores de solidariedade

e fraternidade estâo sendo submetidos pela

individualidade. Como repensar a ação

pastoral nos grandes centros para torná-la
eficaz naresposta aos desafios que surgem?

Questões como essa foram objetos de lon-
gas discussões. Percóeu-se que há um esforço

muito grandedo episcopado em ecertar, em

fazer da Igreja urn serviço a essas novas

situações.

ELEIÇOES : Foram eleitos 20 bisPos

(veja no quadro). A funçâo desses Bispos

será dar continuidade as atividades da CNBB

nos próximos quatro anos. Qual a interpre-

tação que podemos tirar dessas eleições ? A
grande imprensa avaliou os resultados cotno

um avanço dos "conservadores", afirmando

que dificilmente os "progressistas" man-

terão hegemonia na direção da CNBB daqui

a quatro anos. E a nossa avaliação qual é ?

Estainterpretação é por demais simplista e

não refletiu o conjunto da assembléia com

seus conteúdos e discussões. Não podernos

negar que o processo clernocrálico das eleições

(com prévias e muitos escrutíueos) reve-

laram duas concepções diferentes de pensar

a Igreja na sua forma de agir. De um lado,
parcela do episcopado que incorporou ern

sua ação pastoral as orientações de Mede-

llin e Puebla e previlegiam o fortalecimento

das Igrejas locais na perspectiva de responder

aos desafios pastorais subjacelltes a estas re-
alidades. De outro lado, parcela clo episco-
pado que assirnilou as orientações do Vati-
cano II mas que previlegiam em sua ação

pastoral o fortalecimento da Igreja insti-
tuição tendo dificuldades ern assurnir urna

dinâmica pastoral em suas Igrejas locais de

respostas as realidades emergentes. Isso não

significa de forma algurna que se possc sim-
plificar a avaliação afirmando que os "con-
servadores" ganham espaço, como diz a

imprensa.

O fato mais relevante a ser destacado é

a firme e inequívoca postura do conjunto do

episcopado em defender os tnais fracos,

oprimidos e que não possuem represen-

tação na sóciedade. Há que se resgatar que

a maioria expressiva dos Bispos é sensível

as interpelações e questiottalnetltos e se

demostram abertos para acolher sugestões

e ações pastorais que visam respouder aos

novos desafios da realidade.

PRONUNCIAMENTOS : A assem-

bléia em Itaici aprovou dois significativos
pronunciamentos ; urn intitulado "Vidrr para

meu povo" ondedenunciaasituação de cres-

cente degradaç:io social e empobrecimento

da população e condena de forma contun-

r'iente a iniciativa dos que defendern a pena

de rnorte. O outro intitulado "Mensagem

aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil",
onde manifestam apoio aos tratralhadores na

luta por uma sociedade mais digna.

PRESTDÊNCIA

PRESID. D. Luciano 1\I. de Almeida
VICE. D. §eraÍim Araújo

SECRET. GERAL D. Celso Queiroz

CEP (COI\,trSSÃO BPSCOPI,I- DE PAS
TORAL)

D. Jaime Chemello - Pelotas, RS

D. Aloysio Pena - Bauru, SP

D. Vicente Zico - Belém, PA
D. Àlbano Cavallin - Guarapuava, Pr
D. Clemente Isnard - Friburgo, RJ
D. Ivo Lorscheiter - Santa Maria, RS
D. Demétrio Yalentim - Jales, SP
D.CândidoPadin - Bauru,(emérito)

CED (COMISSÃO EPSCOPAL DE
DOUTRINA)

D. Angelo Domingues Salvador
D. Vital Wilderink
D. Eusébio O. Scheid
D. Hilário Moser
D. Fernando Figueiredo

RDPRE,SENTANTE JTII\TO AO C ELAM

D. Alotuio Lorscheider



-Sobre a CF-91, aqui con-
seguimos realizar um curso
de preparaço da campanha,
onde participaram 52 pes-
soas. Foi uma iníciativa da
Po,abrangemos 1 5 comuni-
dades de base.

Tiramos uma comissão de
encaminhamento de trabalho.
Conseguimos comemorar o
dia lnternacional da Mulfier
com uma via-sacra e mani
festaçâo abrangendo a Mulher
na Política, Saúde, Justiça,
Trabalhadora ntral, domésti
ca, famílÍa, educação, rnenor,
etc.

Companheiros (as) ate a
proximã ou o próximo encon-
tro.

Cipriano de Almeida
PO de Cá.ceres-MT

Sindicato da Construcõo Civit

"Em relação a proposta de
visitas em algumas áreas do
estado da BA, com o acom-
panhamento da PO Nacional,
o que o pessoal na reunião
da coordenação refletiu foi o
seguinte: Não basta fazer
contatos, é necessário que
algum Agentê, de preferêncía,
fique disponível para um
acom panhamento sitem ático
e permanente. O que seria
necessário era que se con-
seguisse, talvez, algum Je
suita ou de outra congre-
gação que pudesse vir pra
cá, pra ficar e não fazer visi-
tas de beija-flor, apenas.
Queríamos que discutissem
isso enquanto executiva e
vissem a viabilidade dessa
proposta.

lncluido aqui um cartaz do
le de maio. E bom que fique
claro que estamos parlici-
pando do processo, porém
quem está puchando mesmo
é a paróquia de Camaçari
junto com as outras quatro
paroquias que compoem a
forania, a Arquidiocese está
apoiando. lnfelizmente não
posso me de dicar mais a
essa atividade, estou muito
mais em Salvador do que em
Camaçari.
Por enquanto e so, qualquer

nova informaçáo me comu-
nico com você." Abraços.

Maria José - BA

'Aqui estamos tocando a
luta. Junto com o movimento
sindical estamos preparando
o le de maio, e também a
possível'greve geral".

A nível interno (PO) esta-
mos programando alguns
encontros com categorias de
trabalhadores nos bairros, e
em conjunto com o regional
NE I trabalhando em pródo
V NORDESTAA.
A nível pessoal estou em

processo judicial contra a
CBTU, pois a mesma está
com íntuito de demitir; mas
estou tranquílo, e firme na
hfie o
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FESTA DE SÃO JOÃO
A festa de São João representa,

em muitos lug.ares do Brasil, a chegada
do inverno. E tempo de colheita. O
milho verde, o feijão verde, o pinhão,
etc. são sinais de que o homem tra-
balhou e, agora, colhe os frutos do seu
trabalho. E tempo de Íartura. Por isso,
vamos celebrar a partilha destes a-
limentos com os vizinhos, os parentes
mais próximos, amigos, etc. E tempo
de alegria. Familiares nossos deslo-
cam-se das cidades para o campo e
vice'versa. É tempo de migração.
Têm pessoas que aproveitam o
período para reforçar as ora@es, fazer
promessas, conversar com os santos.
E tempo de oração. Outros são bati-
zados no calor da fogueira e da festa,
estabelecem-se relações mais frater-
nas. É tempo de amizãde. A gente até
esquece um pouquinho da inflação,
do alto custo de vida, do desemprego,
etc. É tempo de vivenciar o Reinoãe
Deus aqui na terra.

Dentro deste clima, a PO-Nacional
produziu:
- cartazes grandes, coloridos (no
modelo da copia acima);
- cartões postais, redução do cartaz
grande;
- fitas K-7 com músicas específicas
do período junino;
- e subsídios para encontros na
comunidade.

Faça seu pedido já a.o Secretari-
ado Nacional da PO. E tempo de
festeiarmos o São João dos Traba-



-Sobre a CF-91, aqui con-
seguimos realizar um curso
de preparação da campanha,
onde participaram 52 pes-
soas. Foi uma iniciativa da
Po,abrangemos 1 5 comuni-
dades de base.

Tiramos uma comissão de
e ncami n h amento d e trabal ho.
Conseguimos comemorar o
dia lnternacional da Mulfier
com uma via-sacra e mani
festaçáo abrangendo a Mulher
na Política, Saúde, Justiça,
Trabalhadora rural, domésti
ca, família, educação, menor,
etc.

Companheiros (as) ate a
proximdou o prôximo encon-
tro.

Cipriano de Almeida
PO de Cdceres-MT

Sindicato da Constucão Civil

da coordenação refletiu foi o
seguinte: Não basta fazer
contatos, é necessário que
algum Agente, de preferência,
fique disponível para um
acom panhamento sitem atico
e permanente. O que seria
necessário era que se con-
seguisse, talvez, algum Je
suita ou de outra congre-
gação que pudesse vir pra
cá, pra ficar e não fazer visi-
Ías de beija-flor, apenas.
Queríamos que discutissem
isso enquanto executiva e
vissem a viabilidade dessa
proposta.

lncluido aqui um cartaz do
1e de maio. E bom que fique
claro que estamos partici-
pando do processo, porém
quem está puchando mesmo
é a paroquia de Camaçarí
junto com as outras quatro
paroquias que compoem a
forania, a Arquidiocese está
apoiando. lnfelizmente não
posso me de dicar mais a
essa atividade, estou muito
mais em Salvador do que em
Camaçari.
Por enquanto é so, qualquer

nova informação me comu-
nico com você.' Abraços.

Maria José - BA

'Aqui estamos tocando a
luta. Junto com o movimento
sindical estamos preparando
o le de maio, e também a
possível *greve geral",

A nível interno (PO) esta-
mos programando alguns
e ncontros com categ ori as d e
trabalhadores nos bairras, e
em conjunto com o regional
NE I trabalhando em pródo
V NORDESTÃA.
A nível pessoal estou em

processo judicial contra a
CBTU, pois a mesma está
com intuito de demitir; mas
estou tranquílo, e firme na
luta.'

Lenivaldo AlPino
Maceio - AL.
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FESTA DE SÃO JOÃO
A festa de São João representa,

em muitos lugares do Brasil, a chegada
do inverno. E tempo de colheita. O
milho verde, o feijão verde, o pinhão,
etc. são sinais de que o homem tra-
balhou e, agora, colhe os frutos do seu
trabalho. E tempo de Íartura. Por isso,
vamos celebrar a partilha destes a-
limentos com os vizinhos, os p.arentes
mais próximos, amigos, etc. E tempo
de alegria. Familiares nossos deslo-
cam-se das cidades para o campo e
vice-versa. E tempo de migração.
Têm pessoas que aproveitam o
periodo para reforçar as ora$es, fazer
promessas, conversar com os santos.
E tempo de oração. Outros são bati-
zados no calor da fogueira e da festa,
estabelecem-se relações mais frater-
nas. É tempo de amiiade. A gente até
esquece um pouquinho da inflação,
do alto custo de vida, do desemprego,
etc. E tempo de vivenciar o Reinoãe
Deus aqui na terra.

Dentro deste clima, a PO-Nacional
produziu:
- cartazes grandes, coloridos (no
modelo da copia acima);
- cartões postais, redução do cartaz
grande;
- fitas K-7 com músicas especificas
do período junino;
- e subsídios para encontros na
comunidade.

Faça seu pedido já a.o Secretari-
ado Nacional da PO. E tempo de
festejarmos o São João dos Traba-
lhadores! Fazem o tempo escuro, mas
o povo trabalhador canta mais alto!



CAMPO GRANDE

FOI DESTAQUE

A ORGANIZAÇÃO

A principal atividade realizada
em Campo Grande-MS, foi o
processo de organização da

camt
ahada de
abertura
da cam-
panha.
For-
mamos
g ru pos,
dividimos
taref as,
prepara-
mos
faixas e

panfletos que foram utilizados
na articulação do evento

Participaram da cami nhada
umas 500 pessoas. O objetivo
foi, aproveitando o tema da
campanha sobre o Mundo do
Trabalho, animar o povo a con-
versar sobre questões que ge
ralmente não aceita (sindica-
lismo, lgreja e trabalhadores,
etc). Para este momento con-
seguimos reunir: as CEB's, a
PJ, o Sindicato dos Bancários,
da Saúde e da Construção
Civil, além do CDDH.

Quanto ao desenvolvimento
da campanha, avalio que tem
sido muito bom. No momento
estamos animando os círcu-
los bíblicos nas paroquias e
comunidades. O fato do tema
ser polêmico e abrangente,
condiciona pedidos, cobranças
no sentido de avançár, em-
bora encontremos reáções no
clero de Campo Grand-e. Sem
desânimo, vamos devagar.

Contudo, dois desafios ficam
para a PO-Campo Grande : a
necessidade de organizar-se
melhor, até mesmo para en-
Írentar eventos deste porte e

IV CONCUT
OS DESAFIOS PARA O

MOVIM ENTO SINDICAL CUTISTA

Arecessão mundial. uma asres-
siva política de internacioíali-
zaçáo e privatização combinada
com uma crescente ofensiva
contra as conquistas dos traba
lhadores, tem sido as principais
características do aprofu ndamênto
cla crise capitalistá mundial.

Identifi cado internacio nalmente
com o proieto neo-liberale tendo
gland_e apóio dos meios de comu-
nlcaÇao oe massa. o governo
Collór, em seu priúeiro"ano de
mandato, significou, êffi tempo
record, um profundo agravamento
das condições de viõa do povo
brasileiro.-

Seus pacotes econômicos re-
presentam um brutal arrocho sala-
iial, o desempregg. eq massa, um
agravamento qualrtatrvo dos ser-
viços públicoi essenciais e o
qumeplo progressivo dos bol sões
de miséria em várias regiões do
país.

..tlojç.o governo Collor, com as
clrtrculdad€s que teve na aolicacão
de seus pacotes, tende aàminis-
trar a cfise de 

.governabilidade

qu€ parecla estar superada nos
pnmelros meses de seu mandato.
Agora há um descontentamento
cadavez mals crescente no meio
dos trabalhadores e uma DesDec-
tiv-ade radicalização das Íuta's em
todo o país que boderá desem-
bocar núma grande Greve Geral.

É dentro desse quadro coniun-
tural. altamente propíciõ à
retoúada das mobilizáções de
massa Dara o entrentamento
slobal aô eoverno Collor e seu
firojeto- neó-liberal, que,somos
õha"mados a fazer uma serla re-
flexão sobre os desafios que es-
tão colocados para o conjúnto do
moviruento sindical conlbativo or-
sanizado na Central Unica dos
Tiabaihadores :

- Romper com a visão colabora-
cio:risti que impediu a possibili-
dade de se ensalar uma tentattva
de contestacão slobal ao governo
Collor e levôu fillhares dé sreves
Dara a disoersão e lsolamen-to em
à^,1 ^ ^ -^<'. f T*^ ^^lífi^- o^rri.rn-

- Deixar de orivileeiar o camDo
institucional como ceíro de elab'o-
ração e decisão sobre as propostas
do's trabalhadores. Irlessê sen-
tido, se faz necessário articular as
Iutas de massas com a luta insti-
tucional, nunca colocando a
segunda em detrimento da pri-
melra.

- Comoreender oue o sinônimo
de orsahizacáo náo é burocrati-
zacão]Dentro da realidade brasi-
leiia é um absurdo oensar a CUT
orsanicamente comb uma central
do"s sindicalizados às entidades
filiadas. Sabemos que a srande
maioria dos trabalhadores não está
se quer no mercado formal de
trabâlho, principalmente no Norte
e Nordesfe do Brasil.

- Romper com as formas "tradi-
cio naist de se fazer sindicalismo.
Construirde fato as ins- tâncias de
base nos locais de trabalho. Com-
bater o corporativismo e imple-
mentar na prátrca a estrutura sln-
dical cutistã

- Combater o oelesuismo reci-
clado dentro do'chaãrado "sindi-
calismo de resultado". Afirmando
com conviccão o carater oolítico
da orsanizacão sindical. ciinscien-
tizanõo os tiabalhadorés de que é
impossíve.l adequar os seus lnte-
resses no interiol do capitalismo.

- Garantir o carater plural e de-
mocrático eue devem ter as or-
ganizações' sindicais. Comba-tendo qualquer postura he-
gemonistà dxcludentes das
posições adversárias e das minorias
presentes no movimento dos tra-
balhadores.

- Muitos outros desafios ooderiam
ser relacionados aquí. Poiém o es-
paÇo é muito limitádo Dzra o aDro-
fundamento de to'das e§sas
questões. Acredito que se formos
capazes oe romDer com secta-
rismo (Que também se coloca
como um dos grandes desafios
hoie) e avanÇaúnos no debate
frãterno das idéias, teremos então
condições de corrieir as distorcões
da prática e camin'Írar Dara a ion-
solidação de um oroielo sindical
clas si sla baseado.ho'princípio cia
democracia operária.
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FOI DESTAQUE

A ORGANTZAÇAO

A principal atividade realizada
em Campo Grande-MS, foi o
processo de organizaçáo da

camr
nhada de
abertura
da cam-
panha.
For-
mamos
grupos,
dividimos
taref as,
prepara-
mos
faixas e

panfletos que foram utilizados
na articulação do evento

Participaram da cami nhada
umas 500 pessoas. O objetivo
foi, aproveitando o tema da
campanha sobre o Mundo do
Trabalho, animar o povo a con-
versar sobre questões que ge
ralmente não aceita (sindica-
lismo, lgreja e trabalhadores,
etc). Para este momento con-
seguimos reunir: as CEB's, a
PJ, o Sindicato dos Bancários,
da Saúde e da Construção
Civil, além do CDDH.

Quanto ao desenvolvimento
da campanha, avalio que tem
sido muito bom. No momento
estamos animando os círcu-
los bíblicos nas paróquias e
comunidades. O fato do tema
ser polêmico e abrangente,
condiciona pedidos, cobranças
no sentido de avançar, em-
bora encontremos reáções no
clero de Campo Grandê. Sem
desânimo, vamos devagar.

Contudo, dois desafios Íicam
para a PO-Campo Grande : a
necessidade de organizar-se
melhor, até mesmo para en-
frentar eventos deste porte e
trabalhar mais a questão da
consciência de classe.
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OS DESAFIOS PARA O

MOVIM ENTO SINDICAL CUTISTA

Arecessão mundial. uma asres-
siva política de internaciofiali-
zaçáo e privatização combinada
com uma crescente ofensiva
contra as conquistas dos traba
lhadores, tem §ido as orincioais
caracterídticas do aprofu ndamênto
cla crise capitalistá mundial.

Identifi cado intemacio nalmente
com o proieto neo-liberal e tendo
gland_e apóio dos meios de comu-
nlcaÇao oe massa. o governo
Collór em seu priúeiro"ano de
mandato, significou. em temoo
récord, uin píofundo ásravamerito
das condições de viõa do povo
brasileiro.-

Seus pacotes econômicos re-
Dresen[am um brutal arrocho sala-
iial, o desempregg. enl massa, um
asravamento oualrtatrvo dos ser-
víços públicol essenciais e o
aumen-to orosressivo dos bolsões
de miséria eir várias regiões do
país.

..{ojç o governo Collor, com as
dificüldades que teve na áolicacão
de seus pacotes, tende aãminis-
trar a crise de'governabilidade
que parecla estar superada nos
pnmelros meses de seu mandato.
Agora há um descontentamento
cadavez mals crescente no meio
dos trabalhadores e uma DesDec-
tivade radicalização das Íuta's em
todo o país que ooderá desem-
bocar núma giandê Greve Geral.

É dentro desse quadro coPjun;
tural. altamente ProPícto à
retoúada das moblizáções de
massa Dara o entrentamento
slobal aô soverno Collor e seu

firojeto- neó-liberal, que,somos
ôha"mados a fazer uma serla re-
flexão sobre os desafios que es-
tão colocados para o conjunto do
movimento sindical conlbativo or-
sanizado na Central Unica dos
Tiabalhadores :

- Romoer com a visão colabora-
cio:ristá que impediu a Possibili-
dade de se ensaiar uma tentattva
de contestacão elobal ao governo
Collor e levóu irrlhares õe greves
Dara a disoersão e lsolamen-to em
fodo o oaí's. Uma política equivo-
cada oue emourrôu a CUT bara a
mesa ào Pacto Social.

rnstfiucronal como entro oe etaDG-
racão e decisão sobre as nrooostas
dot trabalhadores. hi'essê sen-
tido, se faz necessário articular as
lutas de massas com a luta insti-
tucional, nunca colocando a
segunda em detrimento da pri-
melra.

- Comoreender oue o sinônimo
de orsahizacáo náo é burocrati-
zaçáol Dentro da realidade brasi-
leiia é um absurdo pensar a CUT
organicamente comb uma central
do-s sindicalizados às entidades
filiadas. Sabemos que a srande
maioria dos trabalhadores não está
se ouer no mercado formal de
trabilho. orincioalmente no Norte
e Nordeófe do Brasil.

- Romoer com as formas "tradi-
cio nais* de se fazer sindicalismo.
Construirde fato as ins- tâncias de
base nos locais de trabalho. Com-
bater o corporativismo e imple-
mentar na orátrca a estrutura stn-
dical cutistã

- Combater o oelesuismo reci-
clado dentro do'chaãado "sindi-
calismo de resultado". Afirmando
com conviccão o carater oolítico
da organização sindical, crinscien-
tizanão os tiabalhadorés de que é
impossível adequar os seus rnte-
resses no interiol do capitalismo.

- Garantir o carater plural e de-
mocrático que devem ter as or-
ganizações - sindicais. Comba-
tendo oualquer nostura he-
gemonistà e'xcludentes das
posições adversárias e das minorias
presentes no movimento dos tra-
balhadores.

- Muitos outros desafios ooderiam
serrelacionados aouí. Poiém o es-
paco é muito limitádo Dara o aDro-
fundamento de to'das e§sas
questões. Acredito que se formos
caDzves Oe romDer com secta-
rismo (Que também se coloca
como um dos grandes desafios
hoie) e avanÇaimos no debate
fra-terno das idéias, teremos então
condicões de corrisir as distorcões
da prâtica e camin'Ilar Dara a ion-
solidacão de um oroieito sindical
classista baseado no princípio cia
democracia operária.

Cícero Cavolcante
Fortaleza - CE



PAS TORAL OPERÁÍTIA

OS NUMEROS DA CF/91

A Editora Salesiana, de São Paulo, que produz o materialda
campanha da fraternidade, conseguiu distribuir quantidades

bastante signiÍicativas na campanha deste ano' Vejamos os

números:
- 80.989 textos-base; 29.989 manuais da campanha;42'030

discos e 1'1.039 fitas K-7; 173.039 folhetos de via-sacra e
57.920 para celebração da misericÓrdia e vigília eucarística;

35.745 da campanha da fraternidade com jovens e 105.930

circulos bíblicos;
- Cartazes: grandes - 63.71 1 , médios - 75.148 e pequenos

130.030;
- Postais: com oração - 67.808 e sem oração - 22.771

Foram distribuídos, entrê outros, nos estudos 869.440 folhetos

motivadores. lsto fora as publicaçÕes alternativas, Íeitas por

dioceses, paróquias ou Pastorais'
ASSEMBIÉIN ESTADUAL DA PO - PIAUÍ

Dos dias 22a24 de Íevereiro, realizou-se em Teresina, a I

Assembléia Estadualda PO-Piauí. Após fazeruma análise da
conjuntura nacional e avaliação do trabalho da PO, os com-
panheiros do Piaui deÍiniram como prioridades estaduais:
Grupo de Base, Formação, Expansão do trabalho da PO no
estado e a auto-sustentação.

A assembléia definiu a nova coordenação, composta por:
Pedro e Roosevelt (Campo Maior); Marcos, Livramento e
Toinha (Teresina). Já os representantes do estado na Coorde-
nação Regional da PO-NE ll passaram a ser: Rosângela e
Raimundinho.

MENORES E JOVENS TRABALHADORES
Em todo o Brasil, 2 milhões e 100 mil crianças e jovens entre

10 e 17 anos trabalham sem qualquer remuneração. E isso aí!

Ainda tem gente que diz ser o brasileiro, preguiçoso!

A FOME ASSOLA O PAIS
"Cerca de 53 milhôes de pessoas vivem sob um regime de

fome no Brasil. Sobrevivem com uma renda anualentre US$
t50 e US$ 300 dólares, segundo documento da FAO (Orgão

da ONU que estuda alimentação e agricultura).
O Ministério da Saúde estima que 840 mil crianças entre 1 e

4 anos de idade e 420 mil recém-nascidos deverâo morrer

este ano em decorrência da fome no país." (Dados da Folha

de SP, 19.10.90)

oPçÃo PELOS POBRES CONTTNUA
A lgreja Católica no Brasil reafirma o compromisso com os

mais pobres, na 29a Assembléia Geral da CNBB, em ltaici,
nos dias 9 a 19 de abril.

O objetivo geral da lgreja no Brasil, nos prÔximos guatro

anos, é: 'Evangelizar com renovado ardor missionário, teste-
munhando Jesus Cristo, em comunhão fraterna à luz da
opção preferencial pelos pobres, para Íormar o Povo de Deus,
e participar da construção de uma sociedade justa e solidária,
a serviço da vida e da esperança, nas diÍerentes culturas a

caminho do Reino deÍinitivo.'
BISPO ASSISTENTE NACIONAL DA PO

Apôs várias conversas com leigos, padres e outros bispos, a

PO do Brasil escolhêu o novo bispo assistente nacional, que

terá mandato de dois anos. O bispo escolhido foi D. Aloísio
Sinésio Bohn de Santa Cruz do Sul- RS.

Aproveitamos para comunicar, também, que o Pe. lnácio

PO - NORDESTE; NOVOS RUMOS!?
As Coordenaçôes Regionais da PO-NE Íizeram a sua pri-

meira reunião deste ano, nos dias 30 e 31 de março, em Olin_da,
PE. Os principais pontos de pauta foram o V NORDESTAO,
que está acontecendo este mês, em Natal e as perspectivas de
reorganização da PO-N E.

Pelo visto a PO-NE pretende Íortalecer os estados e acabar
com os regionais NE e NEll. Os principais argumentos são o
crescimento da PO nos estados e a inviabilidade financeira de
sê manter as estruturas regionais.

CADERNOS DO CNL
O CNL publicou o seu caderno de número 4, que tem como

tÍtulo: TRABALHO: Realidade e Desafios. Chamamos à a
tençâo para o artigo:.UMA REFLEXÃO TEOLOGICA - Traba
lhar, para quem?', do Pe. Rogério Cunha.

O presente subsídio encontra-se à disposição para venda no

Secretariado Nacionalda PO. O preço é Cr$ 400,00.

SÃO pnulO: HAJA DESEMPREGO!
Só no mês de março, somava-se 1 milhão 320 mil o número

cle trabalhadores desempregados, apenas na Grande São
Paulo (dados do JB, 22.04.91).

Qual a perspectiva de vida destas pessoas? Esta é a pena
de morte camuflada.

PROXIMO NUMERO
- A CF/91 em Recife e Caxias do Sul'

- O significado da Festa de São João para o povo

nordestino.

- A Romaria dos Trabalhadores de Caxias do Sul - RS.

PA(Hl)STOREANDO

AGENDA

MAIO

01 - Romaria do Trabalhador - Caxias do Sul - RS.
04 e 05 - Reuniâo da Coordenação Regionalda PO-NE l.
11 - Encontro Estadual de Finanças da PO-SP.
24,25 E 26 - V NORDESTÃO DA PO
25 - Reunião da Coordenação Estadual da PO-SP.
26 - Seminário Estadualcom Animadores de GdB da PO-
SP.

JUNHO

01,02,03,04 - Assembléia do Povo de Deus - ltaici-SP.
05 e 06 - Reunião da Executiva Nacional da PO.
07,08 e 09 - Seminário Nacionalde GdB.
10 e 11 - Reunião do Coletivo de Formadores da PO-
Nacional.
1 1 ,1 2,1 3 e 1 4 - Encontro da CRB (Conferência dos Religio-
sos do Brasil)
'15 e 16 - Encontro de Formação da PO - Vitória - ES.
21,22 e 23 - Seminário Sindical da PO-Nacional.
22 - Reunião da Coordenação Estadualda PO-SP.
23 - Encontro Estadualde Formação da PO-SP.
25-26-27 - Reunião da CEP (Comissão Episcopal de Pas-
toral) BrasÍlia
30 - Estudo bíblico da PO-Vitoria-ES.



OS NUMEROS DA CF/91

A Editora Salesiana, de São Paulo, que produz o materialda
campanha da fraternidade, conseguiu distribuir quantidades

bastante significativas na campanha deste ano. Vejamos os

números:
- 80.989 textos-base; 29.989 manuais da campanha;42'A30

discos e 11.039 fitas K-7; 173.039 folhetos de via-sacra e

57.920 para celebração da misericÔrdia e vigília eucarístic_a;

35.745 da campanha da fraternidade com jovens e 105'930

círculos biblicos;
- Cartazes: grandes - 63.71 1, médios - 75.148 e pequenos

130.030;
- Postais: com oração - 67.808 e sem oraçâo - 22'771

Foram distribuídos, entre outros, nos estudos 869.440 Íolhetos

motivadores. lsto Íora as publicaçÕes alternativas, feitas por

dioceses, ParÓquias ou Pastorais'
ASSEMBLETA ESTADUAL DA PO . PIAU|

Dos dias 22 a24 de fevereiro, realizou-se em Teresina, a I

Assembléia Estadualda PO-Piauí. Após Íazer uma análise da
coniuntura nacional e avaliação do trabalho da PO, os com-
panheiros do PiauÍ definiram como prioridades estaduais:
Grupo de Base, Formação, Expansão do trabalho da PO no
estado e a auto-sustentação.

A assembléia definiu a nova coordenação, composta por:

Pedro e RooseveJt (Campo Maio$; Marcos, Livramento e
Toinha (Teresina). Já os representantes do estado na Coorde-
nação Regional da PO-NE ll passaram a ser: Rosângela e
Raimundinho.

MENORES E JOVENS TRABALHADORES
Em todo o Brasil, 2 milhÕes e 100 mil crianças e jovens entre

10 e 17 anostrabalham sem qualquer remuneração' E isso aí!

Ainda tem gente que diz ser o brasileiro, preguiçoso!

A FOME ASSOLA O PAIS
'Cerca de 53 milhÕes de pessoas vivem sob um regime de

fome no Brasil. Sobrevivem com uma renda anualentre US$
r50 e US$ 300 dólares, segundo documento da FAO (Orgâo

da ONU que estuda alimentação e agricultura).
O Ministério da SaÚde estima que 840 mil crianças entre 1 e

4 anos de idade e 420 mil recém-nascidos deverão morrer

este ano em decorrência da fome no país'" (Dados da Folha

de SP, 19.10.90)

oPçÃo PELOS POBRES CONTTNUA
A lgreja Católica no Brasil reafirma o compromisso com os

mais pobres, na 29e Assembléia Geral da CNBB, em ltaici,
nos dias 9 a 19 de abril.

O objetivo geral da lgreja no Brasil, nos prÓximos guatro

anos, é: "Evangelizar com renovado ardor missionário, teste-

munhando Jesus Cristo, em comunhão fraterna à luz da
opção preÍerencial pelos pobres, para Íormar o Povo de Deus,

e participar da construção de uma sociedade justa e solidária,
a serviço da vida e da esperança, nas diferentes culturas a

caminho do Reino definitivo.'
BISPO ASSISTENTE NACIONAL DA PO

Apôs várias conversas com leigos, padres e outros bispos, a

PO do Brasil escolheu o novo bispo assistente nacional, que

terá mandato de dois anos. O bispo escolhido foi D' Aloisio

Sinésio Bohn de Santa Cruz do Sul - RS.

Aproveitamos para comunicar, também, que o Pe. lnácio
Nettzling, foi escolhido na reunião da Coordenação Nacional

Ampliada da PO, em dezembro do ano passado, para ser o

, novo assistente nacional da PO. O Pe. lnácio, atualmente, é

assessor do Setor de Pastoral Social da Linha 6 da CNBB.

YUçqq@.[wuu
reorganização da PO-N E.

Pelo visto a PO-NE pretende Íortalecer os estados e acabar
com os regionais NE e NEll. Os principais argumentos são o
crescimento da PO nos estados e a inviabilidade financeira de
sê manter as estruturas regionais.

CADERNOS DO CNL
O CNL publicou o seu caderno de número 4, que tem como

titulo: TRABALHO: Realidade e DesaÍios. Chamamos à a
tenção para o artigo: "UMA REFLEXÃO TEOLOGICA - Traba
lhar, para quem?", do Pe. Rogério Cunha.

O presente subsídio encontra-se à disposição paravenda no

Secretariado Nacionalda PO. O preço é Cr$ 400,00.

SÃO pauLO: HAJA DESEMPREGO!
Só no mês de março, somava-se 1 milhão 320 milo número

cle trabalhadores desempregados, apenas na Grande Sâo
Paulo (dados do JB, 22.04.91).

Qual a perspectiva de vida destas pessoas? Esta é a pena
de morte camuflada.

AGENDA

MAIO

0'l - Romaria do Trabalhador - Caxias do Sul - RS.
04 e 05 - Reunião da Coordenaçâo Regionalda PO-NE l.
11 - Encontro EstadualdeFinanças da PO-SP.
24,25 e 26. V NORDESTAO DA PO
25 - Reunião da Coordenação Estadualda PO-SP.
26 - Seminário Estadualcom Animadores de GdB da PO-
SP.

JUNHO

01,02,03,04 - Assembléia do Povo de Deus - ltaici-SP.
05 e 06 - Reunião da Executiva Nacional da PO.

07,08 e 09 - Seminário Nacionalde GdB.
10 e 11 - Reunião do Coletivo de Formadores da PO-

Nacional.
11,12,13e 14 - Encontro da CRB (Conferência dos Religio-
sos do Brasil)
15 e 16 - Encontro de Formação da PO - VitÓria - ES.
21,22e 23 - Seminário Sindicalda PO-Nacional.
22 - Reunião da Coordenação Estadualda PO-SP.
23 - Encontro Estadualde Formação da PO-SP.
25-26-27 - Reunião da CEP (Comissão Episcopal de Pas-
toral) BrasÍlia
30 - Estudo biblico da PO-VitÔria-ES.

PROXIMO NUMERO
- A CF/91 em Recife e Caxias do Sul.

- O significado da Festa de São João para o

nordestino.

. A Romaria dos Trabalhadores de Caxias do Sul - RS'
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,,E OS DISCIPULOS
COLHIAM ESPIGAS"

Era nm sá;ado. E as leis previstas para este dia
eram rígidas. E muito. Quase rrada era perrniticlo

Até a comida teria que ser preparada no dia
anterior a lei previa o sábado corno dia de reza. Estava
apartado pra rcligiào.

Deus deveria estar conter)te. Que bonito, urn dia
resevado só pra ele. Todos voltados pracirna, pras coisas
de religião. Que bonito.

Mas, e os pobreô? Mal e rnal se haviarn alirnen-
tado no dia anterior. E nada restava pro sábaclo. Alei cra
mnito bonita, inas â fome dos pobres6rnâis durâ.

Por isso é preciso ir colhendo poÍ aí, eln feiras e
merclados, lixos e lixões. discipulo precisa corner. Ou
você acha que discípulo vive de vento, de algurn ventiuho
"espiritual"?

E os que estavarn corn Jesus jír forarn dando o
exemplo."C.oihiam espigas". É que estavarn com folne.
E Jesus estava coln eles, tarnbérn cornendo daqrreles
grãos. Também the batera a fome, no sábado, tudo coisa
não prevista na lei.

Surgia trova lei, o direito da forne. Desde então
o sábado é pro hornern. Melhor seria dizer: clas crianças
da rua, das mulheres sern pão, clos hourens sem terra.
discípulos colheln e ensinarn a colher.

Pra colher, deixaram a estrada iror onde seguiarn.
Entrararn na lavoura que por lá havia. Passnrarn a cerca?
Por certo não, porque naqueles tempos aindu não havia
tanto arame. Mas, já"havia rnuro de pedra. Existiarn
marcos e limites. Passaram pra chegar às espigas, porque
a fome era tanta.

Se o episódio se houvesse passado pros lados cle

cá, ter-se-ia dado junto a algulna sestnaria.Seria cllào
tirado de índio e negaclo a negro. Seria urn latifúrndio
produzido pra exportar pros "lracana". Tudo coisa dútria
e mâl contada.

Não, aquelas terras em que "colhiarn espigas"

não eram nem de produtos de exportÉ!ção. Não erarn nern
territórios de índio. Não erarn lleln seslnaries. Eram
chão sirnples, cornuln. Erarn do Joãozinho da esquina.
Amigo da gente. E lá estavarn eles colhendo espigas,
porque é preciso pra fome de sábado.

Coisa santa essa, a forne. Leis I1ão têm essa

dignidade. Cercas rnuito rncuos E o próprio Davi,
aquele de que vem o Messias, foi dando o exemplo. Uln
dia entrou num templo, coisa saltta, você sabe. E foi pros

lados do altar, coisa ainda rnais sauta. Mas sua fotne era

tantaque foi pegando do que por iá havia. E Deus gostou.

Aproxima-se o dia 06 de dezembro de 1991, dia em que estaíemos

iniciando a lX Assembléia Nacional, apôs 15 longos anos de caminhada, de

erros e acertos, de sonhos e incertezas. Com certeza a PO tem um testemunho

a dar na historia recente das lutas dos trabalhádores de nosso país.

Nesta Assembléia, queremos reaÍirmar a P0 como um espaço de

reÍlexâo e celebraÇão da vida. Vida de trabalhadores e trabalhadoras espe

rançososdeuma sociedade radicalmente democrática, pluralista e igualitária

sinal e antecipaçãodo Reino. QueremosreaÍirmar, também, anossaconcepção

de serviço ao movimento dos trabalhadores. Não um serviço que se põe de fora

das organizaçÕes ou das lutas gerais da classe.

O mundo está passando por grandes transÍormaçÕes que aÍetam dire-

tamente a vida dos trabalhadores (as) de nosso país. As novas tecnologias, o

avanço da inÍormática, 0 processo de globalização da economia e avanÇo do

neoliberalismo aliado às indeÍiniçoes e diÍiculdades por que passa 0 movimento

dos trabalhadores, traz para o conjunto do movimento grandes desaÍios.

A PO não está fora deste contexto, muito pelo contrárro.Precisaremos

rever objetivos, Íormular prioridades e linhas de ação que impulsionem a açã0

dos nossos militantescomo agentes construtoresdo processo de transÍormação

social, participando das organizaçÕes dos trabalhadores e buscando atingir 0s

"excluídos e marginalizados" econômica e politicamente em nossa sociedade.

t [üA, E€:iO.H,§ANIZAHi§E

Aliado aos desafios externos, apresentados pela conjuntura, está o de

melhor organizar-se internamente. Criar condiÇÕes de funcionamento que

garantam a continuidade do nosso trabalho de Íorma ágil e eÍiciente, também

são "gargalosn que píecisaremos encarar na assembléia Nacional.

AÍormaçãode um Conselho Nacional, composto por representantesdos

estados, e a reorganização da Coordenação Nacional com um número menor de

pessoas, são elementos que vão se aÍtrmando ao longo das discussoes nos

estados. Perceber a importância deste debate e a necessidade de entender as

mudanças propostas são tareÍas de cada PO estadual.

06$§EtJ§AO:::.
::::::::::::::.::::::::j::::::::::::::::::::::::::::::::::i:

Noentanto, estaúltrmadiscussão não pode sufocar a primeira, sobre os

desafios que a conjuntura apresenta a PO. A organização interna é importante

mas não podemos Íazer dela o grande tema da assembléia. E preciso deÍinir

prioridades que contagiem o conjunto dos nossos militantes, reÍorçando as 0r'
ganizaçôes dos úabalhadores, criando novas alternativas de organizaçâo,

incentivando a participação nas lutas e semeando a esperança nac0nstrução da

é



,,8 OS DISCIPULOS
COLHIAM ESPIGAS"

Era um sáJado. E as leis previstas para este dia
eram rígidas. E muito. Quase nada era permitido

Até a comida teria que ser preparada no dia
anterior a lei çrrevia o sábado corno clia de reza. Estava
apartado pra religiào.

Deus deveria estar contente. Que bonito, urn clia
resevado só praele. Todos voltados pracirna, pras coisas
de religião. Que bonito.

Mas, e os pobre§? Mal e rnal se haviam alirnen-
tado no dia anterior. E nada restava pro sábaclo. Alei era
muito bonitâ, inas a forne dos pobres é rnais dura.

Por isso é preciso ir colhendo por aí, ern feiras e
merclados, lixos e lixões. discipulo precisa comer. Ou
você acha que discípulo vive de vento, de algurn veutinho
"espiritual "?

E os que estavarr corn Jesus já forarn danclo o
exemplo."C.olhiam espigas". É que estavarn com forne.
E Jesus estava corn e1es, tarntrérn cornendo daqr.reles

grãos. Tarnbérn lhe batera a fome, r'ro sábado, tudo coisa
não prevista na lei.

Surgia.nova lei, o direito da forne. Desde então
o sábado é pro hornerr. Melhor seria dizer: das criarrças
da nta, das rnulheres seur pão, dos hourens seln terra.
discípulos colhem e ensiuarn a colher.

Pra colher, deixaram a estrada por onde seguiarn.
Entrararn na lavoura que por lá havia. Passararn a cerca?

Por certo não, porque naqueles tempos ainda não havia
tanto arame. Mas, já^havia rnuro de pedra. Existiarn
marcos e limites. Passaram ç»ra chegar às espigas, porque

a fome era tanta.

Se o episódio se houvesse passado pros lados de
cá, ter-se-ia dado junto a algurna sesrnaria.Seria chão
tirado de índio e negacio a negro. Seria urn latif'úndio
produzido pra exportar pros "Lracana". Tudo coisa d[rbia
e mal contada.

Não, aquelas terras em que "colhiarn espigas"
não eram nem de produtos cle exportação. Não erarn nern
territórios de indio. Não erarn nern sesrnarias. Eram
chão sirnples, cornurn. Erarn do Joãozinho da esquina.
Amigo da gente. E lá estàvarn eles colhendo espigas,
porque é preciso pra fome de sábado.

Coisa sartta essa, a fotne. Leis não têtn essa

dignidade. Cercas tnuito tncnos E o próprio Davi,
aquele de que vem o Messias, foi dando o exemplo. Urn

dia entrou num templo, coisa sauta, você sabe, E foi pros

lados do altar, coisa ainda rnais santa. Mas sua tbine era

tantaque foi pegando do que por láhavia. E Deus gostor'r.

aplaudiu.
Coisa santa a fome. Ninguérn pode "invadi-la"'
Por isso é que discípulos colhem espigas!

Milton Schwarttes.

Pastor cla lgreja Ltrterarla

é

Aproxima-se o dia 06 de dezembro de 1991, dia em que estaremos

iniciando a lX Assembléia Nacional, apôs l5longos anos de caminhada, de

erros e acertos, de sonhos e incertezas. Com certeza a P0 tem um testemunho

a dar na história recente das lutas dos trabalhádores de nosso país.

Nesta Assemblêia, queremos reaÍirmar a PO como um espaço de

reflexão e celebraçáo da vida. Vida de trabalhadores e trabalhadoras espe

rançososdeuma sociedade radicalmente democrática, pluralista e igualitária

sinal e antecipação do Reino. QueremosreaÍirmar, também, anossac0ncepçá0

de serviço ao movimento dos trabalhadores. Não um serviço que se poe de Íora

das organizaçÕes ou das lutas gerais da classe.

O mundo está passando por grandes ÍansÍormaçÕes que aÍetam dire-

tamente a vida dos trabalhadores (as) de nosso país. As novas tecnologias, o

avanço da inÍormática, o processo de globalização da economia e avanço do

ne0liberalismo aliado às indeÍiniçÕes e diÍiculdades por que passa o movimento

dos trabalhadores, traz para 0 coniunto do movimento grandes desaÍios.

A PO não está Íora deste contexto, muito pelo contrário,Precisaremos

rever objetivos, Íormular prioridades e linhas de açâo que impulsionem a açã0

dos nossos militantescomo agentes construtoresdo processo de transÍormaÇão

s0cial, participando das organizaçoes dos trabalhadores e buscando atingir os

"excluÍdos e marginalizados" econômica e politicamente em nossa sociedade.

iüMA.,NOVÃ:.F$ÊlllA..EE

Aliado aos desaÍios externos, apresentados pela conjuntura, está o de

melhor organizarse internamente. Criar condiçÕes de íuncionamento que

garantam a continuidade do nosso trabalho de Íorma âgil e eÍiciente, também

são "gargalos'lque precisaremos encarar na assemblêia Nacional,

AÍormação de um Conselho Nacional, composto por representantesdos

estados, e a reorganizaçãodaCoordenação Nacional com um número menor de

pessoas, são elernentos que vâo se aÍiÍmando ao longo das dlscussÕes nos

estados. Perceber a importância deste debate e a necessidade de entender as

mudanças propostas sáo tareÍas de cada PO estadual,

Noentanto, estaúltimadiscussão nã0 pode sufocar a primeira, sobre os

desaÍros que a conjuntura apresenta a PO. A organização interna é importante

mas não podemos Íazer dela o grande tema da assembléia. E preciso definir

prioridades que contagiem 0 conjunto dos nossos militantes, reÍorçando as or-

ganizaçÕes dos trabalhadores, criando novas alternativas de organização,

incentivando a participação nas lutas e semeando a esperança na construção da

novasociedade e do Reino, pois, como a "Íigueira e todas as árvores", ê no Ílorir

dos brotos que logo saberemos que o verão está perto.



CARTA DO MOVIMENTO À
SOCIEDADE BRASILEIRA

A situação de nosso País é dramática. O
plano do governo Collor aumentou a de-
sesperança, a fbme e a miséria. A recessão,

o arrocho salarial e o desemprego são os

maiores da História do Pais. A falta de
Retbrma Agrária ede uma política agrícola
agrava o êxodo rural e o inchaço das cidades.

A propostade EMENDÃO é um golpe na

democracia. Querem nos aÍrancar os poucos

avanços que com muita luta conseguimos
garantir na Constituição.

A situação da moradia, saúde meio
ambiente é aterrorizadora. Mulheres são

esterelizadas em massa. Crianças e adolcs-
cente são exterminados.Trabalhadores ru-
rais são assassinados. Direitos Humanos
,ão são respeitados-

Çonvocamos o movimento sindical, to-
dos os movimentos e entidades que lutam
junto com o povo por uma sociedade justa,

democrática e participativa, para exigir o
fim clo pagamento da DÍVDA EXTERNA,
por uma REFORMA URBANA, RE-
FORMA AGRÁRIA, CONQUISTA DA
CIDADANIA.
Vamos lutar e construir a CENTRAI-
DOS MOVIMENTOS POPULARES.

São Bernado do Campo, SP,20 de
Outubro de I991.

CO\,{PANI{EItl.OS (as) :

,Queremos através desta carta cicular
denunciar mais um ato de terrorismo e

selvageria do capitalismo contra a Classe
Trabalhadora, desta fêita na cidade de
Caçador, onde no últimodia I I de outubrr'r
aempresa SULCA S/A Ind.ústria Sulbri
srÍeira de Caçaclor, dispensou 1.367 traba

lhad(rrcs (as) e encen'oü suas atividades.

A empresa SULCA S/A é uma das em-
presas controlaclas pelo grupo BERGER
que tem ramificações no Rio Grande do
Sul (Fábrica de Calçados Curtumes e

Empresas de Esportações) no Paraná
(Curturne) Goiás (Curtume) e Mato Grosso
do Sul (Fazenda) além de uma Fábrica de
Camisas em Caçaclor.

A SULCA iniciou sua atividades ern 1975
com 1.000 funcionári<ls, dez anos depois
com um crescimento surprcendente e tra-
balhando só com calçados fêminino e de
exportação chegou a empregar 2.700 fun-
cionários sendo que mais de lOc/c erarrr
mulheres. Em 1989 a empresa comecou a

apresentar d ificuldades pedindo concorda-
tas com isso durante estes dois últimos
anos tbi demitido funcionários até chegar
em outubroz9 I com 1.367 funcionários (as),
agora«lispensan«lo todos (as) de un-ra só vez
Ê o que ó mais grave a direção da empresa
diz não tcr rdcursos flnanceiros para pagar
os direitos dos trabalhadores (as) dispensa-
dos, deixando os mesmos a "ver navios"
sem saber o que fazer.

Além de não pagar os direitos dos traba
I h ad olcs.as ) d isperrsaclos a cmpr esa.iá vendeu
,e entrsgou todas as r,ráquinas, camiúões e

carros, para saldar as dívidas conl seus cre-
dores, sendo que um clos maiores credores
é a empresa SULBERGER do mesmo
grupo e o outro grande credor é o BESC -
Banco ddEstad<l de Santa Catarina.

Estranho o fàto de as outras emprcsas do
Grupo BERGER estarem indo bem e até
aumentando suas capacidades de produção
como é o caso da Fábrica cle Camisas em
Caçador. E que seus últimos dirctores terem
aumentado consideravelmente seus pa-
trimônios individuais.

Hoje, além ii; 1.367 pessoÍrs dispensadas
da empresa de 8.000 pcssoas quc dependiam
diretamente destes passam a soÍier com a

situação de desemprego, d o que é pior na
cidade outras empresas também estão
demitindo fu ncionários.

Estamos denunciando mais este casu-

ismo da burguesia capitalista e de seus

comparsas - Governo Collor - Governo
Kleinunbing contra a já táo massacrada
classe trabalhadora.

Assim nreficâmêntÊ encerrâ a vi<la de
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JOÃO E MARIA DO POVO
Aconteceu a

segundavisitado
Papa ao Brasll.

Foram l0diasde
intenso programa

: missas, discur
sos, sermÕes, en-

contros e visitas.

Gestos de ca
rinho, amizade e

solidariedade de

ambos os lados,

O Papa veio e se Íoi. O Brasil e os católicos brasileiros
Íicaram com suas crises e suas diÍiculdade. Valeu a

visita ?

A segunda visita do Papa ao Brasil Íoi aceita pelos

meios católicos, principalmente aqueles mais engajados

e transÍormadores com certa reticência. Sabia-se que

não haveria aquele euÍorismo da primeiravisita. O povo

brasileiro estâ mais triste, mais empobrecido, mais de-

sesperançado, mais cabreiro até mesmo com o Papa.

Não seria a Írgura do papa que daria ânimo e solução a
estas questoes. Mesmo que o Papa viesse cOmo pastor

da lgreja, representante do Cristo, proÍetaenri gessendo

seu dedo em direção àsclassesdominantes, ao projeto

de Brasil Novo já falido, nossas elites e governantes

(cristãos de nome e de palavra, materialista e ateia de
açÕes) Íicariam impassÍveis e indiÍerentes aos seus
apelos. A palavra do Papa Íala Íundo ao coraÇão do
povo srmples, dos pobres, e não aoscoraçÕesdosricos,
poderosos, que dominam nossa política, nossa eco
nomia, nossa sociedade.

A visita do papa foi seguida à distância pela lgreja de
base , aquela comprometida na transÍormação social.
Esta não esteve presente nos palanques e nas praças.

Elaacompanhou atrajetoriadoJüão de Deuspensando
no João e Maria do povo. Se surpreendeu até com a
ênÍase que o papa deu âs questoes sociais,
aos problemas do Brasil. O papa meteu a mão em
algumas Íeridas crônicas de nosso país: a miséria do
povo, a dívida externa, o assassinato das crianças de

rua a reforma agrária, a questâo d0 trabalho. Podia ter
sido mais direto, mais proÍeta, ah, isto sim. Mas ele deu
recado, surpreendendo até aqueles que esperavam
dele posturas mais conservadoras. Ele elogiou a aÇão

pastoral da lgreja, elogiou a CNBB. Mas teve palavras

dúbias em relação à Teologia da Libertaçã0. E isto nos
não entedemos". A Teologia da Libertação está com
Crislq e seu Evangelho, está com os pobres. euat é
então o problema ?

O Papa voltou para o Vaticano. Aqui ficou 0 povo

religi0s0. AquiÍicaram os trabalhadores perdendo seus

empregos (Brastemp), as crianças sendo assassinadas
(Daniel da Silva Farias, um menino de 11 anos, morto

enquanto o Papa afrmava em Salvador não seÍ pGssivel

admitir o assassinato de crianças), a polícia bate e
expulsa Íamílias de lavradores que ocuparam area em
Garuva - SC, na deÍesa da riqueza dos ricos. Aqui Íícou
uma parte da lgreja que, mais do que Íazer opção pelos
pobres, é pobre e como pobre não tem terra, nã0 tem
teto, não tem emprego, é biscateira, é camelô (marre-
teiro), é mulher marginalizada, é negra discriminada, é
nrilnnl locrcoinarla ili,a+inai.^^n ^.,^. ^^r^



CARTA DO MOVIMENTO À

SOCIEDADE BRASILEIRA
A situação cle nosso País é dramática. O

plano clo governo Collor aumentou a de-

sesperança, a fome e a misêria' A recessão,

o arrocho salarial e o desemprego são os

maiores cla Histôria do País. A talta de

Retbrma Agrária ede umapolÍtica agrícola

agrava o êxodo rural e o inchaço das cidades'

Apropostacle EMENDÃO é um golPe na

democracia. Querem nos aÍrancaÍ os poucos

avanços quc com muita luta conseguimos

garantir na Constituição.
A situação da moradia, saúde meio

ambiente é aterrorizadora. Mulheres são

esterelizadas om massa. Crianças e adolcs-

cente são exterminados.Trabalhadores ru-

rais são assassinados. Direitos Humanos

,ão são respeitados.

Çonvocamos o movimento sindical, to-

tios os movimentos e entidades que lutam

junto com o Povo por uma sociedade justa,

clemocrática e participativ a, partr exigit o

fimclopagamento da DÍVIDA EXIERNA,

POT UInA REFORMA URBANA, RE-

FORMA AGRÁRIA, CONQUISTA DA
CIDADANIA.
Vamos lutar e construir a CENTRAL
DOS MOVIMENTOS POPULARES.

São Bernado do CamPo, SP,20 de

Outubro de 1991.
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selvag€rla oo caPrBusr
Trabalhaclora, desta feita na cidade de

Caçaclor, oncle no último dia I I de outubrrr

a empresa SULCA S/A Ind-írstria Sulbr'i'
srÍeira <le Caçaclor, clispensou 1.367 traba

lhad(lrcs (as) e encenoú sua-s atividades'

A empresa SULCA S/A é uma das em-

presas controlaclas pelo grupo BERGER

que tom ramiticações no Rio Grande do

Sul (Fábrica de Calçados Curtumes e

Empresas de Esportações) no Paraná

(Curturne) Goiás (Curtume) e Mato Grosso

clo Sul (Fazenda) além de uma Fábrica de

Camisas em Caçador.

A SULCA iniciou sua ativida<Ies em I 975

com 1.000 funcionários, dez anos depois

com um crescimento surpreendente e tra-

balhanclo só com calçados Íêminino e de

exportação chegou a empregar 2.700 fun-
cionários sendo que mais de 7Oc/c etarÍt

mulheres. Em 1989 a empresa começou a

apresentar d ificuldades pedindo concorda-

tas com isso durante estes dois últimos
anos tbi demitido funcionários ató chegar

em outubroy'gl com 1.367 funcionários (as),

agora dispensando todos (as) de uma sÓ vez

e o quo é mais grave a direçáo da empresa

diz nâo tcr rccursos fitlancciros para pagar

os direitos dos trabalhadores (as) dispensa-

dos, cleixando os mesmos a "ver navios"

sem saber o quc fazer.

Alóm de não pagar os direitos dos traba

Ihadorcs(as) dispensados a emp'esa.iá vendeu

,e entregou todas as r,táquinas, caminhões e

caÍros, para saldar as dívidas com seus cre-

dores, sendo que um dos maiores credores

é a empresa SULBERGER do mesmo

grupo e o outro grande credor é o BESC -

Banco dd Estado de Santa Catarina.

Estraúo o fàto de as outras empresas do

Grupo BERGER estarem indo bem e até

aumentando suas capacidades de proclução

como é o câso da Fábrica de Camisas em

Caçador. E que seus últimos diretorçs terem

aumentado consideravelmente sous pa-

trimônios individuais.

Hoie, além ac 1.367 pessoas dispensadas

da empresa de 8.000 pcssoas quc dependiam

diretamente destes passam a sofrer com a

situaÇão de desemprego, Ê o que é pior na

ciclade outras empresas também estão

demitindo funcionários.

Estamos denunciando mats

ismo da burguesia caPitalista

comparsas - Governo Collor

este casu-
e de seus

- Governo

Kleinunbing contra a já tao lnassaçrada

classe trabalhadora.

Assim, praticamente, encerra a vida de

sacriticio de 1.36'1 trabalhadores(as) que

durante anos enriqueceram mais airda a

burguesia.
Pastoral Operária de Santa Catarina'

Aconteceu a

segundavi§tado
Papa ao Brasil.

Foraml0diasde
intenso programa

: missas, discur-

sos, sermÕes, en-

contros e visitas,

Gestos de ca

rinho, amizade e

solidariedade de

ambos os lados.

Papa veio e se Íoi. O Brasil e os catolicos brasileiros

Íicaram com suas crises e suas diÍiculdade' Valeu a

visita ?

A segunda visita do Papa ao Brasil Íoi aceita pelos

metos catolicos, principalmente aqueles mais engaiados

e transÍormadores com certa reticência. Sabia'se que

não haveria aquele euÍorismo da primeira visita. O povo

brasileiro estâ mais triste, mais empobrecido, mais de'

sesperançado, mais cabreiro até mesmo com o Papa'

Não seria a íigura do papa que daria ânimo e solução a

estas questÕes. Mesmo que o Papa viesse c0m0 pastor

da I greja, representante do Cristo, proÍeta enrigessendo

seu dedo em direção àsclassesdominantes, ao proieto

de Brasil Novo já Íalido, nossas elites e governantes

(cristãos de nome e de palavra, materialista e ateia de

açôes) Íicariam impassíveis e indiÍerentes aos seus

apelos. A palavra do Papa Íala Íundo ao coraçâo d0

povo simples, dospobres, e não aos coraçÕesdos ricos,

poderosos, que dominam nossa política, nossa eco

nomia, nossa sociedade.

A visita do papa Íoi seguida à distância pela lgreia de

base , aquela comprometida na transÍormação social.

Esta não esteve presente nos palanques e nas praças.

Ela acompanhou atrajetÓriado João de Deus pensando

no João e Maria do povo. Se surpreendeu até com a

ênÍase que o papa deu âs questoes sociais,

aos problemas do Brasil. O papa meteu a mão em

algumas Íeridas crÔnicas de nosso país: a miséria do

povo, a dívida externa, o assalsinato das crianças de

rua a reÍorma agrária, a questão do trabalho. Podia ter

sido mais direto, mais proÍeta, ah, isto sim' Mas ele deu

recado, surpreendendo até aqueles que esperavam

dele posturas mais conservadoras. Ele elogiou a açã0

pastoral da lgreja, elogiou a CNBB' Mas teve palavras

dúbias em relação à Teologia da Libertaçã0. E isto nos

não entedemos". A Teologia da Libertação está com

Cristo e seu Evangelho, está com os pobres. Qual é

então o problema ?

O Papa voltou para o Vaticano. Aqui Íicou 0 povo

religioso. Aquificaram os trabalhadores perdendo seus

empregos (Brastemp), as cri anças sendo assassinadas

(Daniel da Silva Farias, um menino de 11 anos, morto

enquanto o Papa afrmava em Salvador não ser possívêl

admitir o assassinato de crianças), a polícia bate e

expulsa Íamílias de lavradores que ocuparam arga em

Garuva - SC, nadeÍesa da riqueza dos ricos. AquiÍicou

uma parte da lgreja que, mais do que Íazer opção pelos

pobres, é pobre e como pobre não tem terra, nã0 tem

teto, não tem emprego, é biscateira, é camelô (marre'

teiro), é mulher marginalizada, é negra discriminada, é

criança assassinada quer por "justiceiros' quer pelo

descaso do governo. é indía exterminada e desacultu'

rada. E João e Maria que principalmente, é de Deus.

ENOCK B, ARAUJO
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MOVIMENTO SINDICAL
"REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS"

Há muita confusão sobre o que foi introduzido pela
nova Constituição de 88. Foi criado o delegado sindical
ou o quê? Qual sua relação com o conjunto dos trabalha-
dores? quai sua relação-com o sinciicáto? E a cornissão de
Fãbrica onde foi acabar'. E a comissão sindical de Base
que está no estatuto -da CUT? Essas perguntas são comple-
xas e merecem uma análise detalhada. Sem enLrar nos as-
pectos Juridicos vamos dar uma olharia panorâmica que nos
permita entender como se coloca a questao.

UM POUCO DE HISTORIA RECENTE

Na época da ditadura militar os trabalhadores tinham
como objetivo permanente a formação de ttComitês de Fá-
bricarr._Era a resposta que se dava a necessidade de or-
ganLzaçao no 1oca1 de trabalho. A dificuldade de garan-
tir uma organização clandestina nas fábricas era redo-
brada: enfrentava-se a repressão paLronal que sempre
tenta destruir ta1 organLzàção, aliàda com a repressao
po1Ítica que procurava eliminai qualquer foco de resis-
tência e politização. A partir dá explosão das greves em
maio/junho de 78, uma nova reivindícação passa a estar
presente em muitas pautas apresentadas durante as gre-
ves. A Comissão de FábrÍca passou à ser reivindicada co-
mo forma mais adequada ã organização interna, no loca1
de trabalho. A experiência da Comissão de Fábrica da Co-
brasma, em 1968, em Osasco, era o exemplo que o movimen-
to.propunha-se a seguir. Tambem sentia-se fortemente a
experiência das Comissões Operárias da Espanha, naquela
epoca.

Desde as primeiras experiências de Comiss6es de Fá-
brica, arrancadas nas greves de 78, defrontavam-se duas
visões sobre a relação da Comissão-con o sindicato: uma
defendia sua independência e autonornia, outra sua liga-
çao estrutural ao sindicato.

Em São Pau1o, São Bernardo, Santo Andrá, Rio, Belo
Horizonte e nos principais centros ÍndustriaÍs do pais,
várías dezenas de Comissões de Fábrica foram tormàdas,
no final da dócada de 70 e comeÇo de 80. I,las logo os pal
tr6es perceberam o potencial quá tais Comissões tinhaà e
o perigo que representavam para sua liberdade de explo-
rar a vontade dos trabalhadores. Logo iniciaram uma ação
visando destruir, das mais variadas maneiras essa orga-
ntzaçao dos trabalhadores. Assim violando a estabilida-
de, que em muitos casos tinha sido conquistada, o patro-
nato declaram uma guerra de extermÍnío ãs Comissões. Is-
sor-junto com o pouco empenho devido a falta de compen-
saçaor_que o movímento sindical teve em expandir essa
experie_ncia fez cgm que, no comeÇo dos anos 90, poucas
comissoes de Fabricas existam realmente.

A CONSTITUIÇÂO DE 88 CRIA O

"REPRESENTANTE DOS EI,IPREGADOS"

A constituição de 88 incorporam, entre os vários di-
reitos dos trabalhadores, a figura do rtrepresentante dos
trabalhadoresil. A proposta foi do parlamentar da extrema
direita, ligado a-UDR e membro do Centrão, Roberto Car-
doso Alves. Não há dúvida que a intenção deste senhor
fosse ã de favoreier os trábalhadores. Essa proposta vi-
sava, impedir que a esquerda introduzisse na Constituição
a fi§ura do t'delegado sindicalrr, velha reivindicação -do

sindicalismo. Ao mesmo tempo fazia parte do plano do
ilustre representante da direita. introduzír na Consti-
tuição a pôssibilÍdade de chegar-à formação de sindica-
tos por empresa, isolados um do outro e consequentemente
enfraquecidos. Em terceiro lugar o rrRobertãorr ao defenir
a funçao deste rrrepresentante dos empregadosil se preocu-
pa em deixar bem claro que seu papel deve ser terminan-
temente restrito a promover o entendimento com os empre-
gadores.

OU DELEGADOS SINDICAIS?

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos emprega-
dos, é assegurada a eleição de um representante
destes com a finâlidade exclusiva de promover-1hes
o entendimento direto com os empregadores.

Hã uma pequena brecha JurÍdica no ártigo 8, parágrafo
8, quando fala do dirigente sindical:

VIII - á vedada a dispensa do empregado sindica-
li-zado a partir do registro da candidatura a car-
go de direção ou representação sindical- e, se
eleito, ainda que iuplente, ate um ano apos o fi-
na1 do mandato, salvo de cometer falta grave nos
termos da lei.

Mas isso não se aplica ao ilrepresentante dos emprega-
flssrr. Essa estabilidàde deverá sêr conseguida através de
acordos coletivos ou de lutas especÍficas nas fábricas.

A segunda limitação á quanto ao número desses repre-
sentantes. Pela Constituição 6. um s6, em qualquer empre-
sa com mais de 200 funeionaEios, lsLo e abgurde. Pen-
se-se numa Wolkswagen, eI Sao Bernardo, com_um delegado
só. Em 91 o Governo propôs uma regulamentação dessa ma-
tária, atrav6s do projeto 1231, gue ampliava, parcamen-
te, essa representaçao para ate cinco membros, em empre-
sas com mais de 300 funcionários. A contra propostá da
CUTr-nesse assunto, é de um representante a cada 50 fun-
cionários, -atá num máximo de 10 por empresa.

A terceira limitação 6 que não se fala em eleição
deste representante. Qualquer representante, para repre-
sentar efetivamente, deve ser eleito de forma ampla e
democrática. 56 assim a base pode ter um peso na indica-
ção e manutenção dos seus rtrepresentantestt.

Essa á mais uma luta que deve ser feita pelo movimen-
to sindical que quer ser democratico.

DOIS PERIGOS A EVITAR

Esse tipo de representação que a Constituição intro-
duziu é uma brecha que o movimento_sindical está apro-
veitando para ampliar sua penetração na base.

A figura do representante não está,definida. Ela é a
extensao do sindicato na empresa ou não?

0 conjunto do movimento sindical está puxando para
que,ele se torne um Itdelegado sindicalrr. Sua formulação
JurÍdica não 6 essa. É um problema de correlação de fór-
ça. O patronato quer que esse representante sejâ uma
agente da empresa frente aos trabalhadores, isolado, e
sem funçao de reforçar o síndicato na empresa. O primei-
ro perigo a evitar, para os traba.lhadores, é evitar que
avance a proposta patronal de fracionamento dos sindiCa=
tos em insignificant.es sindicatos por empresa. Nesse
plano serviria ao patronato a figura do representante
dos empregados.

Mas o maior perigo para essa nova figura da Consti-
tuição é deixar'que a tunção deste represenlante seja
aquela designada pelos seus auLores, o,Robertao da UDR

ou o Co11or com a regulamentaçao que ele propos.

As liBitações da figura do rtrepresentante dos empre-
gadostt não se resumem à esses aspectos. Vindo de onde
vinha, evident,emente_a proposta s6 poderia ser truncada
e muiio limitada. Três são as principais limita§ões.
Primeiramente, esse representante não tem nenhum tipo de
estabilidade no emprego. Ora sabe-se que e impossivel
ser um representante que apresenta reivindicaçoes, e as
defende, sem ter estabilidade garantida. 0 empregâdor se
livrará dele ao primeiro embate. É isso que ocorre. Pela
Constituição apenâs o dirigente sindical e o cipeiro tem
essa garantia.

DELEGA»O SINDICAL
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Há muita confusão sobre o que foi Íntroduzido pela
nova Constituição de BB. Foi criado o delegado sindical
ou o quê? Qual sua relação com o conjunto dos trabalha-
ãor"ri Quai sua relafão-com o sindicárc? E a comissão de

Fábrica onde foi acabar? E a comissão sindical de Base
q"ã-..ta ;. estatuto da CUT? Essas perguntas são comple-
xas e merecem uma aná1ise detalhada. Sem entrar nos as-
pããtã" lurioicos vamos dar uma olhada panorâmica que nos

permita entender como se coloca a questao.

UI'l POUCO DE HISTORIA RECENTE

Na época da ditadura militar os trabalhadores tinham
como objetivo permanente a formação de ttComitês de Fá-
bricarr._Era a resposta que se dava a necessidade de or-
gaai-zaçào no 1oca1 de trabalho. A dificuldàde de garan-
tir uma organízação clandesLina nas fábricas era redo-
brada: enfrentava-se a repressão patronal que sempre
tenta destruir ta1 organLzaçao, aliada com a repressao
p91Ítica que procufava eliminar qualquer foco de resis-
tãncia e politização. A partir da explosão das greves em

maio/junho de 78, uma nova reivindicação passa a estar
presente em muitas pgutas apresentadas durante as gre-
ves. A Comissáo de Fábrica passou a ser reivindicada co-
mo forma mais adequada á organizaçao Ínterna, no local
de trabalho. A experiência da Comissão de Fábrica da Co-
brasma, em 1968, em Osasco, era o exemplo que o movimen-
to.propunha-se ã seguir. Tamb6m sentia-se fortemente a
experiencia das Comissoes Operarias da Espanha, naquela
6poca.

Desde as primeiras experiências de Cornissões de Fá-
brica, arrancadas nas greves de 78, defrontavam-se duas
visoes sobre a relaçao da Comissao com o sindícato: uma
defendia sua independãncia e autonomia, outra sua liga-
çao estrutural ao sindicato.

Em São Pau1o, São Bernardo, Santo Andrá, Rio, Belo
Horizonte e nos principais centros industriais do pais,
várias dezenas de Comiss6es de Fábrica foram formadas,
no final da década de 70 e começo de 80. Mas logo os pa-
trões perceberam o potencial que tais Comissões tinham e
o perigo que representavam para sua liberdade de explo-
rar a vontade dos trabalhadores. Logo iniciaram uma aÇao
visando destruir, das mais variadas maneíras essa orga-
nízaçào dos trabalhadores. Assim violando a estabilida-
de, que em muitos casos tinha sido conquistada, o patro-
nato declaram uma guerra de extermÍnio às Comissões. Is-
sor_junto com o pouco empenho devi.do a falta de compen-
saçaor_que o movimento sindical teve en expandir essa
experiência fez com que, no começo dos anos 90, poucas
comiss6es de Fábricas exístan realmente.

A CONSTITUIÇÂO DE 88 CRIA O

"REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS"

A constituição de 88 incorporam, entre os vãrios di-
reitos dos trabalhadores, a figura do rrrepresentante dos
trabalhadoresrr. A proposta foi do parlamentar da extrema
direita, ligado a-IIDR e membro do Centrão, Roberto Car-
doso Alves. Não há dúvida que a intenção deste senhor
fosse à de favoreier os trábalhadores. Essa proposta vi-
sava. impedir que a esquerda introduzisse na Constituição
a figura do trdelegado sindicaltt, velha reivindicação do
sindicalismo. Ao mesmo tempo fazia part.e do plano do
ilustre representante da direita, introduzir na Consti-
tuição a possibilidade de chegar à formação de sindica-
tos por empresa, isolados um do outro e consequentemente
enfraquecidos. Em terceiro lugar o rrRobertãort ao defenir
a funçao deste rtrepresentante dos empregadosrr se preocu-
pa em deixar bem claro que seu papel deve ser terminan-
temente restrito a promover o entendimento com os empre-
gadores.

DELEGA»O SINDICAL
ART ii - ,,NAy 
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Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos emprega-
dos, á assegurada a eleição de um representante
destes com a finàlidade exclusiva de promover-lhes
o entendimenlo direto com os empregadores.

As liBitações da figura do rrrepresentante dos empre-
gadosrr não se resumem à esses aspectos. Vindo de onde
,rirrh., evidentemente-a proposta s6 poderia ser. frungadae muito limitada. Três são as princiPais limitaqoes.
Primeiramente, esse representante não tem nenhun tipo de
estabilidade no emprego. ora sabe-se que ê impossivel
ser um representante que apresenta reivlndicaçoes, e as
defende. sem ter estabilidade garantida. 0 empregâdor se
livrará dele ao primeiro embate. É isso que ocorre. Pela
Constituição apenas o dirigente sindical e o cipeiro ten
essa garantia.

Há uma pequena brecha JurÍdica no ârtigo 8, parãgrafo
B, quando fala do dírigente sindical:

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindica-
TLzado a partir do registro da candidatura a car-
go de direção ou representação sindical- e, _feeleito, ainda que .;uplente, ate um ano apos o ti-
nal do mandato, salvo de cometer falta grave nos
termos da lei.

Mas isso não se aplica ao rrrepresentante dos emprega-
dos't. Essa estabilidade deverá ser conseguida atraves de
acordos coletivos ou de lutas específicas nas fábricas.

A segunda limitação é quanto ao número desses repre-
sentantes. Pela Constituição é. um só, em qualquer empre-
sa com mais de 200 Íuncionários, isto é absurdo. -Pen-
se-se numa Wolkswagen, em São Bernardo, com-um delegado
s6. Em 9l o covernõ piopôs uma regulamentação dessa ma-
tária, através do projeto 1231t que ampliava, parcâmen-
te, essa representação para_atê cinco membros, em empre-
saÁ com mail de 300 funcionários. A contra propostá da
CUT, nesse assunto, 6 de um representante a cada 50 fun-
cionáriosr -at6 num máximo de 10 por emPresa.

A terceira limitação 6 que não se fala em eleição
deste representante. Qualquer representante, parâ repre-
sentar efetivamente, deve ser eleito de forma ampla e

democrâtica. 56 assim a base pode ter um peso na indica-
ção e manutenção dos seus rtrepresentantesrt.

Essa 6 mais uma luta que deve ser feita pelo movimen-
to sindical que quer ser democratico.

DOIS PERIGOS A EVITAR

Esse tipo de representação que a Constituição íntro-
duziu é umà brecha que o movimento-sindical está apro-
veitando para ampliar sua penetraçao-na base.

A figuia do rãpresentante não está definida. Ela é a
extensão do sindiôato na empresa ou não?

o conjunto do movimento sindical está puxando pa,a
que e1e se torne um ttdelegado sindicaltt. Sua formulaçao
JurÍdica não 6 essa. É um problema de correlação de for-
ç4. 0 patronato quer que esse representânte seja uma
agente da empresa frente aos trabalhadores, isolado, e
sem funçáo de reforçar o sindicato na empresa. 0 primei-
ro perigo a evÍtar, para os traba'lhadores, á evitar que
avanee a proposta patronal de fracionamento dos sindica'
tos em insignificantes sindicatos por empresa. Nesse
plano serviria ao patronato a figura do representante
dos empregados.

Mas o maior Perigo Para-essa nova
tuição é deixar que a funçao deste
aquela designada pelos seus autores,
ou o Co11or com a regulamentaçao que

A Constituição deixa-claro que a
tante e dos empregados e:'

figura da Consti-
represenr.ante seja
o i{obertão da UDR

e1e propôs.

função do represen-

tlA finalidade exclusiva de promover-lhes o en-
tendimento com os empregadoresrt.

COM ESÍE ARÍi6O,CRIA.SE A FI6URA
OBRI6MóRJÀ DO DÉLE6ADO DE PÉSSOÀL PÀR\

r-oDA EMPRÉSA CrM MAIE DÉ 2OO ÉMPRE6ÀDO5
eãpr.ur ra. DE ÊsÍqqlqP4ry

DRE/7O CO/4 OS Et?PPEGADORÉ9I



Pastoral Operária

Para o projero de regulamentação desta mat6riar.
apresentado pelo Governo, com o numero de 123L,
fica ainda mais claro que o objetivo é a colabora-
ção entre as c1âsses. Ássim este define a função
do_representante: rrinplementar quaisquer outras
ações- que visem a integração dos émpregados na'em-
presarr.

Esse perigo não é imaginário. Citamos apenas o
acordo feito entre o Sindicato dos Metalúrgicos de
SBC e a empresa Fone-Mat S/A, onde no artigo 1,
que_trata dos objetivos da criação dessa Represen-
taçao, esta escrito:

rrexistência de um canal de comunicação en-
tre a empresa e seus trabalhadores para a-
través do diá1ogo e troca de experiência
mútuas, sejam aiendidos os interàsses de
ambas as partesrr.

Em resumo o movimento sindical tem uma dura ba-
talha para implantar de fato essa forma de repre-
sentaçao, com estabilidade de emprego. com meca-
nÍsmo de escolha democrático, e evitando as tenta-
tivas de cooperação que a burguesia gostaria de
concretizar.

Vitor Giannotti.

PA(HIISTOREANDO
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UM TRABALHO DI:

GBAilDE PAIXÃO

A Past.oral Operária não foi a única propulsora, mas foi uma
das orgaeizações que ajudou a eclodir os movimentos sociais
na década de 70 e início da d6cada de 80.

Devido a coniuntura polÍtica e econômica da época a Pasto-
ra1 Operária poãsibilitou trazer a luz do dia às lutas dos
trabalhadores. t'Dar a voz a quem não tinha vozrt. Estimulando a
prática de discussão e reflexão, criticando a forma tradicio-
nal discursiva e não participativa. Percebendo que a teoria
deveria nascer_da prática, valorizando_o saber dos trabalhado-
res. Em oposição ao vanguar{ismo e dirigismo, busca a democra-
cia, autonomia nais horizontais e fraternas, na vivencia nos
grupos de base e nas suas estruturas. Faziam encontri,ir. lide-
ianças das periferias urbanas, das fábricas, etc. Para irocar
"exieriênciàs de forma in6aitá em nossa hist6ria". Um trabalho
de grande paixão inserido na disciplina e na fraternidade,

"o*õ 
ponto-de partida, a gratuidade, comunhão e liturgia da

vida à da mem6iia trisÉ6riãa. Uma noía consciência cristã com-
prometÍda com a luta que se faz no amor e na prática solidã-
rLa.

As várias experiências de formação de base ajudou a forta-'
lecer o rnovimento sindical e partidário, combativo, classista.
a partir de sua organização contribuiu organicamente com os
seüs militantes e seu apoio enquanto instituição a ctiat ou-
tros espaços sociais, como a CUT e o PT.

Mas quando suas lideranças, militantes se viram dentro dos
sindicatos e partidos, ficaram confusos, sentindo-se-incapazes
de serem direção, peróeberam a Íalta de maior formação politi-
ca. A Pastoraf Opelária tinha sua finalidade, de uma formação
mais competente, ampla, mas entre I que e pensado como propos-
ta, projeto, e o que ó'realizado há uma distância. Dar conta
de'entender'a plenitude do processo pedag6gico, é um problema
po1Ítico que sà constrói no'raqui e agorart. Em um rnesmo -grupo,instituição, temos sujeitos atuando em diferentes direçóes. As

ações humanas podem ser divergentes ou convergentes, com dis-
pú"t". e estão'ligadas aos âspectos estruturãis, mas tambárn
conjunturais e especificos que interferem.

Ao refletir sobre a formação, mesmo tendo uma proposta dife-
rente, na prática, não consãguímos incorporar no Ía2er ped'ag6-
gico os processos sociais mais amplos.

Ao tentar abordar todas as áreas do conhecimento, na práti-
ca, não abordando profundamente nenhuma delas. Não conseguinrio
produzir conhecimento e preparar os militantes para melhor in-'t"r.og.. a realidade conlraàitória, pluralista, multifacetã-
ria. De captar as questões de fundo que tem que ser levantadas
coletivamente e refletidas, superando o aparente. Preocupamos
muito com a forma, mas nao avançamos nos conteudos.

Sabemos_que é necessário a mudança das bases econôrnicas,
suas relações sociais de produção, novas relaç6es sociais, pa-ra criar uma sociedade socialista. por outro lado, é préciso
uma nova mentalidade, relações novas para mudar á" 

"o.rdiçõ."sociais, mas á nesta-socieàade capitaiista que vivernos, q.á ,.
encontra a força capaz de acabar com o velho e criar o nóvo. Épartír deste ve1ho, esforçar por transformar desde já as rela-
çoes sociais, formando e organizándo a luta;

0 desafio para a Pastoral operária e qualquer instituição
comprometida com o movimento dos trabalhadores 6 estar atenada
para capt.ar a dimensão educativa nos processos sociais, no
processo produtivo - organi-zat"ivo nos locais de trabalhor cap-
t.ar o projeto de sociedade e de forrnação que vem sendo géstaão
nas práticas sociais. Para renovar os-conieúdos que devãrn ser
extra:'.dos constantemente das práticas concretas.

Forrnulá-los difundi-1os, possibilitando ao trabalhador a-
propriar de um saber instrumento, incorporado à prática como
instrulrento de compreensão e ação frentê aos acontecimentos e
situaçoes concretas. Preocupar-se com o conteúdo e a forma
concomitant.emente, preocupando com as micro-re1ações pessoais
do cotidiano, possibilitando uma mudança de mentaliàades e
tendo como objetivo último, acabar com á exploração e sair do
modo de produção capitalista para o modo de prodúção socialis-
ta.
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Esse perigo não é imaginário. Citamos apenas o
acordo feit.o entre o Sindicato dos Metalúrgicos de
SBC e a enpresa Fone-Mat S/4, onde no artigo 1,
que trata dos objetivos da criaçao dessa Represen-
tação, está escrito:

rrexistãncia'de um canal de comunicação en-
tre a empresa e seus trabalhadores para a-
través do diã1ogo e troca de experiência
mútuas, sejam atendidos os interesses de
ambas as partesrr.

Em resumo o movimento sindic.al ten uma dura ba-
talha para implantar de fato essa forma de repre-
sentaçao, com estabilidade de emprego. com meca-
nismo de escolha democrático, e evitando as tenta-
tivas de cooperação que a burguesia gostaria de
concret.izar.

Vitor Giannotti.
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publicoçao no praximo numero.

UM I NAUALNU UI

GBAil D E PAIXAO

À Pastoral_Operária não foi a única propulsora, mas foi uma
das organizações que ajudou a eclodir os movimentos sociais
na d6cáda de 70 e início da dácada de 80.

Devido a conjuntura polÍtica e econ6mica da 6poca a Pasto-
ra1 0perária poÉsibilitàu trazer a 1uz do dia à" lutas dos
trabalhadores. ttDar a voz a quem não tinha vozrr. Estimulando a
prática de discussão e reflexão, criticando a forma tradício-
na1 discursiva e não participativa. Percebendo que a teoria
deveria nascer da prática, valorizando o saber dos trabalhado-
res. Em oposição ao vanguar(ismo e dirigismo, busca a democra-
cia, autoàomià mais horizontais e fraternas, na vivãncia nos
grupos de base e nas suas estruturas. Fazíam enconlrá.ir. lide-
I"r,ças das periferias urbanas, das fábricasr -etc. Para trocar
"exóeriônciàs de forma lnóaitá em nossa hisiória". Um trabalho
de àrande paixão inserido na disciplina e na fraLernidade,
comõ oonto de partida. a sratuidade, comunhão e liturgia da
vida e da memória hisúóriõa. Uma nova consciência cristã com-
prometida com a luta que se faz no amor e na prática solidá-
ria.

As várias experiências de formação de base ajudou a forta-'
lecer o movimento sindical e partidário, combativo, classista.
a partir de sua organização contribuiu organicamente com os
seus militantes e seu apoio enquanto instituiçao a criar ou-
tros espaços sociais, como a CUT e o PT.

llas quando suas lideranças, militantes se viram dentro dos
sindicatos e partidos, ficaram confusos, senLindo-se-incapazes
de serem oireção, perôeberam a !a1ta de maior formação potíti-
ca. A Past.oraf Opeiária tinha sua finalidade, de uma formação
mais competente, amp1a, mas entre o que e pensado como propos-
ta, projàto, . ó qrr" é'reaTízado há uma diitãncia. Dar conta
de'eàteider'a plenitude do processo pedagógico, 6 um problema
polÍtico que se constr6i no'laqui e agorail. Em um mesmo -grupo,instituiÇão, temos sujeitos at.uando em diferentes direçoes. As
ações humanas podem ser divergentes ou convergentes, com dis-
púrtr" e estão'ligadas aos aspectos estruturàis, mas tamb6m
conjunturais e específicos que interferem.

Ao refLetir sobre a formação, mesmo tendo uma proposta dife-
rente, na prática, não consóguímos incorporar no fazet pedag6-
gico os processos sociais mais amplos.

Ao tentar abordar todas as áreas do conhecimento, na práti-
ca, não abordando profundamente nenhuma de1as. Não conseguindo
produzir conhecimento e preparar os militantes para melhor in-
t"rrog.r a realidade contraàitória, pluralista, multifacetá-
ria. De captar as questões de fundo que tem que ser levantadas
coletivamente e refletidas, superando o aParente. Preocupamos
muito com a forma, mas nao avançamos nos conteudos.

Sabemos_que 6 necessário a mudança das bases econômicas,
suas relações sociais de produção, novas relações sociais, pa-ra criar uma sociedade socialista. por outro 1ado, é práciso
uma nova mentalidade, relações novas para mudar ás 

"oàdíçõe"sociais, mas é nest.a'socieàa,le capitaiista que vivemos, qr-,á 
".encontra a força capaz de acabar com o velho e criar o novo. Épi.rtir deste velho, esforçar por transformar desde -já as rela-

çoes sociais, formando e organizando a IUt.a.
0 desafio para a Pastoral operária e qualquer instituição

comprometida com o movimento dos trabalhadores é estar atenada
para captar a dimensão educativa nos processos sociais, no
processo produtivo - organízativo nos locais de trabalhor cap-tar o projeto de sociedade e de formação que vem sendo góstaão
nas praticas sociais. Para renovar os conteúdos que devem ser
extre:l.dos constantemente das práticas concretas.

Formulá-1os difundí-1os, possibilitando ao trabalhador a-propriar de um saber instrumento, incorporado ã prática como
instrumento de compreensão e ação frentà aos acontecimentos e
situaçoes concretas. Preocupar-se com o conteúdo e a forma
concomitantemente, preocupando com as micro-re1ações pessoais
do cotidiano, possibilitando uma mudança de mentaliãades e
tendo como objetivo ú1timo, acabar com à exploração e sair do
modo de produção capitalista para o modo de prodúção socialis-

Enfim, o desafio á o de poder contribuir com o movimento
dos trabalhadores, consolidando as raÍzes de uma relação so-
cial entre os homens e da reali-zação da modificação dai condi-
ç6es sociais hist6ricas.

Ana Maria Gonçalves
Belo Horizonte - MG
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ROMARIA,,60 MIL PESSOAS EM APARECIDA

Dia 07 de setembro. O sol ainda forte fez com que

a senhora, já de idade, procurasse a sombra. Cansada

parou. Numa das mãos, correntinhas, fitas e medalhas

com aestampade Aparecida. Na outra, caixade isopor

com sorvetes. Expressão alegre, com as vendas do dia,

afirmou: tenho onze anos de Aparecida, nunca vi tanta

gente reunida !

Essa afirmação foi expressão viva do significado da
43 Romaria dos Trabalhadores que aconteceu em Apare-
cida - SP. Promovida pelas POs de Sp, RI, MG, pR e

ES a Romaria que teve como temaItMARIA CA-
MINHACOM OS TRABALHADORES, ,superou as

expectativas e reuniu seguramente 60 mil pessoas.

"Nossd Senhora dos Pendurados,"Rogai por nós"
era uma das faixas criativas e irreverentes que com
centenas de outras foi ocupando o pátio do estacio-
nàmento da Basílica, a partir das 06:00h. da manhã. por

mais de 5 horas milhares de pessoas acompanharam
todas as atividades da romaria. A maioria de pé durante
todo o tempo. A BasÍlica permaneceu lotada em toda

Tamanha adesão e energia só pode ser encontrada
na profunda fé popular. A 4a Romaria dos Traba-
lhadores se constituiu em uma grande manifestação de

afirmação da fé e esperança. Mostrou a todos nós,

principalmente militantes céticos, desanimados e de-

sesperançados que o povo acredita ardentemente na

vida. A expressão de alegria contida nos rostos das

pessoas com a oportunidade de ida ao Santuário, a ex-
periência de um dia diferente da rotina massacrante

revela que o povo acredita em dias melhores.

A Romaria nos ensina que o povo gosta de expres-
sar a fé de forma coletiva. Juntar fé e luta desperta o
compromisso pela justiça e faz com que o outro
perceba que não está sozinho nesta caminhada.

Esta Romaria e inúmeras outras que aconteceram

este ano, apontam para algo novo na nossa açáo

pastoral. Nos revelam que a apatia e desmobilização
podem ser superadas quando se está mais atento ao que

se passa pelas cabeças e coraçÕes dos trabalhadores.

É interessante perceber que no mesmo dia 07 a7]ff/.

Km de Aparecida, lo ginásio do Anhembi, em São

Paulo, transcorria o 4q Congresso da CUT. Aproxi-
madamente 2000 delegados travaranl uma batalha
pela hegemonia na direção da Central. Infelizmente a

discussão política e os desafios para enfrentar a reces-

são, apatia e desmobilrzaçáo popular cedeu lugar à
disputa pelo poder. A CUT saiu do seu 4e Congresso

mais dividida.

Quem sabe se muitos desses delegados e com-
panheiros da direção da CUT, tivessem tido a opor-
tunidade de participar da Romaria e tomar u m,,banho',
de imersão no meio do povo, ficariam com seu dis-
curso e prática mais are.jados. De qualquer forma.

Flash da Celebraçúo pelu Romuria dos Trabalhadores



ROMARIA,.60 MIL PESSOAS EM APARECIDA

Dia 07 de setembro. O sol ainda forte fez com que

a senhora, já de idade, procurasse a sombra. Cansada

parou. Numa das mãos, correntinhas, fitas e medalhas

com aestampade Aparecida. Na outra, caixade isopor

com sorvetes. Expressão alegre, com as vendas do dia,

afirmou: tenho onze anos de Aparecida, nunca vi tanta

gente reunida !

Essa afirmação foi expressão viva do significado da
4a Romaria dos Trabalhadores que aconteceu em Apare-
cida - SP. Promovida pelas POs de Sp, RI, MG, pR e

ES a Romaria que teve como tema TMARIA CA-
MINHACOM OS TRABALHADORES' ,superou as

expectativas e reuniu seguramente 60 mil pessoas.

"Nossa Senhora dos Pendurados,"Rogai por nós,,
era uma das faixas criativas e irreverentes que com
centenas de outras foi ocupando o pátio do estacio-
nàmento da BasÍlica, a partir das 06:00h. da manhã. por
mais de 5 horas milhares de pessoas acompanharam
todas as atividades daromaria. A maioriade pé durante
todo o tempo. A BasÍlica permaneceu lotada em toda
a celebração presidida por D. Luciano e concelebrada
por 10 bispos e mais de 200 padres.

Tamanha adesão e energia só pode ser encontrada
na profunda fé popular. A 4a Romaria dos Traba-
lhadores se constituiu em uma grande manifestação de

afirmação da fé e esperança. Mostrou a todos nós,
principalmente militantes céticos, desanimados e de-
sesperançados que o povo acredita ardentemente na

vida. A expressão de alegria contida nos rostos das

pessoas com a oportunidade de ida ao Santuário, a ex-
periência de um dia diferente da rotina massacrante

revela que o povo acredita em dias melhores.

A Romaria nos ensina que o povo gosta de expres-
sar a fé de forma coletiva. Juntar fé e luta desperta o
compromisso pela justiça e faz com que o outro
perceba que não está sozinho nesta caminhada.

Esta Romaria e inúmeras outras que aconteceram

este ano, apontam para algo novo na nossa ação
pastoral. Nos revelam que a apatia e desmobilizaçáo
podem ser superadas quando se está mais atento ao que

se passa pelas cabeças e corações dos trabalhadores.

É interessante perceber que no mesmo dia 07 a20O

Km de Aparecida, lo ginásio do Anhembi, em São

Paulo, transcorria o 4e Congresso da CUT. Aproxi-
madamente 2000 delegados travarain uma batalha
pela hegemonia na direção da Central. Infelizmente a

discussão política e os desafios para enfrentar a reces-

são, apatia e desmobilizaçào popular cedeu lugar à

disputa pelo poder. A CUT saiu do seu 4e Congresso
mais dividida.

Quem sabe se muitos desses delegados e com-
panheiros da direção da CUT, tivessem tido a opor-
tunidade de participar da Ro maria e to mar u m,, banho,,
de imersão no meio do povo, ficariam com seu dis-
curso e prática mais arejados. De qualquer formao
desde já todos esÉo convidados para a 5a Romaria do
ano que vem.

Flash da Celebraçüo pela Romaria dos Trabalhadores



"Companheiros de caminhada:
O momento é difÍcil e pre-

cisamos de todos na luta; ficamos
muito felizes e satisfeitos quando
lemos o Boletim Nacional da PO
de agosto/9l

O artigo "Navegar ê preciso"
nos dá muita força e coragem
para continuarmos na luta, no meio
de tanta cbisa triste e angustiante
alguém nos escreve algo anima-
dore cheiode energia. Revivendo
e renovando a Esperança de

construção da Nova Sociedade.
Resuscitando assim, a utopia que

ã militância parece ter esquecido.
"Na teimosia de continuar lu-
tando.e com esperança..."

Abraços fraternos.
Sirlei - Pastoral Operária

Joinville-SC
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" Estimado César,

Umas breves palawas, sobre a Romaria
do Trabalhador. Não tivemos a opor-
tunidade de conversar após a missa,
pois saí em seguida. Acredito que terão
feito, ou ainda farão, uma avaliação
sobre toclo o conjunto da Romaria. Fiquei
pensando algumas coisas, que podere-
mos refletir talvez um pouco mais.

Parece-me que a Romaria no dia 07 de
setembro já se implantou, e pode mesmo
ser colocada como um ponto de referência
importante, em cada ano para a Pastoral
Operária. Mesmo que não se possa pre-
tender que mais Estados participem em
Aparecida, por causa das distâncias,
mas a Romaria pode se tornar a ocasião
para se refletir sobre temas importantes
que o ano apresenta. E suscitar outras
iniciativas semelhantes em outras par-
tes do Brasil.

Quanto a romaria do dia 07 em Apare-
cida, seria bom ver em conjunto o que a

experiência já vem ensinando. Quanto à
missa, por exemplo, parece-me que
poderia ter mais símbolos, e menos
palavras, nos comentários por exem-
plo. E outras coisas, que certamente
vocês terão observado. Numa próxima
reunião da CEP, em que você estiver,
podemos conversar mais. "

Com meu abraço,
D. Demétrio Valentini

Jales, 11 de setembro de 1991

6" ROMARIA DA TERRA
OTACÍLIO COSTA.SC. - O8/Og/gI

"Muitos ainda temiam aquelas gotas,
que geram a viôa e...'impedem a fecun-
dação...

E os trabalhadores Catarinenses, ru-
rais, urbanos,... parte de um povo que
tenta escrever a sua história, vivenciou
a 6e ediçáo da Romaria da Terra - CPI/
PO.

45,30,20 mil pessoas... não importa o
número; pois o que se fez presente não
foi o número: foi uma ceÍteza de que a
luz da fé iluminou o homem de calo nas

mãos, de pés cansados, de olhar duro...
re4cendeu bem do íntimo suave de um
olhar soúador, a chama desta luz, de
que a crença nesta "utopia" é o que o
consegue manter vivo... num sonho que
já está acontecendo, que acontecerá...

Assim, aprendi muito nesta romaria...
foi mais uma lição de uma "gente que ri
quando deve chorar" não aguenta... luta!

Que muitas vezes não sabe porquê.

mas que rejeita esta sociedade e busce

viver uma nova.

... E aquelas gotas só vieram cair no

final da concenÍação, ou no continuar
da ação... como se "o grito dos traba-
lhadores chegou aos ouvidos de Deus"
/Tâ < /\rr

I SEMANA SOCIAL
DO TRABALHADOR

NO ESTADO DO CEARA

A ESCURTDÂO DOS ÚlrrUOSrrrrlpos não tem
conseguido calar nosso canto de esperanÇa e nosso
empenho na construção de um novo tempo, uma nova
sociedade.

Foi neste espírito que demos continuidade à CF 91 . A
PastoralOperária do Ceará em CONJUNTO COM AS
PASTORAIS SOCIAIS chamou todas as entidades or-
ganizadas da Sociedade Civil para promover a SE-
MANA SOCIAL.

Foi um tempo forte em que buscamos em conjunto
acumular Íorça para UNIFICAR MARGTNALTZADOS E

EXPLORADOS, n uma corrente de solidariedade capaz
de impor à sociedade o respeito pela vida e pela
dignidade humana, exigindo um basta a toda esta
situação de opressã0.

Além de toda a preparaçá0, da metodologia de traba-

lhar nas áreas, tivemos como momento Íorte desta
grande realização: primeiro o tribunal do trabalhador,

onde num júri popular Íomos capazes de julgar os

crimes cometidos pelo sistema, seus representantes

desde o Estado o latiÍúndio, os empresários contra os

trabalhadores. Achamos LEGITIMO e sério este TRI-

BUNAL pela sua representaiividade de trabalhadores

do campo e da cidade e pelo levantamento dos casos.

Um sefundo momento signiÍicativo desla Semana,

que certamente terá como consequência a continui-

dadeem nosso dia-a- dia, Íoi a I ROMARIA DO TRABA-

LHADOR. Uma romaria diferente das romarias jâ reali-

zadas no Estado do Ceará. Diferente não pela quanti-

dade mobilizada mas, sobretudo pela qualidãde e seu

conteúdo, reunindo deSe elementos que animarÍInossa

Íé (cantos, símbolosvivos, dramatizaçã0,, testemunho,

discurso, cultura unindo o popular ao clássico) e a
reflexão da organização dos trabalhadores.

A palavra do nosso pastor D.Aloísio, uma das mais

contundentes dos últimos tempos. Foi de relevante im-

portância à participação das Comunidades Eclesiais de
Base e dostrabalhadores em geral. lmportante também
Íoi a representação do campo. [Jma grande sintonia
entre idosos, jovens, que se envolveram principalmente,

na celebraçã0. A Romaria serviu muito de experiência
para nós da PO do Ceará,no sentido de estreitar ainda
mais os laços com as CEB's e com outros seguimentos

da Sociedade Civil,

Avaliaçôes estão sendo Íeitas e pretendemos dar
continuidade à Semana Social em nível de reÍlexã0,
debates e seminários que vamos realizar, mantendo
como eixo de nossa ação pastoral o Mundo do Trabalho
e as grandes'contradiçÕes.

Em algumas áreas onde realizamos a Semana SOCIAL
DO TRABALHADOR serão Íortalecido os Grupos de,
Base da PO, o que podemo sentir. Estaremos reali-
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telto, ou arnda tarão, uma avaliação
sobre todo o conjunto da Romaria. Fiquei
pensando algumas coisas, que podere-
mos refletir talvez um pouco mais.

Parece-me que a Romaria no dia 07 de
setembro já se implantou, e pode mesmo
ser colocada como um ponúo de referência
importante, em cada ano para a Pastoral
Operária. Mesmo que não se possa pre-
tenderque mais Estados participem em
Aparecida, por causa das distâncias,
mas a Romaria pode se tornar a ocasião
para se refletir sobre temas importantes
que o ano apresenta. E suscitar ouffas
iniciativas semelhantes em outras par-
tes do Brasil.

Quanto a romaria do dia 07 em Apare-
cida, seria bom ver em conjunto o que a

experiência já vem ensinando. Quanto à
missa, por exemplo, parece-me que
poderia ter mais símbolos, e menos
palavras, nos comentários por exem-
plo. E outras coisas, que certamente
vocês terão observado. Numa próxima
reunião da CEP, em que você estiver,
podemos conversar mais. "

Com meu abraço,
D. Demério Valentini

Jales, 1l de setembro de 1991
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"Muitos ainda temiam aquelas gotas,
que geram a viôa e...'impedem a fecun-
dação...

E os trabalhadores Catarinenses, ru-
rais, urbanos,... parte de um povo que
tenta escrever a sua história, vivenciou
a 6s edição da Romaria da Terra - CPI/
PO.

45,30,24 milpessoas... não importa o
número; pois o que se fez presente não

foi o número: foi uma ceÍteza de que a
luz da fé iluminou o homem de calo nas

mãos, de pés cansados, de olhar duro...
re4cendeu bem do íntimo suave de um
olhar soúador, a chama desta luz, de
que a crença nesta "utopia" é o que o
consegue manter vivo. .. num sonho que
já está acontecendo, que acontecerá...

Assim, aprendi muito nesta romaria...
foi mais uma lição de uma "gente que ri
quando devechorar" não aguenta... lutal

Que muitas vezes não sabe porquê.

mas que rejeita esta sociedade e busct
viver uma nova.

... E aquelas gotas só vieram cair no

final da concentação, ou no continuar
da ação... como se "o grito dos traba-
lhadores chegou aos ouvidos de Deus"
(fg' 5'4)" 
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barão - SC.
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DO TRABALHADOR
NO ESTADO DO CEARA

A ESCURTDÃO DOS ÚlrtmOS TEMPOS não tem
conseguido calar nosso canto de esperança e nosso
empenho na construçâo de um novo tempo, uma nova
sociedade.

Foi neste espírito que demos continuidade à CF 91 . A
Pastoral Operária do Ceará em CONJUNTO COM AS
PASTORAIS SOCIAIS chamou todas as entidades or-
ganizadas da Sociedade Civil para promover a SE-
MANA SOCIAL.

Foi um tempo forte em que buscamos em conjunto
acumular Íorça para UNIFICAR MARGINALIZADOS E

EXPLORADOS, numa corrente de solidariedade capaz
de impor à sociedade o respeito pela vida e pela

dignidade humana, exigindo um basta a toda esta
situação de opressã0.

Além de toda a preparaçã0, da metodologia de traba-

lhar nas áreas, tivemos como momento forte desta
grande realização: primeiro o tribunal do trabalhador,

onde num júri popular Íomos capazes de iulgar os

crimes cometidos pelo sistema, seus representantes

desde o Estado o latiÍúndio, os empresários contra os

trabalhadores. Achamos LEGITIMO e sério este TRI-

BUNAI- pela sua representatividade de trabalhadores

do campo e da cidade e pelo levantamento dos casos.

Um dê-gundo momento signiÍicativo desta Semana,

que certamente terâ como consequência a continui-

dadeem nosso dia-a- dia, Íoi a I ROMARIA DO TRABA-

LHADOR. Uma romaria diÍerente das romarias iá reali-

zadas no Esiado do Ceará. DiÍerente não pela quanti-

dade mobilizada mas, sobretudo pela qualidáde e seu

conteúdo, reunindo de$e elementos que animarnnossa

Íé (cantos, símbolos vivos, dramatizaçã0,, testemunho,

discurso, cultura unindo o popular ao clássico) e a

reflexão da organização dos trabalhadores.

A palavra do nosso pastor D.Aloísio, uma das mais

contundentes dos últimos tempos. Foi de relevante im-

portância à participação das Comunidades Eclesiais de

Base e dos trabalhadores em geral. lmportante também

Íoi a representaçáo do campo. Uma grande sintonia

entre idosos, jovens, que se envolveram principalmente,

na celebraçã0. A Romaria serviu muito de experiência
para nós da PO do Ceará,no sentido de estreitar ainda
mais os laços com as CEB's e com outros seguimentos

da Sociedade Civil.

AvaliaçÕes estão sendo Íeitas e pretendemos dar
continuidade à Semana Social em nível de reÍlexã0,
debates e seminários que vamos realizar, mantencjo

como eixo de nossa ação pastoral o Mundo do Trabalho
e as grandes'contradiçÕes.

Em algumas áreas onde realizanns a Semana SOCIAL

DO TRABALHADOR serão Íortalecido os Grupos de,
Base da PO, o que podemo sentir. Estaremos reali-

zando de 26 a 30 de outubro a Semana do Santo Dias:

Celebrando os mártires dotrabalho aproveitando a ex-
periàcia do fabalho nas áÍeÍ§.
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DEMOCRACIA E SOCIALISMO

O rnundo entrou em euforia democrática. Todas as noites, a telinha
eletrônica - oráculo divino - exibe um novo país abandonando seus velhos
esquemas e mergulhando, Íascinado, no sendero luminoso da economia de
mercado. Agora, as populaçÕesdaAlbânia, da Lituânia eda Rússia poderã0,

aÍinal, comer sanduíches McDonald's, vestir jeans importado e sonhar com
férias no exterior. E, do lado de cá, a esquerda canta chorosa Meu mtçdo
caiu, enquanto adjetiva o socialismo e procura um lugarzinho para as leis do
mercado em seus programas.

Um humorista inglês disse que a democracia é o pior dos regimes,

excetuando todos os outros. Há certo mau gosto na piada, pois há cerca de
't00 anos a América Latina adota o livre mercado, o pluralismo partidário, o
suÍrágio universal, como Íorma de assegurar a primazia do capital privado.

E quando essa primazia soÍre ameaças, os generais de plantão entram em
cena, para pôr as coisas em ordem. No entanto, a miséria atinge a grande
maioria das 525 miihóes de pessoas que vivem na América Latina e Caribe.
Exeto em Cuba, o único país socia- lista do continente, a pobreza, como
carência de bens imprescindíveis à sobrevivência1 é regra, e não exceçã0.
Por cada 1000 crianças nascidas vivas, morrêm, no primeiro ano,61 no

Brasil, 53 no México, 85,8 no Peru, e apenas 17 em Cuba. Jamaica, Panamá

e Cuba são os únicos países onde a expectativa de vida dos homens ultra-
passa os 70 anos, A democracia realmente existente no Sul cjo mundo é
ótima para encher urnas, e os coÍres dos previlegiados, mas não enche

barrigas. No Norte, ela traz bem-estar às custas da opressão do Terceiro
Muhdo, da extorsão da dívida externa e das guerras intervencio- nistas.

Nâo é a democracia, como regime do povopara o povo, que interessa ao

Grupo dos 7 países mais ricos do mundo, E a quebra de fronteiras que

diÍiculta a expansão dos negocios da General Motors, do City Bank, da
Rhodia e da Fiat. Democracia, para o presidente Bush, é tudo isso que

Íavorece a acumulação do capital privado e, sobretudo, o esplendor do
império dos EUA.

O Evangelho diz que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Para

Jesus, o critério absoluto é a vida humana. Nenhum regime ê suficiente-
mehte bom se não assegura, primeiro, a sobrevivência biológica de seus
habitantes, 0 capita- lismo é otimo para os ricos e para quem nutre,a ilusão

de ficar rico, assim como o apartheidconvém à minoria branca da AÍrica do
Sul. Porém, o cristianismo, ao emergir como católico-religião universal -

suprimiu todas as barreiras entre classes, sexos e povos. E proclamou a

dignidade sagrada de todo ser humano, condenando o branco que discri
mina o negro, o rico que oprime o pobre, o homem que humilha a mulher, o
ambicioso que extermina índios.

Todos que sonham com um mundo diferente precisam pÔr o pás no chão

e a cabeça no lugar. 0 que interessa primeiro não é se na Rússia haverá 10

partidos políticos ou se as crianças de Pequim poderão visitar a Disney'

lândia. a liberdade mmeçacom asatisÍaçãoda necossidade. Pode Íicar mais

livre um mundo que Íica mais pobre ? E como erradicar a pobreza sem

repartir os muitos bens que se acumulam em mãos de poucos ? Para quem

vive num país de 100 milhoes cie pobres, o socia- lismo nâo deve ser uma

nódoa do passado, mas um sonho de Íuturo.

EMPADAS E AZEITONAS

Os decepcionantes e deprimentes resultados do IV CON-
CUT apontam para uma necessidade de mudanças de nossas
mentalidades. Todos nós que vemos no sindicalismo camba-
tivo, e a CUT em particular, um dos sujeitos fundamentais para
aÁ transformações estruturais e políticas da sociedade brasi
leira, devemos parar de pensar o movimento sindical de fora,
apontando ingloriosamente o que estó deveria fazer ou enfren-
tar por si mesmo. É chegada a hora de superamos a lógica cor-
porativa que nos matém na aflição imponente diante dos rumos
do sindicalismo e que de outro lado permite à alguàas lide
ranças e direção sindicais tamanho grau de irresponsabilidade
e de internismo, com tendências à burocratizaçào, à paralisia e
ao isolamento político das organizações sindicais ern relação à
sociedade. Os desafios não são mais exclusivamente do movimento
sindical. São iambém nossos desafios, da sociedade, a serem
enfrentados com ele.

Poderíamos esboçar uma pauta com alguns deste desafios.
Por um lado, no tocante ao.debate sobre concepções e projetos
de sindicalismo, a sociedade precisa dizer o que pellsa e, por
outro, a CUT precisajogar a discussão para fora de si rnesrna e
dar-lhe substância, na formade propostas concretas de 1utas, de
políticas e de alianças. É preciso superar o método da mediação
da correlação de forças intentas, onde predomina a estreiteza,
a inconsequência e a generalidade das proposições, a paralisia
e o hegemonismo, para aquele da conquista da adesão da
sociedade em torno de visões que se apresentam, através do
debate em torno de propostas substantivas. Nesse sentido, o IV
CONCUT não significou nenhuma vitória, seja nurnérica,
orgânica ou política, a rrâo ser para a Força Sindical e seus
aliados.

Devemos debater com o movimento sindicai como romper
com a cultura autoritária e excludente que se aprofunda via
recrudescimento das formas autoritarias da vida política, social
e cultural . Devemos propor à CUT o enfrentamento do poder
e do código privado e quase absolutos que regem as relações de
trabalho e a vida política na cidade e no câmpo. As brechas da
constituição em torno dos delegados represeutautes permitem
que se coloque uma cunha da representação sindical nos locais
de trabalho capaz de conquistar espaços de poder, e deveria ser
assumida como uma prioridade. Esta é uma condição para
ampliação da cidadania dos trabalhadores, a dernocratização
deste país e para a superaçâo das debiiidades orgânicas e
políticas do movimento sindical nas negociações e na disputa
em torno das transformações nos processos de produção e de
trabalho que aprofundam a exclusão e o desernprego.

Além de política salarial que mantenha e eleve o poder de
compra dos assalariados;como lutar pelageração de ernpregos,
retomar o crescimento econômico, cons truir uma sociedade
que incluia os que estão fora do mercarlo de trabalho e de
consumo ? O Contrato Coletivo de Trabalho, sern isso, dirá
respeito a muito poucos.

Queremos enfrentar a ética e a cultura reinantes que pregam
a supremacia do privado sobre o público, dos interesses dos
indivíduos no rnercado sobre os direitos coletivos. Urge
enfrentar o processo áe privatização e o desmonte das políticas
públicas e sociais, mas com propostas que apontem o enfren-
tamento da corrupção, o firn do ernpreguismo e a ampliação e

melhoria da qualidade e eficiência do serviço pirblico. Sem este
conteúdo, a luta pelos salarios e empregos do funcionalismo,
por exemplo, não logrará ter apoio, mas possivelmente uma
oposiçâo ativa ou passiva da sociedade.

Há muito o que fazer, mas a tarefa exige que mais gente as
pense e as enfrente. Senão. corremos o risco de além da
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cena, para pôr as coisas em ordem. No entanto, a miséria atinge a grande
maioria das 525 miihóes de pessoas que vivem na Amêrica Latina e Caribe.
Exeto em Cuba, o único país socia- lista do continente, a pobreza, como
carência de bens imprescindíveis à sobrevivência, é regra, e não exceçã0.
Por cada 1000 crianças nascidas vivas, morrem, no primeiro ano,61 no
Brasil, 53 no México, 85,8 no Peru, e apenas 17 em Cuba, Jamaica, Panamá
e Cuba são os únicos países onde a expectativa de vida dos homens ultra-
passa os 70 anos. A democracia realmente existente no Sul cio mundo é
ótima para encher urnas, e os cofres dos previlegiados, mas não enche
barrigas. No Norte, ela traz bem-estar às custas da opressão do Terceiro
Múndo, da extorsão da dívida externa e das guerras intervencio- nistas.

Não é a democracia, como regime do povopara o povo, que interessa ao
Grupo dos 7 países mais ricos do mundo. E a quebra de Íronteiras que

diÍiculta a expansão dos negocios da General Motors, do City Bank, da
Rhodia e da Fiat. Democracia, para o presidente Bush, é tudo isso que
favorece a acumulação do capital privado e, sobretudo, o esplendor do
império dos EUA.

O Evangelho diz que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Fara
Jesus, o critério absoluto é a vida humana. Nenhum regime é suÍiciente-
mehte bom se não assegura, primeiro, a sobrevivência biológica de seus
habitantes, 0 capita- lismo é otimo para os ricos e para quem nutre.a ilusão
de Íicar rico, assim como o apartheid convém à minoria branca da AÍrica do
Sul. Porém, o cristianismo, ao emergir como católico-religião universal -

suprimiu todas as barreiras entre classes, sexos e povos. E proclamou a
dignidade sagrada de todo ser humano, condenando o branco que discri
mina o negro, o rico que oprime o pobre, o homem que humilha a mulher, o
ambicioso que extermina índios.

Todos que sonham com um mundo diferente precisam pÔr o pés no chão

e a cabeça no lugar. 0 que interessa primeiro não é se na RÚssia haverá 10

partidos políticos ou se as crianças de Pequim poderão visitar a Disney-

lândia. a liberdade começa com a satisÍaçãoda necassidade. Pode Íicar mais

livre um mundo que Íica mais pobre ? E como erradicar a pobreza sem

repartir os muitos bens que se acumulam em mãos de poucos ? Para quem

vive num país de '100 milhoes de pobres, o socia- lismo não deve ser uma

nôdoa do passado, mas um sonho de Íuturo.

I

Frei Betto ê escritor

Os decepcionantes e deprimentes resultados do tV CON_
CUT apontam para uma necessidade de mudanças de nossas
mentalidades. Todos nós que vemos no sindicalismo camba_
tivo, e a CUT em particular, um dos sujeitos fundamentais para
aÁ transformações estruturais e políticas da sociedade brasi
leira, devemos parar de pensar o movimento sindical de fora,
apontando ingloriosamente o que esté deveria fazer ou enfren_
tar por si mesmo. É chegada a hora de superamos a lógica cor_
porativa que nos matém na aflição imponente diante dos rumos
do sindicalismo e que de outro lado permite à algurhas lide
ranças e direção sindicais tamanho grau de irresponsabilidade
e de internismo, com tendências à burocratização, à paralisia e
ao isolamento político das organizações sindicais ern relação à
sociedade. Os desafios não são mais exclusivamente do movimento
sindical. São iambém nossos desafios, da sociedade, a serem
enfrentados com ele.

Poderíamos esboçar uma pauta com alguns deste desafios.
Por um lado, no tocante ao.debate sobre concepções e projetos
de sindicalisino, a sociedade precisa dizer o que pensa e, por
outro, a CUT precisajogar a discussão para fora de si mesrnâ e
dar-lhe substância, na formade propostas concretas de lutas, de
políticas ede alianças. É preciso superar o método da mediação
da correlação de forças internas, onde predomina a estreiteza,
a inconsequência e a generalidade das proposições, a paralisia
e o hegemonismo, para aquele da conquista da adesão da
sociedade em torno de visões que se apresentam, através do
debate em torno de propostas substantivas. Nesse sentido, o IV
CONCUT não significou nenhuma vitória, seja numérica,
orgânica ou política, a não ser para a Força Sinclical e seus
aliados.

Devemos debater com o movimento sindical como romper
com a cultura autoritária e excludente que se aprofunda via
recrudescimento das formas autoritririas da vida política, social
e cultural . Devemos propor à CUT o enfrentarnento do poder
e do código privado e quase absolutos que regem as relaçôes de
trabalho e a vida política na cidade e no câmpo. As brechas da
constituição em torno dos delegados representautes permitem
que se coloque uma cunha da representação sinclical nos locais
de trabalho capaz de conquistar espaços de poder, e deveria ser
assumida como uma prioridade. Esta é uma corrdição para
ampliação da cidadania dos trabalhadores, a democratização
deste país e para a supeiação das debilidades orgânicas e
políticas do movimento sindical nas negociações e na disputa
em torno das transforrnações nos processos de produção e de
trabalho que aprofundam a exclusão e o desernprego.

Além de política salarial que mantenha e eleve o poder de
comprados assalariados;como lutar pela geração de empregos,
retomar o crescimento econômico, cons truir uma sociedade
que incluia os que estão fora do rnercarlo de trabalho e de
consumo ? O Contrato Coletivo de Trabalho, sern isso, dirá
respeito a muito poucos.

Queremos enfrentar a ética e a cultura reinantes que pregam
a supremacia do privado sobre o público, dos interesses dos
indivíduos no rnercado sobre os direitos coletivos. Urge
enfrentar o processo áe privatização e o desmonte das políticas
públicas e sociais, mas com propostas que apontem o enfren-
tamento da corrupção, o' firn do ernpreguismo e a ampliação e
melhoria daqualidade e eficiência do serviço público. Sem este
conteúdo, a luta pelos salários e empregos do funcionalismo,
por exemplo, não logrará ter apoio, mas possivetrmente uma
oposiçâo ativa ou passiva da sociedade.

Há muito o que fazer, mas a tarefa exige que mais gente as
pense e as enfrente. Senão, corremos o risco de, além da
azeitona, entregarlnos tambérn nossa empada para os outros.

kandro Lamas Yalarelli
ássessor da FASE - NACIONAL
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TV ROMARIA DO TRABALHADOR

A Diocese de Nova Iguaçu participou da IV
Romaria do Trabalhador com 50 ônibus organi-
zados nos diversos regionais da diocese. José Miguel,
liberado da PO em Nova Iguaçu, disse que o inte-
resse pela Romaria foi muito grande e cresceu nos

últimos dias da romaria. O pessoal que participou
da romaria está muito animado e no dia 29 de

setembro fizeram um encontro para avaliar a mesr.na

e ver como tocar pra frente a PO, aproveitando o
ânimo que a romaria trouxe.

ROMARIA DA TERRA. SC

Aproximadamente 45 mil pessoas participaram
da Romaria daTerra, em Otac'ilio Costa - SC. Além
da tradicional caminhada houve apresentaçÕes tea-

trais, depoimentos de trabalhadores, show popular

e uma celebração de encerramento.

TEXTEIS DE BLUMENAU

No dia 15 de agosto, aconteceu a eleição para a
escolha da nova diretoria do Sindicato dos Têxteis
de Blumenau - SC, que conta com mais de 60 mil
trabalhadores na base. Estavam inscritos para votar
27.869 trabalhadores,24.067 votaram. A chapa 1

ganhou aeleição com I 8.309 votos. A companheira
Iracema Gayo, que é da PO, é a 1ê secretária.

CEB's
As CEB's da Arquidiocese de Porto Alegre

estarão promovendo , nos dias 26 e27 do corrente
mês, o 15e Encontro Arquidiocesano que tem como
tema : Evangelizaçào das Cr,lturas Oprimidas e

Munclo do Trabalho.

ROMARIA
A diocese de Duque de Caxias e São João de

Meriti - RJ, estárealizando aRomariaDiocesana ao
Pilar, no dia 12 deste mês. O lema da romaria é

COM MARIA TRABALHADORA, NO DE-
SAIIIO DE EVANGELIZAR.

SINDIC ALISTAS DEMTTIDOS

De 1948 a 1991, foram demitidos 31 dirigentes.
sindicais do Sindicato dos Metalúrgicos de Limeira
- SP, apesar da estabilidade no emprego a que todo
sindicalista tem direito. Pedimos aos leitores do BN
que enviem telegramas ou cartas em solidariedade
aos companheiros de Limeira.
O endereço é :

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDUSTRIAS, MECÂMCAS MATERIAL BLfr,.
TRICO E OURIVES DE LIMEIRA E REGIÃO

O DESAFIO DB PENSAR I\O TUTURO

Agradeço o convite para escrever um artigo em ocasião dos 15 anos
da POno Brasi. Mas prefiroresponder comuma cartaaberta, pois é mais
simples, menos pretenciosa e mais pessoal.

Qual a contribuição da PO no movimento dos trabalhadores ? Quando,
em lq de maio de 1980, após a missa em praçâ pública aqui em
Contagem (MG), propus aos companheiros da oposição metalúrgica de
Betim de formarmos a Pastoral Operária - a maioria deles não eram
católica - e eles toparam, percebi que PO era fundamentalmente um
"espírito". E a contribuição maior e fundamental que a PO deu ao
movimento nos seus primeiros dez anos de existência, foi o de ter sido
um "espírito " no meio de outros que participavam clas lutas e construiam
os instrumentos políticos da classe trabalhadora. Um espírito que
motivava e alimentava mi- lhares de trabalhadores, um espírito que
contribuia para uma mi- litância unitária e democrática, um espírito que
questionava valores, coerência, dedicação e transparência.

Quais os desfios atuais para a Pastoral Operária?
Há alguns anos a situação política, econômica, social e cultural, vem

mudando significativamente. Isso exige mudanças na PO, e eu percebo
que tais mudanças não estão acontecendo na altura dos desafios. Houve
uma mudança importante, na retomada do trabalho e organização de
base. Mas o desafio nãoé somente "interno" e simde presençâ marcante
nos movimentos populares, sindicais e partidários dos trabalhadores.

Entendo que esta carta ê uma maneira de participar de uma retlexão
e não uma afirmação de verdades. Nesse sentido estou procuranilo dar
minha contribuição.

Em primeiro lugar acredito que a PO deveria priorizar uma ret-lexão
coletiva para analisar os desafios que o movimento dos trabalhadores
coloca para todos e encontrar seu papel para os anos 90.

Militando atualmente dentro da CUT, na Íbrmação sindical, perceb<t
que existe uma crise profunda no movimento: crise de valores, de ética,
de relação entre direção (vanguarda) e base, de ob-jetivos e de concepção
do movimento sindical. A progressividade desse elenco de crises tem
uma lógica: não se pode pretencler construir uma concepção sinclical
objetiva, que responda aos desafios que a classe trabalhadora tem à tien-
te , se a luta pelo pocler dos dirigentes e a luta pela hegemonia <los grupos
políticos organizados está acima de tudo, pisando em cima de valores
como democracia, transparência, ética, etc.

A PO pode ter um papel importantíssimo nesta fase de construçáo dos
instrumentos políticos da classe trabalhadora. Em primeiro lugar
deveria ter coragem de repensar sua visâo e sua prática sobre os valores
em que acreditamos: a valorização de cada ser humano, de cada
trabalhador; o respeito e a valorização da cultura de cada indivíduo e dos
grupos sociais; as relações humanas, interpessoais; a aÍ'etividade, a

sexualidade, a relação homem-mulher e a familia;o poder como serviço
ou como projeção pessoal ou de grupo; a sociedade como uma estrutura
pluralista democrática, a partir da base, da sociedade civil, até as

estrutura§ estatais, etc.

Acreditamos e lutamos por uma revolução profunda, cultural:, moral,
dos indivíduos e das sociedades, juntos com muitos companheiros de
diferentes matizes ideológicas.

A PO pode e deve contribuir nessa caminhada. Para fàzer isso não
pode ser instrumentaluarla para apiar qssa ou aquela parte do movimento,
essa ou aquela tendência. Deve sim, privilegiar a reflexão, a formação,
procurando integrar ao máximo os que estão engajados tanto na vida
partidária, como sindical enos movimentos populares, e não privilegiar
os "agentes de pastoral"

Concluo esperando que esta ocasião dos 15 anos de presença da PO,
propicie um encontro amplo, desarmado, vivo, para avaliar a cami-
nhada, pensar o futuro.
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A Diocese de Nova Iguaçu parricipou da IV
Romaria do Trabalhador com 50 ônibus organi-
zados nos diversos regionais da diocese. José Miguel,
liberado da PO em Nova Iguaçu, disse que o inte-
resse pela Romaria foi muito grande e cresceu nos
últimos dias da romaria. O pessoal que participou
da romaria está muito animado e no dia 29 de
setembro fizeram um encontro para avaliar a mestna
e ver como tocar pra frente a PO, aproveitando o
ânimo que a romaria trouxe.

ROMARIA DA TERRA - SC
Aproximadamente 45 mil pessoas participaram

da Romaria da Terra, em Otac'ilio Costa - SC. Além
da tradicional caminhada houve apresentaçÕes tea-
trais, depoimentos de trabalhadores, show popular
e uma celebração de encerramento.

TEXTEIS DE BLUMENAU

No dia 15 de agosto, aconteceu a eleição para a
escolha da nova diretoria do Sindicato dos Têxteis
de Blumenau - SC, que conta com mais de 60 mil
trabalhadores nabase. Estavam inscritos para votar
27.869 trabalhadores,24.06T voraram. A chapa 1

ganhou a eleição com I 8.309 votos. A companheira
Iracema Gayo, que é da PO, é a ls secretária.

CEB's
As CEB's da Arquidiocese de porto Alegre

estarão promovendo , nos dias 26 e27 do corrente
mês, o 15e Encontro Arquidiocesano que tem como
tema : Evangelizaçào das Cr,lturas Oprimidas e
Mundo do Trabalho.

ROMARIA
A diocese de Duque de Caxias e São João de

Meriti - RJ, está realizando a Romaria Diocesana ao
Pilar, no dia 12 deste mês. O lema da romaria é
COM MARIA TRABALHADORA, NO DE-
SAFIO DE EVANGELIZAR.

SINDICALISTAS DEMTTIDOS

De 1948 a 1991, foram demitidos 31 dirigentes,
sindicais do Sindicato dos Metalúrgicos de Limeira
- SP, apesar da estabilidade no emprego a que todo
sindicalista tem direito. pedimos aos leitores do BN
que enviem telegramas ou cartas em solidariedade
aos companheiros de Limeira.
O endereço é :

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS, MECÂMCAS MATERIA L BLfr,.
TRICO E OURIVES DE LIMEIRA E REGIÃO
Rua : Tiradentes, 807 - Limeira - Sp
cEP. 13.480

Agradeço o convite para escrever um artigo em ocasião clos 15 anos
da'Po no Brasi. Mas prefiroresponcler comuma cartaaberta, pois é mais
simples, menos pretenciosa e mais pessoal.
Qual a contribuição da PO no movimento dos trabalhaclores ? euanclo,

em le de maio de i980, após a missa em praça pública aqui em
Contagem (MG), propus aos companheiros da oposição metalúrgica cle
Betim de formarmos a Pastoral operária - a maioria deles não eram
católica - e eles toparam, percebi que po era funclamentalmente um
"espírito". E a contribuição maior e funclamental que a po cleu ao
movimento nos seus primeiros dez anos de existência, foi o cle ter siclo
um "espírito" no meiode outros queparticipavamclas lutas econstruiam
os instrumentos políticos da classe trabalhaclora. um espírito que
motivava e alimentava mi- lhares cle trabalhadores, um espírito que
contribuia para uma mi- litância unitária e democrática, um espírito que
questionava valores, coerência, de<licação e transparência.

Quais os desfios atuais para a pastoral Operária?
Há alguns anos a situação política, econômica, social e cultural, vem

mudando significativamente. Isso exige muclanças na pO, e eu percebo
que tais mudanças não estão acontecenclo na altura clos clesafios. Houve
uma mudança importante, na retomacla do trabalho e organização de
base. Mas odesafio não é somente "interno" e simcle presença marcante
nos movimentos populares, sindicais e partidários dos trabalhaclores.

Entendo que esta carta é uma maneira de participar cle uma ref-lexão
e não uma afiqmação de verdades. Nesse senticlo estou prôcuran<Io dar
miúa contribuição.

Em primeiro lugar acredito que a po cleveria priorizar uma reflexão
coletiva para analisar os desafios que o movimento dos trabalhadores
coloca para todos e encontrar seu papel para os anos 90.

Militando atualmente dentro da CUT, na Íbrmação sinclical, percebo
que existe uma crise profunda no movimento: crise cle valores, cle ética,
de relação entre direção (vanguarcla) e base, cle objetivos e cle concepção
do movimento sindical. A progressiviclacle clesse elenco de crises tem
uma lógica: não se pode pretencler construir uma concepção sinclical
objetiva, que responda aos desafios que a classe trabalhacloiá tem à fien-
te, se a luta pe 1o pocler dos dirigentes e a luta pela hegemonia dos grupos
políticos organizados está acirna de tuclo, pisanclo em cima cle valores
como democracia, transparência, ética, etc.

A Po pode ter um papel importantíssimo nesta làse cle construcão clos
instrumentos políticos da ilasse trabalhadorá. Em primeiro lugar
deveria ter coragem de repensar sua visâo e sua prática sobre os valores
em que acreditamos: a valorização de cada ser humano, cle cacla
trabalhador; o respeito e a valorização da cultura de cacla inclivíduo e clos
grupos sociais; as relações humanas, interpessoais; a aÍbtiviclarie, a
sexualidade , a relação homem-mulher e a família; o pocler como serviço
ou como projeção pe ssoal ou de grupo; a socieclacle como uma estrutura
pluralista democrática, a partir cla base, da socieclacle civil, até as
estruturas estatais, etc.

Acreditamos e lutamos por uma revolução profuncla, culturall moral,
dos individuos e das sociedades, juntos com muitos companheiros cle
diferentes matizes ideológicas.

A Po pode e deve contribuir nessa caminhada. para tazer isso não
pode ser urstrumentalizada para apoiar essa ou aquela paÍe clo movimento,
essa ou aquela tendência. Deve sim, privilegiar a reflexão, a formaçâo,
procurando integrar ao máximo os quo estão engajaclos tanto na vicla
partidária, como sindical e nos movimentos populares, e não privilegiar
os "agentes de pastoral"

Concluo esperando que estâ ocasião dos 15 anos de presença da pO,
propicie um encontro amplo, desarmado, vivo, para avaliar a cami-
nhada, pensar o futuro.

Um grande abraço para vocês e para toclos os companheiros cle luta e
de fé.

ADRIANO SANDRI
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"São dez horas da noite. A

nossa. port? batem palmas. Fui
atender. No portãa estava uffia
mãe cam seu filho. Tinha uns se-
te meses. Mesma idade de nossa
filha: - "Moça, a senhora não
poderia arrumar alguma coísa pra
comer? Minha fílha está desde às
3 horas da tarde sem colocar na-
da na boca. Corri dentra de casa,
preparei uma mamadeíra e a dei i§

criança. Ela sugou corn avidez
e rapidez toda a mamadeíra."

No jornal veio a manchete: A
morte Anunciada de um Meni-
no. Leio a matéría. Um garato
de 15 anos, chamado Severino,
estava marcado para morrer des.
de o dia 13 de outubro quando
deu uma entrevista ao Jornal do
Brasil. Ele estava drogado e po
sou com seu único 'brinquedo',
uma pistola de verdade (Bereta,
calíbre 22). Não se incomodou
de posar para a foto, exibindo a
arma, seu rosto de desespera e
seu melhor amigo: Podrão, um
vira-latas, preto e suio, que ele
gostava de abraçar e acariciar.
Severino era filho de uma famí
lia de nordestinos gue veio para
o Rio a procura de melhores dias"
Mas, aos dez anas ganhou o mun-
do e entrou na marginalidade.
Vivia numa favela oróxima a resi-

tra lado.
Não se sabe se foi um tiro-

teia, nem se foi execução sumá-
ria. ü fats é que sábada, ctia 25
de novembra, §eu corpo foi en-
cantrada num valão, cravejado
de balas. Severino, vaic fazei par-
te da lista das centenas de crian-
ças assasslnadas anualmente na
Baixada Fluminense.
(JB, 29/t t /90j.

PABABÊNS JESU§ CRISTO,
}.IGJE É í{ATAI-!

Esta frase não soa bern. O Natal é
celebração da vida, mas durante to-
do o ano estamos eonvivendo com a
morte. Desejar "Parabéns" significa
aníversário do nascimento dàquele
que lutou contra â morte. O povo
pobre, os trabalhadores, estão sendo
rnortos aos montes? Cada dia que
passa, a vida do povo brasileiro fica
mais dif ícil. O que se pode faser conn
um salárío rnínimo de 8.839 cruzei-
ros? Caminha-se para a morte.

Estava certo o profeta Jeremias
quando disse: "Ouviu-se uma voz em
Ramá, choro e grande lamentação.
Raque! chora seus filhos e nâo quer
consolaçâo, porque eles não exis-
tern mais" (Jer. 31,15). Raquel é o
povo brasileiro. oais e mães de fa-

pior país do rnundo, dizem alguns,
porque aqui há uma classe dominan-
te que vive descaradamente da morte
do povo, da miséria, da corrupção
e do entreguismo.

Apesar disso, quando chega o Na-
tal tudo se transforma em festa. E
eu fico a pensar: "Meu Deus, porque
todo mundo não é Íeliz? Por que a
alegria que mostram nas lojas, vi-
trines e Tvs nâo é repartida entre to-
dos? Por que Raquel vive chorando?

Domingo fui a missa em minha
cornunidade. Lá celebramos a cheqa_
da do tempo do Natal (AOvenio)
acendendo uma vela colocada sobre
un'la mesa. O fogo da vela veio refor_
çar e claridade da igreja. À tarde,
na- re-u-nião do Grupo de Base da pO,

99ü Manoel, um ladrilheiro, faloui" - Na missa, hoje, acendemos uma
vela na espera do Natal. SurEiu as-
sim, a esperança do fogo. O folo que
vaí esquentar eÍazer a transformação
de nossa vida, da sociedade. Nossa
eormunidade e nosso Grupo não po-
dem morrer porque são eles que vão
transformar esse Brasil podre, vio-
lento,^cheio de exploração e opres-
sao. -() governo pode dizer que a
transformação é a modernidade, mas
não, é a nossa fé no Cristo e na nos-
sa luta".

t0005 íüN{os NA sí-%
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"São dez horas da noite. A

nossa. port? batem palmas. Fui
atender. No portão estava uma
mãe com seu filho. Tínha uns se-
te meses. Mesma idade de nossa
filha: - "Moça, a senhora nãa
poderia arrumar alguma coisa pra
comer? Minha filha está desde às
3 horas da tarde sem colocar na-
da na boca. CarrÍ dentro de casa,
preparei uma mamadeira e a dei à
criança. Ela sugou com avídez
e rapidez toda a mamadeira."

No jornal veja a manchete: A
morte Anunciada de um Mení-
no. Leia a matéria. Um garoto
de 15 anos, chamado Severíno,
estava marcado para morrer des-
de o dia 13 de outubro quanda
deu uma entrevista ao Jornal do
Brasil. Ele estava drogado e po
sou com seu único 'brinquedo',
uma pistola de verdade (Bereta,
calibre 22). Não se incomodou
de posar para a foto, exíbindo a
arma, seu rosto de desespero e
seu melhor amigo: Podrão, um
vira-latas, preto e sujo, que ele
gostava de abraçar e acariciar.
Severino era filho de uma famí-
lia de nordestinos que veio para
o Rio a procura de melhores dias.
Mas, aos dez anos ganhou o mun-
do e entrou na marginalidade.
Vivia numa favela próxima a resi-
dência de seus pais. No entanto,
fazia três anos que os Pais não o
viam. É que ele estava numa fave'
la que era rival da favela de seus
país. Não podia passar Para o ou'

tro lado.
Não se sabe se foi um tiro-

teio, nem se foi execução sumá-
ria. A fatu é gue sábado, dia 25
de novembro, §eu corpo foi en-
contrado nurn valão, cravejado
de balas. Severínç, vaía fazei par-
te da lista das centenas de crian-
ças assassinadas anuatmente na
Baixada Fluminense.
{JB, 29/t t /9q.

PARABÉNS JESUS CRISTO,
I.IOJE É NATAI.!

Esta frase não soa bem. O l\atal é
celebração da vida, mas durante to-
do o ano estamos convivendo com a
morte. Desejar "Parabéns" significa
aniversário do nascimento daquele
que lutou contra a morte. O povo
pobre, os trabalhadores, estão sendo
rnortos aos montes? Cada dia que
passa, a vida do povo brasileiro fica
mais dif ícil. O que se pode faser com
um salário rnínimo de 8.839 cruzei-
ros? Caminha-se para a morte.

Estava certo o profeta Jeremias
quando disse: "Ouviu-se uma voz em
Ramá, choro e grande lamentação.
Raquel chorâ seus filhos e nâo quer
consolação, porque eles não exis-
tem mais" (Jer. 31,15). Raquel é o
povo brasileiro, pais e mães de fa-
mília, trabalhadores e trabalhadoras
que choram a morte de seus filhos;
vítimas da fome, da violência, da
falta de higiene, de rnoradia, pcr
doenças e epidemias. O Brasíi á o

pior país do mundo, dizem alguns,
porque aqui há uma classe dominan-
te que vive de.scaradamente da morte
do povo, da miséría, da corrupção
e do entreguismo.

Apesar disso, quando chega o Na-
tal tudo se transforma em festa. E
eu f ico a pensar: "Meu Deus, porque
todo mundo não é teliz? Por que a
alegria que mostram nas lojas, v-i-
trines e Tvs nâo é repartida entre to-
dos? Por que Raquel vive chorando?

Domíngo fui a missa em minha
comunídade. Lá celebramos a cheoa-
da do tempo do Natal (AOvenío)
acendendo uma vela colocada sobre
uma mesa. O fogo da vela veio refor-
Çar a claridade da igreja. A tarde,
na-re_u-nião do Grupo de Base da pO,

!9ü Manoel, um ladrilheiro, faloui" - Na missa, hoje, acendemos uma
vela na espera do Natal. Surgiu as-
sim, a esperança do fogo. O folo que
vai esquentar e tazer a transformação
de nossa vida, da sociedade. Nossa
Comunidade e nosso Grupo não po-
dern rnorrer porque sâo eles que vão
transformar esse Brasil podre, vio-
lento,-cheio de exploração e opres-
sao. -U governo pode dizer que a
transformação é a modernidade, mas
não, é a nossa fé no Cristo e na nos-
sa luta".

PERSPECTIVAS PARA 1991e.
NA PÂGINA 03
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O IBGE divulgou, em 13 de no-
vembro, o resultado de pesquisa
comprovando que a inf lação in-
teressa à elite brasileira. Ela favorece
a concentração da renda nacional em
mãos de poucos e deteriora mais es
salários do que a recessão. Para os
que mandam no Brasil, é vantajoso
oferecer vidas humanas em holo-
causto ao deus Dinheiro. Mas quan-
do 10% da população acumulam ri-
queza equivalente ao que ganham os
outros 9Oo/o, é sinal evidente de que
há uma completa e perversa inversão
de valores.

Todo ser humano deveria ter vida
digna. Dito assim, parece que todos
estão de acordo, inclusive os respon-
sáveis pela política econômica. No
entanto, os salários continuam ar-
rochados e trabalho mal pago signi-
fica carência alimentar, ausência de
escolaridade, privação de saúde, es-
tímulo à contravenção e â economia
submersa. No Brasil, 60% dos traba-
lhadores ganham no máximo 2 salá-
rios-mínimos por mês. Comparado
ao câmbio oficial do dólar em 12
de novembro, o salário-mínimo brasi-
leiro equivalia a71dólares, para uma
jornada de 44 horas semanais. Para
uma jornada de 48 horas semanais,
a Colômbia paga por mês 85 dÓla-
res; Honduras, 100; Paraguai, 148;
e Portugal, 2O5.Para uma jornada de
40 horas semanais, o México Paga
84 dólares por mês; a Venezuela,
90; Senegal e Cuba, 100; Suriname,
2OO; ltália, 600; e Estados Unídos,
668. No entanto, o Brasil se gaba

se der a 84. economia do mundo!
O que há de errado? Em junho, o

presidente da República reuníu um
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nr,]oo de .!ornalistas para anunciar
que, em agosto, a inflação seria de,
no máximo, 3Yo" Previsão baseada
numa espécie de fé. Os fatos de-
monstram que, agora, ela ameaça
beirar os 15%. Ora, não se pode tra-
tar a pol ítica com categorias reli-
giosas. Já basta o fracassado "mila-
gre brasileiro" dos anos 70. Todas as
maternáticas dos economistas do Go-
verno serão tragadas pelo buraco
negro do ridículo - como o foram
os planos Cruzado, Bresser e Verão

- se continLlarem a insistir em do-
mar o dragão arrancando-lhe os
dentes. Monetarismo não funciona
em país de estruturas arcaicas, dis-
tantes da modernidade. Pode-se fe-
char bons acordos com os credores,
confiscar de novo a poupanÇa, rno-
dificar quantas vezes quiser os cri-
térios pare n"redir'a inflação. En-
quanto não houver refcrrna agráriê,
investimento maciÇo na educação e
na saúde, e reciuÇão dos lucros dos
bancos e dos empresários em fâvor
de um maíor poder aquisitivo da po-

pulaçao, através de rnelhores salá-
rios, o Brasil não deixará de regredir
como vem ocorrendo desde 1981.

O Evangelho ensina que não adian-
ta plantar semente boa em terra ruim.
Por trás de equações monetaristas,
há vontades políticas de seres huma-
nos que gostam de viven bem e ter di-
reito â felicidade. A questão de fun-
do, de natureza ética, é que eles não
conseguem romper corn a lógica im-
placável do mercado, como se a saú-
de das finanças de 1Oo/, da população
fosse mais importante do que a so-
brevivência biológica e espiritual de
toda a nação. Contudo, mostram-se
crédulos, como se a derrota da in-
flação dependesse de algum mila-
gre. A acreditar no que dizem, não
sabern distinguir economia de teo-
logia ou são incompetentes. Ou,
Õ que é rnais grave, cúmplices da
rnaioria que fatura com a inflação.

Frei Betto

Penso que o nosso desafio é cada vez
maior na sentído de ligarmas fé corn vi'
da; vida esta que nos está sendo tirada
pelas péssimas condições de trabalho.

\/eja rambém, a necessidade de traba-
!Í"tar melhar em coniunta o tema de três
carnpanhas: Mulher (1990), Mundo do
Trabalho {1991) e Juventude (1992),
para lhes dar dimensão de realidades mar'
ginalizadas".

(Ltrlmar Correia Pereira. Comerciária,
rmilitante da JOC - Juventude Operária
Católica - no Rio de Janeiro).

"A escolha do tema "Fraternídade e

Trabalho" para a CF'91 , oferece a opor'
tunidade de confrontar nossa vocação

hurnana e cristã üam uma das dintensões
mais fundameritaís e marcantes da vida.

De Deus recebemos o dom e o dever do
trabalho. Em seu peso e dificuldade ex-

perimentamos a marca inicial do pecado,
marca que se alastrou e aprofundau na

organização social do trabalha, causando
exploraçãa da pessoa, miséria e a desuma'
nização do trabalho.

A Auaresma de 1991 aqresenta. as'

sim, aos cristãos, às comunidades ecle-

srars e a toda sociedade, um amplo cam'
po de conversão e mudanca. Conver§o
na vida de cada um e mudanÇa nas estru'
turas sociais. Na vída pessoal o apelo é
assumir o trabalho como instrumento de
crescímento pessoal e de serviço ao bem
comurn de tada a pavo, Nas estruturas so-

ciais a inperativo á que se coloquem a

serviça da trabalho e não do capital. A
{ampanha da Fraternidade quer ser um
rntpirn mrc aitrde nessa conver§o e mu-

"A Mando do Trabalho é um tema de-

cisivo e imteressante. A lgreia Católíca
tern defendido nas Carnpanhas da Frater'
nidade a temática relacianada a opçãa
preferencial pelos pobres; em 88, sobre a
negro; em 9Ú, sobre a rnulher; e em 9'l ,
sabre as questões do Trabalho. Esse é,

sem dúvida, o caffiPo mais exPlorado e

miserável. l-iaie, há uma certa crise nesse

campo? em conseqüêncía da implosão da
socialisma. 0 Munda da trabalho precisa
descobrir palavras chaves, redescobrir va'
lores etc. A crise é momentânea. Espero
que a Campanha de 9l nos aiude a rein'
ventar a tradição do trabalhisma, do'so'
cialismo no país.

{Rtôens Cesan Fernandes, Antropáloge e

Secretário Executivo do ISER - lftstitu&
de Estudos da Heligião).

"A Campanha virá num mamenta mui-
to delicado para os trabalhadores, pois
em 9l está prevista uma recessão mais
forte que a de 81, que fai duríssirna. Es-

sa Campanha vai seruir para chamar a
atenÇão das autaridades e empresários na-
ra as condições subhumanas em que vi-
vem as diversas categorias de trabalha-
dores no sentido de apontar soluções pa-
ra esse grave prablema social. Pode tra-
zer novôs propostas à relação Capital X
Trabalho".
(Higberto Guiba Della Bella. Vice-Presi-
dente do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Bernards do Campo {SF} e Fresiden-
te do Dryartamento Nacional dos Me-
talúrgicos da eUT).

"Camo mÍlitante de um mavimento
de jovens operários e cristãos, veio que
uma Campanha carn a intensidade de um



O IBGE divulgou, em '13 de no-
vembro, o resultado de pesquisa
comprovando que a inf lação in-
teressa à elíte brasileira. Ela favorece
a concentração da renda nacional em
mãos de poucos e deteriora mais es
salários do que a recessâo. Para os
que manciam no Brasil, é vantajoso
oferecer vidas humanas em holo-
causto ao deus Dinheiro. Mas quan-
do 10% da população acumulam ri-
queza equivalente ao que ganham os
outros 9Oo/o, é sinal evidente de que
há uma completa e perversa inversâo
de valores.

Todo ser humano deveria ter vida
digna. Dito assim, parece que todos
estão de acordo, inclusive os respon-
sáveis pela política econômica. No
entanto, os salários continuam ar-
rochados e trabalho mal pago signi-
fica carência alimentar, ausência de
escolaridade, privação de saúde, es-
tímulo à contravenção e â economia
submersa. No Brasil, 60% dos traba-
lhadores ganham no máximo 2 salá-
rios-mínimos por nrês. Comparado
ao câmbio oficial do dólar em 12
de novembro, o salário-mínimo brasi-
leiro equivalia a71dólares, para uma
jornada de 44 horas semanais. Para
uma jornada de 48 [oras semanais,
a Colômbia paga por mês 85 dÓla-
res; Honduras, 100; Paraguai, 148;
e Portugal, 2O5.Para uma jornada de
40 horas semanais, o México Paga
84 dólares por mês; a Venezuela,
90; Senegal e Cuba, 100; Suriname,
200; ltália, 600; e Estados Unidos,
668: No entanto, o Brasil se gaba

se der a 8a. economia do mundo!
O que há de errado? Em junho, o

presidente da República reuniu um

grupo de jornalistas para anunciar
que, em aEosto, a inflacão seria de,
no máximo, 3%" Previsão baseada
numa espécie de fé. 0s fatos de-
monstrarn que, agora, ela âmeaÇa
beirar os 15%. Ora, não se pode tra-
tar a pol ítica csm categorias reli-
giosas. Já basta o fracassado "mila-
gre brasileíro" dos anos 70. Todas as
matemáticâs dos economistas do Go-
verno serão tragadas pelo buraco
negro do ridículo - como o foram
os planos Cruzado, Bresser e Verão

- se continuarem a insistir ern do-
mar o dragão arrancando-lhe os
dentes. Monetarismo não funciona
em país de estruturas arcaicas, dis-
tantes da n'lodernidade" Pode-se fe-
char bons acordos com os credores,
confÍscar de novo a poupanÇâ, mo-
diflcar quôntas vezes quiser os cri-
térios parôà rnedir a inf lação. En-
quanto nãl: hi:uver reforma agrária,
investirnento rnaciço na educação e
na saúde, e reciução dos lucros das
bancos e dos empresários em favor
de um maíor poder aquisitivo da po-

"O Mundo do Trabalho é um tema de-

cisívo e ímteressante" A lgrela Católiaa
tem defendido nas Campanhas da Frater'
nidade a temática relacionada a opção
preferencial pelos pobres; ern 88, sobre s
negro; em 9Ü, sabre a r*ulher; e em 9'l ,
sabre as questões do Trabalho" Esse é,

sem dúvida, o cam7o mais exPlorado e

miserável. ffoie, há uma certa crise nesse

campo! em canseqüência da implosão da
socialisma. O Mundo da trabalho preeisa

descobrir palattras chaves, redescobrir va-

lores etc. A trise é momentânea. Espero
que a Campanha de 9Í nos aiude a rein'
ventar a tradição do trabalhisma, da so'
cÍalisme na país.
(RÉens Cesan Fernandes, Antropóâogo e

Secretário Executivo do ISEH * Nnstituâo
de Estr,^ldos da Religião).

"A Campanha virii num momento mui-
to delicado para as trabalhadores, pois
em 9l está prevista uma recessão rnais
forte que a de 8l , que fai duríssíma" Es-
sa Campanha vai servir para chamar a
atenção das autaridâdes e emprexírios pa-
ra as condicões subhumanas em gue vi-
vem as diverns categorias de trabalha-
dores na sentido de apontar soÍuções pa-
ra esse grave prablerna social. Pocie tra-
zer novas prspostas à relação Capital X
Trabalho".
(Higberto Guiba Della Bella. Viee-Fresi-
dente do Sindicato dos Metalúrgieos de
São Bernardo do Campo (SF) e Fresiden-
te do Departamento Nacional dos Me-
talúrgicos da üUT).

"Camo rnilitante de um moviífientü
de jovens aperárias e cristãos, veio Eae
uma Campanha corn a intensidade de urn
tema como €§te - "Mundo du Trabalho"
*, deve permitír a canhecimento da rea'
lidade que vivemos çomo classe operária;
questionanda-nas sobre como estamo§
atuanda € transfarmando esta rea!idade.

pulaçao, através de melhores salá-

rios, o Brasil não deixará de regredir
como vem ocorrendo desde 1981.

O Evangelho ensina que não adian-
ta plantar semente boa em terra ruim.
Por trás de equações monetaristas,
há vontades políticas de seres huma-
nos que gostam de viven bem e ter di-
reito a' felicidade. A questão de fun-
do, de natureza ética, é que eles nâo
conseguem romper com a lógica im-
placável do mercado, como se a saú-
de das finanças de 10% da população
fosse rnais importante do que a so-
brevivência bíológica e espiritual de
toda a nação. Contudo, mostram-se
crédulos, como se a derrota da in-
flação dependesse de algum mila-
gre. A acreditar no que dizem, não
sabem distinguir economia de teo-
logia ôu são incompetentes. Ou,
ü que é mais grave, cúmplices da
rnaiCIria que fatura com a inflação.

Frei Betto

Fensa que o nosso desafia é cada vez
maior no sentido de ligarmos fé cam vi'
da; vida €sta que nos está sendo tirada
pelas péssimas candições de trabalho.

Vejo tambént, a necessidade de traba-
lhar rnelhar ern conjunta o tema de três
campanhas: Mulher (1990), Mundo do
Trabalho (1991) e Juventude (1992),
para lhes dar dimensão de realidades mar'
ginalizadas".

iâ-trcimar Correia Pereira. Comerciária,
militante da JOC - Juventude Operária
Católica - no Rio de Janeiro).

"A escolha da tema "Fraternídade e

Trabalho" para a CF'91 , oferece a opor'
tunidade cle confrontar nossô voeação

hurnana e eristã eom uma das dirnensões
mais funalamer':tais e marcantes da vida.

üe Deus recebemos a dom e o dever do
trabalho. Em seu peso e díficuldade ex'
perimentamos a marca inicial da pecado,
ftlarí:â que se alastrou e aprofundtlu na

arganização social da trabalha, causando
exploraçãa da pessoa, miséria e a desuma'
nização do trabalho.

A Auaresma de l99l aqresenta, as-

sirn, aos cristãos, às comunidades ecle'
siais e a toda sociedade, um amplo cam'
po de canversão e mudança, Conversão
na vida de cada um e mudança nas estru'
turas sociais. Na vida pessoal o apelo é
assumir o trabalho como instrumenta de
arescimento pessoal e de serviça ao bem
caffurn de tada a povo, Nas estruturas so-

ciais o imperativa á que se catoquem a

seruiço dct trabalho e n§s do capital. A
Campanha da Fraternidade quer ser um
roteiro gue aiude nessa conversão e mu'
dança."

{Dom Gelso Oueiroz, Bispo Auxiliar de

São Paulo e §ecreüírio Geral da CNBB)'
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igsr: nrlo srnÍ ilffrr nlcnr
1990 - O OUE ACONTECEU ...

1990 foi um ano histórico, de
mu itas mudanças e transforrÍrações
tanto no plano interno como a ní-
vel nacional. O desmoronamento d<:
bloco do leste, do império soviético
e do "modelo socialista" - e a der-
rota dos sandinistas - aprofundou *
crise de definição ideológica e dos
objetivos e perspectivas para todos os
que se reclamam socialistas. Parece
que o iiberalismo e o capitaiisrno üs-
tão triunfando. Ao mesrno tempo
abre-se urna nova. era de distensão e

de paz; os orçamentos militares es-
tão diminuindo.

No país, a grande novidade foi *
novo presidente. A sua posse e a§

eleições para governador e membros
do Congresso Nacional criaram muita
espera e espectativas. C povo, cân
sado de ser enganado, queria algc no-
vo: gostou das promessas e do estíl*
dinâmico e rnoderno do jovem pr*-
sÍdente. A oposição - os que vüte
ram no Lula - ficamos perplexos,
desorientados e as vezes desanin:a
dos.

No entanto, os resultados não es-

tão alcançando o brilho das promc;-
sas. A inflaçâo continua a cclnviver
com os sa!ários arrochados, reces-
são, desemprego, miséria e violâr:-
cia crescentes.

1991 _ O OUE VEM POR AI

1991 está aberto, sem detern:i-
nismo nem fatalidade. O que será? SÔ

Deus sabe, mas podemos fazer alg*-
mas prevísões:

- Não haverá eleições em 1991, c
isso deixa o cenário pol ítico nr* is
tranqüilo. Haverá uma recomposiçã*
das alianças e oposições entre licle-
ranÇas e partidos. Provavelmente 3
grupos surgirão no congresso:a dírci-
ta conservadora; o centro (PMDS"
PSDB), liberal que Íará oposiçã*
moderada; e a esquerda, rnai$ poLltj"
lar, de oposíção clara.

A ealmaria eleitoral pode favore-
*er * e é desejável - urn avanço no
debate e na refíexão sobre democra-
cia e socialisrno, e apontar novas es-
tratégias de transformaçâo, de con-
fror:tç e eonflito e/ou de negociação
e eeordos. C 1Q congresso nacional
d* PT será, certamente, uma bÕa
urpol"tunidade para avançar na defirri-
çãi: das perspectivas e dos objetivos.

* ü possível que a inflação di-
inirlu* *úrfl tantâ recessão, rnas sern
investímentos não haverá crescimen-
i*, e até agora eollor" nâo conseguir.l
o avaí d+s credores e industriais in-
tern*e ionais, aliás nem sequer dos na-
cíonais. Sern contar que o pagamento
ci* *jívieia extêrna, e a partir de se-
ter,i:ro das contas bloqueadas, e da
dívi*e interna críará fortes pressões
iri rlai:i*nárías.

-- i\o campo social, as perspecti-.
vas sâo mais inrprevisíveis. Se a situa-
ç§* e*onômica piorar muito, haverá
urrra crise, Mas não se sabe como se

rv:*nifestará e expressará? ttla CUT, a

*ntr*ria da Ccrrente §indical Clas-
rici:t iP';dcfil e cia Unidade Sindical
ip{*} potie aunrentar ainda mais as

rç*:'*es e lutas internas. As vezes, a
,.rnidade interna da central parêce
::;lr.::-4{a{iil. Será que c 4Q eongresso
n*::i*nai enn tr991 permitírá à CUT
r*i;lzer * sua unidade, e definir suas

f*i"§peâ'livâs e forrnas de ação?

* No eampo da lg-teja, teremos a

r*aiieaçã*, em abril da 234. Assern-
biáia filacíonai dos Bispos que ês-

*,:!h*rá a ciir"eção cla e NBB e as di;'e-
i::-iaes pastoiais da lgreja p*r 4 anos"
rlareee que rrãr: haverá grandes mu-
iJàilÇês internas. Continua a tensâo
*nirs um $etor da igreja rr-rais com-
;:' *n'lissado corn it libertaçãc inte'
q,ai d*s pobres e üutro maís conser-
,;"rJc;-, valari:ando sr:bretr:do a Císei-
:'i,r_]a I a instituição. A CF de 1991
5L'] re * Mundo do Trabalho e a

rj* 1ü92 soL:re os jovens são espaços
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favoráveis para consolidar a opção
evangél ica pelos pobres.

A vinda do papa em outubro para
a 12a. Congresso Eucarístico Nacio-
nal em Natal (RN) acentuará a di-
mensão institucional da lgreia. Se in-
tensifica, também em 1991 a prepa-
ração do Encontro Episcopal Lati-
noamericano de Santo Domingo,
previsto para outubro de 1992, cujas
linhas pastorais marcarão muito a vi-
da e a solidariedade da lgreja até o
final do século.

DESAFIOS...

Neste contexto global, 1991 apre-
§enta para nós, alguns desafios per-
manentes e sempre novos:

- Superar e vender o desânimo,
a descrença e o ceticismo crescentes.
Sustentar e vivificar o que tem de
tãimosia, f idelidade e coragem na
transformação. Sermos fontes de es-
peranÇa e ânimo,

- Contra a tentação de ceder ao
r-riito do "salvador da pátria", enca-
minhar com o povo um imenso tra.
balho de auto-confiança e auto-ca-
pacitação: o povo acreditando no po-
vô, tomando o seu próprio futuro
rras mãos.* Contra os assaltos da moderni-
dade capitalista, nossa única força
é o trabalho na base, puxando a par-
ticípação ea expressão de todos. Mui-
rü temos que avanÇar para inventar
práticas ciemocráticas qué juntem to-
das as forças do povo.

-- O mundo se transforma rapi-
damente" Só muita criatividade, li-
berdade e imaginação nos permitem
perceber o que acontece e descobrir
novas alternativas transformadoras;
novas formas que abrangem todo o
ser humano. Temos que ser criado-
res dum mundo novo, habitado por

EtrsrlElfos .
ÉBRAs,tEtnÁs|
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1990 - O OUE ACONTECEU ...

1990 foi um ano histórico, de
muitas mudanças e transformações
tanto no plano interno como a ní-
vel nacional. O desmoronamento do
bloco do leste, do império soviético
e do "modelo socialista" - e a der-
rota dos sandinistas - aprofundou a

crise de definição ideológica e dos
objetivos e perspectivas para todos os
que se reclamam socialistas. Parece
que o liberalismo e o capitalismo es-

tão triunfando. Ao rnesmo tempo
abre-se uma nova. era de distensão e

de paz; os orÇamentos militares es-

tão diminuindo.
No país, a grande novidade foi c

novo presidente. A sua Posse e a§

eleições para governador e membros
do Congresso Nacional criaram muita
espera e esPectativas. O Povo, can-
sado de ser enganado, queria algo no-
vo: gostou das promessas e do estilo
dinâmico e moderno do jovem Pre-
sidente. A oposição - os que vüte-
ram no Lula - ficamos PerPlexos,
desorientados e as vezes desanima-
dos.

No entanto, os resultados não es-

tâo alcançando o brilho das prome*-
sas. A inflação continua a eonviver
com os salários arrochados, reces-
são, desemprego, miséria e violên-
cia crescentes.

1991 - O OUE VEM POR 4T...

1991 está aberto, sem determi-
nismo nem fatalidacie. O que será? Sô

Deus sabe, mas podemos fazer algr':-

mas previsões:

- Não haverá eleições em 1991, e

isso deixa o cenário Político mais
tranqüilo, Haverá uma recornposlÇê1:)
das alianças e oposiçôes entre lide-
ranças e partidos. Provavelmente 3
grupos surgirão no congresso:a direi-
ia conservàdora; o centro (PMDts'
PSDB), liberal que 'fará oPosiçâa
moderada; e a esquerda, rnais PoPíl-
lar, de oposição clara.

A calmaria eleitoral pode favore-
cer - e é desejável - um avanço no
debate e na neflexão sobre democra-
cia e socialismo, e apontar novas es-
tratégias de transformaçâo, de con-
fronto e conflito e/ou de negociaçâo
e acordos. 0 19 congresso nacional
do PT será, certamente, umâ boa
eportunidade para avançar na defini-
çãc das perspectivas e dos objetivos.

- É possível que a inflação d!-
gninua com tanta recessão, mas sem
investímentos não haverá crescimen-
tü, e âté agora Cuilor nâo conseguiu
o aval dcs cr"eciores e industriais in-
ternacionais, aliás nem sequer dos na-
cionais. Sem contar que o pagamento
da dÍvida externa, e a Partir de se-

ternbro das contas bloqueadas, e da
díviei* interna criará fortes pressões

inf la*ir:nárias.
* hio campo social, as PersPecti-'

vas são mais imprevisíveis. Se a situa-

çãc econôrnica piorar muito, haverá
ui'na crise. Mas não se sabe como se

rnanifestará e expres§ará? Na CUT, a

entracla da Corrente Sindical Clas-
sist* iPüdcffi) e da Unidade Sindical
ifil*) pode aunnentar ainda mais as

:ún**es e lutas internas' As vezes, a

,,lnidade interna da central parece

*;:i+açacia. §erá que o z$Q cangr-essg
naeronal em 1991 Permitirá à CUT
r"efazer a sua unidade, e definir suas

p*rspeeti'ras e forrnas de ação?

'* No can:po da lg-teja, teremos a
reaiizaçã*, em abril da 23a. Assem-
hl*ia Nacíonal dos BisPos que e§-

**iherá a direção cia e NBB e as dire-
trizes pêstc,raís da lgreja por 4 anos'
Parece que não haverá grandes mu-
iÍar-lças internas. Continua a teÍ-lsão
enff€ urn setor da lgreja mais com-
piarnissado com â libertação inte-
grai dos pobres e outro maís conser-
úador, vaiorizando sobretudo a disci-
plina e ç instituição. A CF de 1991
s*'nre s Mundo do Trabalho e a

e,* 1É92 sobre os iovens são esPaços
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favoráveis para consolidar a opção
evangél ica pelos pobres.

A vínda do papa em outubro Para
a 129 Congresso Eucarístico Nacio-
nal em Natal (RN) acentuará a di-
rnensão institucional da lgreja' Se in-
tensifica, também em 1991 a Prepa-
raÇão do Encontro Episcopal Lati-
noamericano de Santo Domingo,
previsto para outubro de 1992, cujas
iinhas pastorais marcarão muito a vi-
da e a solidariedade da lgreja até o
final do século.

DESAFtOS...

Neste contexto global, 1991 aPre-
senta para nós, alguns desafíos per-
manentes e sempre novos:

- Superar e vender o desânimo,
a descrença e o ceticismo crescentes'
Sustentar e vivificar o que tem de
tõimosia, f idelidade e coragem na
transformação. Sermos fontes de es-

perança e ânimo.

- Contra a tentação de ceder ao
mito do "salvador da pátria", enca-
minhar com o Povo um imenso tra'
balho de auto-confiança e auto-ca-
pacitação: o povo acreditando no po-
vü. tomando o seu PróPrio futuro
nas mãos.

- Contra os assaltos da moderni-
dade capitalista, nossa única força
é o trabalho na base, puxando a par-
ticipação e a expressão de todos. Mui-
to temos que avançar p.a inventar
práticas democráticas qué juntem to-
das as forças do povo.

-- O mundo se transforma raPi-
damente" Só muita criatividade, li-
berdade e imaginação nos Permitem
perceber o que acontece e descobrir
novas alternativas transformadoras;
novas formas que abrangem todo o
ser humano. Temos gue ser criado-
res dum mundo novo, habitado por
um homem novo e uma mulher no-
va, sem medo de serem felizes.

Pa Bernardo Lestienne
Rio de Janeiro
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PASTORAL OPE

PO IIÍl NI|RDE§TE:TESTEMUilHÍ| DE ESPERAI{GA

Somos um grupo de trabalhadores
cristãos de váríos estados do Nordes-
te, que desde o início do ano vem se
reunindo periodicamente, em função
da CF-91, que terá como tema o
"Mundo do Trabalho".

Percebendo a importância desle
tema, a Pastoral Operária de vários
regionais do Nordeste, tomou a ini-
ciativa de desenvolver amplo proces-
so de preparação desta Campanha,
com o objetivo de contribuir com
aquilo que nos é específico, para
que o tema seja ábordado pelo con-
junto da igreja de forma ampla, par-
ticipativa e dos mais variados aspec-
tos. Nesse sentido, fomos convi-
dados como trabalhadores cristãos
engajados, a assumir um compro-
misso coletivo de tentar buscar uma
maior articulação entre as pastorais,
rnovimentos e setores da nossa igre-
ja para que esse obietivo seja alcan-
çado.

Ao longo desse período consegui-
mos realizar encontros, cutrsos e se-
minários de estudos, com vários seg-
mentos da igreja. Sem a intenção de

fazer um processo paralelo, mas
respeitando todas as instâncias já
existentes a nível das dioceses e re-
gionais, queremos partilhar a riqueza
desta experiência que estamos viven-
ciando, e que nos faz cada vez maís
acreditar no potencial de solidarie-
dade da classe trabalhadora. Para
nós, a CF-91 iá é uma realidade.

Nossas reuniões são feitas num
bairro da periferia de João Pessoa
(PB), onde somos acolhidos por urna
família operária, que se dedica de
corpo e alma para que as nossas
reuniôes sejam realizadas. A ali-
mentação símples e saborosa, a cha-
ve da escola comunitária, o ennprés-
timo de alguns colchões.e até o espa-
ço de lazer à noite, são tareÍas que

esta família assurne com a profunda
consciência de estar coniribuindo
com um projeto mais amplo.

Estamos, portanto, dando um tes-
temunho de esperança, acreditando
que é possível o envolvimento da
classe trabalhadora nessa Campanha;
e que toda a nossa igreja possa se
comprometer concretamente com a
cami nhada dos trabalhadores.

Na certeza de sqmar todos os es-

lorços para a realização de uma
Campanha Solidária e assumida pelo
conjunto da igreja, desejamos muita
luz, garra e fé a todos do Brasil.

Membros da
P.astoral Operária do Nordeste
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Íl TRABALHÍI E ÍI ]IEGBÍI II
A participação do negro no merca-

do de trabalho hoje, não é, com cer'
teza, algo que possa ser analisado
longe do processo histórico que ele
se encere.

As tribos africanas acostumadas a

um viver grupal, utilizando-se da ca-

.ça, de raízes para curar szus males,
foram de repente levados para ou-
tra terra, onde ficaram sujeitos a
toda sorte de desgraça. A tradição,
os costumes, toda uma cultura foram
aniquiladas. A própria igreja cató'
lica igualou o negro aos animais, ao
declarar que ele não tinha "alma".
Deu, assim, ao branco o díreito de es-
cravizá-lo e de maltratá-lo.

Esses danos, turados de toda uma
vida de luta, quer mostrar bem que
não é de hoje que o negro é peça fun-
damental no sistema social em que
vivemos, e que com a ajuda de Deus
e dos irmãos vamos destruir.

LANCAIvIENTO
-OS TRABALHADORES E O MOVIMENTO SINDICAL BRASILEIRO- é o título do livro de Adriano Sar,

dri, jeito em Co-edição com o GEFASI e a Pastoral Operária Nacional. O autor faz todo um trabalho de pesqui-

sa histórica e análise do Sindicalismo brasileiro, desde o seu surgimento, em fins do século passado, até os nossos
dias.

Para mostrar a organização dos trababalhadores, Adriano Sandri, analisa os modos de produção a partir do pe-

Nos dias 14, 15 e 16 de de-
zembro se reúne no Rio de Ja-
neiro, a Coordenação Nacional
da Pastoral Operária, desta vez
ampliada, com a participação de
35 companheiros(as) representan -

do o trabalho da PO em 23 es-
tados brasileiros.

O objetivo prirrcipal desta reu-
nião é o de avaliar o desenvol-
vimento das prioridades nacio-
nais GRUPOS DE BASE e
CF 91 - tiradas na última As-
sernbléia Nacional, realizada em
Goiânia.

Também será feita uma refle-
xão sobre a conjuntura, com a
prepcupação de alinhar os desa-
fios que estão colocados para a
classe trabalhadora no próximo
ano.

A expectativa é de que es-
se encontro venha fortalecer ain-
da mais os ânimos da militáncia,
uma vez que enfrentamos perío-
dos de extremas dificuldades pa-
ra a imensa maioria da popula-
ção: os trahalhadores.

A história do pevo negro quer
mostrar que a força que nós temos é
um traço marcante do nosso povo.
Os quilombos mostraram que a Afri-
ca é liberdade só a partir de muita
luta ô dedicação.

No passado, tíraram nossos ances-
trais do campo para em seu lugar
colocar o trabalhador branco. O ne-
gro foi expulso da terra com a men-
tira da libertação e, com as leis que
não davam e nem dão acesso ao ne-
gro a ter condições dignas no campo
para sobreviver. Aí, tivemos que en-
contrar outras formas de sobrevi-
vência. Um país de latífúndio e de
terras improdutivas nunca foi, e nem
nunca será proposta para ninguém.

Colaboração dos Agentes de Pastoral
Negro de Duque de Caxias



Somos um grupo de trabalhadores
cristãos de vários estados do Nordes-
te, que desde o início do ano vem se
reunindo periodicamente, em função
da CF-91, que terá como tema o
"Mundo do Trabalho".

Percebendo a importância destre
tema, a Pastoral Operária de vários
regionais do Nordeste, tomou a ini-
ciativa de desenvolver amplo proces-
so de preparação desta Campanha,
com o objetivo de contribuir com
aquilo que nos é específico, para
que o tema seja ábordado pelo con-
junto da igreja de forma ampla, par-
ticipativa e dos mais variados aspec-
tos. Nesse sentido, fomos convi-
dados como trabalhadores cristãos
engajados, a assumir um compro-
misso coletivo de tentar buscar uma
maior articulação entre as pastorais,
rnovímentos e setores da nossa igre-
ja para que esse objetivo seja alcan-
çado.

Ao longo desse período consegui-
mos realizar encontros, cursos e se-
minários de estudos, com vários seg-
mentos da igreja. Sem a intenção de

Íazer um processo paralelo, mas
respeitando todas as instâncias já
existentes a nível das dioceses e re-
gionais, queremos partilhar a riqueza
desta experiência que estamos viven-
ciando, e que nos faz cada vez mais
acreditar no potencial de solidarie-
dade da classe trabalhadora. Para
nós, a CF-91 iá é uma realidade.

Nossas reuniões são feitas num
bairro da periferia de João Pessoa
(PB), onde somos acolhidos por uma
família operária, que se dedíca de
corpo e alma para que as nossas
reuniões sejam realizadas. A ali-
mentação simples e saborosa, a cha-
ve da escola comunitária, o emprés-
timo de alguns colchões.e até o espa-
ço de lazer à noite, são tareÍas que

\"d
esta família assurne com a profundi
consciência de estar coniribuindr
com um projeto mais amplo.

Estamos, portanto, dando um tes
temunho de esperança, acreditandc
que é possível o envolvimento di
classe trabalhadora nessa Campanha
e que toda a nossa igreja possa s€

comprometer concretamente com ê

cami nhada dos trabalhadores.
Na certeza de somar todos os es.

forços para a realização de uma
Campanha Solidária e assumida pelo
conjunto da igreja, desejamos muita
luz, garra e fé a todos do Brasil.

Membros da
Pastoral Operária do Nordeste
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A participação do negro no merca-

do de trabalho hoje, não é, com cer'
teza, algo que possa ser analisado
longe do processo histórico que ele
se encere,

As tribos africanas acostumadas a

um viver grupal, utilízando-se da ca-

ça, de raízes para curar szus males,
foram de repente levados para ou-
tra terra, onde f icaram sujeitos a

toda sorte de desgraça. A tradição,
os costumes, toda uma cultura foram
aniquiladas. A própria igreja cató'
lica igualou o negro aos animais, ao
declarar que ele não tinha "alma".
Deu, assim, ao branco o direito de es-
cravizá-lo e de maltratá-lo.

Esses danos, turados de toda uma
vida de luta, quer mostrar bem que
não é de hoje que o negro é peça fun-
damental no sistema social em que
vivemos, e que com a ajuda de Deus
e dos irmãos vamos destruir.

A história do poro negro quer
mostrar que a força que nós temos é
um traço marcante do nosso povo.
Os quilombos mostraram que a Afri-
ca é liberdade só a partir de muita
luta e dedícação.

No passado, tiraram nossos ances-
trais do campo para em seu lugar
colocar o trabalhador branco. O ne-
gro foi expulso da terra com a men-
tira da libertação e, com as leis que
não davam e nem dão acesso ao ne-
gro'a ter condições dignas no campo
para sobreviver. Aí, tivemos que en-
contrar outras formas de §obrevi-
vência. Um país de latifúndio e de
terras improdutivas nunca foi, e nem
nunca será proposta para ninguém.

Colaboração dos Agentes de Pastoral
Negro de Duque de Caxias

Nos dias 14, 15 e 16 de de-
zembro se reúne no Rio de Ja-
neiro, a Coordenação Nacional
da Fastoral Operária, desta vez
ampliada, com a participação de
35 companheiros(as) representan-
do o trabalho da PO em 23 es-
tados brasileiros.

O objetivo principal desta reu-
nião é o de avaliar o desenvol-
vimento das prioridades nacio-
nais GRUPOS DE BASE e
CF 91 - tiradas na última As-
sernbléia Nacional, realizada em
Goiânia.

Também será feita uma refle-
xão sobre a coniuntura, com a
prepcupação de alinhar os desa-
fios que estâo colocados para a
classe trabalhadora no próximo
ano.

A expec{ativa é de que es-
se encontro venha fortalecer ain-
da mais os ânimos da militáncia,
uma vez que enfrentamos perío-
dos de extremas dificuldades pa-
ra a imensa maioria da popula-
ção: os trabalhadores.

LANÇAIüENTO
"OS TRABALHADORES E O MOVTMENTO SINDICAL BRASILEIRO" é o título do livro de Adriano Sat,

drí, jeito em Co-edição com o GEFASI e a Pastoral Operária Nacional. O autor faz todo um trabalho de pesqui-

sa histórica e análise do Sindicalismo brasileiro, desde o seu surgimento, em fins do século passado, até os nossos

dias.
Para mostrar a organização dos trababalhadores, Adriano Sandri, analÍsa os modos de produção a partir do pe-

ríodo colonial brasiléiro. Trata-se de uma obra essencial para sindicalistas, agentes de oastoral e demais membros
dos movimentos populares.

O livro, gue vem ílustrado pelo cartunista Cláudius Ceccon, custa Cr$ 1.414 (16 BTN), mas quem adquirir mais
de 10 exemplares, paga Cr$1.237 (14 BTN). Os pedidos podem ser feitos ao Secretariado Nacional da Pastoral

(Av. Pres. K , 1.816111 - Cep: 25020, Duque de Caxias-RJ).



Novamente, a Classe Tra-
balhadora passa por momen-
tos diftbeis. A recessão eco-
nômica só vem agravar a si-
tuação miserável de mílha-
res de famílias em todo o
país. O IBGE confirmou es-
ta semana ao divulgar os re-
sultados da Pesquisa Nacio-
nal de DomicílÍos, o gue os
Bispos reunidos na 3a. Con-
ferência Latino Americana,
realizada no ano de 1979
em Puebla, no México, de-
nunciaram: os rícos estão
cada vez mais ricos, as cus-

_fas dos pobres, que estão- cada vez maís pobres. En-
quanto l'sso ...
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Íl BRAStt pds-EtEtÇAo
Oue Brasil saÍu das urnas no último dia 3 de outubro? Diversas análises

dão conta de um quadro pessimista e pio-Collor. A nova composição da Câ-
mara Federal é de maioria governista ou no mínimo, fisiologica. Essa impres-
são é reforçada quando acrescentamos o dado de que grande parte dos gover-
nadores eleitos é antigo na política e bastante conhecido por sua capacidade
de manipular a bancada federal em seus respectivos estados, para atender
seus próprios interesses. lncluem-se nesse perfil, Antônio Carlos Magalhães,
da Bahia, Gilberto Mestrinho, do Amazonas, e Joaquim Francisco, de per.
nambuco.

Por outro lado podemos dizer que a esquerda apresentou um relativo cres-
cimento (ver tabela abaixo). A bancada do PT passou de 17 para 36 parta-
mentares . o PDT também cresceu, mas continuam minoritários os partidos
ditos comunistas (PCB e PC do B). o Bloco Progressista em Brasília, recebe-
rá, ainda alguns parlamentares do PMDB e do PSB. Já o PSDB tende ao ali-
nhamento natural com o Projeto Político do Governo. No Senado as grandes
novidades são as presenÇas de Darcy Ribeiro, antropólogo e educador do RÍo
de Janeíro, e Eduardo Suplicy (PT), advogado e Presidente da Câmara de
Vereadores de São Paulo,

O novo quadro político não pode ser analisado em separado da situação
econômica. Embora insista em governar através de medidas provisórias, Col-
lor de Mello terá que se relacionare bem,com o Congresso Nacional. Noto-
cante a Dívida Externa, por exemplo, especula-se que esteja ocultando infor-
mações essenciais sobre a negociação para contemplar ínteresses de governos
e banqueiros internacionais. O Brasil deve sô de iutros uS§"48 billTões. O
Congresso tem procurado acompanhar de perto os atos do Executivo, crian-
do comissões parlamentares de inquérítos, que contudo, possuem um trâmÍ-
te lento e alcance social limitado.

Os meios de comunicação começam a expressar certa indignqão das entÍ-
dades civis, contrárias ao estilo monárquico do Presidente. Para muitos o uso
abusivo de medidas provisórias e a pressão polltico-psicológica sobre a opi-
nião pública, são aversas ao Estado de Direitos Democráticos. Um período
de desgaste é iminente. São sinais inconfundr'veis a queda do ministro da Jus-
tiça, Bernardo Cabral; do Presidente da Petrobrás, Luiz Otácio da Motta Vei-
ga. Também contribuiram para a afirmação dessa imagem, os escandalosos
casos de fraudes eleitorais de Alagoas, onde disputam. o 29 turno das eleições
nada menos que dois amigos inseparáveis do Presidente; e, claro,as inexpli-
cáveis e suspeitas intervencões de outro amigo do Presidente, Paulo César Ca-
valcante Farias, o PC, em transações econômicas envolvendo empresas pú-
blicas e privadas.

Mas se por um lado os tropeços presÍdenciais são evidentes,poroutro ele
ainda se mantém de pé no round em qae desafia o Movimento Sindical. A
pressão, com o apoío da mídia, sobre a CUT é o principal exemplo. Collor
teria prometido, e está cumprindo, jogar pesado contra a CUT. Além de in-
vestir em sua divisão interna, favorece s surgimento de uma conjuntura pro-
pícia à criação de outra Central Sindical, para tentar minimizar o crescimen-
to e peso polÍtico da CUT. A nova entidade já está sendo discutida por lide-
ranÇas publicamente comprometidas com o Governo, e por outras, que lhe
fazem oposição. A esses, certamente, acenará com alguns resultados, para
tornar a nova central uma antítese do movimento sindical combativo e autô-
nomo, representado pela CUT. Claro que procurarão não cometer os erros
da CGT, que se encontra dividida em duas e teve o seu Presidente escolhido
para Ministro do .Trabalho.

Diante desse Brasil gue se dileneia é preciso continuar apostando na luta,
acreditar na organização dos trabalhadores em torno de projetos que apon-
tem para à transformacão da Sociedade.

POS!ÇÃO DOS
PARLAMENTARES
Governo

CÂMARA

169

SENADO

20



Novamente, a Classe Tra-
balhadora passa por momen-
tos difíceis. A recessão eco-
nômica só vem agravar a si-
tuação miserável de milha-
res de famílias em todo o
país. O IBGE confirmou es-
ta semana ao divulgar os re-
sultados da Pesquisa Nacio-
nal de Domicílios, o gue os
Bispos reunidos na 3a. Con-
ferência Latíno Americana,
realizada no ano de 1979
em Puebla, no MéxÍco, de-
nuncÍaram: os rícos estão
cada vez mais ricos, as cus-

_las dos pobres, gue estão
:1 - _-;_'=

cada vez mais pobres. En-
quanto lsso ...
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Íl BRASIT pds-ElErcÃÍl
Oue Brasil saiu das urnas no último dia 3 de outubro? Diversas análises

dão conta de um quadro pessimista e pío-Collor. A nova composição da Câ-
mara Federal é de maíoria governista ou no mínimo, fisiológica. Essa impres-
são é reforçada quando acrescentamos o dado de que grande parte dos gover-
nadores eleitos é antigo na política e bastante conhecido por sua capacidade
de manipular a bancada federal em seus respectivos estados, para atender
seus próprios interesses. lncluem-se nesse perfil, Antônio Carlos Magalhães,
da Bahia, Giíberto Mestrinho, do Amazonas, e Joaquim Francisco, de Per-
nambuco.

Por outro lado podemos dizer que a esquerda apresentou um relativo cres-
cimento (ver tabela abaixo). A bancada do PT passou de l7 para 36 parla-
mentares . O PDT também cresceu, mas continuam minoritários os partidos
ditos comunistas (PCB e PC do B). O Bloco Progressistaem Brasília,recebe-
rá, ainda alguns parlamentares do PMDB e do PSB. Já o PSDB tende ao ali-
nhamento natural com a Projeto Político do Governo. No Senado as grandes
novidades são as presenÇas de Darcy Ribeiro, antropólogo e educador do Rio
de Janeiro, e Eduardo SuplÍcy (PT), advogado e Presidente da Câmara de
Vereadores de São Paulo.

O novo quadro político não pode ser analísado em separado da situação
econômica. Embora insista em governar através de medidas provisórias, Col-
lor de Mello terá que se relacionare bem,com o Congresso Nacional. No to-
cante a Dívida Externa, por exemplo, especula-se que esteja ocultando infor-
mações essenciais sobre a negociação para contemplar interesses de governos
e banqueiros ínternacionais. O Brasil deve só de iuros US#"48 bilhões. O
Congresso tem procurado acompanhar de perto os atos do Executivo, crian-
do comissões parlamentares de inquéritos, que contudo, possuem um trâmi-
te lento e alcance social limitado.

Os meios de comunicação começam a expressar certa indignqão das enti-
dades civis, contrárias ao estilo monárquico do Presidente. Para muitos o uso
abusivo de medidas provisórias e a pressão polltico-psicológica sobre a opi-
nião pública, são aversas ao Estado de Direitos Democráticos. Um período
de desgaste é iminente. São sinais inconfundt'veis a queda do ministro da Jus-
tiça, Bernardo Cabral; do Presidente da Petrobrás, Luiz Otácio da Motta Vei-
ga. Também contribuiram para a afirmação dessa imagem, os escandalosos
casos de fraudes eleitorais de Alagoas, onde disputam o 2? turno das eleições
nada menos que doÍs amigos inseparáveis do Presidente; e, claro,as inexpli-
cáveis e suspeitas intervenções de outro amigo do Presidente, Paulo César Ca-
valcante Farias, o PC, em transaÇões econômicas envolvendo empresas pú-
blicas e privadas.

Mas se por um lado os tropeÇos presidenciais são evidentes,poroutro ele
ainda se mantém de pe no round em que desafia o Movimento Sindical. A
pressão, com o apoio da mtdÍa, sobre a CUT é o principal exemplo. Collor
teria prometido, e estíi cumprindo, jogar pesado contra a CUT. Além de in-
vestir em sua divisão interna, favorece s surgimento de uma conjuntura pro-
pícia à criação de outra Central Sindical, para tentar minimizar o crescimen-
to e peso político da CUT. A nova entidade iá está sendo dÍscutida por lide-
ranças publicamente comprometidas com o Governo, e por outras, que lhe
fazem oposição. A esses, certamente, àcenará com alguns resultados, para
tornar a nova central uma antítese do movimento sindical combativo e autô-
nomo, representado pela CUT. Claro que procurarão não cometer os erros
da CGT, que se encontra dividida em duas e teve o seu Presidente escolhÍdo
para Ministro do .Trabalho.

Díante desse Brasil que se dileneia é preciso contÍnuar apostando na luta,
acreditar na organização dos trabalhadores em torno de proietos que apon'
tem para à transformação da Sociedade.

POSIçÃO DOS
PARLAMENTARES
Governo
lndef inidos
Oposição
Total

CÂMARA SENADO

20
53
07
80

169
232
104
503Cartaz da CF-91



PASTORAL OPERÁRIA

Íl TRABATHÍ|
E Íl }IEGRÍI II{FÍIRMES DA GF.SI

Você já reparou que nem todos os
trabalhos são para os negros? Al-
guns são só de branco e para branco.

Para um mesmo serviço o negro
sernpre ganha menos que o branco.
A diferença às vezes chega a 50%. Es-

sa discriminação pelo mercado de
trabalho acarreta graves conseqüên-
cias:

'l . Se o trabalhador negro não po-
de ter acesso a bons empregos, é cla-
ro que nunca sairá da miséria;

2. Os seus filhos, mal alimentados
e com pouca saúde, não conseguem
se sair bem na escola (quando con-
seguem vaga)i

3. Sem educação e sem título, o
jovem negro tem dificuldades, por-
que a sociedade é boa so para os que
têm título de "doutor".

Os números do censo de 1980 so-
bre a população empregada confir-
mam a discriminacão racial. Para ca-
da um trabalhador negro, há cinco
pardos e oito brancos. Para cada um
empregador negro, há 16 pardos e
79 brancos.

A Campanha da Fraternidade de
9'1, que trata das questões do traba-
lho, poderá ajudar à organização dos
trabalhadores e se opor as discrimi-
nações por raca, sexo, religião etc.
O lema "Solidáríos na Dignidade do
Trabalho",pode ser vivenciado dessa
forma, ao longo da Campanha.

O Texto-Base da CF-91 chama a

atenÇão para a necessidade de as-
sumírmos as datas comemorativas
das lutas dos trabalhadores, entre
elas o 20 de novembro, Dia Nacio-
nal da Consciência Negra; nessa da-
ta Zumbi foi assassínado.

CooRDENACÃo NAC IoNAL DA
PASToRAL oPE RÀRIA

Antonio Luis de Andrade lRJ), Ari Arberti
(SPl, Benerlito Clóvis da Silva {PR), Bráulio
Cardoso de Lima (PR), Cesar Sanson (PH),
Cícero Cavalcante (CE), Cleber Marcelino
(MG), Elena Maria Besende (SP), Francisco
Carlos Lopes de Oliveira (Pl), Haroldo Go.
mes da Silva (RN), lsaias Santana da Rocha
(ES), Jurandir Nonato Nepomuceno (CE),
Lenivaldo Alpino dos Santos {AL), Lourdes
dos Santos Andrade {SP}, Mâria de Fátima
.Marques (GO), Maristela MôíÍei (RS), Ol-
demar Francisco da Silva (RS). Onildo An-
tônio da Silva (SC), Paulo Roberto Gonçal-
ves (SC), Rosa Maria Serra (MG), Raul AI-
ves dos Reis (AM), Sandra de Melo Silva
(P8), Sebastiáo Marçal Sobrinho (SP), Wal-
demar Alrneida Lyrio {ES).

BOLETIM NACIONAL DA
PASToRAL oPERÁRIA
Jornalísta Responsav el :

Artur Messias (Mt 17.940)
Conselho da Redação:
Cesar Sanson, Elena M. Besende, Enock
Araújo, Pe. Bernardo Lestienne, Artur Mes-
sias e Pe. Rogério A. Cunha.
Diíusâo, Publicidade e Assinatu ras:
Jane Marangoni, Elena M. Resende, Rosa
Maria e Alberto Carlos (Carlinhos).
Assinrture Anual: 1 BTN
Fnvic a scr r nedido nara'

NORDESTE - Já foram criadas
estaduais de preparaÇão da CF-91
nos estados do Ceará, Pernambuco,
Maranhão, Piauí e Rio Grande do
Norte. Nas cidades de Natal, Forta-
leza e Teresina, ocorreram encontros
estaduais. De 26 a 28 de outubro, em
Caxias (MA), a Regional Nordeste da
CNBB realizou um curso para moni-
tores da Campanha, Também está
sendo preparado o 19 Curso de For-
maÇâo para membros da PO do Nor-
deste, com o seguinte conteúdo:afe-
tividade (re lacionamento-entrosa-
mento); realidade sócio-econômica
da região; Pastoral Operária (surgi-
mento, campos de atuacão, identi-
dade); e lgreja e Religiosodade Popu-
la r.

CEARA - Neste estado, membros
de diversas pastorais somaram-se ao
esforÇo desencandeado pela Pastoral
Operáría de Íazer um estudo sistemá-
tico dos temas presentes na proposta
de Texto-Base da CF-91. Os partíci-
pantes dos enco: tros assumiram à

preparação da Campanha sobre o
Trabalho, em seus locais de atuação:
paróquias, comunidades, pastorais,
trabalho etc.

Em setembro aconteceu um en-
contro estadual de formação de
monitores para a CF. Participaram
representantes de cinco dioceses (lta-
piroca, Cratéus, Limoeiro do Norte,
Tianguá e Fortaleza). Foram tiradas
as seguintes linhas para urna ação
conjunta:
- Manter um fórum permanente de
preparação da Campanha;

- Elaboração de subsídios sobre a

rea I idade dos traba lhadores cearenses ;

- Preparação de encontros diocesa-
nos sobre o Mundo do Trabalho.

GOIÂNlA - A Equipe da CF-91
da Arqu idiocese tem traçadas três
grandes atividades para o ano da
Campanha. São elas: Realização de
uma atividade de massa, provavel-
mente no dia 12 de outubro que po-
derá ser uma Romaria ou Concentra-
ção; Criacão de equipes de Teatro
Popular e Elaboração de subsídios
para o período O.uaresmal.

CALENDÁRIO DE ENCONTROS E ATI-
VIDADES DA CF-91

Noriembro
10 e 11 - Santa Cruz (RS) e Duqtr de
Caxias (RJ)
23 a25 - São Luis (MA)
24 e 25 - Campo Grande (MS)

De zern bro
19 e2 - Vitória (ES)

8 e 9 -Cuiabá(MT)lOa í1- Ftplám íPAl

EUDíIUOS ItIAffiEff'MM
DO TRÂEEffi§E

MINAS GERAIS E ESPIRITO
SANTO - Os dois estados atuam
de forma articulada. Em agosto pro-
moveram um encontro de agentes da
Pastoral Operária, que apontou al-
gumas pistas em relação a Campanha.
Destacamos: popularização do texto-
base e criação de subsídios próprios
onde for possível; olhar não só os
aspectos do trabalho, mas também
da fraternidade; ir ao encontro dos
cristãos militantes que se afastaram
da igreja; não esquecer o aspecto da
mística, da evangelização e da organi-
zação; trabalhar a Campanha durante
o ano todo; o papel da PO deve ser o
de instrumento e fermento no meio a

massa.
PERNAMBUCO - Nos dias 16,17

e 18 de outubro, aconteceu um ciclo
de debates na Universidade Federal,
que teve como tema "A Ação Pasto-
ral da lgreja no Nordeste". Essa ini-
ciativa quis aprofundar a relação da
Universidade com as pastorais. A
Equipe Estadual esforça-se para que
haja um envolvimento maior dos vá-
rios segmentos sociais na preparacão
da Campanha.

CUIABA - Contando com a pre-
sença de sete bispos, dezenas de re-
ligiosos e leigos, além da assessoria
de D Celso Oueiroz, Secretário Geral
da CNBB, a. lV Assembléia Regional
Oeste ll, realizada nos dias Zf., 27 e
28 de outubrp, tirou os seguintes en-
caminhamentos sobre a Campanha
do próximo ano:

a) Oue a CF-g1 seja uma atividade
constante em todo o ano;
b)A realização de um Seminário de
estudo nos dias I e 9 de dezembro
desse ano;
c) A norneação do 19 de maio como
o Dia Reoional de Solidariedade aos
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Você já reparou que nem todos os
trabalhos são para os negros? Al-
guns são só de branco e para branco.

Para um mesmo serviço o negro
sernpre ganha menos que o branco.
A diferença às vezes chega a 50%. Es-

sa discriminação pelo mercado de
trabalho acarreta graves conseqüên-
cias:

1. Se o trabalhador negro não po-
de ter acesso a bons empregos, é cla-
ro que nunca sairá da miséria;

2. Os seus f ilhos, mal alimentados
e com pouca saúde, não conseguem
se sair bem na escola (quando con-
seguem vaga);

3. Sem educação e sem título, o
jovem negro tem dificuldades, por-
que a sociedade é boa só para os que
têm título de "doutor".

Os números do censo de 1980 so-
bre a população empregada confir-
mam a discriminação racial. Para ca-
da um trabalhador negro, há cinco
pardos e oito brancos. Para cada um
empregador negro, há 16 pardos e
79 brancos.

A Campanha da Fraternidade de
91, que trata das questões do traba-
lho, poderá ajudar à organização dos
trabalhadores e se opor as discrimi-
nações por raÇa, sexo, religião etc.
O lema "Solidários na Dignidade do
Trabalho",pode ser vivenciado dessa
forma, ao longo da Campanha.

O Texto-Base da CF-91 chama a

atenção para a necessidade de as-
sumirmos as datas comemorativas
das lutas dos trabalhadores, entre
elas o 20 de novembro, Dia Nacio-
nal da Consciência Negra; nessa da-
ta Zumbi foi assassinado.
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(MG), Elena i\4aria Resende (SP) , Francisco
Carlos Lopes de'Oliveira (Pl), Haroldo Go-
mes da Silva (RN), lsaias Santana da Rocha
(ES), Jurandir Nonato Nepomuceno {CE),
Lenivaldo Alpino dos Santos (AL), Lourdes
dos Santos Andrâde (SP), Marir de Fátima
Marques (GO), Maristela MaÍÍei {RS), Ol-
demar Francisco da Silva (RS)- Onildo An-
tônio da Silva (SC), Paulo Roberto GonÇal'
ves (SC), Rosa Maria Serra (MG), Raul Al-
ves dos Reis (AM), Sandra de Melo Silva
(PB), Sebastião Marçal Sobrinho (SP) , Wal-
dsmar Alrtreida Lyrio (ES).

BOLETIM NACIONAL DA
PASToRAL oPERÁRIA
Jornalista Responsâvel:
Artur Messias (Mt 17.940)
Conselho de Redação:
Cesar Sanson, Elena M. Resende, Enock
Araújo, Pe. Bernardo Lestienne, Artur Mes-
sias e Pe. Rogério A. Cunha.
Diíusâo, Publicidade e Assinaturas :

Jane Marangoni, Elena M. Resende, Rosa
Maria e Alberto Carlos (Carlinhos).
Assinatura Anual: 1 BTN
Envie o seu pedido para:
SECRETARIADO NACIONAL DA PASTO.
RAL OPERÁRIA
Av. Pres. Kennedy,1861l11 - Cep:25O2O
Duque de Caxias-RJ - Tel.: 7713459

NORDESTE - Já foram criadas
estaduais de preparaÇão da CF-91
nos estados do Ceará, Pernambuco,
Maranhão, Piauí e Río Grande do
Norte. Nas cidades de Natal, Forta-
leza e Teresina, ocorreram encontros
estaduais. De26 a 28 de outubro, em
Caxias (MA), a Regional Nordeste da
CNBB realizou um curso para moni-
tores da Campanha. Também está
sendo preparado o 19 Curso de For-
mação para membros da PO do Nor-
deste, com o seguinte conteúdo:afe-
tividade (re lacionamento-entrosa-
mento); realidade sócio-econÔmica
da região; Pastoral Operária (surgi-
mento, campos de atuação, identi-
dade);'e lgreja e Religiosodade Popu-
la r.

CEARA - Neste estado, membros
de diversas pastorais somaram-se ao
esforco desencandeado pela Pastoral
Operáría de fazer um estudo sistemá-
tico dos temas presentes na proposta
de Texto-Base da CF-91. Os partici-
pantes dos enco: tros assumiram à
preparaÇão da campanha sobre o
Trabalho, em seus locais de atuaÇão:
paróquias, comunidades, pastorais,
trabalho etc.

Em setembro aconteceu um en-
contro estadual de formação de
monitores para a CF. Participaram
representantes de cinco dioceses (lta-
piroca, Cratéus, Limoeiro do Norte,
Tianguá e Fortaleza). Foram tiradas
as seguintes linhas para urna ação
conjunta:
- Manter um fórum permanente de
preparação da Campanha;

- Elaboração de subsídios sobre a

rea I idade dos traba lhadores cearenses;

- Preparação de encontros diocesa-
nos sobre o Mundo do Trabalho.

cOlÂNlA - A Equipe da CF-91
da Arquidiocese tem traçadas três
grandes atividades para o ano da
Campanha. São elas: Realização de.
uma atividade de massa, provavel-
mente no dia 12 de outubro que po-
derá ser uma Romaria ou Concentra-
ção; Críação de equipes de Teatro
Popular e Elaboração de subsídios
para o período Ouaresmal.

CALENDÁRIO DE ENCONTROS E ATI-
VIDADES DA CF.91

Norrcmbro
10 e 11 - Santa Cruz (RS) e Duqrc de
Caxias (RJ)
23 a25 - São Luis (MA)
24e25 - Campo Grande (MS)

De zern bro
19 e2 - Vitória (ES)

8 e 9 -Cuiabá(MT)
10e 11 - Belém (PA)
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MINAS GERAIS E ESPIhITO
SANTO - Os dois estados atuam
de forma articulada. Em agosto pro-
moveram um encontro de agentes da
Pastoral Operária, que apontou al-
gumas pistas em relação a Campanha.
Destacamos: popu larização do texto-
base e criação de subsídios próprios
onde for possível; olhar não sô os
aspectos do trabalho, mas também
da fraternidade; ir ao encontro dos
cristãos militantes que se afastaram
da igreja; não esquecer o aspecto da
mística, da evangelização e da organi-
zação; trabalhar a Campanha durante
o ano todo; o papel da PO deve ser o
de instrumento e fermento no meio a

massa.
PERNAMBUCO - Nos dias 16,17

e 18 de outubro, aconteceu um ciclo
de debates na Universidade Federal,
que teve como tema "A Ação Pasto-
ral da lgreja no Nordeste". Essa ini-
ciativa quis aprofundar a relacão da
Universidade com as pastorais. A
Equipe Estadual esforça-se para gue
haja um envolvimento maior dos vá-
rios segrnentos sociais na prepraracão
da Campanha.

CUIABÁ - Contando com a pre-
sença de sete bispos, dezenas de re-
ligiosos e leigos, além da assessoria
de D Gelso O,ueiroz, Secretário Geral
da CNBB, a lV Assembléia Regional
Oeste ll, realizada nos dias 2J,27 e
28 de outubrp, tirou os seguintes en-
caminhamentos sobre a Campanha
do próximo ano:

a) Oue a CF-91 seja uma atividade
constante em todo o ano;
b)A realização de um Seminário de
estudo nos dias 8 e 9 de dezembro
desse ano;
c) A nomeação do 19 de maio como
o Dia Regional de Solidariedade aos
trabalhadores;
d)Assumir com destaque o tema da
Campanha.



PASTORAL OPERÁRIA
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Recentemente, quando o presi-
dente do sindicato dos metalúrgi-
cos de São Paulo, Luis Antônio, fo-
freu um princípio de infarto e se
afastou do trabalho para descansar,
recebeu inúmeras visitas, porém a
que mais chamou a atenÇão foi a do
Presidente Collor. O inusítado da
visita se deve ao fato de que pela pri-
meira vez um presidente da Repúbli-
ca se desloca de Brasília com o obje-
tivo especíifico de visitar um sindica-
I ista.

Este gesto de benevolência do pre-
sidente não foi mera gratuidade. Em
verdade, Medeiros se constitui, hoje,
para o governo Collor num impor-
tante aliado político. Cultivar boas
relacões com o representante do Sin-
dicalismo de negócios significa ter
em mãos um interlocutor confiá-
vel no movimento sindical para se
contrapor a CUT.

Ouando conquistou o síndicato
dos metalúrgicos de SP em 1987,
gracas a uma divisão interna da CUT
que concorreu com duas chapas,
certamente Medeiros não imaginava
que num tempo tão curto sua "estre-
la" brilhasse tanto. Em menos de
três anos foi transformado pelas eli-
tes brasileiras (leia-se principalmen-

lista modelo, que não titubeou em
apoiar Collor no 29 turno das elei-
ções presidenciais, e que nunca ne-
gou seu entusiasmo pelo neo-libera-
lismo.

Dentro da estratégia de construir
uma alternativa conf iável ao governo
Collor em oposição a CUT, Medeiros
passou a articular a criacão de uma
nova Central sindical, uma vez que a

CGT do seu amigo Rogério Magri,
politicamente está esvaziada e nin-
guém leva a sério sua representativi-
dade.

Ajudando esta articu lacão, por
mais contraditória que possa parecer,

estão juntos Collor, e os governado-
res Ouércia e Brizola. Os três apos-
tam no sucesso da nova central com
interesses distíntos: o primeiro por
que necessita de u m interlocutor
forte para seu pacto; Ouércia e Brizo-
la porque sabem que será fundamen-
tal ampliar suas bases sindicais e para
a disputa presidencial de 1994.

O atual qovernador de São Paulo,
inclusive, já passou para os cofres
do IBES (lnstituto Brasileiro de Es-
tudos Sindicais), entidade presidida
por Medeiros, a quantia de Cr$ 8
milhões e 300 mil (lnforme Sindi-
cal n9 26). Através de Brizola, Me-
deiros pretende estreitar suas rela-
ções com o social democracia euro-
péia para a obtencão de mais recur-
sos.

Como se vê o representante do
chamado sindicalismo de negócios
não dorme no ponto e em breve sur-
girá nova central sindical resultante
de conchavos de meia dúzia de pes-
soas e centenas de sindicatos, que fa-
rão sua adesão muito mais por inte-
reses fisiologicos do que por convic-
Ção.

Fica uma questão no ar: por en-
q uanto Medeiros tem sido úti I as
elites, o será sempre?
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Semanas atrás. o Ministro do Tra-
balho Rogério Magri, afirmava que
passará para a história como Ministro
que pôs fim ao imposto sindical. Po-
de até ser, dif ícil porém, pois geral-
mente a história não reserva lugar pa-
ra os med íocres.

Tal af irmacão revela, entretanto, o
caráter estratégico que até agora ocu-
pou a obrigatoriedade da contribui-
ção sindical na organização do mo-
vimento operário.

Para quem não sabe, a contribui-
ção sindical, agora extinta, com a
promulgação, em 30 de agosto, da
Medida Provisória 215 Íoi um dos pi-
lares da estrutura sindical of icial e do
peleguismo no Brasil. O imposto sin-
dical descontava, obrigatoriamente,
de todos os trabalhadores - síndica-
lizados ou não - um dia ao ano do
seu trabalho que era assim distribui-
do: 60% ao sindicato, 15Yo para a fe-
deração, 5o/o para a confederação e
2Oo/o para o governo (Ministério do
Trabalho).

Este imposto surgiu num conjun-
to de medidas adotâdas na década de
40, por Getúlio Vargas e tinha por
objetivo claro golpear as organiza-
eões livres dos trahalhadores Basta

dical se tornava, portanto, a verte-
bra de manutenção de um sindicalis-
mo atrelado, despolitizado, corpora-
tivista e pior de tudo, moldado ao
interesse do governo na promoção da
concil iação de classes.

Ao londo da década, essa lei se

constitui numa aberração onde os
trabalhadores contribuiam com os
sindicatos não de forma espontânea
e consciente, mas compulsoriamente.
Em pouco tempo cresceu, feito pra-
ga, uma casta sindical no país. Diri-
gentes que nunca compareceram à
porta de fábrica, se apropriaram dos
sindicatos fazendo deles instrumen-
tos de benesses para todos. São mi-
lhares os casos de sindicalistas que
se corromperam, enriquecendo-se as

custas do suor dos trabalhadores e
o que é mais lamentável e irônico,
apresentando-se co mo rep resentantes
da classe trabal hadora.

A tendência agora é da estrutura
sindical oficial sofrer sérios abalos.
As federacões e confederações, enti-
dades pobres, que se mantinlram com
a verba do imPosto que õaía em seus

cofres sem nenhum esforço, terão
que rever sua Postura.
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excelente oportunidade para por em
prática o discurso e empurrar para o
desmoronamento de vez, a estrutura
oficial pobre e carcomida pelos ví-
cios do paternalismo e do clientelis-
mo.

É evidente que o governo Collor
com esta decisão não pretende bene-
ficiar a CUT, sua intencão óbvia é
golpear o movirnento sindical, enfra-
quecendo-o ainda mais neste mo-
mento de crise. lnúmeros sindicatos
filiados a central, que não possuíam
política alternativa ao imposto sindi-
cal vão padêcer e comer o pão que o
diabo amassou.

O momento é rico, pois quem não
convencer os trabalhadores - e isso
signifíca ir para as bases - da impor-
tância do sindicato ficará no limbo
da história. Mas uma vez, a prática
será o critério de combatividade e
não o discurso.

- César Sanson -
Rio de Janeiro



Recentemente, quando o presi-
dente do sindicato dos metalúrgi-
cos de São Paulo, Luis Antônio, fo-
freu um princípio de irrfarto e se

afastou do trabalho para descansar,
recebeu inúmeras visitas, porém a
que mais chamou a atenção foi a do
Presidente Collor. O inusitado da
visita se deve ao fato de que pela pri-
meira vez um presidente da Repúbli-
ca se desloca de Brasília com o obje-
tivo especíifico de visitar um sindica-
lista.

Este gesto de benevolência do Pre-
sidente não foi mera gratuidade. Em
verdade, Medeiros se constitui, hoje,
para o governo Cóllor num imPor-
tante aliado político. Cultivar boas
relações com o representante do Sin-
dicalismo de negócios significa ter
em mãos um interlocutor confiá-
vel no movimento sindical para se

contrapor a CUT.
Ouando conquistou o sindicato

dos metalúrgicos de SP em 1987,
graÇas a uma divisão interna da CUT
que concorreu com duas chaPas,
certamente Medeiros não imaginava
que num tempo tão curto sua "estre-
la" brilhasse tanto. Em menos de
três anos foi transformado pelas eli-
tes brasileiras (leia-se principalmen-
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lista modelo, que não titubeou em
apoiar Collor no 29 turno das elei-
ções presidenciais, e que nunca ne-
gou seu entusiasmo pelo neo-libera-
lismo.

Dentro da estratégia de construir
uma alternativa conf iável ao governo
Collor em oposição a CUT, Medeiros
passou a articular a crjacão de uma
nova Central sindical, uma vez que a

CGT do seu amigo Rogério Magri,
politicamente está esvaziada e nin-
guém leva a sério sua representativi-
dade.

Ajudando esta articu lação, por
mais contraditória que possa parecer,

estão juntos Collor, e os governado-
res Ouércia e Brizola. Os três apos-
tam no sucesso da nova central com
interesses distintos: o primeiro por
que necessita de um ínterlocutor
forte para seu pacto; Ouércia e Brizo-
la porque sabem que será fundamen-
tal ampliar suas bases sindicais e para
a disputa presidencial de 1994.

O atual qovernador de São Paulo,
inclusive, já passou para os cofres
do IBES (lnstituto Brasileiro de Es-
tudos Sindicais), entidade presidida
por Medeiros, a quantia de Cr$ g
milhões e 300 mil (lnforme Sindi-
cal n9 26). Através de Brizola, Me-
deiros pretende estreitar suas rela-

ções com o social democracia euro-
péia para a obtenção de mais recur-
sos.

Como se vê o representante do
chamado sindicalismo de negócios
não dorme no ponto e em breve sur-
girá nova central sindical resultante
de conchavos de meia dúzia de Pes-
soas e centenas de sindicatos, que fa-
rão sua adesão muito mais por inte-
reses fisiológicos do que por convic-
Ção.

Fica uma questão no ar: Por en-
quanto Medeiros tem sido útil as

elites, o será sempre?
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Semanas atrás. o Ministro do Tra-
balho Rogério Magri, afirmava que
passará para a história como Ministro
que pôs fim ao imposto sindical. Po-
de até ser, dif ícil porém, pois geral-
mente a história não reserva lugar pa-
ra os medíocres.

Tal af irmação revela, entretanto, o
caráter estratégico que até agora ocu-
pou a obrigatoriedade da contribui-
ção sindical na organização do mo-
vimento operário.

Para quem não sabe, a contribui-
ção sindical, agora extinta, com a

promulgação, em 30 de agosto, da
Medida Provisória 215 Íoi um dos pi-
lares da estrutura sindical oficial e do
peleguismo no Brasil. O imposto sin-
dical descontava, obrigatoriamente,
de todos os trabalhadores - sindica-
lizados ou não - um dia ao ano do
seu trabalho que era asim distribui-
do: 60% ao sindicato, 15'/o para a fe-
deração, 5% para a confederação e

20% para o governo (Ministério do
Trabalho).

Este imposto surgiu num conjun-
to de medidas adotadas na década de
40, por Getúlio Vargas e tinha Por
objetivo claro golpear as organiza-
ções livres dos trabalhadores. Basta
lembrar que naquela época só tinha
direito a férias quem fosse filiado
ao sindicato oficial. O imposto sin-

dical se tornava, portanto, a verte-
bra de manutenÇão de um sindicalis-
mo atrelado, despolitizado, corpora-
tivista e pior de tudo, moldado ao
interesse do governo na promoção da
conciliação de classes.

Ao londo da década, essa lei se

constitui numa aberração onde os
trabalhadores contribuiam com os
sindicatos não de forma espontânea
e consciente, mas compulsoriamente'
Em pouco tempo cresceu, feito Pra-
ga, uma casta sindical no País. Diri-
gentes que nunca comPareceram à

porta de fábrica, se apropriaram dos
sindicatos fazendo deles instrumen-
tos de benesses para todos. São mi-
lhares os casos de sindicalistas que
se corromperam, enriquecendo-se as

custas do suor dos trabalhadores e

o que é mais lamentável e irônico,
apresentando-se como representantes
da classe trabalhadora.

A tendência agora é da estrutura
sindical oficial sofrer sérios abalos'

As federações e confederações, enti-
dades pobres, que se mantinham com
a verba do imPosto que õaía em seus

cofres sem nenhum esforço, terão
oue rever sua Postura.

A CUT (leia-se 1'400 sindica-
tos), que desde o início de sua fun-
daCáo desfraldou a bandeira do fim
ao imposto sindical, terá, agora, uma

excelente oportunidade para por em
prática o discurso e empurrar para o
desmoronamento de vez, a estrutura
oficial pobre e carcomida pelos ví-
cios do paternalismo e do clientelis-
mo.

É evidente que o governo Collor
com esta decisão não pretende bene-
ficiar a CUT, sua intenção óbvia é
golpear o movimento sindical, enfra-
quecendo-o ainda mais neste mo-
mento de crise. lnúmeros sindicatos
filiados a central, que não possuíam
política alternativa ao imposto sindi-
cal vão padêcer e comer o pão que o
diabo amassou.

O momento é rico, pois quem não
convencer os trabalhadores - e isso
signif ica ir para as bases - da impor-
tância do sindicato ficará no limbo
da história. Mas uma vez, a prática
será o critério de combatividade e
não o discurso.

- César Sanson -
Rio de Janeiro



PASTORAL OPERÁRIA
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PIIR OUT Íl TEMA TBABATHÍI?
,Por que a Campanha da Fraterni-

dade sobre o Trabalho nos parece
tão importante hoje, na lgreja?

A Campan ha da Fratern idade
atinge toda a lgreja do Brasil. Des-
perta uma atenÇão especial e têm
ampla divulgacão, graÇas aos vários
recursos e subsídios produzidos so-
bre cada tema. Uma CF orienta o
conjunto das forcas pastorais duran-
te o ano todo; além de sensibilizar e

conscientizar bastante o coniunto
do povo de Deus, porque aborda te-
mas importantes da vida social do
país, e da vida da lgreja.

A lgreja considera anti-humano e
anti-evangélico a situação de mise-
ria ou de grande pobreza em que vi-
ve a maioria do povo. Mas, quais as

causas dessa situação? Não seria em
grande parte por falta de trabalho,
por causa dos salários de fome e das
condições de trabalho insuportá-
veis? Para transformarmos a situa-
çâo de pobreza, temos que transfor-
mar, também, a situação do traba-
lho.

A opcão pelos pobres, proclama-
da em Medellin (1968), para ser
concreta, deve se tornar uma oPção
pelos trabalhadores (as) Por todos
os trabalhadores: além dos da indús-
tria l23oÁ1, do campo (24%\ ou dos
servicos (53Y,1, mas também os bis-
cateiros, camelôs, as empregadas
domésticas, lavadeiras, e também os
desempregados.

Não será um tema fácil. Ouem
mexe com a questão do trabalho,
mexe com a política, à economia, à

cultura e com o social de um modo
geral. Já que o trabalho é a chave
central da vida, a lgreja não pode
ficar de lado, ignorando essa reali-

No dia 12 de outubro, cristãos de
todo o país reverenciam Nossa Se-
nhora Aparecida, a Padroeira do Bra-
sí1. Maria mãe, lembrada sempre e,
princípalmente, no dia das crianças.
De Araraguara, em São Paulo, chega-
nos a seguinte reflexão do compa-
nheiro Celso Verillo:

MARIA DOS DIAS DE HOJE

Maria redescoberta como a mãe
dos desamparados e privados de seus
direitos, de sua liberdade. Sinal vivo
e personalidade do Evangelho de Je-
sus, anunciando aos pobres e margi-
nalizados. Maria relembra-nos a exi-
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dade. Senão à wangelização corre
o risco de f icar superf icial, sem atin-
gir a raiz da vida das pessoas e da
sociedade.

A abertura ao mundo do traba-
lho evolui aos poucos com a opção
pelos pobres. Ainda há muita resis-
tência, íncompreensão, preconcei-
tos, e até bloquéio e rejeição de par-
te de aiguns setores da própria lgre-
ja. Não só de bispos e padres, mas
as vezes, de pessoas das comunida-
des.

Essa distância entre a lgreja e o
mundo do trabalho, explica-se mas

inão se justifica. E que a realidade
do trabalho é complexa e conf litiva.
Será o povo organizado, e não só os
cristãos, que transformará a situa-

É a mãe que nos comunica a pai-
xão pelos humildes, pequeninos e in-
justiçados e por sua libertação inte-
gral. Com ela caminhamos para o
"Estado de Libertação", própric dos
seguidores do Evangelho de Jesus
Cristo.

Fornos acostumados a Ier a histó-
ria de cima para baixo; da velha for-
ma de aceitar as coisas e conformar-
se: deixar como está para ver como
fica. Maria questiona sobre o nosso
papel na história, que é deixar de
ser massa de manobra a ser gente
que ama, sem medo de se Nibertar
das garras dos poderosos, que men-
tem oara os pobres. oara oue não

ção de opressão social em que víve-
mos. Necessitamos de muita cora-
gem, lucidez e f idelidade para nos
tornarmos cristão trabalhador e lu-
tador; e da luz e da força revolu-
cionária do Evangelho para trans-
formar a realidade do mundo do
traba lho,

A CF 91 é uma grande oportuni-
dade para que toda a lgreja, desde a
base até os bispos, aproxime-se, co-
nheça e comprometa-se mais com a

situação do trabalho, quer dizer
com um dos aspectos mais impor-
tantes da vida do povo.

Pe. Bernardo Lestienne
Rio de Janeiro

"Tanta luta
tanto luto
tanto pranto
faz escuro
mas eu canto"

O poema do amazonense de Thia-
go de Mello servirá de tema Para o
59 Encontro dos Militantes da Pas-
toral Operária dos Estados do Nor-
deste. O Nordestão será de 24 a 26
de maio de 91, em Natal (RN). Tra-
tará do tema "A Classe Trabalhado-
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Por que a Campanha da Fraterni-
dade sobre o Trabalho nos parece
tão importante hoje, na lgreja?

A Campan ha da Fratern idade
atinge toda a lgreja do Brasil. Des-
perta uma atencão especial e têm
ampla divulgacão, graÇas aos vários
recursos e subsídios produzidos so-
bre cada tema. Uma CF orienta o
conjunto das Íorcas pastorais duran-
te o ano todo; além de sensibilizar e

conscientizar bastante o conjunto
do povo de Deus, porque aborda te-
mas importantes da vida social do
país, e da vida da lgreja.

A lgreja considera anti-humano e
anti-evangélico a situação de mise-
ria ou de grande pobreza em que vi-
ve a maioria do povo. Mas, quais as

causas dessa situação? Não seria em
grande parte por falta de trabalho,
por causa dos salários de fome e das
condições de trabalho insuportá-
veis? Para transformarmos a situa-
ção de pobreza, temos que transfor-
mar, também, a situação do traba-
lho.

A opção pelos pobres, proclama-
da em Medellin (1968), para ser
concreta, deve se tornar uma oPção
pelos trabalhadores (as) Por todos
os trabalhadores: além dos da indÚs-
tria (23oÁ1, do campo (24%l ou dos
servicos (53%), mas também os bis-
cateiros, camelôs, as empregadas
domésticas, lavadeiras, e também os
desempregados.

Não será um tema fácil. Ouem
mexe com a questão do trabalho,
mexe com a pol ítica, à economia, à

cultura e com o social de um modo
geral. Já que o trabalho é a chave
central da vida, a lgreja não pode
ficar de lado, ignorando essa reali-

No dia 12 de outubro, cristãos de
todo o país reverenciam Nossa Se-
nhora Aparecida, a Padroeira do Bra-
sí1. Maria mãe, lembrada sempre e,
principalmente, no día das crianças.
De Araraguara, em São Paulo, chega-
nos a seguínte reflexão do compa-
nheiro Celso Verillo:

MARIA DOS DIAS DE HOJE

Maria redescoberta como a mãe
dos desàmparados e privados de seus
direitos, de sua liberdade. Sinal vivo
e personalidade do Evangelho de Je-
sus, anunciando aos pobres e margi-
nalizados. Maria relembra-nos a exi-
gência básica de conversão à luta pela
justiça e pelo amor social. Foi ela
que iníciou o verdadeiro movimento
de libertação.

dade. Senão à wangelização corre
o risco de ficar superf icial, sem atin-
gir a raiz da vida das pessoas e da
sociedade.

A abertura ao mundo do traba-
lho evolui aos poucos com a opção
pelos pobres. Ainda há muita resis-
tência, incompreensão, preconcei-
tos, e até bloquéio e rejeição de par-
te de aiguns setores da própria lgre-
ja. Não só de bispos e padres, mas
as vezes, de pessoas das comunida-
des.

Essa distância entre a lgreja e o
mundo do trabalho, explíca-se mas
não se justifica. É que a realidade
do trabalho é complexa e conf litiva.
Será o povo organizado, e não só os
cristãos, que transformará a situa-

É a mãe que nos comunica a pai-
xão pelos humildes, pequeninos e in-
justiçados e por sua libertação inte-
gral. Com ela caminhamos para o
"Estado de Libertação", prôprio dos
seguidores do Evangelho de Jesus
Cristo.

Fornos acostumados a ler a histó-
ria de cima para baixo; da velha for-
ma de aceitar as coisas e conformar-
$e: deixar como está para ver como
fica. Maria questiona sobre o nosso
papel na história, que é deixar de
ser massa de manobra a ser gente
que ama, sem medo de se libertar
das garras dos poderosos, que men-
tem para os pobres, para que não
acreditem em seus profetas.

Maria, mãe do meu povo, não
deixe minha gente caminhar para a

escuridão!

ção de opressão social em que víve-
mos. Necessitamos de muita cora-
gem, lucidez e fidelidade para nos
tornarmos cristão trabalhador e lu-
tador; e da luz e da força revolu-
cionária do Evangelho para trans-
formar a realidade do mundo do
traba lho.

A CF 91 é uma grande oportuni-
dade para que toda a lgreja, desde a

base até os bispos, aproxime-se, co-
nheça e comprometa-se mais com a

situação do trabalho, guer dizer
com um dos aspectos mais impor-
tantes da vida do povo.

Pe. Bernardo Lestienne
Rio de Janeiro
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"Tanta luta
tanto luto
tanto pranto
faz escuro
rnas eu canto"

A poema do amazonense de Thia'
go de Mello servirá de tema Para o
59 Encontro dos Mílitantes da Pas-
toral Operária dos Estadas do Nor-
deste. O Nordestão será de 24 a 26
de maio de 91, em Natal (RN). Tra-
tará do tema "A Classe Trabalhado'
ra e os Novos Desafios do Nordes-
te", escolhido após discussão feita
t€tn diversos grupos de base da PO
do Nordeste.
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RESSUSCITAR NO TRABALHO,
RESSUSCITANDO O TRABALHO

O trabalho, subjugado ao capital,
aviltou-se como um simples meio de
obter lucro, passou a ser definido
como qualquer atividade que ga-
rante para alguém a sobrevivência.
Passa também a ser sinônimo de
"castigo", sofrimento a ser aceito e
suportado como meio de sobre-
vivência, e é negada a sua dimensão
de associação com Deus que cria e
trabalha e o homem trabalhador.

Condenando todas as formas de
exploração do trabalho humano (Lc
6,24-26), Jesus se assume como
homem trabalhador (Mc 6,3),
fazendo de sua missão um trabalho
(lo 17,4). Para ele, trabalhar e cons-
truir o Reino não são obras sobre-
postas, mas condições indispensáveis
para que o trabalho nâo seja a-
lienação.

A exemplo de Cristo, muitos tra-
balhadores buscaram mudar essa
concepção deturpada do trabalho.
Também como Cristos tiveram sua
cruz: incompreensÕes e injúrias da
sociedade que os qualificam como
um mal exemplo, pertubadores da
ordem social: Índios preguiçosos,
negros rebeldes, operários bader-
neiros...

É lamentável constatar que nossa

igreja esteve quase sempre distante
dos testemunhos da dignidade do
trabalho. Ficava no campo oposto,
formando "bons trabalhadores",
desviados de sua missão de libertar o

trabalho de tudo o que lhe impedia
de se inserir na nova criação.

A Páscoa se torna oportunidade
singular de reatar nosso compro-
misso de fidelidade a Cristo, que
reafirmou o caráter divino do tra-
balho na sua vida e em sua redenção.
Necessário se faz assumir a luta
daqueles que por meio do trabalho
sofrido e mal remunerado deposi-
tam a esperança em uma vida me_
thor. São como Abraão que foge da
fome mas não deixa seús amigos
desamparados e aposta no trabalho
para uma vida nova; são como
Moisés: enxergam onde ninguém vê
e caminham para ser felizes. por
meio de suas frágeis organizações
são reativadores da voz dos profetas
que se levantaram em defesa dos
mais fracos.

São crianças na face dos meninos
de ruao sâo jovens marginalizados e
sem vez, são mulherres discrimina-
daso homens e velhos serviciados

que fazem a Páscoa todos os dias,
ressuscitando no trabalho, em meio
a fome, misêria e injustiça, dando
sinais visÍveis da antecipação do
Reino"
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RESSUSCITAR NO TRABALHO,
RESSUSCITANDO O TRABALHO

O trabalho, subjugado ao capital,
aviltou-se como um simples meio de
obter lucro, passou a ser definido
como qualquer atividade que ga-
Íante para alguém a sobrevivência.
Passa também a ser sinônimo de
"castigo", sofrimento a ser aceito e
suportado como meio de sobre-
vivência, e é negada a sua dimensão
de associação com Deus que cria e
trabalha e o homem trabalhador.

Condenando todas as formas de
exploração do trabalho humano (Lc
6,24-26), Jesus se assume como
homem trabalhador (Mc 6,3),
fazendo de sua missâo um trabalho
(Jo 17,4). Para ele, trabalhar e cons-
truir o Reino não são obras sobre-
postas, mas condições indispensáveis
para que o trabalho não seja a_

lienação.

A exemplo de Cristo, muitos tra-
balhadores buscaram mudar essa
concepçâo deturpada do trabalho.
Também como Cristos tiveram sua
cruz: incompreensões e injúrias da
sociedade que os qualificam como
um mal exemplo, pertubadores da
ordem social: Índios preguiçosos,
negros rebeldes, operários bader-
neiros...

É lamentável constatar que nossa

igrejaesteve quase sempre distante
dos testemunhos da dignidade do
trabalho. Ficava no campo oposto,
formando "bons ffabalhadores",
desviados de sua missão de libertar o

trabalho de tudo o que the impedia
de se inserir na nova criação.

A Páscoa se torna oportunidade
singular de reatar nosso compro-
misso de fidelidade a Cristo, que
reafirmou o caráter divino do tra-
balho na sua vida e em sua redenção.
Necessário se faz assumir a luta
daqueles que por meio do trabalho
sofrido e mal remunerado deposi-
tam a esperança em uma vida me_
lhor. São como Abraão que foge da
fome mas não deixa seus amigos
desamparados e aposta no trabalho
para uma vida nova; são como
Moisés: enxergam onde ninguém vê
e caminham para ser felizes. por
meio de suas frágeis organizações
são reativadores da voz dos profetas
que se levantaram em defesa dos
mais fracos.

São crianças na face dos meninos
de ruao são jovens marginalizados e
sem vez, sâo mulherres discrimina-
das, homens e velhos serviciados

que fazem a Páscoa todos os dias,
ressuscitando no trabalho, em meio
a fome, miséria e injustiça, dando
sinais visÍveis da antecipação do
Reino.
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Joinville, 17 de fevereiro de 1992

Companheiros-

Por mais que a vida pareça

morta, nós ainda transpiramos vida,
e a cada momento geramos mais

vida. Foi isso que sentimos durante
o Curso do Regional Sul da PO em
janetot9Z na Casa do Trabalhador
em Curitiba. Foram vinte dias de

reflexÕes profundas, aprendemos e

ensinamos muito.
Este tipo de encontro fraterno entre

os militantes,mostra que a Pastoral
Operária está preocupada com a

formação integral dos seus partici-
pantes.

Foi um grande desafio para todos
nós que estivemos no curso, mas

com a força do Cristo Trabalhador
descobrimos que a verdadeira trans-
formação acontece a partir de cada

um de nós e aos poucos vai tomando
conta dos coraçôes de homens e

mulheres do Mundo todo.
É preciso louvar a esta ação co-

rajosa da POlSul!
Abraços fraternos.

Sirlei - Joinville-SC
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USOS SALÁRIO IVTÍNIUOU

Cerca de 40% da população eco-

nômicamente ativa, ,percebe até
um Salário mÍnimo. Atualmente
o poder aquisitivo do salário
mínimo é muito baixo; seu valor
está bastante defasado. Com o
objetivo de resgatar o valor do
S.M, mobilizando o Mov.Sindical
e a sociedade civil para uma ampla
discussão na perspectiva da elabo-

ração de um projeto de emenda
popular a ser analisado pelo
Congresso, o Dieese lançou esta

campanha "SOS Salário Mínimo",
quejá possui fóruns emdiversos
estados.

Solidária com essa massa de

trabalhadores, a PO Nacional
decidiu assumir esta campanha,
participando das discussÕes e na

divulgação.

REUNIÃO
DAS PASTORAIS SOCIAIS

Nos dias 24 e25 de feveretror9Z,
estiveramreunidos em Brasília as

Pastorais e Organismos do Setor
Pastoral Social da CNBB. Nesta
reunião decidiu-se encaminhar:
Elaboração de uma Mensagem
aos trabalhadoreg no 1e de Maio,
assinada por todas as pastorais e

organismos, que estârá pronta até
10 de abril; Seminário sobre Ecolo-
gia e Desenvolvimento, 18 aZl/
05, em BrasÍlia; Seminário sobre

MERCOSUL, 14 a 16/09, em
Curitiba-PR; Confecçâo de uma
Agenda das Pastorais Sociais,
ilustrando e resgatando datas,

frases, fatos, mártires,... relativos
à cada pastoral; entre outras tare-
fas.

"O Setor Pastoral social está

mais dinâmico, corajoso e dis-
posto a trabalhar".

cooRDENAÇÃO
NACIONAL DA PO

um Agente, vindos de vários es-

tados, estiveram reunidos nos dias
17 e 18 de março, em Duque de
Caxias - RI.

Enffe uma série de encami-
nhamentos, em linhas gerais a

coordenação definiu : Integrar-se
animar as POs estaduais a par-
ticipar da Campanha 'SOS
SALÁRIO M ínimo " : Preparação
da pauta e convocação do Con-
selho Nacional, com pistas para

o encaminhamento das Prioridades
- Grupos de Base e Formação -

e das Linhas de Ação; Elabo-
ração da pesqúsa sobre os Grupos

de Base; üganuaçáo do progama
de visitas aos estados de PE e PB
(t6 a24/05); MG (21 a28/06);
RS (23 a30/06); Novo Liberado
Nacional; Finanças, além de vários
informes (subsÍdios, ECO-92, Ie
de maio; reunião da linha 6).

Avaliou-se que a reunião foi
produtiva. Aproveitou-se a opor-
tunidade para reinaugurar a Casa

da PO e oficializá-la como es-

paço para as reuniões da coorde-
nação.

ASSEMBLÉTA OOS BISPOS

De 29 de abril a 08 de maio,
acontecerá a 3CP Assembléia Geral
dos Bispos em Itaici-SP, cujos
temas principais serão: rrEdu-

cação: Exigências Cristãs" e

"Evangelização,Promoção Hu-
mana, Cultura Cristã".

SEMANA DO MIGRANTE
De 18 a25 de jwhor92 aconte-

cerâ a Semana do Migrante, pro-
movidatodoano pelo SPM (Serv.
Past. do Migrante). Esta Semana
tem por objetivo "sensibilizar as

Igrejas e a opinião pública da
problemática das migrações." O
tema é "Juventude e Migração" e

o lema "Buscamos SaÍdas".
Maiores informnções no SPM,

nrsnttÁo ,l- D^- 
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USOS SALÁRIO IUÍNNUO*

Cerca de 40% da população eco-

nômicamente ativa, ,percebe até

um Salário mÍnimo. Atualmente
o poder aquisitivo do salário
mÍnimo é muito baixo; seu valor
está bastante defasado. Com o
objetivo de resgatar o valor do
S.M, mobilizando o Mov.Sindical
e a sociedade civil pa:a uma ampla
discussão na perspectivada elabo-

ração de um projeto de emenda
popular a ser analisado pelo
Congresso, o Dieese lançou esta

campanha'SOS Salário Mínimo",
que já possui fóruns em diversos
estados.

Solidária com essa massa de

trabalhadores, a PO Nacional
decidiu assumir esta campanha,
participando das discussÕes e na
divulgação.

REUNIÃO
DAS PASTORAIS SOCIAIS

Nos dias 24 e25 de fevereirol92,
estiveramreunidos em BrasÍlia as

Pastorais e Organismos do Setor
Pastoral Social da CNBB. Nesta
reunião decidiu-se encaminhar:
Elaboração de uma Mensagem
aos trabalhadores, no le de Maio,
assinada por todas as pastorais e

organismos, que estará pronta até

10 de abril; Seminário sobre Ecolo-
gia e Desenvolvimento,lS a2l/
05, em BrasÍlia; Seminário sobre

MERCOSUL, t4 a 16/09, em
Curitiba-PR; Confecçâo de uma
Agenda das Fastorais Sociais,
ilustrando e resgatando datas,
frases, fatos, mártires,... relativos
à cada pastoral; entre outras tare-
fas.

"O Setor Pastoral social está

mais dinâmico, corajoso e dis-
posto a trabalhar".

cooRDENAÇÃO
NACIONAL DA PO

A Coordenação Nacional daPO,
composta por 10 trabalhadores e

um Agente, vindos de vários es-

tados, estiveram reunidos nos dias
17 e 18 de março, em Duque de
Caxias - RI.

Enfe uma série de encami-
nhamentos, em linhas gerais a
coordenação definiu : Integrar-se
animar as POs estaduais a par-
ticipar da Campanha 'SOS
SALÁRIO Mínimo " : Preparação
da pauta e convocação do Con-
selho Nacional, com pistas para

o encaminhamento das Prioridades
- Grupos de Base e Formação -

e das Linhas de Ação; Elabo-
ração da pesqúsa sobre os Grupos

de Base; Organização do programa

de visitas aos estados de PE e PB
(16 a24/05); MG (2r a28/06);
RS (23 a30/06); Novo Liberado
Nacional; Finanças, alóm de vfuios
informes (subsídios, ECO-92, le

de maio; reunião da linha 6).
Avaliou-se que a reunião foi

produtiva. Aproveitou-se a opor-
tunidade para reinaugurar a Casa

da PO e oficializá-la como es-

paço pzra as reuniões da Coorde-
nação.

ASSEMBLÉT,q. »OS BISPOS

De 29 de abril a 08 de maio,
acontecerá a 3CP Assembléia Geral
dos Bispos em Itaici-SP, cujos
temas principais serão: "Edu-
cação: Exigências Cristãsrf e

"Evangelização,Promoção Hu-
mana, Cultura Cristã".

SEMANA DO MIGRANTE
De 18 a25 de junho92 aconte-

cerá a Semana do Migrante, pro-
movida todo ano pelo SPM (Serv.
Past. do Migrante). Esta Semana
tem por objetivo "sensibilizaras
Igrejas e a opinião pública da
problemática das migraçÕes." O
tema é "Juventude e Migração" e

o lema "Buscamos SaÍdas".
Maiores informnções no SPM,

através de Fax ou fone
(011) 6s 7064.



PRIMEIRO ANIVERSARIO DO CENTENARIO

Já estamos no primeiro aniversário
da Carta do Papa João Paulo I[,
tornada pública em la de maio de
1991, chamada Centésimus Annus,
quer dizer o Centenário.

Há vários questionamentos a esta
encíclica. Nela a cÍítica aos paÍses

ex-comunistas é pesada.Parece que
tudo foi apenas ruim, sem nada de
positivo, sem avanços na justiça
social, na redistribuição da riqueza,
nos campos da saúde e da educação.
Houve só ditadura autoritarismo,
mentira, etc. DaÍ, a impressão de que
o papa defende indiretamente o capi-
talismo.

Outro questionamento à encíclica
é a pouca importância que dá aos
problemas do Terceiro Mundo. A
carta parece escrita tendo como
referéncia a Polônia ou a ex-Europa
do kste, e não desde os países pobres

do sul. Falta nela um grande grito
profético em favor das massas
mundiais, abandonadas e miseráveis
do Terceiro Mundo e também dos
países ricos.

Falta também uma maior denúncia
e reflexão sobre alguns problemas
mundiais, enffe os mais desafiadores
de hoje: a dominação e exclusão das

mulheres, o genocídio de muitas
minorias, o massacre das crianças, a
destruição da natureza, falta de tra-
balho, o comércio da droga, etc.

Assim, enquanto os efeitos perver-
sos do capitalismo mundial (hoje
sob a figura do neo- liberalismo)
estão tão presentes, parece que a

Carta defende globalmente esse

sistema. Porém, uma leitura mais
atenta deixa perceber melhor alguns
princípios e valores fortes, profun-
damente humanos e evangélicos, a

favor da vida,, que questionam radi-
calmente a situação do mundo atual
e que indicam diretrizes exigentes
de fansformação global

Gostaria de indicar brevemente ape-

nas alsuns tracos positivos dessa

ciona os direitos dos pobres, sejam
pessoas ou povos, com uma atenção
especial por parte do Estado e a
opção preferencial da lgreja. João
Paulo II fala da necessidade duma
verdadeira teoria e práttca de liber-
tação e reafirma o positivo de uma
autêntica teologia da libertação
humana integral.

A carta insiste no valor e importância
das obras, da prática e dos compro-
missos concretos, como exigência
evangélica, em favor dos pobres. O
amor pelos pobres deve se traduzir
em promoção da Justiça.

De novo, nesta carta, João Paulo II
desenvolve profu ndas refl exões sobre
o trabalho. A primeira riqueza do
trabalho é o homem. O trabalho tem
uma dimensão social crescente; hoje
se trabalha para e com os outros.
Conüa a exploração do trabalho e do
trabalhador feito mercadoria, o Papa
frisa a construção duma sociedade
de trabalho livre, de iniciativa e
participação. Para isso, ele subliúa
a necessidade e importância dos
sindicatos, de um grande movimento
de ftabalhadores. E, ainda nesta
liúa diz que é correto lutar conta
um sistema econômico que assegura
a prevalência do capital conüa o tra-
balho livre e responsável.

De fato, o Papa mostra os aspectos
positivos do capitalismo, sobretudo
a sua capacidade de promover uma
certa iniciativa, liberdade e respon-
sabilidade das pessoas e de criar
riquezas através do bom uso das

menos teoricamente). Mas, João
Paulo II também lembra como o
mercado livre deve ser controlado
pelas forças sociais porque há mui-
tas necessidades básicas que ele não
satisfaz ecomo a liberdade econômica
deve estar a servico da pessoa hu-
mana. Ele declara que é inaceitável
dizer que o capitalismo é o único
modelo de organização econômica.
Trata-se. antes, de consúuir uma so-
ciedade conforme a dignidade da
pessoa humana, fundamentada nos
valores de verdade, liberdade, jus-
tiça, amor, responsabilidade, soli-
dariedade, e paz.

Qual é o papel do Estado? É de
manter uma igualdade entre as par-
tes e, sobretudo, garantir que quem
trabalha possa gozar dos frutos do
seu trabalho. O Papa denuncia a

comrpção e os lucros fáceis e especu-
lativos q1e lrnpedem o desen-
volvimento.

De novo, as declarações sobre a
propriedade privada são bem claras.

Odireito à propriedade não é abso-
luto; está subordinado ao Bem
Comum. Os bens da terra são para
todos os homens. E a posse dos
meios de produção é legÍtima quando

for para um trabalho útil, e ilegítima
quando impedir o rabalho dos ouffos
e for cont'a a solidariedade no mundo
do fabalho.

Emvários momentos, o Papalembra
o dever da solidariedade e caridade
contra a mentalidade individualista.
Ninguém pode ficaralheio àsorte do
outo e afirmar que não é responsável
pela sorte do próprio irmão.

Como Paulo VI, João Paulo II
afirma: o novo nome da paz ê, o de-
senvolvimento. O desenvolvimento
é para todos, em particular para as

pessoas e os povos mais pobres. Mas
não há desenvolvimento sem soli-
dariedade e, para chegar a isso, e
preciso sacrificar situaçÕes de lucro
e poder.

Pe. Bernardo Lestienne - RJ.
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contra a mentalidade individualista.
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pela sorte do próprio irmão.
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não há desenvolvimento sem soli-
dariedade e, para chegar a isso, ê
preciso sacrifi car situaçÕes de lucro
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Assim, enquanto os efeitos perver-
sos do capitalismo mundial (hoje
sob a figura do neo- liberalismo)
estão tÍio presentes, parece que a

Carta defende globalmente esse

sistema. Porém, uma leitura mais
atenta deixa perceber melhor alguns
princípios e valores fortes, profun-
damente humanos e evangélicos, a

favor da vida,, que questionam radi-
calmente a situação do mundo atual
e que indicam diretrizes exigentes
de üansformação global

Gostaria de indicar brevemente ape-

nas alguns tÍaços positivos dessa

encíclica. Vfuias vêzes o papa men-

De novo, nesta carta, João Paulo II
desenvolve profundas reflexões sobre
o trabalho. A primeira riqueza do
trabalho é o homem. O trabalho tem
uma dimensão social crescente; hoje
se trabalha para e com os outros.
Contra a exploração do trabalho e do
trabalhador feito mercadoria, o Papa
frisa a construção duma sociedade
de trabalho livre, de iniciativa e
participação. Para isso, ele subliúa
a necessidade e importância dos
sindicatos, de um grande movimento
de trabalhadores. E, ainda nesta
liúa diz que é correto lutar conüa
um sistema econômico que assegura
a prevalência do capital contra o tra-
balho livre e responsável.

De fato, o Papa mostra os aspectos
positivos do capitalismo, sobretudo
a sua capacidade de promover uma
certa iniciativa, liberdade e respon-
sabilidade das pessoas e de criar
riquezas através do bom uso das
forças produtivas (tudo isso pelo



ENTREVISTA COM VICENTINHO
Entrevistafeita por: ALEX ZITEI (PO - SP) e ADILSON GATTI (PO ABC)

(Vicente Par"rlo da Silva (Vicentinho), Pres. do Sind. dos Metalúrgicos
de São Bernardo do Campo e Diadema - SP)

1 - O SURGTVTENTO DA FORÇA
SINDICAL E OS ACONTECIMEN-
TOS DO IV CONCUT AMEAÇANI
A UNIDADE SII{DICAI, NO
BRASII,? PORQUE?

R. Acho que está acontecendo uma
verclacleira trans lormacâo no mov i ntcnto
sindical, não somente em função do
surgimento de Centrais Sindicais, ori-
entadas pcla classe r.lominante, mas,
especialmente, pelos problemas exis-
tentes, entre nós mesmos. Quer «lizer, a

CUT ó, de fato, a maior Central do ?

Brasil, a mais importante para â América
Latina. Nós estamos vivendo um pro-
fundo debate denh'o da CUT. Este de-
bate, dependendo das consequências,
pocle ter um ef-eito negativo, mas, nele
está havendo um processo de evolução.
É natural o choque clo novo necessário.
É natural o sobressalto cliante c]a ex-
igência. Elas exigem que os rlirigentes
sindicais se adaptem à realidade, for-
talecendo o trabalho de base, democra-
tizando o movimento sindical. É ne-
cessário que se preparem pro novo que
está ai ao nível da sociedade, deba
tendo questÕes como política indus-
trial, novas tecnologias e também atu-
and«l soliclariamcntc conr o movimcnto
popular (seja ele de mulheres, ccológico,
moradia, e assim por diante ). Acho que
se a CUT de fàto compreender o scu
papel histórico não haverá obstáculo
para este avanço.

2 - O QUADRO RECESSTVO DA
ECONONIIA JOGA VIILHARES DE
TRABALHADORES (AS) NA RUA.
O QUE FAZER PARA ENFREN-
TAR O DESENTPREGO?

R, Nós achamos que a luta contra o
desemprcgo não se dá através de medi-
das como a redução da jornada de tra-
balho com redução de salário (como tbi
proposto pela Força Srndical). E também
não se dá através de alternativas iso-
ladas. A solução se dá através de um
projeto cle crescimento econômico com
distribuição de renda. Um projeto que
impliquc tazer exatamcnte tudo ao con-
trário do que o governo está fàzendo,
isto é, uma política de crescimento e

não de recessão. Para este caminho
todos devçm se despertar Õ não apÊnas

o movimonto sinelical, Junto a isto, nós

plo: por salário, por redução de jornada
de trabalho sem redução de salário,
porque entendemos que salário é em-
prego neste momento. Se você ganhar,
você compra. Se você compra, você
vendc. Se você vcnde. isso gcra pro-
dução. Redução de-iornada ile trabalho
tarnbém é emprego, como Íbi na con-
quista que obtivemos em 1985.

3 - AS MASSAS EXCLUÍDAS CRES-
cEr\,r No PAÍs. o Qtu FAZER coM
ELAS? QUAIS AS PERSPECTIVAS
DE ORGANIZAÇÃO DF§SAS MAS.
SAS? COMO FAZER ISTO?

R. No Congresso da CUT tbi aprovada
a Tese det-endida por nós, por uma
nova estratégia sindical que discuta
questões nacionais, e faça aliança com
o movimento popular. Mas, também,
aprovou-se a preocupação com os setores

não sindicalizados, com os setores in-
formais, com todo tipo de marginali-
zados nesso pais: homossexual,
meninos(as) de rua, etc. A partir daí a
CUT se credencia para enfrentar este
desafio. Embora, mesmo com-
preendendo que a solução se dá a nível
global, a CUT introcluziu, através da
sua política de relações sociais, pro-
jetos que contemplam estes interesses.
A partir daí a organização autônoma,
num processo de uniÍicação e cons-
ciência, t'ará com que a gente dê passos

concretos,

4- QTTENOVAS FORMAS DELLnA
PODEM SER UTIT,IZADAS PELA
CLASSE TRABALHADORA NO
CONFLITO COM O CAPITAL?

R. Antes de responder sobre as novas
formas de luta, ru aeho que devcmos

garantia do princípio de democracia e

participação dos trabalhadores res
peitando-se as decisões das bases,

manifestações públicas (atos públicos,
passr)atas, etc.), a compreensão de que
a vitalidade da mobilização do
movimento popular é fundamental num
momento como esse. E, devemos ser
criativos, como por exemplo: a reali-
zaçãodevigílias como as realizaclas em
São BemardodoCampo, Porto Alegre,
interior do RS, no interior de SP. Se
pensa em realizar estas vigílias em outros
lugares do país. O importante é ter-

mos a capacidade de criar, de desen-
volver processos que estimulem o povo
a ir às ruas.

5 - QUE SINAIS DE ESPERANÇA
NA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA
SOCIEDADE VOCÊ IDENTIFTCA
NA ATUAL CONJUNTURA?

R. O povo está desilúido com o govemq
está desiludido também com o próprio
processo histórico porque, ao longodos
últimos 30 anos, se vem lutando contra
a ditadura militar. Ela acabou, mas
continua a tiustração. Lut<tu-se pelas

diretas: frustrou-se com o Colégio Elei-
toral! Se lutou pela constituinte: frus-
trou-se com a maioria dos deputados
conservadores. Se elegeu um presidente
da República e este frustra, com suas

atitudes perigosas, gestos e compor-
tamentos duvidosos, o futuro do país. A
comrp$o campÊando o própno govomo.
Estas frustrações podem fazer com que
o povo fique exatamente sem espe rançâ.

O povo está atordoado.
Apesar disso, há sinais e gestos muito

positivos que faz com que a chama
continue acesa. O movimento dos tra-
balhadores rurais sem terra e os sindi-
catos dos trabalhadores rurais deste paísn

os movimentos populares (agora há um
projeto, cadavez mais consolidado, de
uma Central dos Mov. Populares), a

CUT desenvolvendo projetos que uni-
fiquem as açÕes a nível nâcional, com-
preendendo a npcessidade de conviver
na divergéncia. Esses sinais são extre-
mamente positivos. Acredito quê logo,
logo, o povo vai acordar. Seremos ca-
pazes de dar muitos gritos, irmos às

ruas e pisar tirme nÊste paÍs. Mas,
devemos ser teimosos. Acho que as

lidcranças populares tem que scr teimo-
sas, cxtrcmamêntc tcimosas num
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r - o SURGTMENTO DA FORÇA
SINDICAL E OS ACONTECIMEN-
TOS DO IV CONCUT AMEAÇAM
A UNIDADE SINDICAL NO
BRASII,? PORQUE?

R. Acho que está acontecendo uma
verdacleira trans t'ormacão no movi ntcnto
sinclical, não somente em função do
surgimento de Centrais Sindicais, ori-
entarlas pela classe clominantc, mas,
especialmente, pelos problemas exis-
tentes, entre nós mesmos. Querdizer, a

CUT ó, de tàto, a maior Central do ?

Brasil, a mais importante para a América
Latina. Nós estamos vivendo ul1l pro-
fundo debate dentro da CUT. Este de-
bate, dependendo «las consequências,
pode ter um et-eito negativo, mas, nele
está havendo um processo de evolução.
É natural o choque do novo necessário.
É natural o sobressalto cliante cla ex-
igência. Elas exigem que os dirigentes
sindicais se adaptem à realidacle, for-
talecendo o trabalho <Ie base, democra-
tizando o movimento sindical. É ne-
cessário que se preparem pro novo que
está aí ao nível da sociedacle, deba
tendo questÕes como política indus-
trial, novas tecnologias e também atu-
anclo soliclariamcntc com o movimento
popular (seia ele de mulheres, ecológico,
moradia, e assim por diante). Acho que
se a CUT de t'ato compreender o scu
papel histórico nâo haverá obstáculo
para este avanço.

2 - O QUADRO RECESSTVO DA
ECONOVtrA JOGA MILHARES DE
TRABALHADORES (AS) NA RUA.
O QUE FAZER PARA ENFREN-
TAR O DESENIPREGO?

R. Nós achamos que a luta contra o
desemprego não se dá através de medi-
das como a redução da jornacla de tra-
balho com redução de salário (como foi
proposto pela Força Sindical). E ambém
não se dá através de alternativas iso-
ladas. A solução se dá através de um
projeb de crescimento econômiço com
distribuição de renda. Um pro.jeto gue
implique tazer exatamente tudo ao con-
trário clo que o governo Êstá f'âzondo,
isto é, uma polÍtica de crescimento e

nâo de rpcessão. Para este caminho
toclos devpm se despertar e não apenas
o movimÊnto sinelical. Junto a isto, nós
temos que sair cla clpfensiva e invcstir
no ataquo com lutas eomo por excm-

plo: por salário, por redução de jornada
de trabalho sem redução de salário,
porque entenclemos que salário é em-
prego neste momento. Se você ganhar,
você compra. Se você compra, você
vcnde. Se você vcnde. isso _cera pro-
dução. Redução de jornada cle trabalho
tarnbérn é emprego, como fbi na con-
quista que obtivemos em 1985.

3 - AS ]VIASSAS EXCLUÍDAS CRES-
CFÀ,,t NO PAÍS. O QTIE }-AZER COM
ELAS? QUÀIS AS PERSPECTIVAS
DE ORGANTZAÇÀO DFSSAS MAS-
SAS? COMO FAZER ISTO?

R. No Congresso da CUT fbi aprovada
a Tese det-endida por nós, por uma
nova estratógia sindical que discuta
questões nacionais, e faça aliança com
o movimento popular. Mas, também,
aprovou-se a preocupação com os setorÇs

não sindicalizados, com os setores in-
formais, com todo tipo de marginali-
zados nesse pais: homossexual,
meninos(as) de rua, etc. A partir daí a
CUT se credencia para enfrentar este
desafio. Embora, mesmo com-
preondÊndo que a solução se dá a nível
global, a CUT introduziu, através da
sua política de relações sociais, pro-
jetos que contomplam estes interesses.
A partir dal a organização autônoma,
num processo de unificação e cons-
ciência, t'ará com que a gente dê passos

concrotos.

4 - QLJENOVAS FORMAS DELLTTA
PODEM SER UTILIZADAS PELA
CLASSE TRABALHADORA NO
CONFLITO COM O CAPITAL?

R. Antcs de responder sobrê âs novas
fbrmas ele luta, ou âeho quÊ clÕvsmos
apertêiçoar e sÊr câpâzes cle thzpr valer
as vclhas t'ormas cle lutas: grevo gcrâl,

garantia do princípio de democracia e
participação dos trabalhadores res

peitando-se as decisões das bases,

manifestações públicas (atos públicos,
passeatas, etc.), a compreensão de que
a vitalidade da mobilização do
movimento popular é fundamental num
momento como esse. E, devemos ser
criativos, como por exemplo: a reali-
zação de vigílias como as re alizadas em
São Bernardo do Campo, Porto Alegre,
interior do RS, no interior de SP. Se

pensa em real].E)ar estas vigílias Êm outros
lugares do país. O importante é ter-
mos a capacidade de criar, de desen-
volver processos que estimulem opovo
a ir às ruas.

5 - QUE SINAIS DE ESPERANÇA
NA CONSTRUÇÃO DEUMA NOVA
SOCIEDADE VOCÊ IDENTIFICA
NA ATUAL CONJUNTURA?

R. O povo está desilúido com o govemo,

está desiludido também com o próprio
processohistórico porque, ao longodos
últimos 30 anos, se vem lutando contra
a ditadura militar. Ela acabou, mas

continua a frustração. Lutou-se pelas

diretas: frustrou-se com o Colégio Elei-
torall Se lutou pela constituinte: frus-
trou-se com a maioria dos deputados
conservadores. Se elegeu um presidente
da República e este frustra, com suas

atitudes perigosas, gestos e compor-
tamentos duvidosos, o futuro do país. A
«rmrpqáo campeando o próprio goveÍno.
Estas frustrações podem fazer com que
o povo fique exatamente sem espe rança.

O povo está atordoado.
Apesar disso, há sinais e gestos muito

positivos que faz com que a chama
continue acesa. O movimento dos tra-
balhadores rurais srm terra e os sindi-
catos dos trabalhadores rurais deste país,

os movimentos populares (agora há um
projeto, cada vez mais consolidado, de
uma Central dos Mov. Populares), a

CUT desenvolvendo projÊtos que uni-
fiquem as ações a nível nacional, com-
preendendo a necessidade de conviver
na divergéncia. Esses sinais são extre-
mamente positivos. Acredito que logo,
logo, o povo vai acordâr. Seremos ca-
pazes de dar muitos gritos, irmos às

ruas e pisar firme neste país. Mas,

devemos ser teimosos. Acho quo âs

lideranças populares temque ser teimo-
§as, extremamente teimosas num
momento eomo ÊssÊ. Não perdcr a
Ê§peranç8.
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INICIANDC, A CONVERSA

Perguntas :

O que você sabe de Medellin e puebla ?

Ao seu ver, é importante que a Igreja, através de seus
bispos façam reuniÕes tipo as de Medellin e puebla ?
Por que ?

PEGANDO AS FERRAMENTAS

Vamos começar a refletir o tema da IV Conferência
Geral do Episcopado Latino-Americano.

Trocando em miúdos: vamos falar agorada reunião
dos bispos da América Latina. A América Latina
(AL) se compÕe dos seguintes paÍses: Argentin4 Bolívi4
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salva_
dor, Equador, Gllatemala, Guiana, Haiti, Honduras,
México, Nicarágua, Panamá, paraguai, peru, Repírblica
Dominicana, IJruguai, Venezuela.

Esta reunião está sendo mais conhecida como
"Conferência de Santo Domingo". Este tipo de reunião
acontece, aproximadamente, de 10 em 10 anos. A
primeira foi no Rio de Janeiro (1955), a segunda em

Medellin (1968), a terceira em Puebla (1979) e a
quarta agora, em Santo Domingo.

As reuniôes de Medellin e Puebla foram muito
impoitantes para o trabalho pastoral-social da igreja. A
gente ouve falar dos "Documentos de Medellin e
Puebla" como uma referência para o trabalho mais
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Santo Domingo é a capital da República Dominicana
(veja mapa). A Repúrblica Dominicana fica na A mérica
Central, é banhada pelo mar das Antilhas. A República
Dominicana fica, portanto, perto do Haiti, dos Estados
Unidos, Cuba, México e Nicarágua.

Este paÍs foi escolhido porque Cristovão Colombo
há 500 anos atrás quando "descobriu" a América
chegou e aportou aÍ. Isto é significativo para esta
conferência. No dia 12 de outubro se completará os
500 anos desse acontecimento. A Igreja Católica na
AL também quer com a realização dessa Conferência
celebrar esse fato acentuado que, ao mesmo tempo,
completa-se 500 anos de evangeli zação. Esta quesião
vamos abordar agora.

COMEÇANDO O TRABALHO

Os membros da conferência são os bispos (uns 150)
delegados das diversas conferências dos bispos e uns
100 teólogos (peritos) nomeados por Roma. O tema a
ser discutido é: "Nova Evangelização, Cultura e pro_
moção Humana".

Por que este tema?

A resposta é a seguinte: para responder aos desafios
de hoje e, tomando como ponto de partida os 500 anos
de Evangelizaçã,o e olhando para o ano 2000 que se
aproxima, instaurar uma Nova Evangelização que
aprofunde o Evaneelho e evanseli ze. acrtltnra morlerna
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INICIANDC, A CONVERSA

Perguntas :

O que você sabe de Medellin e puebla ?

Ao seu ver, é importante que a Igreja, através de seus
bispos façam reuniÕes tipo as de Medellin e puebla ?
Por que ?

PEGANDO AS FERRAMENTAS

Vamos começar a refletir o tema da IV Conferência
Geral do Episcopado Latino-Americano,

Trocando em miúdos: vamos falar agora da reunião
dos bispos da América Latina. A América Latina
(AL) se compôe dos seguintes paÍses: Argentin4 Bolívi4
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salva_
dor, Equador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras,
Méx ico, Nicarág ua, P anamá, paraguai, peru, Repírbl ic a
Dominicana, Uruguai, Venezuela.

Esta reunião está sendo mais conhecida como
"Conferência de Santo Domingo". Este tipo de reunião
acontece, aproximadamente, de 10 em l0 anos. A
primeira foi no Rio de Janeiro (1955), a segunda em

Medellin (1968), a terceira em Puebla (1979) e a
quarta agoÍa, em Santo Domingo.

As reuniÕes de Medellin e Puebla foram muito
importantes para o trabalho pastoral-social da igreja. A
gente ouve falar dos "Documentos de Medellin e
Puebla" como uma referência para o trabalho mais
engajado das pastorais, dos movimentos e das CEB's.
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Santo Domingo é a capital da República Dominicana
(veja mapa). A Repúrblica Dominicana fica na A mérica
Central, é banhada pelo mar das Antilhas. A República
Dominicana fica, portanto, perto do Haiti, dos Estados
Unidos, Cuba, México e Nicarágua.

Este paÍs foi escolhido porque Cristovão Colombo
há 500 anos atrás quando ',descobriu" a América
chegou e aportou aí. Isto é significativo para esta
conferência. No dia lZ de outubro se completará os
500 anos desse acontecimento. A Igreja Católica na
AL também quer com arealização dessa Conferência
celebrar esse fato acentuado que, ao mesmo tempo,
completa-se 500 anos de evangeli zação. Esta quesião
vamos abordar agora.

CoMEÇANDO O TRABALHO

Os membros da conferência são os bispos (uns 150)
delegados das diversas conferências dos bispos e uns
100 teólogos (peritos) nomeados por Roma. O tema a
ser discutido é: "Nova Evangelização, Cultura e pro_
moção Humana".

Por que este tema?

A resposta é a seguinte: para responder aos desafios
de hoje e, tomando como ponto de partida os 500 anos
de Evangelização e olhando para o ano 2000 que se
aproxima, instaurar uma Nova Evangelização que
aprofunde o Evangelho e evangelize acultura moderna
e as culturas peculiares de nossos povos.



Em 1492, os europeus iniciaram a colonização do

continente americano, o Novo Mundo. Junto com a
colonização, que foi um processo de octrpação, domínio,
comercialização e produção, veio também a evangeii-

zação. Isto é, a Igreja mandott missionários ao novo

continente para "salvaf almas", converter os Índios.

Em nome dessa colonização e evangeLrzaçáo, em

nome de Deus e do rei, iniciou-se um processo de

destruição a ferro e fogo das culturas e civilizaçÔes

aqui existentes.

Os índios resistiram o qllanto puderam. Guerrearam
contra os colonizadores, morreram mais do que ma-

târam. A religião dos Índios foi suspeitada, combatida
e destruÍda. Os pagés eram perseguidos.

A mesma coisa podemos

dizer dos negros. Este s

foram pegos em território
africano e trazidos para câ.
Aqui, ainda dentro do navio
no cais do porto, eram
batizados sem saberem nada

da religr ão católica. Eram

vendidos como escra-

vos, menosprezados,

violentados, margi-
nalizados; sua reli
gião práticada na

África era proibida. Os

orixás eram equipara-
dos a maus espíritos,

A miséria dominava as senzalas. O racismo era grande.

O negro era visto como mau elemento. Isto perdura até

hoje.

Houve gente pertencente ao grupo colonizador qlle
não aceitou essa situação e a denunciou como anti-
evangélica e humana: Bartolomé de las Casas, Luís
Zapata, Antônio Vieira, Zumbi e outros. TambÉrn
sabemos que esta colonização e evangelizaçã.o não
aconteceram assim por maldade ou propositadamente.

Eram frutos de uma concepção e das circunstâncias
históricas. Mas, mesmo assim, não podemos celebrnr
os 500 anos de descobrimento e da evangelização com
triunfalismo. A Igreja e o mundo todo tem qLle recon-
hecer os erros e, na medida do possível, repará-los.
Temos que deixar os povos latinos-americano falar e

concluir seu processo de libertação clas amarras que
hoje os colocam na mesma situação ou em situação
pior do que há séculos passados.

TESTANDO O TRABALHO

1 - A história oficial da conquista nos foi apresentada
do ponto de vista colonialista que transforma os in-
vasores em heróis e senhores. Esta versão desconhece
de propósito a luta, resistência e valentia dos nossos
povos para defender a vida e a dignidade.

PERGUNTA:
A) Como podemos recuperar a memória histórica das
lutas dos pobres em nossa cidade e estado?

2- O colonialismo através de novos métodos de explo-
raçâo e dominaçâo (dívida externa, FMI, partidos de
direita, capitalismo, etc) continua até hoje.

PERGUNTAS:
B) Como podemos participar ativamente, junto com os

movimentos populares e sindical, das iniciativas que

visem conquistar uma verdadeira independência?

C) Como usarde nossaculturaeorganizaçÕes em vista
de uma sociedade mais igualitária, justa e em harmo-
nia com a nalureza?

PARA VOCÊ ITN:

Revista Sem Fronteiras, ne 196, jan./fev./1992
- 500 anos - Olhando o passado para construir o futuro, estudo
ne 6, O Mesnageiro, Set./Out./ 1991, edição n e 71

PARAVOCÊ VER:

Vídeo AMERÍNDTA, cla Verbo Filmes
- A MISSÃO
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comercializaÇão e produção, veio também a evangeii-

zaçáo. Isto é, a Igreja mandott missionários ao novo

continente para "salvar almas", converter os Índios.

Em nome dessa colonização e evangeltzação, em

nome de Deus e do rei, iniciou-se um processo de

destruição a ferro e fogo das culturas e civilizaçÕes

aqui existentes.

. ,i|

Os índios resistiram o qllanto puderam. Guerrearam
contra os colonizadores, morreram mais do qlle ma-

taram. A religião dos índios foi suspeitada, combatida
e destruída. Os pagés eram perseguidos.

A mesma coisa podemos

dizer dos negros. Estes

foram pegos em território
africano e trazidos para câ.

Aqui, ainda dentro do navio
no cais do porto, eram

batizados sem saberem nada

da religr ão católica. Eram

Houve gente pertencente ao grupo colonizador qlle
não aceitou essa situação e a denunciou como anti-
evangélica e humana: Bartolomé de las Casas, LuÍs
Zapata, Antônio Vieira, Zumbi e olltros. Também
sabemos que esta colonização e evangelização não
aconteceram assim por maldade ou propositadamente.

Eram frutos de uma concepção e das circunstâncias
históricas. Mas, mesmo assim, não podemos celekrmr
os 500 anos de descobrimento e da evangelização com
triunfalismo. A Igreja e o mundo todo tem que recon-
hecer os erros e, na medida do possível, repará-los.
Temos que deixar os povos latinos-americano falar e

concluir seu processo de libertação clas amarras qlle
hoje os colocam na mesma situação ou em situação
pior do que há séculos passados.

TESTANDO O TRABALHO

1 - A história oficial da conquista nos foi apresentada
do ponto de vista colonialista que transforma os in-
vasores em heróis e senhores. Esta versão desconhece
de propósito a luta, resistência e valentia dos nossos
povos para defender a vida e a dignidade.

PERGUNTA:
A) Como podemos recuperar a memória histórica das
lutas dos pobres em nossa cidade e estado?

2- O colonialismo através de novos métodos de explo-
ração e dominação (dívida externa, FMI, partidos de

direita, capitalismo, etc) continua até hoje.

PERGUNTAS:
B) Como podemos participar ativamente, junto com os

movimentos populares e sindical, das iniciativas que

visem conquistar uma verdadeira independência?

C) Como usar de nossa cultura e organizaçÕes em vista

de uma sociedade mais igualitária, justa e em harmo-
nia com a natureza?

vendidos como escra-

vos, menosprezados,
violentados, margi-
nalizados; sua reli
gião práticada na

África era proibida. Os

orixás eram equipara-
dos a maus espÍritos,
demônios. A vida de

escravidão era terrível.

PARA VOCE LER:

Revista Sem Fronteiras, nq 196, jan./fev./1992
- 500 anos - Olhando o passado para construir o futuro, estudo

ne 6, O Mesnageiro, Set./Out./ 1991, edição n q 71

PARAVOCÊ VER:

Vídeo AMERÍNDIA, da Verbo Filmes
- A MISSÃO
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CHORAM!

GRITAM!

ftESISTEIII!

ligiosidade popular às promoções
de cunho libertador. Dá-se uma jus-
taposição de elementos. Mais do
que respeito e convicção, prevalece
a estratégia organizativa. De certa
maneira instrumentaliza-se a fé po-
pular com vistas às tarefas urgen-
tes da PO, da classe trabalhadori
e da sociedade brasileira como un
todo.

Por fim, chegarnos à fase do en-
riquecimento recíproco. Numerosas
análises da religiosidade popular
mostram sua força, sua tenacidade
e sua riqueza cultural. A1i há raí-
zes,háhistória ehá vida. Sem que-
rer tdeahzar Qssa prática, elas dão
testemunho de um povo que não se

deixa abater. Há nelas uma fonte
subterrânea de água viva, uma espj
nha dorsal de resistência popular.
Retratam uma luta histórica pela so-
brevivência.

Essas três fases não têm uma se-
qüência l'ógica. Além disso, uma

mento em que, pouco a pouco,
prevalece o respeito mútuo. Chela-
se assim à romaria: uma forma hí-
brida em que se reconhece na
religiosidade popular o Deus da
Vida, que é também o Deus Liber-
tador. São práticas novas em que
a fé popular e a teologia da liber-
tação se dão as mãos. Cruzam e re-
cruzaÍÍr sua força íntima. Na
medula de ambas está o Evangelho.
No encontro de respeito entre elas
se forjam novas práticas.

Creio ser essa uma das maiores
contribuições à Nova Evangeii-
zação, nestes 500 anos de história.
Para utilizar uma expressão de Gu-
stavo Gutierrez, aos poucos a PO
foi se dando conta de que tem que
beber do próprio poço. Nutrir-se
da água viva da história e da cul-
tura popular. Mais do que os mo-
delos importados, ali está seu
alimento primordial. E não tenha-
mos dúvidas: ali está também um

D ff:"Jf,H;ÍláÍ;it"^H#i
I Uma notícia dessas, dez anos
atrás, teria feito muitos militantes
da PO se questionarem. Romaria,
isso não leva a nada! Pura alie-
nação! Hoje os mesmos ajudam a
oÍganlzÀÍ o povo para a romana.
O que se passou nestes dez anos?
A resposta é simples: a nosso ver,
houve um reconhecimento cres-
cente.das fráticas religiosas de ca-
ráter popular. A grosso modo,
podemos sublinhar três fases desse
processo de reconhecimento.

Na primeira, predomina uma
atitude de rejeição. A tarefa da PO
éorganizu o operariado paÍa as lu-
tas sociais. Conscientizar os trabq-
thadores de seus direitos. Tudo o
que desvia disso era alienação. Os
problemas econômicos e políticos
da classe trabalhadola linham prio-
ridade absoluta. Não se admitia re-
cuos a práticas que tivessem cheiro
de beatice. Nas comunidades, che-
gava-se a confrontos entre o grupo
de PO e outros grupos. Parecia
água e azeíte, não se misturavam.
Cada um com a sua "Iinha" de
atuação. Deum lado, os avançados;
do outro, os atrasados!

Numa segunda fase, começou-
-se aperceber que não se podia ata-
car de frente tais práticas religiosas.
Levava os grupos de PO ao isoia-
mento. Criava-se uma espécie de
"elites conscientes". O povo per-
manecia alheio às questões mais
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"BEBER DO PROPRTO POçO"

il,IAE ! 0S TRABALHAD0RES
astoral Operfuia promove ro-
maria à Aparecida do Norte!
Uma noícia dessas, dez anos

attás, teria feito muitos militantes
da PO se questionarem. Romaria,
isso não leva a nada! Pura alie-
nação! Hoje os mesmos ajudam a
otganizar o povo para a romaria.
O que se passou nestes dez anos?
A resposta é simples: a nosso ver,
houve um reconhecimento cres-
cente das fráticas religiosas de ca-
ráter popular. A grosso modo,
podemos sublinhar três fases desse
processo de reconhecimento.

Na primeira, predomina uma
atitude de rejeição. A tarefa da PO
éorganizry o operariado para as lu-
tas sociais. Conscientizar os trabq-
thadores de seus direitos. Tudo o
que desvia disso era alienação. Os
problemas econômicos e políticos
da classe trabalhadora linham prio_
ridade absoluta. Não se admitia re-
cuos a práticas que tivessem cheiro
de beatice. P25 çs6rrnidades, che-
gava-se a confrontos entre o grupo
de PO e outros grupos. Parecia
água e azeite, não se misturavam.
Cada um com a sua "linha" de
atuação. De um lado, os avançados;
do outro, os atrasados!

Numa segunda fase, começou-
-se a perceber que não se podia ata-
car de frente tais práticas religiosas.
Levava os grupos de PO ao isola-
mento. Criava-se uma espécie de
"elites conscientes". O pov«r per-
manecia alheio às questões mais
amplas. O que fazer2 Começou-se
a acopFlar alzumas práticas da re-

CHOfrAM!

GRITAM!

ftESISTEI|/I!

ligiosidade popuiar às promoções
de cunho übertador. Dá-se uma jus-
taposição de elementos. Mais do
que respeito e convicção, prevalece
a estratégia organizativa. De certa
maneira instrumentalaa-se a fé po-
pular com vistas às tarefas urgen-
tes da PO, da classe trabalhadorr
e da sociedade brasileira como un
todo.

Por frm, chegamos à fase do en-
riquecimento recÍproco. Numerosas
análises da religiosidade popular
mostram sua força, sua tenacidade
e sua riqueza cultural. Ali há raí-
zes, há história ehá vida. Sem que-
rer idealizar essa prática, elas dão
testemunho de um povo que não se

deixa abater. Há nelas uma fonte
subterrânea de água viva, uma espj
nha dorsal de resistência popular.
Retratam uma luta histórica pela so-
brevivência.

Essas três fases não têm uma se-
qüência l'ógica. Além disso, uma
não exclui a outra. O que se veri-
ftca é rrm processo de reconheci-

mento em que, pouco a pouco,
prevalece o respeito mútuo. Chela-
se assim à romaria: uma forma hí-
brida em que se reconhece na
religiosidade popular o Deus da
Vida, que é também o Deus Liber-
tador. São práticas novas em que
a fé popular e a teologia da liber-
tação se dão as mãos. Cruzam e re-
cruzaÍÍr sua força íntima. Na
medula de ambas está o Evangelho.
No encontro de respeito entre elas
se forjam novas práticas.

Creio ser essa uma das maiores
contribuições à Nova Evangeli-
zação, nestes 500 anos de história.
Para utilizar uma expiessão de Gu-
stavo Gütieriez, aoi poucos a PO
foi se dando conta de que tem que
beber do próprio poço. Nutrir-se
da água viva da história e da cul-
tura popular. Mais do que os mo-
delos importados, ali está seu
alimento primordial. E não tenha-
mos dúvidas: ali está também um
dos alimentos melhores para estes
tempos de crise e recessão.
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lçara, 22 dejunho de Í992.
Companheiros!' "..;Atenção... épreciso
ter olhos firmes para este
sol; para esta escuridão... "
já,dn Caetano Veloso; mas
perante esta realidade social
nós nos sentimos fracos,
confusos e com dificuldades
de dar continuidade ou ini-
ciar um trabalho que contri-
bua na construção da nova
sociedade, a partir da classe
operária.

Bem sabemos que deve-
mos ainda mais inventar for-
mas novas em estratégias de
avanços...

Mas como? Se simulta-
neamente somos o perfil an-
gustiante do povo brasilei-
ro!!

Então pedimos que nos
escrevâm, para roca de idé-

experlencras,
criações... que de alguma
forma fortaleça e enriqueça
nossa luta.

Contamos
Abraços!

voce.com

Maristela Borges Benedet
Pastoral Operária'- Dio-
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ENCONTRIO DO§GR,UPOS DE BA§EDA PO MERCOSTJL

Com o tema "DESESPERAR JA-
MAIS..." forçar a hora até mudar a his-
tória, aconteceu no dia 12 de julho o
Encontrão dos Grupos de Base da PO do
Ceará. Particlparam 150 trabalhadores dos
diversos grupos de PO de várias Comu-
nidades, e em especial contou com a pre-
sença de D. Aloísio l-orscheider. O
encontro iniciou com runa Análise de Con-
juntura feita por Acúio (Fres. CUT-CE)
e uma Análise Eclesial por Pe. Manfiedo
Oliveira. Foi rrm saçsngo celebrativo, que
teve várias oficinas de trabalho. O encon-
tro serviu como preparação à Semana So-
cial do Ceará, e seuprincipal objetivo foi
o intercâmbio entre os vários grupos de
base da PO.

PRÓ-CENTRAL DEFINE CONGRESSO

A Coord. arnpliada da Pró-Central dos
Movimentos Populares reunida em São
Paulo, nos üas 3,4 e 5 de julho, com re-
presentantes do Movimento Popular de 20
estados, definiram os passos para a reali-
zação do Congresso de Fundação da Cen.
tral dos Movimentos Populares, marcado
para o 29 semestre/93. Também foi defi-
nido rm amplo calendáno de atividades
para este 29 semestre, destacando-se a II
JORNADA NAC. DE LUTAS; a IX
CONF. DE SAÚDE e os 5OO ANOS DE
RESISTÊNCIA INDÍGENA, NEGRA E
POPULAR.

"O Encontro deu o pontapé inicial
rumo ao Congresso de fundação da Cen-
tral de Mov. Popular. Agora, cabe aos es-
tados, iniciar um profrrndo e rico debate
Nacional no seio do Movimento".

CONDENADOS PELA INruSTIÇA

Presos desde agosto/9l ajaneiroi92 por
evidentes motivos polÍticos, foram a jul-
tsamento no rfltimo dia 24 de juúo, no
Forum de Porto Alegre, 6 colonos inte-
grantes do MST do RS. Esres colonos fo-
ram acusados de terem participado da
manifeslação que gerou no conflito entre
policiais e os Sem Terra, resultando na
morte de um soldado.

Por falta de provas os colonos acusa-
dos foram considerados Inocentes pelos
jurados. Não se contentando com o resul-
tado, os mesmos jurados condenaram os
colonos, acusando-os no quesito: "De al-
guma forma contribuíram para a morte do
soldado". As penas variam de 4 anos e
8 meses a 7 anos de prisão.

Como diz a nota do MST, "...Íbi unr
julgamento de Classe. Foi o julgamento
da Reforma Agrária. Foi o julgamento do
MST e de todos os que lutam pela Justiça
no campo". Contra toda a injustiça, é pre-
ciso contimrar!

A CNBB através do Setor pastoral So-
cial, sob a coordenação da CpO, CpT e
SPM, promoverá nos dias 14 a l8lO9lí2
em Curitiba-pf,, rrm,Semiúrio sobre o
MERCOSUL. Esse Seminário tem oor ob-
jetivos: a) Coúecer o que é o projeà Mer-
cosul, seu histórico, seu significado no
processo da economia internacional e a§
etapas de sua implantação; b) Analisar as
possibilidades de intervenção das organi-
zações da sociedade civil no processo de
implantação do Mercosul; c) preparar as
pastorais para as implicações'que o projeto
traz paÍa os trabalhadores dos países en-
volvidos pelo projeto. d) Elaborar uma
carta sobre os resultados das discuSsões
sobre o Mercosul.

Para esse evento estão sendo convida-
dos, além dos representantes das pastorais
e organismos, sindicalistas, estudantes e
repres. de ouEas Igrejas, esperando-se reu-
nir cerca de 50 participantes.

SOLIDARIEDADE

Reuidos em Santa Tereza-RJ.de14 a
l7107, os participantes do Seminãrio Na-
cional da Pastoral Operária elaboraram
uma Moção de Solidariedadc ao Fr. Le-
onardo Boff, apoiando-o em sua nova po-
sição no campo da luta cristã populai.

"Sua solidariedade com os pobres é
a solidariedade dos trabalhadores da Amé-
rica Latina com você. As barreiras só
cairão na medida em que alguém as trans-
gredir; a opressão só acaba se alguém a
desafia e enfrenta. Você teve q tem esta
coragem. Tem muita gente a seu lado na
caminhada e na cruz"" Desejamos que
continue firme na luta!

ROMARIA DO TRABALHADOR OI)

A PO de Natal organiza a II Romaria
do Trabalhador, que será no dia 06 de se-
tembro, em Serra do Lima - RN. Terá
como lema: "Na Religiosidade do povo
a Busca do Novo.

VEM AÍ O VI NORDESTÃO

A Coordenação da' Pastoral Operária
do NE se reuniu nos dias ll e 12 de julho,
em Recife - PE, para discutir os enca-
minhamentos do VI Nordestão que será,
realizado em junho/93, em João Pessoa

- PB. O tema do encontro será: "PRÁ
ONDE CAMINHA A CLASSE TRABA-
LHADORA DO NORDESTE E SUAS
ORGANIZAÇÕES?" Além disso foi ela-
borada a pauta do Encontro de Agentes
da região, que se realizará, nos dias 15,
1A a 71 áa oaraar!.-n l^ ^^--^-.^ ^-^
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já, diz Caetano Veloso; mas
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confusos e com dificuldades
de dar continúdade ou ini-
ciar um trabalho que contri-
bua na construção da nova
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.ENCONTRTO DO§GN,UPOS DE BASE DÀ PO MERCOSIJL

Com o tema "DESESPERAR JA-
MAIS..." forçar a hora até mudar a his-
tória, aconteceu no dia 12 de julho o
Encontrão dos Grupos de Base da PO do
Ceará. Participaram 150 trabalhadores dos
diversos grupos de PO de várias Comu-
nidades, e em especial contou com a pre-
seuça de D. Aloísio l,orscheider. O
encontro iniciou com runa Análise de Con-
junnrra feita por Acrísio (Pres. CUT-CE)
e rrma Análise Eclesial por Pe. Manfredo
Oliveira. Foi um encontro celebrativo, que

teve várias oficinas de trabalho. O encon-
tro serviu como preparação à Semana So-
cial do Ceará, e seu principal objetivo foi
o intercâmbio enlre os vários grupos de
base da PO.

PRÓ-CENTRAL DEF'INE CONGRESSO

A Coord. arnpliada da Pró-Central dos
Movimentos Populares reunida em São
Paulo, nos dias 3,4 e 5 de julho, com re-
presentântes do Movimento Popular de 20
estados, definiram os passos para a reali-
zação do Congresso de Fundação da Cen.
tral dos Movimentos Populares, marcado
para o 29 semestre/93. Também foi defi-
mdo um amplo calendário de atividades
para este 29 semestre, destacando-se a II
JORNADA NAC. DE LUTAS; a IX
CONF. DE SAÚDE e os 5OO ANOS DE
RESISTÊNCIA INDÍGENA, NEGRA E
POPULAR.

"O Encontro deu o pontaff inicial
rumo ao Congresso de ftmdação da Cen-
tral de Mov. Popular. Agora, cabe aos es-
tados, iniciar um profundo e rico debate
Nacional no seio do Movimento".

CONDENADOS PELA INJUSTIÇA

Presos desde agosto/91 ajaneiro/92 por
evidentes motivos polÍticos, foram a jul-
sâmêtrto no útimo dia 24 de juúo, no
Forum de Porto Alegre, 6 colonos inte-
grantes do MST do RS. Estes colonos fo-
ram acusados de terem participado da
manifestação que gerou no conflito entre
policiais e os Sem Terra, resultando na
morte de um soldado.

Por falta de provas os colonos acusa-
dos foram considerados Inocentes pelos

iurados. Não se contentando com o resul-
tado, os mesmos jurados condenaram os
colonos, acusando-os no quesito: "De al-
guma forma contribuíram para a morte do
soldado". As penas variam de 4 anos e

8 meses a 7 anos de prisão.
Como diz a nota do MST, "...fbi trnr

julgamento de Classe. Foi o julgamento
da Reforma Agrária. Foi o julgamento do
MST e de toclos os que lutam pela Justiça
no campo". Contra toda a injustiça, é pre-
ciso continuar!

A CNBB atÍavés do Setor Pastoral So
cial, sob a coordenação da CPO, CPT e
SPM, promoverá nos dias 14 a l8l09lg2
em Curitiba-PR, r nr .Seminário sobre o
MERCOSUL. Esse Seminárió tem por ob-
jetivos: a) Coúecer o que é o Projeio Mer-
cosul, seu histórico, seu significado no
processo da economia internacional e as
etapas de sua implantação; b) Analisar as
possibilidades de intervenção das organi-
zações da sociedade civil no processo de
implantação do Mercosul; c) Preparar as
pastorais para 6 implicações que o projeto
trazpaÍa os trabalhadores dos paÍses en-
volvidos pelo projeto. d) Elaborar uma
carta sobre os resrÍtados das discussões
sobre o Mercosul.

Para esse evento estão sendo convida-
dos, além dos representantes das pastorais
e organismos, sindicalistas, eshrdantes e
repres. de outra.s lgrejas, esperando-se reu-
nir cerca de 50 participantes.

SOLIDARIEDADE

Reunidos em Santa Tereza-11rde14 a
l7l07, os participarues do Seminàrio Na-
cional da Pastoral Operária elaboraram
uma Moção de Solidariedadc ao Fr. Le-
onardo Boff, apoiando-o em sru nova po-
sição no campo da luta cristã popular.

"Sua solidariedade com os pobres é
a solidariedade dos trabalhadores da Amé-
rica Latina com você. As barreiras só
cairão na medida em que alguém as trans-
gredir; a opressão só acaba se alguém a
desafia e enfrenta. Você teve q tem esta
coragem. Tem muita gente a seu lado na
caminhada e na cruz"" Desejamos que
continue firme na luta!

ROMARIA DO TRÂBALHADOR (II)

A PO de Natal organiza a II Romaria
do Trabalhador, que será no dia 06 de se-
tembro, em Serra do Lima - RN. Terá
como lema: "Na Religiosidade do Povo
a Busca do Novo.

VEM AÍ O VI NORDESTÃO

A Coordenação da Pastoral Operária
do NE se reuniu nos dias ll e 12 de iulho,
em Recife - PE, para discutir os enca-
miúamentos do VI Nordestão que será,
realizado em junho/93, em João Pessoa

- PB. O tema do encontro será: "PRÁ
ONDE CAMINHA A CLASSE TRABA-
LHADORA DO NORDESTE E SUAS
ORGANIZAÇÕES?" Além disso foi ela-
borada a pauta do Encontro de Agentes
da região, que se realizuá, nos dias 15,
16 e l7 de setenrbro do corrente ano.
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PERDER REFETfiIICIAIS E PERDER O ROSTO
"Gosto múto de trabalhar e gosto do

meu serviço, mas eles apertílm tanto com
o relógio e fazem tanta exigência que vivo
angusüadâ. Sinto angistia porque tenho
que trabalhar sempre mais. Fico angus-
tiada porque o chefe úo tá nem aí pra
mim. Ele quer o meu serviço e pronto.
Só o meu serviço. Eu não sirvo mais pra
nâda".

Enquanto a Dilma falava assim, a gente
olhava pra ela 16yinha, bonita, de olhos
grandes e o cabelo crespo cheio, ao redor
do rosto redondo, preso atrás com uma
presilha colorida. Enquanto ela falava de
sua angústia de "dar produção" e desa-
paÍecer no trabalho, a gente olhava o de-
senho que ela tinha feito pra se apresentar.
Era um relógio redondo e grande, como
o rosto de\a', com a boca retâ, o nariz su-
mido e os olhos fechados. Uma cara ca-
reca, cheia de números e ponteiros, com
um resrinho de cabelos escorridos de um
lado e do outro. Só faltava fazer tic-tac.

A Dilma trabalha num escritório lá no
interior de Minas. Mas o coração dela está
com a classe trabalhadoll oo Brasil inteiro.
Apagou o que tem de mais brilhante, os
olhos, e piuece que perdeu o que tem cle
mais bonito. O coração eheio de angústia,
o tempo escrito na cara. Gosta de traba-
lhar, mas não adianta gostar. O que exi-
gem dela são ponteiros e números. Perdeu
o rosto, a expressão, o brilho dos olhos.

"Perdeu os referenciais''. A classe tra-
balhadora está como a Dilma. Foi assim
que falaram alguns dos assessores, e dos
participantes do Seminário Nacional, no
Rio, em julho de 92. Os regimes "socia-
listas" caíram, as novas tecnologias estão
transformando as relações de tratralho, a
maioria não trabalha mais na.produção,
e sim em serviços, rmritas especializações
são substituídas pelo computador, as em-
presas despedem os companheiros e con-
tratam empresas de serviços, hoje a gente
trabalha numa firma, amanhã noutra. Esta
série de fenômenos é chamada "terceiri-
zação" porque o trabâlho não é mais uma
relação entre empregado .e patrão, mas
passa por um terceiro elemento, a emprei-
teira. A classe trabalhadora fica sempre
mais diferenciada, mais numerosa, menos
definida. Tem gente até que diz que a
classe operária está acabando.

Perder os referenciais é isto. Perder
o rosto, sentir-se como um aparelho e ter
que procluzir "não-sei-o-que", nem pra
quê. A conseqüência que mais incomoda
é a falta de resistência.

Como resultado da colonização e da
economia clepenclente, mas principalmente
como resultado dos desmandos praticados
nos últimos anos, vivemos úambém uma
crise ética muito forte. Os próprios gover-
nantes não levam a sério os valores nem
as normas da sociedade. Eles apodrecem
tuclo o quc a gente considerava santo e ho-
nesto. Isto é unra crise ética. Mas a crise
ain<Laé, mais forte, é uma crise da própria

ética. Os valores apodrecem, e a gente pre-
cisa de outros valores, mais fortes. Só
mesmo a referência-a alguma coisa maior
que isso tudo nos poderá inspirar estes no-
vos valores, nascidos do Evangelho.

Por isto foi um momento importante
no Seminário §acional, quando um mili-
tante antigo afumou: ''Senão tivesseuma
referência maior que isso tudo, desistia
hoje!". Perdemos os referenciais, ou te-
mos um referencial maior, que nos torna
capazes de viver a mutabilidade, passar
pelas rirudanças e nos afirmarmos como
trabalhador...?

Mesmo nossa fé passa poÍ um mo-
mento difícil. Estamos acosnrnados a acre-
diur num Deus mais ligado à"natureza
que ao trabalho, um Deus mais feito de
relaçõeg imediatas e verticais, do que de
lutas coletivas pela vida. Para muitos a
"perda dos referenciais" é uma crise de
fé. Como falar de Deus num mrurdo que
nega as pessoas, e as impede de criar, de
viver conscientemente, como filhos e
irmãos do Criador?

É, aPé que tornará possível redefinir
o trabalho e o trabalho a partir da reali-
dade nova, vista sob a luz do Evangelho.
Entretanto, não se trata de levar ao traba-
lhador uma mensagem, mas de desenvol-

ver o seu potencial. Afin4l, o Evangelho,
a Boa Nova de Jesus é esta: ,.O Reino
está entre vós". Nosso "potencial" é o
próprio EspÍrito, que em nós dá o teste-
munho de que somos os filhos prediletos
de Deus.

Assim, a questão central para a pasto-
ral Operária, é a questão da "mística".
Em nome de quê e de quem aceitamos os
desafios da exploração que se renova? Não
vai ser possÍvel superil esta exploração
e restabelecer a dignidade do trabalhador,
sem a presença dos crisüios, porque o que
eles têm de específico é esta "referência
maior que isso tudo".

Mas os participantes do Seminárioper-
ceberam que a Fé úo acontece pendurada
no vento. Eta vive e (essim. dest(o da
Igreja. Só que tivemos pouco tempo para
falar da Igreja. De um lado, temos a côns-
ciência de que somos Igreja, de outro lado
sabemos que a nosso lado fuÍ membros de
hierarqüa e também trabalhadores que não
vêm com bons olhos a luta sindical e po-
lítica. A mística do trabalhador cristão Àig-
nifica também viver a Fé de maneira
autônoma, dentro da Igreja, até que todos
abram os olhos para s importância funda-
mental e radical do trabalho e das relações
de produção. Ou seja, não vamos trazer
para dentro da Igreja a luta de classes que
se realiza na sociedade capitalista. Esta luta
só vai ceder o lugar a relações de frater-
nidade quando algrejz tiver coragem de
sair e enfrentála como mística e realismo,
ao lado dos trabalhadores, contando com
a sua Fé, com a fraternidade que eles cons-
troem.

Pe. Rogério Almeida Cunha
Assessor da PO Naeional
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APA E 0S N0v0S DESAT,0S D0,t/íUNDCI D0 TRABALHC^
"Vivemos um momento terrível de

transição e de muitas mudanças. O
mundo mudou completamente nos ú1-

timos anos e nós ainda não fomos ca-
pazes de perceber a intensidade dessas
mudanças... ", com esta frase-a soció-
loga Prof3 Lúcia Bruno, da USP, deu
continuidade ao ciclo de debates rea-
lizado no Seminário Nacional da Pas-
toral Operária.

A complexidade que as relações so-
ciais atingiram na atualidade é espan-
tosa. O advento das novas tecnologias,
o constante crescimento do mercado
informal, a queda do socialismo real,
a novâ composição geográfica-política-
-social Co mundo, o'rpfloresQimento
do individualismo, a giobalização da
sociedade e muitos outros fatores são
sinais de profundas alterações no nosso
planeta.

O Brasil encontra-se dentro deste
processo, vivendo um período de grave
crise econômica-social-política e ética.
Estamos situados na "periferia" do
mundo onde os sintomas dessa trans-
formação global são muito mais duros,
cruéis.

Questiona-se, hoje, a centralidade
do nabalho na sociedade. E o trabalho,
ainda, o elemento determinante da re-
produção do capital? O surgimento das
novas tecnologias exige u{n tipo de tra-
balhador mais qualificado e desem-
prega milhares de trabalhadores que
não têm conseguido ser aproveitados
em outras frrnções, formando-se assim,
uma massa de "exclúdos" do mercado
de trabalho. Alguns, inaproveitáveis
pois não têm domínio nem de sua pró-
pria lÍngua quanto mais da linguagem
dos computadores. O que fazer com
estes trabalhadores? Têm eles força

para construir uma nova ordem social
mais justa e fraterna?

Estas questões nos remete ao mo-
vimento dos trabalhadores que, tam-
bém, passa por uma grave crise. Com
a queda das experiências do socialismo
real no Leste e com todas essas trans-
formações globais, o movimento dcs
trabalhadores vive uma crise de perda
das "referências". Muitas das con-
cepções filosóficas que iluminaram a
constmção daqueles regimes são ques-

tionadas, hoje. Muitos militantes
encontram-se sem saber o que fazer
diante de tantas mudanÇas.

Levantam-se vários questionamen-
tos à CUT e ao PT, sem deixar de re-
coúecer a sua importância no presente

momento. São duas chapas da CUT
concorrendo na eleição sindical do
mesmo sindicato; são as disputas au-

tofágicas que questionam a democra-
cia de ambas instituições, etc.

Ao lado de tudo isto, verifica-se
um silêncio da Igreja com relação a

estas mudanças. O capitalismo - em
sua face neo-liberal - triunfou sobre
o socialismo real, a miséria aumentou,
o desemprego no nosso país atinge ín-
dices absurdamente espantosos; famí-
üas de nabalhadores são desintegradas,
trabalhadores são condenados por lu-
tar por um pedaço de terra Para Pro-
duzir e viver. E a nossa Igreja, o que

diz disso?.Estâ mesma Igreja que foi
uma voz impoftante na luta pela queda

da ditadura militar no país.
E á Pastoral Operária? APós 15

anos de história no Brasil, o que nós,
trabalhadores, esperamos da PO? A
PO que ajudou a fortalecer o movi-
mento dos trabalhadores no país, que

na sua simplicidade escolheu como
prioridades, na última Assembléia Na-
cional: reforçar o trabalho de base atra-
vés dos Grupos de Base e aPerfeiçoar
a Formação. A PO que também vive
o impacto de todas essas mudanças e

que sentê a necessidade de discutir o

seu papel nesta nova realidade.' Outro dia, no Seminário Ecologia
e Desenvolviúento, promovido Pelo
Setor Pastoral Social da CNBB, al-
guém dizi4: "é nos momentos de crise
que Deus interpela as pessoas". Tal-
vez a PO, como tantas outras insti-
tuições, esteja sendo interpelada por
Deus a dar um testemunho Profético
na medida da intensidade da crise por-
que passa o N{undo do Trabalho.
Oxalá, teúamos nós a fé de Abraão
e Moisés para, também, Poder ver o

"invisível".
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APO E OS NOYOS DESAT'OS DO MUÃ'DO DO TRABALHO
"Vivemos um momento terrível de

transição e de muitas mudanças. O
mundo mudou completamente nos ú1-
timos anos e nós ainda não fomos ca-
pazes de perceber a intensidade dessas
mudanças. . . ", com esta frase'a soció-
loga Prof3 Lúcia Bruno, da USP, deu
continuidade ao ciclo de debates rea-
lizado no Seminário Nacional da Pas-
toral Operária.

A complexidade que as relações so-
ciais atingiram na atualidade é espan-
tosa. O advento das novas tecnologias,
o constante crescimento do mercado
informal, a queda do socialismo real,
a nov'a composição geográfica-política-
-social do mundo, o'rpfloresQimento
do individualismo, a giobalização da
sociedade e muitos outÍos fatores são
sinais de profundas alterações no nosso
planeta.

O Brasil encontra-se dentro deste
processo, vivendo um período de grave
crise econômica-social-política e ética.
Estamos situados na "periferia" do
mundo onde os sintomas dessa trans-
formação global são muito mais duros,
cruéis.

Questiona-se, hoje, a centralidade
do trabalho na sociedade. E o trabalho,
ainda, o elemento determinante da re
produção do capital? O surgimento das
novas tecnologias exige uÍ.n tipo de tra-
balhador mais qualificado e desem-
prega milhares de trabalhadores que
não têm conseguido ser aproveitados
em ouffas funções, formando.se assim,
uma massa de "excluídos" do mercado
de trabalho. Alguns, inaproveitáveis
pois não têm. domínio nem de sua pró-
pria lÍngua quanto mais da linguagem
dos computadores. O que fazer com
estes trabalhadores? Têm eles força

para construir uma nova ordem social
mais justa e fraterna?

Estas questões nos remete ao mo-
vimento dos trahalhadores que, tam-
bém, passa por uma grave crise. Com
a queda das experiências do socialismo
real no Leste e com todas essas trans-
formações globais, o movimento dcs
trabalhadores vive uma crise de perda
das "referênciad". Muitas das con-
cepções filosóficas que iluminaram a

construção daqueles regimes são ques-

tionadas, hoje. Muitos militantes
encontram-se sem saber o que fazer
diante de tantas mudanças.

Levantam-se vários questionamen-
tos à CUT e ao PT, sem deixar de re-
coúecer a sua importância no presente

momento. São duas chapas da CUT
concorrendo na eleição sindical do
mesmo sindicato; sáo as disputas au-
tofágicas que questionam a democra-
cia de ambas instituições, etc.

Ao lado de tudo isto, verifica-se
um silêncio da Igreja com relação a

estas mudanças. O capitalismo - em
sua face neo-liberal - triunfou sobre
o socialismo real, a miséria aumentou,
o desemprego no nosso país atinge ín-
dices absurdamente espantosos; famí-
[as de trabalhadores são desintegradas,
trabalhadores são condenados por lu-
tar por um pedaço de terra para pro-
duzir e viver. E a nossa Igreja, o que

diz disso?. Esta mesma Igreja que foi
uma voz importante na luta pela queda

da ditadura militar no país.
E á Pastoral Operária? Após 15

anos de história no Brasil, o que nós,
trabalhadores, esperamos da PO? A
PO que ajudou a fortalecer o movi-
mento dos trabalhadores no país, que

na sua simplicidade escolheu como
prioridades, na última Assembléia Na-
cional: reforçar o trabalho de base atra-
vés dos Grupos de Base e aperfeiçoar
a Formação. A PO que também vive
o impacto de todas essas mudanças e
que sentê a necessidade de discutir o

seu papel nesta nova realidade.' Outro dia, no Seminário Ecologia
e Desenvolviúento, promovido pelo
Setor Pastoral Social da CNBB, al-
guém dizia: "é nos momentos de crise
que Deus interpela as pessoas". Tal-
vez a PO, como tantas outras insti-
tuições, esteja sendo interpelada por
Deus a dar um testemunho Profético
na medida da intensidade tla crise por-
que passa o lVÍundo do Trabalho.
Oxalá, teúamos nós a fé de Abraão
e Moisés para, também, poder ver o
"invisível".

Haroldo Gomes
Coordenação Nac. da PO
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ber escolarizado, ao saber popular; os
que possuem propriedades, aos depos-
suídos; os homens, às mulheres; os es-
trangeiros, aos nacionais; os que detêm
funções públicas ou cargos de direção
na empresa privada, aos demais.

Como é o perfil cultural do enorme
contingente de brasileiros que traba-
lham, direta ou indiretamente na pro-
dução de bens materiais, no campo ou
na cidade, na terra ou na indústria, ou
que são assalariados da área de servi-
ços, como comércio, saúde, educação
e transporte? E daqueles condenados
ao desemprego ou viver na rua? Qual
sua visão de vida e do mundo, seus
costumes e valores, enfim, sua cultura?
Como despontam nessa cultura os si
nais da opressão e libertação? Que de-
safios ela apresenta à evangelização.

Neste encarte, destacaremos o 89 Encontro Inte-
reclesial de Comunidades Eclesiais de Base, que acon-
teierd na Diocese de Santa Maia (RS),'dô 08 a 12
de setembro.

O tema central do encontro serú "CuJturas Opri-
mi.das e a Evangelização na Arnérica l,atina".

CUTIURÁS

OPRIIIILIDAS E

EVANGELTaAÇ49

PEGANDO A FERRAMENTA

Podemos iniciar perguntando: O
que é cultura? Geraimente confundi-
mos cultura com escolaridade; freqüen-
temente ouvimos "Fulano é uma
pessoa culta". Também se pode con-
fundir cultura com folclore, costumes
ou hábitos de um povo. Mas, esses são
"sintomas", sinais de uma cultura, e
não a cultura propriamente. Cultura
são atitudes e comportamentos que dão
sentido e valor à vida e ao mundo. A
cultura sem que a gente perceba, dá
a direção de nossa vida. Quando, por
exemplo, falamos do "jeitiúo brasi-
lefuo", estamos acenando para uma ati-
tude típica dos brasileiros resolverem
determinados problemas. Isto é cultura.

Uma dificuldade, e ao mesmo
tempo uma riqueza, é que nós,brasi-
leiros não têmos um padrão cultural
unificador. E quando falamos de "cul-
turas oprimidas" a situação piora um
pouco. O 89 Intereclesial assumiu
cinco dimensões para refletir sobre as
culturas oprimidas (negros, índios, mu-
lheres, migrantes e trabalhadores).
Aqui é preciso ter o cuidado de não,
cair nas confusões que falamos acima.
Essas dimensões nos proporcionam
descobrir algumas características da
vida popular que permitam identificar
melhor quais as culturas que dão sen-
tido ao caminhar do povo na sociedade.

INICIANDO O TRABALHO
Cultura Camponesa e Operária

O modelo de desenvolvimento his-
toricamente adotado no Brasil, exclui
a maioria do acesso aos bens materiais
e simbólicos imprescindíveis a uma
existência digna e felu. Para a cultura
dominante, marcada pela tradição pa-
triarcal e escravocrata, os brancos são

Sab emos qup s omente es sa pe quetta publicação não
será suficiente para entenderunos por completo u.rn (Lr-
sunto-tãa cornplexo cotno esse, mais fi.ca sendo um
ponta p.é inicial para uma longa discussão. Para isso,
solicitatnos a contribuição do companheiro Celso Pinto
Carias, repres. da Díocese de Duque de Caxias na
Comissão Ampliada do 89 Encontro.

,r;i'f;F,

presentes, como duas faces da mesma
moeda. Por que estamos sentindo ne-
cessidade, hoje, de identificar a cultura
da mulher? Talvez porque a cultura
do homem-varão seja de fato a cultura
dominante. O sistema onde vivemos
é implicitamente masculino. Então,
para que o feminino não fique suben-
tendido e corra o risco de ser esque-
cido, desprezado e, finalmente,
abafado, as mulheres estão sentindo
a necessidade de explicitar qdefender
o feminino de nossa sociedade.

Cultura indígena

Os conquistadores e colonizadores
das Américas tentaram desde o início
de sua intervenção neste continente
destruir a cultura dos povos indígenàs
e reduzir a sua história a uma pré-
-história sem importância, Por que esta
destruição? A conquista das Américas

)(
\

Cultura da Mulher

Falar de "cultura da mulher" sig- foi uma conquista de riquezas. para
nifica supor que a mulher tem um ter acesso a estas riquezas, os conquis-
modo específico de se relacionar com tadores precisavam subjulgar os povos
a natureza e as pessoas, e com a so- indígenas, ocupar seus territórios e ex-
ciedade, de um modo geral. Sg"cul- plorar sua mão-de-obra.
tura" inclui toda forma de trabalho que Os primeiros evangelizadores se-
transforma a nat:uÍeza e dá sentido às guiram geograficamente - muitas ve-
coisas, é impossível pensar em cultura ?es também ideologicamente - os
sem a parte femininà da'humaniilade, camiúos abertos pelõs conquistadores.
que faz tudo isso em codunto com a Classificam o passado religioso dos po-
parte masculina. vos indígenas de idolatria, enfermidade

Ao abordar, portanto, a "cultura ou mentira dos demônios. Não encon-
da mulher", estamos nos referindo traram sementes do VERBO neste pas-
àquela parte da cultura que historica- sado, nem o consideraram preparação
mente tem sido produzida e vivida mais evangélica digna de ser assumida para



Neste enca.rte, destacaremos o 89 Encontro Inte-
reclesial de Comunidades Eclesiais de Base, que acon-
teierd na Diocese de Santa Maria (RS),'dô 08 a 12
de setembro.

O tema central do encontro serd "Culturas Opi-
rnidas e a Evangelização na América La.tina",

CUTIURAS

OPRltttl,DÁS E

sr, Frvlrartt t

Sàb ernos qu,e s om ente e s sa pe quena publicaç ão não
serd suficiente para entenderrnos por completo u.t?L (L1-

sunto-tão cornplexo corno esse, mais fica sendo um
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EI/ANGELIZA
PEGANDO A FERRAMENTA

Podemos iniciar perguntando: O
que é cultura? Geralmente confundi-
mos cultura com escolaridade; freqüen-
temente ouvimos "Fulano é uma
pessoa culta". Também se pode con-
fundir cultura com folclore, costumes
ou hábitos de um povo. Mas, esses são
"sintomas", sinais de uma cultura, e
não a cultura propriamente. Cultura
são atitudes e comportamentos que dão
sentido e valor à vida e ao mundo. A
cultura sem que a gente perceba, dá
a direção de nossa vida. Quando, por
exemplo, falamos do "jeitinho brasi-
leiro", egtamos acenando para uma ati-
tude tÍpica dos brasileiros resolverem
determinados problemas. Isto é cultura.

Uma dificuldade, e ao mesmo
tempo uma riqueza, é que nós.brasi-
leiros não têmos um padrão cultural
unificador. E quando falamos de "cul-
turas oprimidas" a situação piora um
pouco. O 89 Intereclesial assumiu
cinco dimensões para refletir sobre as

culturas oprimidas (negros, índios, mu-
lheres, migrantes e trabalhadores).
Aqui é preciso ter o cuidado de não,
cair nas confusões que falamos acima.
Essas dimensões nos proporcionam
descobrir algumas características da
vida popular que permitam identificar
melhor quais as culturas que dão sen-
tido ao camiúar do povo na sociedade.

INICIANDO O TRABALHO
Cultura Camponesa e Operária

O modelo de desenvolvimento his-
toricamente adotado no Brasil, exclui
a maioria do acesso aos bens materiais
e simbólicos imprescindíveis a uma
existência digna e feliz. Paru a cultura
dominante, marcada pela tradição pa-
triarcal e escravocrata, os brancos são
superiores aos negros, aos mestiços e

aos indígenas; os trabalhadores intelec-
tuais, aos trabalhadores manuais; o sa-
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ber escolarizado, ao saber popular; os
que possuem propriedades, aos depos-
suídos; os homens, às mulheres; os es-
trangeiros, aos nacionais; os que detêm
funçoes públicas ou cargos de direção
na empresa privada, aos demais.

Como é o perfil cultural do enorme
contingente de brasileiros que traba-
lham, direta ou indiretamente na pro-
dução de bens materiais, no campo ou
na cidade, na terra ou na indústria, ou
que são assalariados da área de servi-
ços, como comércio, saúde, educação
e transporte? E daqueles condenados
ao desemprego ou viver na rua? Qual
sua visão de vida e do mundo, seus
costumes e valores, enfim, sua cultura?
Como despontam nessa cultura os si-
nais da opressão e lihertação? Que de-
safios ela apresenta à evangelização.

Cultura da Mulher

Falar de ''cultura da mulher" sig-
nifica supor que a mulher tem um
modo específico de se relacionar com
a natureza e as pessoas, e com a so-
ciedade, de um modo seral. Se"cul-
tura" inclui toda forma de trabalho que
transforma a natureza e dá sentido às

coisas, é impossível pensar em cultura
sem a parte feminina'da 

"humaniilade,

que faz tudo isso em conjunto com a
parte masculina.

Ao abordar, portanto, a "cultura
da mulhe,r", estamos nos referindo
àquela parte da cultura que historica-
mente tem sido produzida e vivida mais
especificamente pelas mulheres - em-
bora saibamos que, em tudo que é hu-
mano, o feminino e o masculino estão

presentes, como duas faces da mesma
moeda. Por que estamos sentindo ne-
cessidade, hoje, de identificar a cultura
da mulher? Talvez porque a cultura
do homem-varão seja de fato a cultura
dominante. O sistema onde vivemos
é implicitamente masculino. Então,
para que o feminino não fique suben-
tendido e corra o risco de ser esque-
cido, desprezado e, finalmente,
abafado, as mulheres estão sentindo
a necessidade de explicitar qdefender
o feminino de nossa sociedade.

Cultura indígena

Os conquistadores e colonizadores
das Américas tentaram desde o início
de sua intervenção neste continente
destruir a cultura dos povos indígenàs
e reduzir a sua história a uma pré-
-história sem importância, Por que esta
destruição? A conquista das Américas
foi uma conquista de riquezas. Para
ter acesso a estas riquezas, os conquis-
tadores precisavam subjulgar os povos
indígenas, ocupar seus territórios e ex-
plorar sua mão-de-obra.

Os primeiros evangelizadores se-
guiram geograficamente - muitas ve-
?es também ideologicamente - os
caminhos abertos pelos conquistadores.
Classificam o passado religioso dos po-
vos indígenas de idolatria, enfermidade
ou mentira dos demônios. Não encon-
traram sementes do VERBO neste pas-
sado, nem o consideraram preparação
evangélica digna de ser assumida para
ser redimida, com o Concílio Vaticano
II.e Puebla ensinaram. (cf. Ad Gentes
4 e ll, e Puebla 400).



Cultura Negra

A presença cultural e religiosa ne-
gra é um fato tão evidente no conti
nente americano que se pode afirmar
com certeza que sem os traços carac-
terísticos da cultura negra não se pode
definir o específico da cultura latino-
-americana. Há traços negros na mú-
sica, na dança, na escultura, nas
religiões, nos costumes e no modo de
ser das pessoas. A classe dirigente
latino-americana não assume as cultu-
ras populares, ao contrário, procura
reduzí-las a mero folclore.

No Brasil, a população negra é sig-
nificativa. Na primeira metade do sé-
culo passado, de cada quatro pessoas
que havia no Brasil, três eram negras.
Depois da abolição (1988) houve uma
campaúa intensa no sentido de dimi-
nuir a população negra. De um lado,
só foi permitida a entrada de imigran-
tes brancos no país. Por outro lado,
através da literatura, meios de comu-
nicação e outras formas, procurou-se
introjetar nas gerações negras um sen-
timento de inferioridade ao mesmo
tempo que no branco introjetava-se
uma postura de superioridade em re-
lação ao negro. Ainda hoje, a pressão
racial e social faz com que muitas pes-
soas percam a auto-estima e não se as-

sumam como negras. Preferem
declarar-se genericamente como par-
das, mulatas, morenas ou até mesmo
como "brancas".

TESTANDO O TRABALHO

Esse esforço de identificar as cul-
turas, especialmente as culturas opri-
midas, facilita a descoberta de pistas
pararealuar o específico davida cristã,
isto é, evangelizar. Permite ir às raí-
zes da vida e relacionar os valores das
diversas culturas com a Boa Nova de
Jesus, ou até mesmo propor a supe-
ração de determinadas atitudes que não
são humanizantes. Com outras pala-
vras, isso é o que alguns especialistas
têm chamado de "inculturação da fé''.
No contexto da IV3 Conferência Ge-
ral do Episcopado Latino-Americano
em Santo Domingos, da memória dos
500 anos da Evangelização na'América
Latina, é essa uma reflexão extrema-
mente importante. O núcleo dos erros
do passado, e também do presente,
estão aqui. Os missionários, muitas ve-
zes, passaram por cima de valores, pa-

drões e sentidos que estavam muito
arraigados na vida do povo. O cristia-
nismo, na maior parte do seu corpo
doutrinal, é muito racional, e ainda
hoje pode esquecer de valorizar deter-
minados aspectos da vida que não se

expressam unicamente pelo racional.
Este é um risco de todos os setores

munidades de Base; em tofno do seu
carátter de partilha e celebração, quer
ser um convive inicial para as comu-
nidades e toda Igreja sê po.e. a t.a-
balhar paÍa a guperação das barreiras
culfurais que impedem o florestamento
da vida.

PERGI]NTAS

- Como nossa comunidade pode tra-
balhar no sentido de valorização das

Culturas' Oprimidas?

- Quais os elementos para uma Evan-

gelizaçáo a partir das Culturas Opri-
midas?

- Que desafios as Culturas Oprimi-
das apresentam à Evangelaaçáo?

- Como podemos ser evangelaado-
res dentro dos movimentos e organ!
zações populares?

Bibliografia

- TEXTO-BASE - 89 Encontro In-
tereclesial de CEB's

- Documento n9 58 - CNBB - Para
Onde.vai a Cultura Brasileira?
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nente americano que se pode afirmar balhar para a guperação das barreiras
com certeza que sem os traços carac- culturais que impedem o florestamento
terísticos da cultura negra não se pode da vida.
definir o específico da cultura latino-
-americana. Há traços negros na mú-
sica, na dança, na escultura, nas
religiões, nos costumes e no modo de
ser das pessoas. A classe dirigente
latino-americana não assume as cultu-
ras populares, ao contrário, procura
reduzí-las a mero folclore.

No Brasil, a população negra é sig-
nificativa. Na primeira metade do sé-
culo passado, de cada quatro pessoas
que havia no Brasil, três eram negras.
Depois da abolição (1988) houve uma
campanha intensa no sentido de dimi-
nuir a população negra. De um lado,
só foi permitida a entrada de imigran-
tes brancos no país. Por outro lado,
através da literatura, meios de comu-
nicação e outras formas, procurou-se
introjetar nas gerações negÍas um sen-
timento de inferioridade ao mesmo
tempo que no branco introjetava-se
uma postura de superioridade em re-
lação ao negro. Ainda hoje, a pressão
racial e social faz com que muitas pes-
soas percam a auto-estima e não se as-
sumam como negras. Preferem
declarar-se genericamente como par-
das, mulatas, morenas ou até mesmo
como "brancas".

TESTANDO O TRABALHO

Esse esforÇo de identificar as cul-
turas, especialmente as culturas opri-
midas, facilita a descoberta de pistas
pararealizar o específico davida cristã,
isto é, evangelizar. Permite ir às raÍ-
zes da vida e relacionar os valores das
diversas culturas com a Boa Nova de
Jesus, ou até mesmo propor a supe-
ração de determinadas atitudes que não
são humanizantes. Com outras pala-
vras, isso é o que alguns especialistas
têm chamado de "inculturação da fé".
No contexto da IV9 Conferência Ge-
ral do Episcopado Latino-Americano
em Santo Domingos, da memória dos
500 anos da Evangelização na'América
Latina, é essa uma reflexão extrema-
mente importante. O núcleo dos erros
do passado, e também do presente,
estão aqui. Os missionários, muitas ve-
zes, passaram por cima de valores, pa-
drões e sentidos que estavam muito
arraigados na vida do povo. O cristia-
nismo, na maior parte do seu corpo
doutrinal, é muito racional, e ainda
hoje pode esquecer de valorizar deter-
minados aspectos da vida que não se

expressam unicamente pelo racional.
Este é um risco de todos os setores
eciesiais,

Por isso, o 89 Intereclesial de Co-

PERGI]NTAS

- Como nossa comunidade pode tra-
balhar no sentido de valorização das

Culturas Oprimidas?

- Quais os elementos para uma Evan-

- como podemos ,#ãirõãt.o"-
res dentro dos movimentos e organi-
zações populares?

Bibliografia

- TEXTO-BASE - 89 Encontro In-
tereclesial de CEB's

- Documento n9 58 - CNBB - para
Onde.vai a Cultura Brasileira?
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A IX ASSEMBLÉN
NACIONAL DA PO

Após 03 dias de muitas discussÕes,
encerrou-se a lX Assembléia Nacional
da PO, no dia 08 de dezembro. Os dele-
gados (as) dos diversos estados do país
voltavam para as suas casas com o
semblante cansado, mas muito anima-

A Pastoral Operária Nacionalavaliou a
caminhada dos últimos dois anos, rede-
finiu objetivos e prioridades, escolheu
novas linhas de ação e constituiu a sua
nova Coordenação,

O primeiro dia da Assembléia foi dedi-
cado a uma Celebração inicial que parti-
lhou símbolos trazidos pelos estados.
Continuou-se com a avaliação do tra-
balho realizado nestes dois últimos anos
e uma análise de conjuntura, onde se
buscou pontualizar os principaiss desafios
que se apresentam ao conjunto do
movimento dos trabalhadores, hoje,

O segundo e terceiro dias deram conta
do planejamento. Primeiro se tentou de-
finir o planejamento político _(rever os
objetivos, definir prioridades e linhas de
ação) e depois o planejamento interno
(proposta de nova estrutura, formação e
finanças). Esse, sem dúvida, foi o mom-
ento mais polêmico, pois se trata de decidir
sobre a ação da PO nos próximos anos.
As prbridadesescolhidas foram o GRUPO
DEBASEeaFORMAÇÃO.

Na noite do sábado, dia07, realizou-se
a Celebração dos 15 anos de caminhada
da PO no Brasil. Este foi um dos
momentos mais fortes da Assembléia,
seoundo a oranrle mainria dnc nartininan-

UU.I I IT iAUIUiAL

No plenário, membros da P.O. de todo a País
discutiram as diretrirys para os próxintos enos,
or gani Tgndo um planejante nto novo, dinâni co,,..

quanda se avaliou tantbém as linhas de açõo, coor'
denação geral, propondo-se uma ,tova estrutura,
visando-se sempre a causo do trabalho e do homem.

o,d â,,,,11 yÚ.v â,,,,;s *,
úÀ,ioÀiàbáà' dÀ



A IX ASSEMBLÉIA
NACIONAL DA PO

Após 03 dias de muitas discussÕes,
encerrou-se a IX Assembléia Nacional
da PO, no dia 08 de dezembro. Os dele-
gados (as) dos diversos estados do país
voltavam para as suas casas com o
semblante cansado, mas muito anima-
dos e esperanÇosos com as perspectivas
de trabalho criadas nesta Assembléia.

A Pastoral Operária Nacionalavaliou a
caminhada dos últimos dois anos, rede-
finiu objetivos e prioridades, escolheu
novas linhas de ação e constituiu a sua
nova Coordenação.

O primeiro dia da Assembleia foi dedi-
cado a uma Celebração inicial que parti-
lhou símbolos trazidos pelos estados,
Continuou-se com a avaliação do tra-
balho realizado nestes dois últimos anos
e uma análise de conjuntura, onde se
buscou pontualizar os principaiss desafios i

que se apresentam ao coniunto do 
i

Na plenário, rtembros da P.O.

discutiram as diretrizes para os

de todo o País
próxinrcs anos,

or gani Tgnd o um planej arne nt o noy o, di nâ.nti c o,,..

movimento dos trabalhadores, hoje, 
i
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O segundo e terceiro dias deram conta 
I

do planejamento. Primeiro se tentou de- 
|

quando se avaliou também as linhas de ação, coor-

denação geral, propondo-se uma nova esffutura,

visando-se sempre a causa do trobalho e do homem.
finir o planejarnento político -(rever os
objetivos, definir prioridades e linhas de
ação) e depois o planejamento interno
(proposta de nova estrutura, formação e
finanças). Esse, sem dúvida, foi o mom-
ento mais polêmioo, pois se trata de decidir
sobre a ação da PO nos próximos anos.
As prioridadesescolhidas foram o GRUPO
DEBASEeaFORMAÇÃO.

Na noite do sábado, dia07, realizou-se
a Celebração dos 15 anos de caminhada
da PO no Brasil. Este foi um dos
momentos mais fortes da Assembléia,
segundo a grande maioria dos participan-
tes.



â. r assamorcÉ Nacional da pas_

toral Operária reaviu o Objetivo
Geral, bem como as Linhas de Ação.
A grande novidade foi a escolha,
pela Assembléia, da nova Coorde-
naçâo Nacional.

O Boletim Nacional neste número
publica, na Íntegra as deliberaçÕes
da Assembléia:

1- P.O COMO IGREIA

- Neste ano de lgg2, nos 500 anos
daAmérica Latina, contribuir na
organimção do debate e dos
wos ptlblicos a favor dos povos e
das cukuras oprtmidas dà conti_
nente, e nos junÍar a outros setores
da lgreja para levar ao encontro
episcopal de Santo Domingo
angústias da classe trabqlhadora
e garantir que a lgreja lqÍino_
amertcana esteja ao tado dos em_
pobrecidos.

- Trabalharmos qs campanhas du
frúernída"de de 1gg2 - Juven'_
tude e 1993 - Morúia, fazendb
destas um momento de denúncia da
situação vivida pelo povo traba_
lhador brasileiro.

- Fazprrttos um trobalho de inserção
na pcstoralde conjunto das lgrejas
Lo c ais. T rab alhar me lko r a re laç Ao
com outraspastorais e com a hie -
rarquia, e tentar mobilizar noyos
agentes (religiosos - as) para o nosso
campo,

- aproÍundar molhor as ex-
perí,Ancias de romari,as dos traba-
lhadores parapodermos ter claro o
que precisamos melhorar ou ino-
yar no tocante a religiosi.dade
populan

- conhecer e aprofundar os docu-
mentos sociais da I greja a partir da
vida e luta dos trabalhadores.
- mobilizar a pastoral operária e
outras pastorais e movimeüos so-
ciais pata a canonizaçdo do com-
Trutheiro Santo Dias e levar à

2 P.O. COMA CLÁSSE
TRABALHADORA

- Procurar entender as mudanços
que estão tcontecendo no rnundo
da trabelho : il.s nov&s tecnologias,
o avdnço da lnformúÍlca, o mer_
cado submerso, os navas re-
lações de trabalho naperspectiva
de se conhecer melhor a classe
trabalhadora hoje.
- investir no fofialecimento do tra-
balho de base, tentando aÍingir os
setores mais marginalizados daso_
ciedade, cofirtbuindo pw ocrsci-
mento das organiatções dos
trabalhadores

cada rcma ab-ordgdoexigru _seriedade e reflexão,vrsundo
uma renovaçdo de propôstas.

- repensar a, nossa contribuiçã,o GRU\OS DE BASE
para o foftalacimento do movimenlo
sindicat combativo. contribuir na .#Tff::ãilr |#',;11"H.ã:
elaboraçdo de ama novu cul.tura e Grupos de Base continuam sendouma novu éttca na luta stndt- um importante instrumento para acal e pol{ticu Ter umu üençfro es_ realização do trabalho de base, parapecial às novs,s caÍegorias que se deseobrir novas pessoas, para seest&o aparecendo. 

*!_^^t^ _- ^-.,,.. exerciBrarenexáocon3unta,parase
- phrtbiper do movimento popular crescer em consciência de classe e
e da.s discussões sobre acentral dos para celebrar as lutas.
mov ime nt o s popu l.are s,

- paticipar dasàterçaes e2, incenti- .#:il:':X â[3:ilT:r:;:':T
vando e apoiando candi"düura.l crescimento do l1n*".o de trabapopulares. Pafticipar das discus- lhadores excluÍdor-'do *.r.udo de
sões do processo de revisãa consti- trabalho. Coloca_se aqui a seguintetucional em 1993. questão: não seriam os grupos de' re§gqÍar daias celelrawg§ que baseuma formadeaglutinaçãodessesdizem respeito-a luta dos tra- setores ? como atinlir os desempre_

LINHAS DE A
tubro (Santo Dias), 20 de navem-
bro (Zumbi). ResgaÍar datas locais
(estaduais) que simbolizem a luta
dos trabalhadores da região.

PRIORIDADE§
NACIONAIS

Os GRUpOS DE BASE, mas uma
vez forum aprovados como priori_
dade nacional juniamenrc com a
FORMAÇÃO e serão objero de rra_
balho durante os dois próximos anos.
(92 e 9il.



nação Nacional.
O Boletim Nacional nesrc número

publica, na Íntegra as deliberações
da Assembléia:

1- P.O COMO IGREIA

- Neste ano de lgg2, nos 500 anos
da América Lalina, contribuir nü
organiztção do debate e dos
uos públicos a favor dos povos e
das cul,Íuras oprtmídas dà conti_
nente, e nosjuniar aoutros setores
da lgreja para levar ao encontro
episcopal de Santo Domingo
angústias da classe trabalhqdora
e garantir que a lgreja laÍino_
americana esteja aa lado dos em-
pobrecidos.

- Trabalharmos us campanhas da
früerni.dade de IggZ - Juven'_
tude e 1993 - Moradia, fazenfu
destas um momento de denúncía da
sitüasÚa vivida pelo povo traba_
lhodor brasileiro.

- FazBrmos um trobalho de inserçko
na pastoralde conjunto das lgrejas
Loc ais, T rabalhar me lhor a re laç ão
com outraspastorais e com a hie-
rarquiare tentar mobilízar novos
agenles (religiosos - as)Wao twsso
campo.

- aprofundar molhor as ex-
peri,ências de romartas dos traba-
lhadores para podermos ter claro o
que precisamos melhorar ou ino-
yar no tocante a religiosi.da.de
populan

- conhecer e oprofundar os docu-
mentos sociais da I greja a partír da
yida e luta dos trabalhadores.
- mobilizar a pastoral operôrta e
outras pastorais e moyimenÍos so-
ciais para a canonização do com-
panheiro Santo üas e levar à
CNBB e Nunclutura a proposta de
instolwfro do processo,

2 P,O. COMO CLÁSSE
TRABALHADORA

- Procurur entender as mudanças
que estão tcontecendo no rnundo
do trabalha : q.s nove,s tecnologlas,
o üyanço da tnformülca, o mer_
cado submerso, us novas re-
lações de trabalho naperspectiva
de se conhecer melhor a classe
trabalhadora haje.
- investir no fortalecimento do tra-
balho de base, tentando atingir os
setores mais marginalizados daso_
ciedade, coilrtbuindo par o uvsci-
mento das organi«tções dos
trabalhadores

Lrrrfrrt-, LrÉ F
tubro (Sunto Dias),20 de novem-
bro (Zumbi). Resgatar da.tas loeais
(estaduais) que simbolizem a luta
dos trabalhadores da região.

PRIORIDADES
NACIONAIS

Os GRUpOS DE BASE, mas uma
v3z foram aprovados como priori_
dade nacional juntamente com a
FORMAÇÃO e serão objero de tra_
balho durante os dois próximos anos.
(92 e e)).
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l#ti:íàf,##i{íf i;6!;irlertedadeerefiexno,vtsando
- repen§at a no§sa contribuiçã,o GRUpos DE BASE
para o fofialecimento do movimenio
sindicat cambatívo. connbuir na .#jT|i:::ãil:' 3fl" llil:"tá:
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movimentos populares,
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de trabapopulares. Pafiicipar das discus- lhadores excluÍdos do mercado de

sões do processo de revisãa consti- trabalho. Coloca_se aqui a seguintetucional em 1993. questão: não seriam os grupos de- resgatar daras celebraÍivas que baseuma formadeastutinaçâodessesdizem respeito-a luta dos tra- setores ? comoatinlirosdesempre_
balhqdores, como o !! ae rylrfo, o gados subempregrdãr, u, chamadas
Tsde maio,o 2s dejulho,o 30de ou- maiorias e*ciuroãs i



\o

Por fim, entendemos que os Grupos
de Base, possibilitam a aproximação
dos túalhadores de um mesmo local
e podem se constituir em fonte rica
de resgate e valorização da cultura
popular.

FORMAçÃO

Apesar de muito trabalhada na p.O,
a Formação é muito diversificada.
São várias as iniciativas, porém, muito
isoladas. Não fazem parte de um
corpo. Ou seja, não temos uma
polÍtica de formação bem elabora-
das.

A conjuntura que vivemos é,de
muitas indefinições e é rica justamente
por isso. Este é o momento próprio
para se repensar um novo tipo de
trabalhadores (as) com quem traba
lhamos e convivemos. Inserir-se mais
na vidado povo, redescobrir valores
que indiquem algo de positivo na
formulação de um projeto de so_
ciedade novâ.

momentos de pefeüa integraçãn como mostra a
fot o,marc aram a I X AS S EM B tÉ U, N AC I O N AL IIA p.O.

NOVA COORDENA
NACIONAL

os membros da Nova coordenaçáo Nacionar de pastorar operária,
eleitos nêsa Assêmbléia, seus respêctivos êslados ê outros caracleres a
mais, são os seguintes;
1 . TELMA BESSA, Secretária, Fortaleza - CE.
2 - CARLOS FEIJó, Comerciário, Viamão, RS,
3 - ONlLDO SILVA, pintor, Joinville. SC.
4 - ROSA MARIA SERRA, professora, Contagem. MG.

I - |P[!ON GArn, Meratúrgico, Sâo Bernaido do Campo. Sp,
6 - EDSON ALEX ZlTTEl, Comerciário, Santos. Sp.
7 - BENEDIIo CLóUS, Carteiro, Curitiba.pR.
g . lslíAs SANTANA, Consruçao cirii, üito,i.. es.
I 'ARI ALBERTI, Gráfico, sâo i,auro - sp,Atuarmente exer@ a funçâo de
liberado f{acional,
10 ' HARoLDo GoMES, petroreiro, Natar - RN. Atuarmenre exerce a
funçâo de liberado Nacional.
11 'Pe. lNAclo NEUTZLTNG, setor pastorarsociar. ONBB. Assistente
Nacional da Pastoral Operária

RECADO

Prezados companheiros (as) Axi nantes d o Boteti m N acional,

comunicamo-lhes que a partir de.ianeíro de 1992 a assinarura
do nosso informativo custard cr$ 2.000.00. Acrescentamos que
este valor não cobre as despesas de impressão e remessa do
boletim.

Por outro lado, pretendemos dar uma melhor quatidade ao
BOLETIM NACIONAL, melhorando os conteúdos e contibu-
indo assim para realizar o nosso principal objetivo: bem infor-
mar os nossos leitores (as).



Por fim, entendemos que os Grupos
de Base, possibilitam a aproximação
dos tabalhadores de um mesmo local
e podem se constituir em fonte rica
de resgate e valorizaçâo da cultura
popular,

FORMAçAO

Apesar de muito trabalhada na p.O,
a Formaçâo é muito diversificada.
São várias as iniciativas, porém, muito
isoladas. Não fazem parte de um
corpo. Ou seja, não rcmos uma
polÍtica de formação bem elabora-
das.

A conjuntura que vivemos é,de
muitas indefinições e é rica justamente
por isso. Este é o momento próprio
para se repensar um novo tipo de
trabalhadores (as) com quem traba
lhamos e convivemos. Inserir-se mais
na vida do povo, redescobrir valores
que indiquem algo de positivo na
formulação de um projeto de so-
ciedade nova.

momentos de pet'eüa integraçãa como mostra a
foto,marc aram a IX AS S EM B L E I A N AC I O N AL tlL p.O.

NOVA cooRDENAçÂO
NACIONAL

os membros da Nova coordenaçao Nacional de pastoral operária,
eleitos nesa Assembléia, seus respêctivos êslados ê outros caracleres a
mais, sâo os seguintes;
1 . TELMA BESSA, Secretária, For.taleza. CE.
2 - CARLOS FEIJó, Comerciário, Viamâo. RS.
3 - ONlLDO SILVA, pintor, Joinville - SC.
4 - P,OSA MARIA SERRA, professora, Contagem. MG.
5 - AD|]-SON GATTI, Metalúrgico, São Bernaido do Campo.Sp.
6 - EDSON ALEX ZmEl, Comerciário, Santos. Sp,
7 - BENEDIIO CLOVIS, Carteiro, Curitiba. pR.

g . lsAíAS SANTANA, Consrruçáo civii, üimnr. es.
I 'ARI ALBERTI, Gráfico, sâo pauro - sp,Atuarmente exerce a fungo
liberado l{acional.
10 - HAROLDO GOMES, petroreiro, Natar - RN, Aruarmente exerce
tunçáo de liberado Nacional.
11 - Pe. INACIO NEUTZLTNG, Setor pastorat Sociat. CNBB.
Nacional da Pastoral Operária

RECADO

Prezados companheiros (as) Axinantes do Boletim Nacional,

comunicamo-lhes que awrtir de.ianeíro de lgg2 aassinatura
do nosso informativo custard cr§ 2.000.00. Acrescentamos que
este valor não cobre as despesas de impressão e remessa do
boletim.

Por outro lado, pretendemos dar uma melhor qualidade ao
BOLETIM NACIONAL, melhorando os conteúdos e contribu-
indo assim paro realizar o nosso principar objetivo: bem infor-
mar os nossos leitores (as).

Frat ernalmente no Cri sto Trabathadon
cooRDENAÇÃO NACTONAL DA PO



PERSPECTIVAS APOS A CF 1991

r,t-.L'rtAL vFEN, TTI^

A Semana Social Brasileira, organizada pela linha 6 da ONBB, reaiizou um trabalho de
qualidade, análise e reÍlexão sobre o tema: O Mundo do Trabalho, desaÍios e perspectivas,
Participaram dessa Semana cêrcâ de22a pêssoas, vindas de todo o país, dos qriais mais
de 20 eram membros da P0. Antes dessa semana aconleceram, aproximadamente, 15

outras semanas sociais em vários estàdos ou regionais da CNBB, no decorrer dos meses
de setembro e outubro. A PO esteve à Írente na organização da maioria dessas semanas.
Também realizaram-se várias Romarias de trabalhadores, organizadas pela P0, entrê as
quais a de Aparecida do Norte, no dia 7 de setembro, que reuniu pelo menos 60.000
trabalhadores. AténoCongresso Eucarístico, em Natal, houveum diasobreotrabalho, que,

ao que pare@, foi o mais animado.
Mas, acentuamos aqui, sobretudo, o longo trabalho de preparaçâ0, organização e

animação da CF. Foi algo maravilhoso! Centenas de encontros, cursos, celebraçoes e atos
pÚblicos em todo o pais, com muitos documentos, subsídios - os mais diversos e criativos
- preparadoss para todas as categorias da populaçâ0.

Nos grupos de base, comunidades, paroquias e pastorais, houve uma grande mobili-
zaçáo mm os esÍorços e a generosidade de tantos e tantos trabalhadores. Só Deus sabe
a beleza de todo esse trabalho gratuito de Íé, amor e esperança para a CF 91,

A P0 participou amplamente, muitas vezes como principal animadora, nesta dinâmica
para que o Mundo do Trabalho Íosse mais conhecido, reconhecido na lgreja e que este
'mundo" setomasse um eixoda evangelização e daopção concreta e radicalpelos pobres.

O anode 1991, nos 15 anosda P0, Íicará certamentecomo umadata importante da nossa
história. Demos um grande passo. Crescemos e amadurecemos bastante. Há muíto para

se aprovêitar, avaliar e analisar seriamente dessa experiência, Aprendemos a trabalhar
coletivamenteetambóm juntoscom outrossetorese pastoraisda lgreja.Aprendemos anos
abrir mais ao movimento sindicale outros setores da sociedade civil que também represen-
tam os trabalhadores.

Tambám houvs um bom aproÍundamento teórico, ainda que bem simples e iniciante, das
questõês do trabalho. Mas com esse instrumental dá para continuar a análise e comprêen-
são do que é o nosso trabalho, o nosso mundo do trabalho, a teologia e espiritualidade do
trabalho, o trabalho na Bíblia, etc. Cada um sente melhor como é importante esse
aproÍundamento da dimensâo política, econômica, sociológica, cultural e, para nós sobre-

tudo, teológlca, espiritual e bíblica do trabalho,
Descobrimos tambêm quanto o trabalho é uma chave essencial da vida, pessoal e social,

e do Íuncionamento de toda a sociedade. Porém, já que e uma alavanca tão estratégica, o
sistema não deixa que ele seja conhecido e discutido. Percebemos também que na lgreja,

apesar de muitas cartas, documentos e discursos do Papa e Bispos há muita resistôncias,

medos e preconceitos contra os trabalhadores porque o mundo do Trabalho ê um mundo

conÍlitivoe que questiona os nossos oriviléqios.

Caminhqda de homens e mülheres de vúrias regiões do
oaís envolvi.dos com a cutss social.

@NSELHO NÀCIONAL. 
199211993

CARLOS DE S0UZA FElJÓ,Aux,Escritório .Via.

máo'RS, PAULO ANTÔNIO
BA SS 0?O,A ux. C onrab iltd ad e.Cano as,
RS.ONILDO SlLVA,PintorJoinville§C.ITAMAR
FAVERO,SecTêtárir:Caçador-SC. MARTNELZE

SILVA-ProÍessora-Rio do Sul-SC. BENEDTTO

clÓvn DA stlvA, carteiro.curitiba-pR, NtLsoN
mlÉnlco, Securitário-Maringá-pR. mllSON
GATTI, Aux.Almoxarifado-S.Bernardo do Campo.
SP,EDSON ALEX Z|TEt,Comerciário-Sp. ARt
ALBERTI,G ráÍico,São Paulo-S P. (Liberado
Nacional) MARLENE DA SILVA, Ass Adm..Sáo
PAUIO.SP, CíCEHO PALMEIRAS DA SILVA, EIEtri.

cista-Campinas.S P.ROSA MARIA SERRA, ProÍes.
sora.Contagem. MG.ANTÔNtO MATTA DA COSTA,
lletalúrgico-Acesita.MG. CLAUDt0 p0NCtA

GráfiCO.Ubá.MG. GILBERTO DIAS DA SILVA, E$.
oquista-Rio de Janeiro-RJ. l§AtA§ SANTANA DA
R0cHA, Armador.Vitória.ES. SeelsrtÁo
SABINO DE SOUZA, lmpressor.Sena.Es TELI,{A
BESSA SALES, Secretária.Fortaleza.CE. HA.
ROLDO GOME§ DA SILVA, Petroteiro-Nata!.RN
(Liberado Nacional). MARIA JOSÉ potpEU,
Ass.Social-Camaçari-BA. LEONARDO DA SH-VÀ
SANTOS, Entalhador.Pimenta Buern.tO CiCf nO
MARCOS CHAVES SOUZA, ProÍesor.lr1ana"s.
AM. EDIÊR LUIZ SAB|NO, Vendedor€a-:oir^a
Grande-PB. nNrÔnp stLvEsTBE M. souzÂ.
Prancheiro"Açailândia.MA. JOSÉ pEoBO DOS

SANToS NETo, Autônomo.Natal.FN JATLDO

MEDEIROS DOS SANTOS, Tec.Ccrai"rcase.
MAceio AL. GERALDO RODRIGUES DA
SILVA,Pedreiro-Goiânia-GO. NEIDE DA SILVA,
CU|Abá.MT, ROSÂNGELA RIBERO DE CÂ8.
VALHO, Sêcretâria.Têre§na.Pl. JOf,GE ru,nÔlltO
F. DA SILVA, Aux. Contabilidade-Jaboa',ác.PE.
DEJAIR MONTEHO MACIEL, Macapá.AF
Agerte Assislente: Pe,NÁGO NEUTZLn{G. pas.

toral Social-Linha 6.CN BB

Bispo Assislente: D.Aloísio Sinésio Botrn§anla
Cruz do Sul.RS.

0BS: Os membros da Coordenaçao Nacs"al .azem

do Conselho Nacional
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Anual - cr§2.ooo,oo
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A §emana Social Brasileira, organizada pela linha 6 da CNBB, realizou um trabalho de

qualidade, análise e reÍlexão sobre o tema: 0 Mundo do Trabalho, desaÍios e perspectivas,

Participaram dessa Semana cêrca de220 pessoas, vindas de todo o país, dos quais mais

de 20 eram membros da P0. Antes dessa semana aconteceram, aproximadamerlte, 15

outras semanas sociais em vários eslados ou regionais da CNBB, no decorrer dos meses

de setembro e outubro. A PO esteve à Írente na organização da maioria dessas semanas.

Também realizaram-se várias Romarias de trabalhadores, organizadas pela P0, entre as

quais a de Aparecida do Norte, no dia 7 de setembro, que reuniu pelo menos 60.000

trabalhadores. Até no Congresso Eucarístico, em Natal, houve um dia sobre o trabalho, que,

ao que pare@, Íoi o mais animado.

Mas, acentuamos aqui, sobretudo, o lortgo trabalho de preparaçã0, organização e

animação da CF. Foi algo maravilhoso! Centenas de encontros, cursos, celebraçóes e atOs

públicos em todo o país, com muitos documentos, subsÍdios - os mais diversos e criativos

- preparadoss para todas as categorias da populaçã0.

Nos grupoS de base, comunidades, paroquias e pastorais, houve uma grande mobili'

zação com os esÍorços e a generosidade de tantos e tantos trabalhadores. Só Deus sabe

a beleza de todo esse trabalho gratuito de Íé, amor e esperança para a CF 91.

A P0 participou amplamente, muitas vezes como principal animadora, nesta dinâmica

para que o Mundo do Trabalho Íosse mais conhecido, reconhecido na lgreja e que este
nmundo" ss tomasse um eixo da evangelizaçãoe da opçãoconcreta e radicalpelos pobres.

0 ano de 1 991 , nos 1 5 anos da P0, Íicará certamente como uma data importante da nossa

história. Demos um grande passo. Crescemos e amadurecemos bastante. Há muito para

se aprovêitar, avaliar e analisar seriamente dessa experiência, Aprendemos a trabalhar

coletivamente e também juntos com outros setores e pastorais da lgreja. Aprendemos a nos

abrir mais ao movimento sindicale outros setores da sociedade civil que também represen-

tam os trabalhadores.

Tambám houve um bom aproÍundamento teorico, ainda que bam simples e iniciante, das

questÕes do trabalho. Mas com esse instrumental dá para continuar a análise e compreên-

são do que ê o nosso trabalho, o nosso mundo do trabalho, a teologia e espiritualidade do

trabalho, o trabalho na Bíblia, etc. Cada um sente melhor como é importante esse

aproÍundamento da dimensão política, econômica, sociologica, cultural e, para nÓs sobre-

tudo, teologica, espiritual e bíblica do trabalho.

Descobrimos tambêm quanto o trabalho é uma chave essencial da vida, pessoal e social,

e do Íuncionamento de toda a sociedade. Porém, já que é uma alavanca tâo estratégica, o

sistema não deixa que ele seja conhecido e discutido. Percebemos também que na lgreia,

apesar de muitas cartas, documentos e discursos do Papa e Bispos há muita resistências,

medos e preconceitos contra os trabalhadores porque o mundo do Trabalho ê um mundo

conÍlitivoe que questiona os nossos oriviléoios.

Caminh;uda-de
poís envolvi.dos

homens e mülheres de vártas regiões d'o

com aco$sa sociql.

rÁveRo,seoaario{açadorsc. ITABNELZE
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GATTI, Aux.AlmoxariÍado-S.Bernardo do Campo-

SP.ÊDSON ALEX Z|TEl,Comerciário-SP. ARI

ALBERTI,G ráÍico,São Paulo-S P. (Liberado
Nacional) MARLENE DA SILVA, Ass. Adm.-Sáo

PAUIO.SP, CíCERO PALMEIRAS DA SILVA, EIEtri.

cista-Campinas.SP.R0sA MARIA SERRA, Profes.

sora-Contagem.MG.ANTÔNo MATTA DA COSTA,

Metalúrgico-Acesita-MG. CLAUDI0 P0NCIA
Gráf,co-Ubá.MG. GILBERTO DIA§ DA SILVA, Est.

oquisla-Rio de Janeiro-RJ. ISAIAS SANTANA DA

ROCHA, Armador-Vitória-ES. SeelSrtÂO
SABINO DE SOUZA, lmpressor-Serra.Es TELMA

BÉSSA SALES, Secretária-Fortaleza-CE. HA-

ROLDO GOMES DA SlLvA, Petroleiro-Natal-HN

(Liberado Nacional)- MARIA JOSÉ PO#PEU,
Ass.Social-Camaçari-BA. LEONARDO DA SILVA

SANTOS, EntalhadoÊPimenta Bueno.BO CiCrnO
MARCOS CHAVES SOUZA, ProÍesor-lilanaus-

AM. EDIÊF LUIZ SABINO, Vendedor-Canpina

GTANdE.PB. ANTÔNP SILVESTRE M. SOUZA,

Prancheiro-Açailândia-MA. JOSÉ PEDnO DOS

SANToS NETo, Autônomo.Natal-RN JAILDO

MEDEIROS DOS SANTOS, Tec Coiria;rdaíe-
Maceio AL. GERALDO RODRIGUES DA

SlLVA,Pedreiro-Goiânia-G0. NEIDE DA SILVÀ,

CUIAbá"MT. ROSÂNGELA RIBERO DE CAR.

VALHO, Sêcrêtâíia-Têre§na-Pl. JOfi G E ru,nÔNtO

F. DA SILVA, Aux. Contabilidade-iaboatão-PE.

DEJAIR MONTEIHO MAOEL, Macapá-AF

Agente Assislente: Pe.NÁqo NEUTZLII{G- Pas-

toral Social-Linha 6-CN BB

Bispo Assistente: D.Aloí§o Sinésio Bohn§anta
Cruz do Sul-RS.
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parte do Conselho Nacional
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Pastoral 0peruirio
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"A Sociedade humana tem uma dimensão política enquanto se organiza
e se dota dos meios necessártos para que a vontade dos membros

possa se expressar e alcançar fins coletiyos". (Doc, 40, CNBB, 184)

RUMO A MATURIDADE DEMOCRATICA
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Vivemos mais um período elei-
toral no qual elegeram-se
vereadores(as) e prefeitos(as) em
milhares de municípios brasileiros.

O povo compaÍeceu às urnas.
Como sempre, votou, nas atuais cir-
cunstâncias e possibilidades, pela
mudança. Mas, esta ânsia de mu-
dança não se caracterizou simples-
metrte em voto ideológico. Muitos,
principalmente as forças progressis-
tas, gostariâm que assim o fosse.
Aflnal, embalados qo movimento
pró-impeachment, aguardavÍun uma
vitória contudente, dando um basta
a tudo e a todos que tivessem se-
melhança com Collor. No entanto,
vitória, como a de Paulo Maluf em
São Paulo, mostra que esse tese aca-
bou sendo uma mêia veidade. O
povo, nabusca de alguma resposta,
pressionado pelo desemprego e mi-
séria, elegeu pessoas que pudessem
fazer algo de imediato e não pro-
posta mais radicais, saneadoras das
causas, para soluções dos proble-

Encerrado o segundo turno, não
obsrante certo avanço de partidos
populares e de esquerda, as urnas
não coroaram nenhum vencedor.
Pelo contrário, constituiram um
grande equilíbrio das forças parti-
dárias.

Mas, queremos acentuar que as
eleições municipais não são apenas
a eleição de prefeitos. As urnas re-
novaram e aumentarâm o quadro
daqueles vereadores comprometi-
dos com os anseios populares. O
papel do vereador é importante no
sentido de incrementar a partici-
pação popular municipal. Hoje,
ainda, o caminho que se abre para
a participação popular é a legisla-
tura.

Para nós, da PO, que nos en-
volvemos nesse pleito, ficou uma
lição: os tempos mudaram. Vive-
mos um período de grandes trans-
formações no mundo do Trabalho
e também no modo de ser e fazer

modo de fazer polÍtica que tende
a um noYo modo de tratar a coisa
pública, acabar com a corrupção,
melhorar e iniciar um controle da
adminislmção, enÍim, direcionar a
política e o homem político para o
BEM COMUM.

. O.partido pelo qual lutamos, nos
engajamos e militamos deve
adequar-se a essa nova realidade:
princípios claros e definidos, pos-
tura e coerência ética e política, de-
mocracia interna. O povo, a base
de sustentagão partidária deve ser
ouvida e respeitada.

O Brasil ganhou em maturidade
política. O povo que botou Collor
prá fora" será, sem dúvidas, um
ator importante na cobrança da pro-
bidade das administrações e reivin-
dicações de seus direitos.

Os(as) prefeitos(as) que não se
pautarem por um comportamento
sério, transparente e de forte inves-
timento social, amargarão daqui a
quatro anos derrotas eleitorais. Tal-
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"A Sociedade humana tem uma dimensão política enquanto se organiTg
e se dota dos meios necessdrios para que a vontade dos membros

possa se expressar e alcançar fins coletivos", (Doc. 40, CNBB, 184)
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Vivemos mais um período elei-
toral no qual elegerãm-se
vereadores(as) e prefeitos(as) em
mil hares de municípios brasileiros.

O povo compaÍeceu às urnas.
Como sempre, votou, nas atuais cir-
cunstâncias e possibilidades, pela
mudança. Mas, esta ânsia de mu-
dança não se caÍacteÍlzorL simples-
mente em voto ideológico. Muitos,
principalmente as forças progressis-
tas, gostariam que assim o fosse.
Aflnal, embalados qo movimento
pró-impeachment, aguardavam uma
vitória contudente, dando um basta
a tudo e a todos que tivessem se-
melhança com Collor. No entanto,
vitória, como a de Paulo Maluf em
São Paulo, mostra que esse tese aca-
bou sendo uma mêia verdade. O
poYo, na busca de alguma resposta,
pressionado pelo desemprego e mi-
séria, elegeu pessoas que pudessem
fazer úgo de imediato e não pro-
posta mais radicais, saneadoras das
causas, para soluções dos proble-
mas que o aflige.

Encerrado o segundo turno, não
obstante certo avanço de paÍtidos
populares e de esquerda, as urnas
não coroaram nenhum vencedor.
Pelo contrário, constituiram um
grande equilíbrio das forças parti-
dárias.

Mas, queremos acentuar que as
eleições municipais não são apenas
a eleição de prefeitos. As urnas re-
noYaram e aumentaram o quadro
daqueles vereadores comprometi-
dos com os anseios populares. O
papel do vereador é importante no
sentido de incrementar a partici-
pação popular municipal. Hoje,
ainda, o caminho que se abre para
a participação popular é a legisla-
tura.

Para nós, da PO, que nos en-
volvemos nesse pleito, ficou uma
lição: os tempos mudaram. Vive-
mos um período de grandes trans-
formações no mundo do Trabalho
e também no modo de ser e fazet
política.- 

Instaura-se hoje no Brâsil um

modo de fazer polÍtica que tende
a um novo modo de tratar a coisa
pública, acabar com a corrupção,
melhorar e iniciar,um controle da
admini5çnção, enfim, direcionar a
polÍtica e o homem político para o
BEM COMUM.

. O partido pelo qual lutamos, nos
engajamos e militamos deve
adequar-se a essa nova realidade:
princípios claros e definidos, pos-
tura e coerência ética e política, de-
mocracia interna. O povo, a base
de sustentação partidária deve ser
ouvida e respeitada.

O Brasil ganhou em maturidade
política. O povo que botou Collor
prá fora" será, sem dúvidas, um
ator importante na cobrança da pro-
bidade das administrações e reivin-
dicações de seus direitos.

Os(as) prefeitos(as) que não se
pautarem por um comportamento
sério, transparente e de forte inves-
timento social, amargarão daqui a
quatro anos derrotas eleitorais. Tal-
vez antes, já em 1994.



Cartas
Guaíra, PR, 05 de novembro de L992.

A1ô Companheiros do Boletim Nacional.
_ É com imensa satisfação que nós àe
Guaíra, Diocese de Toledo,'Oeste Aõ
Paraná,, comunicamos como está a pO
por aqú.

_ Temos diversas atividades que for-
talece nossa luta do dia-adiá como
Classe Trabalhadora e como Isreia.

Realizamos em 1992, um Ciuú Oe
Animadores de Grupo de Base da pó,
em 6 etapas:
13 etapa: 2L-22/03192 - Jesus de Na-
Varé e o Trabalhador hoje;
21 etzpa: 25-26104/92 -l Como Fun-
ciona a Sociedade:
3r etapa: l6-t7l0í/y2 - História da
atual conjuntura
4t eapa; 18-L9/07192 - História do
Movimento Sindical
5r etapa: 15-16108192 - pastoral Ope-
rária e suas conjunruras com Sindica-
tos, PolÍtica e Mov. popular

fr. epnl l9-20/09t92 - A rspirirua-
lidade do Trabalhador
_ . Para nós, da Coordenação o curso
foi müto bom, com aproveiiamento &ls
paruclpantes. A assessoria foi feita pela
Cmrdenação Estadual da pO, que ôon-
tou com o apoio do vigário Fr. Gil-
berto, que também é assessor das
pastorais sociais da Diocese.

Temos marcado pÍua os dias 2l e
ZZlnovembro/92 urn Semináds 6.
Grupode Base, em GuaÍra, para ava-
liar toda saminhada da pO Diocesana
e paroquial, e para fazer o planeja-
mento/93 - onde e como vamos avan-
çar a PO.

A PO foi convidada a participar de
um encontro de formação a nÍvél dio-
cesano a realizar-se no dia Z2ldezem-
brol92, com a finalidade de formar as
eqüpes que assumirão a CF-93. Este
.encontro será assessorado pelo pe. João
Peão, assessor da PO Esàdual (pR).

Nestes 500 anos de Evangelizaçâo
da América Latina, nós fizeúos párte
deste processo tanto estadual comó dio-
cesano, foi ótimo.

Quando.a gente lê no Boletim que
um determinado grupo, paróqüa bu
dlocese realzou alguma coisa, a gente
tlca contente e dá força, porque sabe-
mos que não estamos sozinhos.

CAMP. FRÂTERNIDADE/g3

- A Campanba da Fraternidade /93 terá
co_mo tenJa: Fraternidade e Moradia e
o lema: Onde móras?
'-'I{oj., 75% dapopulação mora na ci_
dlde. A maioria úo tem casa próoria.
vivendo em cortiços, raueiãí,'àã'aril
guel, e até nas ruas. A Igreja entende
que pensaÍ na moradia é pensar em to_
dos os problemas sociais".

Assim, a Pastoral da Moradia, da re-
gião espiscopal Ipiranga, publicou uma
cartilha de Novena de Natal que intro-
duz o tema da moradia, coúo forma
de 1á pigL4r-esta discussão em prepa-
ração à CF-93.
Pedidos para: Pastoral da Moradia -Fone (011) 274-85@

MTJNDO DO TRABALHO

- Há cerca de dois meses foi publicado
o livro que recolhe as prrncioais con_
tribuições apresentadas na f^Seàanà
Social Brasileira, realizada em novem-
!ry/91, que teve como tema: O
MUNDO DO TRÀBALHO - Desa-
fios e Perspectivas.
O livro édiüüdo em 6 capínrlos, tendo
como temas principais:
1)-{s qovas Tenoclogias - Lnpactos
e.?esafios para os üábahadores;
2) 

-O 
trabalho informat: Realidade, de-

safios e perspectivas;
3) As relações Capital e Trabalho no
Brasil;
4) Economia e Sociedade;
5)_Reflexão ético-teológica sobre o tra-
balho à luz do Ensino St-ociat Oa lgreja.

É um ótimo subsÍdio para entender a
realidade do Mundo db Trabalho.
Este livro pode ser encontrado nas lo-
jas das Edições Paulinas.

ASSEMBLÉIA DO CNL

- Acontecerá nos dias 03 a 06 de de.
zembro, em Belo Horizonte-MG, a XI
Assembléia Geral Ordinária do CNL.
Os objetivos desta Assembléia serão:
Avaliação da Caminhada do CNL no
triênio; Prestação de Contas, e Eleição
da Nova Diretoria, Conselho de Repre-
sentantes e Cons. fiscal.
A PO Nacional estará pafticipando atra-
vés de seus 3 representantes.

coLETryO DE FORMAÇÃO

- O grupo de assessores da PO - Co-

letivo Nâcional de Formacão íCO-
N4I9) - que pemam a forniaçãopara
a PO Nacional, estiveram reunido§nos
dias 04 e 05 de novembro, em São
Paulo. Nessa reunião preparaÍam uma
contÍibüção sobre o plocàsso de auto-
avaliação da PO; Avaliaram a formação
dos vários estados e planejaram a pie-
paração de subsÍdios para 1993. 

-

CURSOS DE FORMAÇÃO

- E fundamental para a pO investir
na forrração sistemática de seus mili-
tantes para que eles possam contribúr
no processo de tranformação social,
através da organização dos trabalhado-
res e na criação dos seus núcleos de
base. Neste segtido, estlio programados
os^seguintes Cursos de F-ormação:
. Curso da PO/SUL (RS, Si e pR)

- Dias 03 al6l0tl93, em Curitiba-pR.
Serão aprofrrndados os seguintes temas:
Economia Política; Econãmia do Tra-
balho e Ética Teolósicâ.
O curso é destinado a-militantes da pO
que tenhâm feito cursos anteriores.. Curso PO/RL nos dias 10 a
L6l0ll93. Temas a serem abordados:
Cristologia, Reúo e Santo Domingo.
Os dois primeiros temas serão assesio-
rados pelo Pe. Rogério Cuúa.
. PO do Nordeste - EncontÍo nos dias
14 a 17 l0l193 para discutir o planeja-
mento Estratêgico das atividades "da

PO do Nordeste, com representântes
de todos os estados.

ENCARTE DO BOLETIM
- Com alegria recebemos da Ir. Ma-
ria Dotta (CPT de Itanhém-BA) um
grande pedido do encarte no 7, publi-
cado no boletim de outubro.
A Irmã elogia o texto sobre Metodolo-
gia apresenudo no Encarte e informa
que o mesmo será utilizado no trabalho
de reflexão metodológica e bíblicajunto
às lideranças da Diocese e da CPT da
região.
Motiva-nos bastante saber do aprovei-
tâmento do Boletim e dos conteúdos dos
Encartes.
CARTILHA DA PRó.CENTRAL

- rensanoo na preparação do Con_
greszu de Fundação da Central de Mo-yimentos Populares, a pró-Central
elaborou a "Cartilha Para Trabalhar
nos Grupos", com linguagem fácil e
acesstvel aos grupos de base.
,41 cartilha está à disposição na Sede
Nac. da Pr6Central - pedidos para:
(011) 288-1694

Um abraço do companheiro Chico
e força na luta!

Francisco Gomes Pereira.

BOLETIM NACIONAL DA
PASTOHAL OPERÁRIA

Cons. de Redação: Enock Araújo,
Haroldo Gomes, Bernardo Les-
tíenne, Gilberto Dias, Jane Maran-
goni, Alberto Caplos Dutra, Rosa
M. Ribeiro e Ari Albeni.
ResponúÍel: Coordenação Nacio-

nal da Pastoral Operária
fusinaturas:
Alual: Cr$ 10.000,00

Exterior: US$ l0
Pedido de assinaturas para:

SECRETARilDO NACI9NAL DA
PASTORAL OPER,IRIA

Av. Pres. Keruredy. 186l - Sala
r08
25920 - 000 Duque de Caxias - RI
Fone: (021) 771-3459 e Fax -772-s465

Produçio Grlficr: K-rrur Crí6ce Editon
Lrlr Tcl.:76t-7312



Guaíra, PR, 05 de novembro de 1992.

Alô Compaúeiros do Boletim Nacional.
É com imensa satisfação que nós de

Guaíra, Diocese de Toledo, Oeste do
Paraná, comunicamos como está a PO
por aqú.

Temos diversas atividades que for-
talece nossa luta do dia-adiá como
Classe Trabalhadora e como Igreja.

Realizamos em 1992, um Cursb de
Anirnadores de Grupo de Base da pO,
em 6 etapas:
1a etapa: 2l-22103/92 - Jesus de Na-
zué e o Trabalhador hoje;
21 etapa: 25-26104/92 - Como Fun-
ciona a Sociedade;
3t etzpa: l6-l7l05lY2 - História da
atual conjunhrra
41 etapa:18-l9l07l92 - História do
Movimento Sindical
5r etapa: l5-L6l08/y2 - Pastoral Ope-
rária e suas conjunturas com Sindiôa-
tos, Política e Mov. Popüar
6i etapa: 19-20109/92 - A Espirinra-
lidade do Trabalhador

Para nós, da Coordenação o curso
foi muito bom, com aproveitamento üls
participantes. A assessoria foi feita pela
Coordenação Estadual da PO, que con-
tou com o apoio do vigário Fr. Gil-
berto, que também é assessor das
pastorais sociais da Diocese.

Temos marcado para os dias 21 e
Z2hovembrol9? um Ssmináde 6s
Grupo de Base, em GuaÍra, para ava-
liar toda caminhada da PO Diocesana
e paroquial, e para fazer o planeja-
mento/93 - onde e como vamos avan-
çar a PO.

A PO foi convidada a participar de
r]m encontro de formação a nÍvel dio-
cesano a realizar-se no dia 22ldezem-
brol9Z, com a finalidade de formar as
eqúpes que assumirão a CF-93. Este
.encontro será assessorado pelo Pe. João
Peão, assessor da PO Estadual (PR).

Nestes 500 anos de Evangelização
da América Latina, nós fizemos parte
deste processo tanto estadual como dio-
cesano, foi ótimo.

Quando a gente lâ no Boletim que
um determinado grupo, paróquia ou
diocese realizou alguma coisa, a gente
fica contente e dá força, porque sabe-
mos que não estamos sozinhos.

Um abraço do compaúeiro Chico
e força na luta!

Francisco Gomes Pereira.

CAMP. FRATERNIDADE/93

- A Campanha da Fraternidade 193 terá
como tema: Fraternidade e Moradia e
o lema: Onde móras?
"Hoje, 75Vo dapopulação mora na ci-
dade. A maioria não tem casa oróoria-
vivendo em cortiços, favelas,' de'alu-
guel, e até nas ruas. A Igreja entende
que pensar ne moradia é pensar em to-
dos os problemas sociai§".

Assim, a Pastoral da Moradia, da re-
gião espiscopal Ipiranga, publicou uma
cartilha de Novena de Natal que intro-
duz o tema da moraüa, como forma
de já iniciar esta discussão em prepa-
ração à CF-93.
Pedidos para: Pastoral da Moradia -Fone (011) 274-8500

MT]NDO DO TRABALHO

- Há cerca de dois meses foi publicado
o livro que recolhe as principaiq con-
tribüçõer.s apresentadas na I'Seàana
Social Brasileira, realizada em novem-
brol9l, que teve como tema: O
MUNDO DO TRABALHO - Desa-
fios e Perspectivas.
O livro é dividido em 6 capínrlos, rendo
como temas principais:
1) As novas Tenoclogias - lmpactos
e Desafios para os trabalhadores;
2) O trabalho informal: Realidade, de-
safios e perspectivas;
3) As relações Capital e Trabalho no
Brasil;
4) Economia e Sociedade;
5) Reflexão éticoteológica sobre o tra-
balho à luz do Ensino Social da Igreja.

É um ótimo subsÍdio para entender a
realidade do Mundo do Trabalho.
Este livro pode ser encontrado nas lo-
jas das Edições Paúinas.

ASSEMBLÉIA DO CNL

- Acontecerá nos dias 03 a 06 de de-
zembro, em Belo Horizonte-MG, a XI
Assembléia Geral Ordinária do CNL.
Os objeúvos desta Assembléia serão:
Avaliação dn Qaminhads do CNL no
triênio; Prestação de Contas, e Eleição
da Nova Diretoria, Conselho de Repre-
sentantes e Cons. fucal.
A PO Nacional estârá participando atra-
vés de seus 3 representantes.

col,ETrvo DE roRMAÇÃO

- O grupo de assessores da PO - Co-

letivo Nacional de Formação (CO-
NAFO) - que pensam a forniação'para
a PO Nacional, estiveram reunidos nos
dias 04 e 05 de novembro, em São
Paulo. Nessa reunião prepararam umâ
contribúção sobre o processo de auto-
avaliação da POi Avalia6p 3 formação
dos vários estados e planejaram a pre-
paração de subsÍdios para 1993.

cqRsos DE FORMAÇÃO

- E frrndamental para a PO investir
na formação sistemática de seus mili-
tantes para que eles possâm contribuir
no processo de tranformação social,
através da organização dos trabalhedo-
res e na criação dos seus núcleos de
base. Neste seúido, estiio programados
os seguintes Cursos de Formação:
. Curso da PO/SUL (RS, SC e PR)

- Dias 03 a t6l0l/93, em Curitiba-PR.
Serão aprofrrndados os seguintes temas:
Economia Política; Economia do Tra-
balho e Ética Teológica.
O curso é destinado a militantes da PO
que tenh2m feito cursos anteriores.
. Curso PO/RI, nos dias 10 a
16101193. Temas a serem abordados:
Cristologia, Retiro e Santo Domingo.
Os dois primeiros temas serão assesso-
rados pelo Pe. Rogério Cunha.
. PO do Nordeste - Enconúo nos dias
14 a l7l0ll93 para discutir o Planeja-
mento Estratégico das atividades da
PO do Nordeste, com representanJes
de todos os estados.

ENCARTE DO BOLETIM

- Com alegria recebemos da Ir. Ma-
ria Dotta (CPT de Itanhém-BA) um
grande pedido do encarte ne 7, publi-
cado no boletim de outubro.
A Irmã elogia o texto sobÍe Metodolo-
gia apresentado no Encarte e informa
que o mesmo será utilizado no trabalho
de reflexão metodológica e bÍbüca junto
às lideranças da Diocese e da CPT da
região.
Motiva-nos bastante saber do aprovei-
tamento do Boletim e dos conteúdos dos
Encartes.
CARTILHA DA PRó.CENTRÂL

- Pemando na preparação do Con-
gresso de Fundação da Central de Mo-
vimentos Populares, a Pró-Central
elaborou a "Cartilha Para Trabalhar
nos Grupos", com linguagem fácil e
acessÍvel aos gÍupos de base.
A cartilha está à disposição na Sede
Nac. da PrGCentral - Pedidos para:
(011) 288-1694

EXPEDIENTE

BOLETIM NACIONAL DA
PASTOHAL OPERÁRIA

Cons. de Redação: Enock Araújo,
Haroldo Gomes, Bernardo Les-
tienne, Gilberto Dias, Jane Maran-
goni, Alberto Ca5los Dutra, Rosa
M. Ribeiro e Ari Alberti.
Responúiel: Coordenação Nacio-

nal da Pastoral Operária
Assinaturas:
Anual: Cr$ 10.000,00

SECRETÀRIIDO NACT 9NAL DA
PÀSTORÀL OPERARIA

Av. Pres. Kennedy, 186l - Sala
108
25420 - 000 Duque de Caxias - RI
Fone: (021) 771-3459 e Fax -'7'12-5465

Produçio GrlÍicr: X-rttrr Grlficr &liton
Lrlr- Tcl.: 76t-7312

Exterior: US$ 10
Pedido de assinaturas para:
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O que estava emjogo ra 4c

Conferência dos Bispos da Igreja
Iatino-americana, em Santo Do-
mingo, do 12 ao 28110192, era
conf;irmar ou não as opções de
Medellin (1968) e Puebla (1979).

O ambiente foi tenso! Houve
o bloco dos bispos conservado-
res, "os doutrinários" (Roma,
Argentina, Colombia...) frente
ao grupo dos mais avançados,
"os pastores" (Brasil, Equador,
Guatemala...). A tensão maior
foi entre a presidência autoritá-
ria, (nomeada por Roma) que
tentou impor um método de tra-
balho sem participação, e a as-
sembléia que não se sentia
respeitada nas suas colocações
e propostas. O regimento e os
estatutos foram impostos e nem
sequer discutidos pela assem-
bléia. Alguns delegados chega-
ram a dwer que não era uma
assembléia de bispos mas para
bispos.

A presidência úo deixou que
o "documento de trabalho",
preparado durante 3 ancjs por to-
dos os bispos e muitos assesso-
res, fruto de muitos esforços,
generosidade e dinheiro, servisse
de referência para a preparação
do documento final. Não deixou
que o método "Ver, Julgar e
Agir", já,tÃo utilizado na Amé-
rica Latina, fosse adotado para
a redação do documento fi.nal.
Também não deixou espaço e
voz paru teólogos e assessores
a não ser os l'ofrciais" (muitos
conservadores) convidados por
Roma. Nossos teólogos se sen-
tiram "marginalizados".

Deve-se lamentar tembém a
rejeição por parte da presidência
do pedido para se convidar Ri-
goberta Menchú, indígena Gua-
temalteca, cristã, eleita prêmio
Nobel da Paz; nem sequer se
aceitou que se fizesse uma decla-
ração oficial de apoio e louvor
a ela. Da mesma maneira a pre-
sidência recusou que se fizesse

dir, com humildade, perdão aos
índios e negros por tantos silên-
cios e omissões da Igreja nesses
500 anos.

Mas apesar de todas essas
tensões, a assembléia, com muita
paciência e jogo de cintura, fi-
cou firme e conseguiu algumas
conquistas importantes. Diz-se
que o grande homem de Santo
Domingo, o "homem dos mila-
gres" foi Dom Luciano, o pre-
sidente da CNBB. Com humilda-
de, paciência, bondade e inteli-
gência conseguiu que Santo Do-
mingo fosse ganho, se tornasse
fonte de nova coragem e espe-
rança para os povos, os pobres,
as culturas minorifárias, e os
cristãos das comunidades e pas-
torais, engajados na construção
da nova Igreja de Cristo.

O documento final reflete as
tensões, as divergências da as-
sembléia. Não é homogêneo,
como o de Puebla. Tem partes
que ajudam para unxa nova evan-
gelizaçáo, e outras que serão es-
quecidas. Infelizmente a pri-
meira parte sobre "Jesus Cristo,
Evangelho do Pai" (que título
bonito, não é!) é muito doutri-
nal e dogmáticae não ajuda para
um melhor seguimento de Cris-
to, que é a meta @_rj4a cristã.

Cristo, evangelizador, vivo na
sua Igreja", hâ três capítulos:
1) a nova syangelização; 2) a
promoção humana; 3) a cultura
cristã. No primeiro capítulo há
parte bem pesadas voltadas para
a organiz2ção interna da Igreja,
.onde não se da nada sobrs a
Igreja a serviço do Reino. Mas
há elementos que confirmam a
dimensão comunitária da Igreja,
o papel importante das comuni-
dades de base, dos leigos, das
mulheres e dos jovens.

E no segundo capítulo sobre
a promoção humana que se en-
contram as principais confir-
mações das opções de Medellin
e Puebla. Nele há uma boa aná-
lise das situações de pobreza e
miséria dos nossos povos; ques-
tiona-se o modelo econômico vi-
gente; levanta-se os grandes de-
safios para a Igreja. Aqui, nas
páginas sobre o trabalho, as li-
nhas pastorais falam em dar im-
pulso e sustentar uma pastoral
do trabalho em cada diocese e
de apoiar as organizações dos
trabalhadores. Infelizmente,
neste capítulo, a parte sobre a
família e a vida é bem fraca.

O terceiro capítulo sobre a
cultura cristã representa até
avanços sobre Puebla, pois valo-
riza a riqueza das culturas indí-
genas, afroamericânas e mestiças
e levanta as profundas novidades
da cultura moderna e os grandes
desafios das cidades. Há muita
insistência para que a evangeli-
zaçáo seja bem inculturada.

A terceira parte, bem curta,
sobre as linhas pastorais, foi a
mais discutida e representa a sen-
sibilidade maior do conjunto da
assembléia. Esta parte vai ser a
mais lida e aproveitada para con-
tinar os trabalhos de evangeli-
zação a serviço dos pobres e da
vida. Uma oração final, bonita
conclui o documento de Santo
Domingo.

Pe. Bernardo Lestienne
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O que estava emjogo ra 4e

Conferência dos Bispos da Igreja
Latino-americana, em Santo Do-
mingo, do 12 ao 281L0192, era
confirmar ou não as opções de
Medellin (1968) e Puebla (1979).

O ambiente foi tenso! Houve
o bloco dos bispos conservado-
res, "os doutrinários" (Roma,
Argentina, Colombia...) frente
ao grupo dos mais avançados,
"os pastores" (Brasil, Equador,
Guatemala...). A tensão maior
foi entre a presidência autoritá-
ria, (nomeada por Roma) que
tentou impor um método de tra-
balho sem participação, e a as-
sembléia que não se sentia
respeitada nas suas colocações
e propostas. O regimento e os
estatutos foram impostos e nem
sequer discutidos pela assem-
bléia. Alguns delegados chega-
ram a dizer que não era uma
assembléia de bispos mas para
bispos.

A presidência não deixou que
o "documento de trabalho",
preparado durante 3 ancjs por to-
dos os bispos e muitos assesso-
res, fruto de muitos esforços,
generosidade e dinheiro, servisse
de referência para a preparação
do documento final. Não deixou
que o método "Ver, Julgar e
Agir" , játÃo utilizado na Amé-
rica Latina, fosse adotado para
a redação do documento final.
Também não deixou espaço e
voz paÍa teólogos e assessores
a não ser os l'ofrciais" (muitos
conservadores) convidados por
Roma. Nossos teólogos se sen-
tiram "marginalizados".

Deve-se lamentar também a
rejeição por parte da presidência
do pedido para se convidar Ri-
goberta Menchú, indígena Gua-
temalteca, cristã, eleita prêmio
Nobel da Paz; nem sequer se
aceitou que se fizesse uma decla-
ração oficial de apoio e louvor
a ela. Da mesma maneira a pre-
sidência recusou que se f,zesse
uma celebração oficial para pe-

dir, com humildade, perdão aos
índios e negros por tantos silên-
cios e omissões da Igreja nesses
500 anos.

Mas apesar de todas essas
tensões, a assembléia, com muita
paciência e jogo de cintura, fi-
cou firme e conseguiu algumas
conquistas importantes. Diz-se
que o grande homem de Santo
Domingo, o "homem dos mila-
gres" foi Dom Luciano, o pre-
sidente da CNBB. Com humilda-
de, paciência, bondade e inteli-
gência conseguiu que Santo Do-
mingo fosse ganho, se tornasse
fonte de nova coragem e espe-
rança para os povos, os pobres,
as culturas minoritárias, e os
cristãos das comunidades e pas-
torais, engajados na construção
da nova Igreja de Cristo.

O documento final reflete as
tensões, as divergências da as-
sembléia. Não é homogêneo,
como o de Puebla. Tem partes
que ajudam para uma nova evan-
gellr,açáo, e outras que serão es-
quecidas. Infelizmente a pri-
meira parte sobre "Jesus Cristo,
Evangelho do Pai" (que título
bonito, não é!) é muito doutri-
nal e dogmática e não ajuda para
um melhor seguimento de Cris-
to, que é a meta dq_r_ida cristã.

Na segunda parte "Jesus

Cristo, evangelizador, vivo na
sua lgreja", há três capítulos:
1) a nova evangelização;2) a
promoção humana; 3) a cultura
cristã. No primeiro capítulo há
parte bem pesadas voltadas para
a organir.ação interna da lgreja,
onde não se diz nada sobrs a
Igreja a serviço do Reino. Mas
há elementos que confirmam a
dimensão comunitária da Igreja,
o papel importante das comuni-
dades de base, dos leigos, das
mulheres e dos jovens.

E no segundo capítulo sobre
a promoção humana que se en-
contram as principais confir-
mações das opções de Medellin
e Puebla. Nele há uma boa aná-
lise das situações de pobreza e
miséria dos nossos povos; ques-
tiona-se o modelo econômico vi-
gente; levanta-se os grandes de-
safios para a Igreja. Aqui, nas
páginas sobre o trabalho, as li-
nhas pastorais falam em dar im-
pulso e sustentar uma pastoral
do trabalho em cada diocese e
de apoiar as organizações dos
trabalhadores. Infelizmente,
neste capítulo, a parte sobre a
família e a vida é bem fraca.

O terceiro capítulo sobre a
cultura cristã representa até
avanços sobre Puebla, pois valo-
riza a riqueza das culturas indí-
genas, afroamericanas e mestiças
e levanta as profundas novidades
da cultura moderna e os grandes
desafios das cidades. Há muita
insistência para que a evangeli-
zaçáo seja bem inculturada.

A terceira parte, bem curta,
sobre as linhas pastorais, foi a
mais discutida e representa a sen-
sibilidade maior do conjunto da
assembléia. Esta parte vai ser a
mais lida e aproveitada para con-
tinar os trabalhos de evangeli-
zaçáo a serviço dos pobres e da
vida. Uma oração final, bonita
conclui o documento de Santo
Domingo.

Pe. Bernardo Lestienne
IBRADES - Assessor PO RI.



II SEII,IANÁ §OCIAL BPASILEIRA

0 BRASIL : /'LTERI,{ATIV AS E PR2T AG0NI§IÁ§
A II Semana Social Brasileira esfá em plena fase preparatória. Quando

nós, pastorais, movimentos e organismos, fomos charàadbs a contriÊ'uir na
preparaSo dessa Semana, ficamos muito contentes e acolhemos com entusiasmo
a.-ploposta. Afinal, a I Semana Social tinha sido um acontecimento que pos-
sibilitou um trabalho conjunto e aberto com todas as forças da lgrejaquô l.r-
tam pela transformação do homem/mulher e da sociedade.

o tema tue ? Ir semana social apresenta é muito promissor. Isto é, pro-
mete müto. Por isso, ele vem despertando em todqs os lugares,graqde interesse.

Apresentamos agli uma_explranação dos "MóDULõs rÉlaÁTICo§', que
movimentarão os debates da II Semana Social.

Queremos acenfuar aqrri que a Semana Sociat é unn conjunto que engloba
a realização de Sçmanas Begionais e a Semana Naciond. Éstamos no tõmpo
de preparar as Semanas Regionais.

Nossos(as) companheiros(as) Ieitones(as) poderão ser um elo importante na
sua diocebe_ Para que a_conteça, também Êí, á Semana Social. É necessário que
haja esse dcbate amplo. Por _isso, somos, como entidades ou como pessoas,
sujeitos emergentes capazr's de conduzir um fato como a Semana Soõiat a só
tornar um Acontecimento Histórico.

MODITLOS TEMATICOS
a) DESENVOLVTMENTO ECONÔMrCO

Neste módulo discutir-se-á a possibili-
dade de um desenvolvimento econômico
capaz de satisfazer, em ordem de priori-
dade, as necessidades básicas da popula-
ção brasileira; apontar alternativas de
desenvolvimento econômico que priorizem
a satisfação das necessidades básicas de
hoje, considerando as necessidades dos se-
res humanos das gerações futLrras. Enfim,
trata-se da discussão da viabilidade de uma
economia regulada eticamente. seja. a pos-
sibilidade de uma economia que priorize
o social subordinando o econômico.

b)o ESTADO DEMOCRATTCO

Neste módulo discutir-se-ão os meca-
nismos, já existentes ou necessários de se-
rem constituÍdos, que sejam capazes de
garantir o espaço público numa sociedade
marcada por desigualdades e diferenças.
Numa sociedade em que a maioria é mar-
ginalizada e excluída, que tipo de Estado
é necessário constituir? As formas de go-
verno. O papel dos três poderes. A questão
da tecnoburocracia. Que relações e insti-
tuições políticas, enfim, são necessárias
para consolidar a democracia?

c) 0S SUJEITOS E YAL0RES EMERGENTES

Quem são e como se definem os sujei-
tos emergentes capazes de elaborar pro-
postas alternativas de sociedade e de
recriar práticas e uma nova culnrra de de-
mocracia, solidariedade e exercício do po-
der? Quais as condições necessárias para
a construção da cidadania? Como os mo-
vimentos sociais, sindicais e políticos estão
contribuindo ou poderiam contribuir na
construÇão de propostas altemativas? Ou-

da cidadania? Como os movimentos so-
ciais, sindicais e polÍticos levam em con-
sideração e conseguem trabalhar a questão

da subjetividade? Este módulo deve pos-
sibilitar, especialmente nas serrnrus sociais
regionais, a discussão e a análise críticâ
das experiências populares alternativas,
tanto no nÍvel sócio-econômico quanto
político-cultural.

cünrral? Quais são as mediações culrurais
necessárias para a sua superação? O pater-
nalismo, o corporativismo, o clientelismo
e o prebendismo, o machismo, o racismo.
A superação da deferência como signifi-
cado primário dos padrões predominantes
de comportamento. O que significa a
necessidade do" mínimo de igualdade so.
cial, ou seja, os indivÍduos serem tratados
como tais pelos outros, como pré-requisito
para a igualdade política? A diversidade
das formas culturais. As formas culhrrais
de resistência.

Todos os módulos temáticos serão per-
passados e vistos sob a luz da questão ética
e da emergência da subjetividade. O ser-
viço da vida e da esperança do povo bra-
sileiro significa considerar os excluÍdos
do processo econômico, polÍtico, social
e cultural como o critério ético fundamen-
tal para se julgar a bondade, a justiça e
a moralidade de um sistema polÍtico e eco-
nômico.

A dimeruão ética considerará, de ma-
neira especial, a contribuição do Ensino
Social da Igreja, tanto na sua vertente ma-
gisterial e pastoral, universal e local. En-
fim, como o Ensino Social da Igreja pode
contribuir especificamente na construção
de rrm Brasil economicamente justo, po-
liticamente dernocrático, socialmente eqüi-
tativo e culturalmente plural?

A questão da subjetividade deverá ser
levada em consideração em todos os mG
dulos tenúticos pois não é possível cons-
truir o novo desconsiderando.se a pessoa
humana em todas as suas dimensões. O
servico da vida e da esnerancr do rrrvo^? ^ -^. g--^ . - ^-,. -.,; . -
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A II Semana Social Brasileira está em plena fase preparatória. Quando

nós, pastorais, movimentos e organismos, Íomos chamados a contribuir na
prepara$o dssa Semana, ficamos muito contentes e acolhemos com entusiasmo
a--p-Toposta. Afrnal, a tr Semana Social tinha sido um acontecimento que pos-
sibilitou um trabalho conjunto e aberto com todas as forças da Igrejaquê Iu-
tam pela transformação do homernlmulher e da sociedade.

o tema que ? II Semana social apresenta é muito promissor. Isto é, pro-
mete muito. Por isso, ele vem despertando em todqs os lugares,graqde interesse.

Apresentamos aqui uma expl,anação dos ,,MóDULõS rÉl4ÁuCOS,, que
movimentarão os debates da II Semana Social.

Queremos acenfuar aqui que a Semana Social é urn conjunto que engloba
a realização de Sgmanas Regionais e a Semana Nacional. Estamos no tempo
de preparar as Semanas Regionais.

Nossos(as) companheiros(as) leitores(as) poderão ser um elo importante na
sua dioce§e para que aconteça, também aí, a Semana Social. E necissário que
haja esse debate amplo. Por isso, somos, como entidades ou como pessoas,
sujeitos emergentes capazes de conduzir um fato como a Semana Soiial a se
tornar um Acontecimento Histórico.

MODULOS TEMATICOS
a) DESENVOLYIMENTO ECONOMICO

Neste módulo discutir-se-á a possibili-
dade de um desenvolvimento econômico
capaz de satisfazer, em ordem de priori-
dade, as necessidades básicas da popula-
ção brasileira; apontar alternativas de
desenvolvimento econômico que priorizem
a satisfação das necessidades básicas de
hoje, considerando as necessidades dos se-
res humanos das gerações futuras. Enfim,
trata-se da discussão da viabilidade de uma
economia regulada eticamente. seja, a prs-
sibilidade de uma economia que priorize
o social subordinando o econômico.

b) 0 ESTADO DEMOCRATTC0
Neste módulo discutir-se-ão os meca-

nismos, já existentes ou necessários de se-

rem constituídos, que sejam capazes de
garantir o espaço público numa sociedade
marcada por desigualdades e diferenças.
Numa sociedade em que a maioria é mar-
ginalizada e excluÍda, que tipo de Estado
é necessário constituir? As formas de go-
verno. O papel dos três poderes. A questão
da tecnoburocracia. Que relações e insti-
tuições políticas, enfim, são necessárias
para consolidar a democracia?

c) 0S SUJEIT0S E YALORES EMERGENTES

Quem são e como se definem os sujei-
tos emergentes capazes de elaborar pro-
postas alternativas de sociedade e de
recriar práticas e uma nova cultura de de-
mocracia, solidariedade e exercício do po-
der? Quais as condições necessárias para
a construção da cidadania? Como os mo-
vimentos sociais, sindicais e políticos estão
contribuindo ou poderiam contribuir na
construção de propostas alternativas? Qu-
ais são as características de uma cultura
polÍtica capaz de favorecer a construção

i! iliÊ.e.-si

da cidadania? Como os movirnentos so-

ciais, sindicais e políticos levam em con-
sideração e conseguem trabalhar a questão

da subjetividade? Este módúo deve pos-
sibil itar, especialmente nas s€ ínanas soc iais
regionais, a discussão e a análise críticâ
das experiências populares alternativas,
tanto no nível sócio-econômico quanto
político-cultural.

d)A D0MTNAçÃO nOlÍnCA E CULTURAL

Como sair da dominação político-

cdtural? Quais são as mediações culturais
necessárias para a sua superação? O pater-
nalismo, o corporativismo, o clientelismo
e o prebendismo, o machismo, o racismo.
A superação da deferência como signifi-
cado primário dos padrões predominantes
de comportamento. O que significa a
necessidade do"mínimo de igualdade so-
cial, ou seja, os indivíduos serem tratados
como tais pelos outros, como pré-requisito
para a igualdade política? A diversidade
das formas culturais. As formas culnrrais
de resistência.

Todos os módulos temá[icos serão per-
passados e vistos sob a luz da questão ética
e da emergência da subjetividade. O ser-
viço da vida e da esperanÇa do povo bra-
sileiro significa considerar os excluídos
do processo econômico, polÍtico, social
e culrural como o critério ético fundamen-
tal para se julgar a bondade, a justiça e
a moralidade de um sistema poítico e eco.
nômico.

A dimensão ética considerará, de ma-
neira especial, a contribuição do Ensino
Social da Igreja, tanto na sua vertente ma-
gisterial e pastoral, universal e local. En-
fim, como o Ensino Social da Igreja pode
contribuir especificamente na construção
de um Brasil economicamente justo, po-
liticamente dernocrático, socialmente eqüi-
tativo e culfuralmente plural?

A questão da subjetividade deverá ser
levada em consideração em todos os mó-
dulos temáticos pois úo é possível cons-
truir o novo desconsiderando-se a pessoa
humana em todas as surs dimensões. O
serviço da vida e da esperança do povo
brasileiro passa pela dimensão da subjeti-
vidade da sociedade brasileira.
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Este mês o nosso Encarte trata de
um tema muito vivido e celebrado em
nossas vidas, nas famílias, nas comu-
nidades, no» grupos de base e assim
por üante. E NaÍal, celebramos o nas-
cimento do Cisto, símbolo da espe-
rança que nunca vimos morta,

IVATAL

PEGANDO AS FETNilIENTÁS
Em muiqos lugares se organiza celebrações

desse dia. E com este espírito de celebração
e esperança que apresentamos a você o Natal
deste ano como Tempo de Criação, tempo de
inventar novas propostas, novos métodos, no-
vas utopias. Façamos, nos próximos anos, um
grande mutirão na PO e em outras pastorais
e entidades do movimento social para construir
a Nova Sociedade, sinal e antecipação do Reino

INICIANDO

O TRABALHO

TEMPO DE CRIAÇÃO

"No princípio Deus criou o céu e a terra". (Gn
1,1)

O primeiro ato do Senhor do Universo
E o de criar, de fazer aparecer algo novo, original.
E a arte, é o trabalho-criador.
O nosso Deus faz do trabalho, criação
E no sétimo dia descansa, abençoa
Santifica e se delicia
Com o fruto de Sua criação
Deus nos fez homens e mulheres
Nos deu a terra, todas as árvores
Para daí tirarmos o nosso alimento.

O Jardim do Édem se fez nossa morada
O Ser humano quiz dominar o mundo
E criou novas relações
E o trabalho virou fadiga
E no caminho surgem espinhss e ervas dsninhas.
As nossas vidas abandonam o Paraíso
A fraternidade deixa de existir
Vem a fiiria, o pecado e a violência
E Caim mata Abel
O sangue mancha a teÍTa.

A nossa história toma outro rumo
E o lnferno se faz presente na terra
"Este Inferno, que temos bem visível
E repleto de cenas de ternura,
Onde nota-se o drama triste e horrível
De lamentos e gritos de loucura
E onde muitos estão no mesmo nível
pe indigência, desgraça e desvenfura
E onde vive sofrendo o povo pobre.
Sem conforto, sem pão, sem lar, sem cobre".

"É o Inferno o teatro do agregado
E de todos que vivem na pobreza
Do faminto, do cego e do aleijado
Que não acham abrigo nem defesa..."

Esta injustiça vem de longe, tem história
E não aceita este pecado o nosso Deus
Do nosso sofrimento se compadece
Faz uma Nova Aliança com Maria, José, trabalha-

dores
De mudar o rumo da história
De fazer surgir um novo tempo
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T,{ATAL

Este mês o nosso Encarte trata de
um tema muito vivido e celebrado em
nossas vidas, nasfamílias, nas comu-
ni.dades, no» grupos de base e assim
por üante. E NoÍal, celebrornos o nos-
cimento do Cristo, símbolo da espe-
rança que nunca vimos morta.

PEGAI,,{DO AS FT NilIENTÁS
Em muiqos lugares se organiza celebrações

desse dia. É com este espírito de celebração
e esperança que apresentâmos a você o Natal
desCe ano como Tempo de Criação, tempo de
inventar novas propostas, novos métodos, no-
vas utopias. Façamos, nos próximos anos, um
grande mutirão na PO e em outras pastorais
é entidades do movimento social para construir
a Nova Sociedade, sinal e antecipação do Reino
de Deus aqui na terra.

INICIANDO

O TRABALHO

TEMPO DE CRrAÇAO

"No princÍpio Deus criou o céu e a terra". (Gn
1 ,1)

O primeiro ato do Senhor do Universo
! o de criar, de fazer apare*er algo novo, original.
E a arte, é o trabalho-criador.
O nosso Deus faz do trabalho, criação
E no sétimo dia descansa, abençoa
Santifica e se delicia
Com o fruto de Sua criação.
Deus nos fez homens e mulheres
Nos deu a terra, todas as árvores
Para daÍ tirarmos o nosso alimento.

O Jardim do Édem se fez nossa morada
O Ser humano quiz dominar o mundo
E criou noYas relações
E o trabalho virou fadiga
E no caminho surgem espinh65 e ervas daninhas.
As nossas vidas abandonam o Paraíso
A fraternidade deixa de existir
Vem a friria, o pecado e a violência
E Caim mata Abel
O sangue mancha a terra.

A nossa história toma outro rumo
E o Inferno se faz presente na terra
"Este Inferno, que temos bem visível
E repleto de cenas de ternura,
Onde nota-se o drama triste e horrível
De lamentos e gritos de loucura
E onde muitos estão no mesmo nível
pe indigência, desgraça e desventura
E onde vive sofrendo o povo pobre.
Sem confofto, sem pão, sem lar, sem cobre".

"É o Inferno o teatro do agregado
E de todos que vivem na pobreza
Do faminto, do cego e do aleijado
Que não acham abrigo nem defesa..."

Esta injustiça vem de longe, tem história
E não aceita este pecado o nosso Deus
Do nosso sofrimento se compadece
Faz uma Nova Aliança com Maria, José, trabalha-

dores
De mudar o rumo da história
De fazer surgir um noYo tempo
De,paixão, de glória, benditos e louvores.



TESTANDO O TRABALHO

E Isabel sabiamente percebe o novo
Presente na força da aurora
E sente a presença do Messias:
"Você é bendita entxe as mulheres
e é bendito o fruto do seu ventre!
Como posso merecer que a mãe
Do meu Senhor venha me visitar?" (Lc 1,4243)
E a Virgem concebeu e deu à luz um filho
Jesus! Emanuel, Messias, o Salvador!
E a estrela trouxe a Ele os pastores
Os anjos que cantam louvores:
"Glória a Deus no mais alto dos céus,
E pu na terra as pessoas por ele amadas". (Ir

2,14)
Viva a vida vivida com duro penar!
Na certeza de um dia este mundo mudar.
Fazer do trabalho a arte de criar
E do produto da fadiga um alegre partilhar.
"Só o mutirão na força das mãos dadas
Faz novo clarão, luz na escuridão
Novas estradas".

É Natatt Tempo de criação!

Para trabalhar em Grupos:

Vamos fazer um pequeno exerci-
cio para animar a nossa reflexão. E
o seguintel

- Formar uma roda com os membros
do nosso Grupo de Base, todos abra-
çados pela cintura (um do outro) e jun-
tos ouvir a música "AMANHA", de
Guilherme Arantes. O grupo pode es-
colher outra música, se quiser.

Após ouvir esta música cada
compaúeiro(a) deve escolher outro(a)
membro do Grupo de Base. Os dois
devem se posicionar frente à frente.
Um dos parceiros vai tentar fazer uma
estátua do outro que simbolize a cria-
tividade do trabalhador (a) brasileiro
no processo de construção de uma
Nova Sociedade.

- Após cada um modelar a sua está-
tua, o grupo que modelou vai percor-
rer a sala e observar cada estátua.
Vamos coúecer o frabalho de cada
compaúeiro(a).

- Feito isto, formam-se novamente
os mesmos pares de antes e quem mo-
delou a esútua, agora vai ser mode-
lado. Invertem-se os papéis e, segue-se
os mesmos passos de antes.

Após fazer estes exercícios vamos
refletir juntos:
1 . O que o Natal representâ para
você? Como você representâ o signi

2 - A palavra chave é CRIAÇÃO.
Durante o ano de t992, o que o nosso
grupo fez de novo que demonstra a
nossa capacidade de ser criativos?
Quais as atividades que fizemos e real-
mente foram muito positivas?

3 - Vamos tentar fazer um mutirão
de novas propostas para o grupo con
cretizar em 1993. Cada um deve es-

LIBERDADE

crever num papel uma sugestão de
atividade para o grupo desenvolver no
ano que vem. Vamos tentar ser cria-
tivos e trabalhar em mutirão.

Feita a reflexão vamos nos dar as
mãos numa grande roda e, em sau-
dação ao trabalho do grupo durante o
ano de 1992, vamos cantâr a nossa li-
berdade, saudar o Novo Sol que vem,
com muita alegria.
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1. Liberdade vem e canta
e saúda este novo sol que vem
canta com alegria o escondido
amor que no peito tem.
Mira o céu azul, espaço aberto
prá te acolher

2. Liberdade vem e pisa, este firme
chão de verde ramagem. Canta
louvando as flores que ao bailar do
vento, fazem sua mensagem.
Mira essas flores a braço ;

3 - Liberdade vem e pousa nesta
dura América, triste e vendida
Canta com os seus gritos nossos
filhos mortos e a paz ferida.
Mira este lugar, desejo aberto
pra te acolher.

4. Liberdade, liber{ade, é o desejo
que nos faz viver. Es o grande
sentido de uma vida pronta para
moÍTer. Mira o nosso chão
banhado em sangue pra reviver.
Mira a nossa América banhada



Presente na força d;ãffi'r,,.L'Y,
E sente a presença do Messias:
"Você é bendita entre as mulheres
e é bendito o fruto do seu ventre!
Como posso merecer que a mãe
Do meu Senhor venha me visitar?" (I, 1,4243)
E a Virgem concebeu e deu à luz um filho
Jesus! Emanuel, Messias, o Salvador!
E a estrela trouxe a Ele os pastores
Os anjos que cantam louvores:
"Glória a Deus no mais alto dos céus,
E pu na terra as pessoas por ele amadas". (I-c

2,14)
Viva a vida vivida com duro penar!
Na certeza de um dia este mundo mudar.
Fazer do trabalho a arte de criar
E do produto da fadiga um alegre partilhar.
"Só o mutirão na força das mãos dadas
Faz novo clarão, luz na escuridão
Novas estradas".

É Natatt Tempo de criação!

TESTANDO O TRABALHO

Para trabalhar em Grupos:

Vamos fazer um pequeno exercí;
cio para animar a nossa reflexão. E
o seguinte;

- Formar uma roda com os membros
do nosso Grupo de Base, todos abra-
çados pela cintura (um do outro)e jun-
tos ouvir a música "AMANHA", de
Guilherme Arantes. O grupo pode es-
colher outra música, se quiser.

Após ouvir estâ música cada
companheiro(a) deve escolher outro (a)
membro do Grupo de Base. Os dois
devem se posicionar frente à frente.
Um dos parceiros vai tentar fazer uma
estátua do outro que simbolize a cria-
üvidade do trabalhador (a) brasileiro
no processo de construção de uma
Nova Sociedade.

- Após cada um modelar a sua estií-
tua, o grupo que modelou vai percor-
rer a sala e observar cada estátua.
Vamos coúecer o trabalho de cada
compaúeiro(a).

- Feito isto, formam-se novamente
os mesmos pares de antes e quem mo-
delou a estátua, agora vai ser mode-
lado. Invertem-se os papéis e, segue-se
os mesmos passos de antes.

Após fazer estes exercícios vamos
refletir juntos:
1 - O que o Natal representa para
você? Como você representa o signi-
ficado do Natal em sua vida?

2 - A palavra chave é CRIAÇÃO.
Durante o ano de 7992, o que o nosso
grupo fez de novo que demonstra a
nossa capacidade de ser criativos?
Quais as atividades que fizemos e real-
mente foram muito positivas?

3 - Vamos tentar fazer um mutirão
de novas propostas para o grupo con
cretuar em 1993. Cada um deve es-

crever num papel uma sugestão de
atividade para o grupo desenvolver no
ano que vem. Vamos tentâr ser cria-
tivos e trabalhar em mutirão.

Feita a reflexão vamos nos dar as
mãos numa grande roda e, em sau-
dação ao trabalho do grupo durante o
ano de 1992, vamos cantar a nossa li-
berdade, saudar o Novo Sol que vem,
com muita alegria.
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LIBERDADE
1. Liberdade vem e canta
e saúda este novo sol que vem
canta com alegria o escondido
amor que no peito tem.
Mira o céu azul, espaço aberto
prá te acolher

2. Liberdade vem e pisa, este firme
chão de verde ramagem. Canta
louvando as flores que ao bailar do
vento, fazem sua mensagem.
Mira essas flores a braço
aberto pra te acolher.

3 - Liberdade vem e pousa nesta
dura América, triste e vendida
Canta com os seus gritos nossos
filhos mortos e a paz ferida.
Mira este lugar, desejo aberto
pra te acolher.

4. Liberdade, liber4ade, é o desejo
que nos faz viver. Es o grande
sentido de uma vida pronta para
morer. Mira o nosso chão
baúado em sangue pra reviver.
Mira a nossa América banhada
em moúe pra renascer.
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No mês de dezembro de 1991, a PO Nacional

realizou a sua D( Assembléia Nacional, quando

naquela oportunidade definia como uma de

suas duas prioridades nacionais para o próximo

biênio, a Formação. E, no início deste novo

ano, mais precisamente do dia 05 a 26 de

janeiro, em Curitiba, a Pastoral Operária do

Brasil realizou o seu V Curso de Verão

Nacional.

Foi um momento rico onde 32 compaúeiros

(as) de 18 estados do Brasil se fizeram pre-

sentes com suas idéias, culturas e carac-

terísticas próprias. Muintos nem sequer se

coúeciam de outros carnavais. Um verdadeiro

ecletismo carregado de muita alegria,entusi-

asmo e responsabilidades.

Espaço de formação e capacitação para

melhor compreender as dinâmicas de fun-

cionamento da sociedade, resgatando as lutas

populares, considerando principalmente a

história da classe rabalhadora brasileira, desde

o início, da invasão portuguesa, o início da

industrializaçã.o, passando pelo desen-

volvimento do capitalismo até os dias atuais,

foram temas abordados durante todo o Curso.

Uma verdadeira viagem ao palco das lutas

passadas no tempo e presentes na nossa

memória. Não esquecendo também a mística,

a espiritualidade vivida na Pastoral Operária

e nossa contribuição específica na luta e or-

ganização dos trabalhadores.

Como atividades externas, houve passeio

de trem à cidade de Morretes, uma visita ao

parque arqueológico de Vila Velha (formações

rochosas) e na área de lazer Recanto dos

Papagaios. Estes momentos delazer aconte-

ceram nos dontingos, já que trabalhavam de

segunda a sexta (oito horas diárias), além da

nranhã do sábado quando faziam a síntese e

a avaliação da senana. No sábado à tarde era

organizada a Celebração Eucarística.

Diante das riquezas trazidas pelos cursis-

tas, hoje se dá uma reflexão no sentido de

animar e incentivar ar ealização destes cursos

de verão nos regionais da Pastoral Operária.

Haja vista que os cursos realizados nos re-
gionais Sul, Nordeste e Sudeste têm sido ini-
ciativas que estão dando certo, fortalecendo

o processo de formação e também e auto-

sustentação financeira nos próprios regio-

nais.

Fica para a Pastoral Operária o desafio de

sistematizar estas experiências, aprender com

elas e planejar melhor a formação. Com

cer'teza estamos caminhando para a elabo-
ração de uma política de formação voltada
para a nossa realidade sem perder o rumo da

história.

Cabe a nós descobrir novas formas e avançar

cada vez nas conquistas e realizações ple-

nas !



No mês de dezembro de 1991, aPO Nacional

realizou a sua D( Assembléia Nacional, quando

naquela oportunidade definia como uma de

suas duas prioridades nacionais para o próximo

biênio, a Formação. E, no início deste novo

ano, mais precisamente do dia 05 a 26 de

janeiro, em Curitiba, a Pastoral Operária do

Brasil realizou o seu V Curso de Verão

Nacional.

Foi um momento rico onde 32 compaúeiros

(as) de 18 estados do Brasil se fizeram pre-

sentes com suas idéias, culturas e carac-

terísticas próprias. Muintos nem sequer se

conheciam de outros carnavais. Um verdadeiro

ecletismo carregado de rnuita alegria, entusi-

asmo e responsabilidades.

Espaço de formação e capacitação para

melhor compreender as dinâmicas de fun-

cionamento da sociedade, resgatando as lutas

populares, considerando principalmente a

história da classe rabalhadora brasileira, desde

o início, da invasão portuguesa, o início da

industrializaçã,o, passando pelo desen-

volvimento do capitalismo até os dias atuais,

foram temas abordados durante todo o Curso"

Uma verdadeira viagem ao palco das lutas

passadas no tempo e presentes na nossa

memória. Não esquecendo também a mística,

a espiritualidade vivida na Pastoral Operária

e nossa contribuição específica na luta e or-

ganização dos trabalhadores.
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Como atividades externas, houve passeio

de trem à cidade de Morretes, uma visita ao

parque arqueológico de Vila Velha (formaçÕes

rochosas) e na área de lazer Recanto dos

Papagaios. Estes momentos de lazer aconte-

ceram nos domingos, já que trabalhavam de

segunda a sexta (oito horas diárias), além da

manhã do sábado quando faziam a síntese e

a avaliação da semana. No sábado à tarde era

organizada a Celebração Eucarística.

Diante das riquezas trazidas pelos cursis-

tas, hoje se dá uma reflexão no sentido de

aninrar e incentivar arealização destes cursos

de verão nos regionais da Pastoral Operária.

F{aja vista que os cursos realizados nos re-

gionais Sul, Nordeste e Sudeste têm sido ini-
ciativas que estão dando certo, fortalecendo

o processo de fornração e também e auto-

sustentação financeira nos próprios regio-

nais.

Fica para a Pastoral Operária o desafio de

sistematizar estas experiências, aprender com

elas e planejar melhor a formação. Com

ceÍteza estamos caminhando para a elabo-

ração de uma política de formação voltada
paÍaa nossa realidade sem perder o rumo da

história.

Cabe a nós descobrir novas formas e avançar

çada vez nas conquistas e realizaçÕes ple-

nas !
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Pastoral Operária

Caros amigos.
Que a Paz de Crisro esteja com PASTORAL OPERÁRIA

vocês e com os demais companheiros REGIONAL SUL
da PO.

Fiquei contente em receber no fim
de outubro a correspondência com
alguns boletins da pO e as listas de
materiais que vocês dispÕem para
estudos. Agora, em janeiro, chegou
para mim um Boletim de dezembro/
janeiro, nos deixando a par da As-
sembléia Nacional da pastoral Ope-
rária. Obrigado.

Aqui nós estamos caminhando
muito bem, o nosso Bispo nos apoia
muito e com isso a gente trabalha
mais animado.

Para este ano nós fizemos o nosso
planejamento de formar Grupos de
Base nas 5 Paróquias da Cidade de

cooRDENAÇÃO NACTONAL DA
PASTOHAL OPERÁBIA.

Telura Bessa Sales iCE;, Carlos Feij,1 iRSt,
Onildo Sih,a iSC.y, Rosa \{aria Serra rlr.íG.i,
Adilson Gatri tSpi, Edson Alex Zirei rSp),
Benedito Clóvis (PR), isaias S. Rocha (ES)
Ari Aiberti (SP), Haroldo Gomes Siiva
íRN),Pe. Inácio Neutzling

BOLETIM NACIONAL DA
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Conselho de Redação : Haroldo Gomes da
Silva, Enock R. AraÍrjo e Bernardo Lesti
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Para exterior - US$ 10
Envie seu pedido para:
SECBETARIADO NACIONAL DA
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A,v. Pres. Kennedy, 1861/08
25.020 - Duque de Caxias - RJ
Fone.: (021) 771-3459
FAX - (021) 772-5465
Composto e impresso na Gráfica patri-

'Dourados e depois tentar abranger a
'Diocese. Apesar de termos apenas

11 meses da PO aqui em Dourados,
nós estamoscom muitagarrae muito
empenllo para leva'em ftente o nosso

objetivo e as propostas de PO que é

conscientizar a Classe Operária da

necessidade de Caminhar unidos, e

em torno da palavra de Deus.
Abraço a todos e parabéns a

nova coordenação.
Eliezer Rodrigues.

Nós participantes do Curso de
Janeiro-Po-Sul, imbuídos de alegria-
coragem e renovada esperança, nos
fazemos presente para reafirmar a
importância da nossa fidelidade à
missão do Cristo Trabalhador, e dar
nossa contribuição na construção do
Reino, já antecipado pela convivência
fraterna destes 20 dias.

Neste período, refletimos muito
sobre os Grupos de Base, o qual
queremos partilhar com todos. o
Grupo de Base é o espaço privile-
giado para refletirmos a luz da fé a
nossa vida, de trabalhador (a) recriar
dinâmicas acessÍveis, alegres e ce-
lebrativas, que proporcione valorizar
o individual, respeitando os limites
de cada um.

Hoje, são muitas as dificuldades
que enfrentamos no dia-a-dia, o atual
Sistema tem nos apresentado uma
CONJUNTURA (REALIDADE)
onde o projeto de morte nos oprime,
nos engana.

Diante de tal realidade, só buscar
valores sociais não basta. Por isso o
espaço do Grupo de Base é impor-
tante, pois é nele que recuperamos
nossa dignidade de ser humano,
fazendo a ligação entre fé e vida.

Certos de que na nossa caminhada
não poderá faltar a alegria, o sorriso,
a esperança, a coragem...sigamos em
frente.

Com muito AMOR,CARINHO,
TERNURA, AMIZADE,...

APOSENTADOS X
GOVERNO FEDERAL

A árdua batalha do governo federal contra os
aposentados e seu reajuste de 147% ê apenas a

mais nova face da dívida extema brasileira. Mais
uma vez a submissão govemamental à lógica
perversa do Fundo Monetário Internacional (FMI)
acaba penalizando o povo brasileiro.

A história é a seguinte na "Carta de Intenções"
do Brasil ao FMI, o governo assumiu o compro_
misso de equilibrar os gastos públicos.

Com a vitória dos aposentados na justiça, o
Fundo resolveu pedir explicações - quer saber
quanto isso vai custar - aclianclo a reunião clo

comitê executivo que iria analizar a carta brasi_
leira. A reunião passou para o dia 29 dejaneiro.

O governo pediu mil desculpas aoFMI e baixou
um decreto, de legalidade cluviclosa, adiando o
pagamento d os 147 7o para 1993. Collor, Marcílio
e cia, argumentam que os aposentados vão " causar
inflação" com suas reivinclicações, prejuclicando
o acerto com o FMI e um empréstimo _ ponte cle

dois bilhões de dólares.

Diz também o govemo que a previclência está

falida e não tem de onde tirar recursos, o que levou
os liberais de plantão a propore m a priva tização ela

Previdência. Mas, como sempre, a história não
está bem contada. As projeções do governo sobre
o custo dos 147% já tiveram vários números
diferentes : para alguns setores, seria de I I tri
lhóes de cruzeiros; outros tàlam em oito, seis e até

quatro trilhÕes. Uma rpequena difêrença" de sete

trilhÕes de cruzeiros como se vê. Mas o govemo
não diz é que a Previdência seria viável se fosse
cobrada a dívida que as empresas e órgãos públi-
cos têm com ela . Avaliações indicam que essa

sonegação de impostos, chega a oito bilhões cle

dólares ou mais de 8,5 trilhões de cruzeiros. Ape-
nas os 600 maiores deveclores atingem a cifra de

l,l6 trilhões de cruzeiros. Uma Cpl revelou que
dos 5 milhÕes de empresas clo país,apenas 2 mi
lhões contribuem regularmente com a hevidência,
e só 300 mil recolhem corretamente as contribui@es

de 1990.

Outro dado: o governo desvia cliúeiro da pre

vidência para 'fazer caixa,. Estima-se que esse

valorchega a l2 bilhões dedólares. Isso sem falar
das fraudes que não são apuradas.

O mais grave de tudo é que o governo) que alega
não ter diúeiro para pagar os aposeniados o que
lhes pertence, pagou aos credores internacionais,
em 1990, ano de moratória, mais de lS bilhoes de
dólares, sogundo dados oficiais.
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empenho para levar em ffente o nosso

objetivo e as propostas de PO que é

conscientizar a Classe Operária da

necessidade de Caminhar unidos, e

em torno da palavra de Deus.
Abraço a todos e parabêns a

noYa Coordenação.
Eliezer Rodrigues.

PASTORAL OPERÁRIA
REGIONAL SUL

Nós participantes do Curso de
Janeiro-PO-Sul, imbuÍdos de alegri4
coragem e renovada espefança, nos
fazemos presente para reafirmar a
importância da nossa fidelidade à
missão do Cristo Trabalhador, e dar
nossa contribuição na construção do
Reino, já antecipado pela convivência
fraterna destes 20 dias.

Neste perÍodo, refletimos muito
sobre os Grupos de Base, o qual
queremos partilhar com todos. o
Grupo de Base é o espaço privile-
giado para refletirmos a luz da fé a
nossa vida, de trabalhador (a) recriar
dinâmicas acessíveis, alegres e ce-
lebrativas, que proporcione valorizar
o individual, respeitando os limites
de cada um.

Hoje, são muitas as dificuldades
que enfrentamos no dia-a-dia, o amal
Sistema tem nos apresentado uma
CONJUNTURA (REALIDADE)
onde o projeto de morte nos oprime,
nos engana.

Diante de tal realidade, só buscar
valores sociais não basta. Por isso o
espaço do Grupo de Base é impor-
tante, pois é nele que recuperamos
nossa dignidade de ser humano,
fazendo a ligação entre fé e vida.

Certos de que na nossa caminhada
não poderá faltar a alegria, o sorriso,
a esperança, a coragem...slgamos em
frente.

Com muito AMOR,CARINHO,
TERNURA, AMIZADE,...

Curitiba - Janeiro02

A árdua batalha do governo federal contra os

aposentados e seu reajuste de l4l7c é apenas a

mais nova face da dívida externa brasileira. Mais
uma vez a submissão govemamental à lógica
perversado Fundo Monetário Internacional (FMI)
acaba penalizando o povo brasileiro.

A história é a seguinte na "Carta de Intenções"
do Brasil ao FMI, o govemo assumiu o compro-
misso de equilibrar os gastos públicos.

Com a vitória dos aposentados na justiça, o
Fundo resolveu pedir explicações - quer saber
quanto isso vai custar - adiando a reunião clo

comitê executivo que iria analizar a carta brasi-
leira. A reunião passou para o clia 29 dejaneiro.

O govemo pediu mil desculpas aoFMI e baixou
um decreto, de legalidade cluviclosa, adiando o
pagamento dos 147% para 1993. Collor, Marcílio
e cia, argumentam que os aposentados vão ',causar
inflação' com suas reivindicações, prejudicando

o acerto com o FMI e um empréstimo - ponte de
dois bilhões de dólares.

Diz também o governo que a previclência está

falida e não tem de onde tirar recursos, o que levou
os liberais de plantão a propore m a priva tizaç:ao rJa

Previdência. Mas, como sempre, a história não

está bem contada. As projeções do governo sobre

o custo dos 147% já tiveram vários números

diferentes : para alguns setores, seria cle I I tri
lhões de cruzeiros; outros tãlam em oito, seis c até

quatro trilhões. Uma 'pequena dif-erença" de sete

trilhóes de cruzeiros como se vê. Mas o governo

nã,o diz é que a hevidência seria viável se fosse

cobrada a dívida que âs empresas e órgãos públi-
cos têm com ela . AvaliaçÕes indicam que essa

sonegação de impostos, chega a oito bilhÕes de

dólares ou mais de 8,5 trilhões de cruzeiros. Ape-
nas os 600 maiores devedores atingem a citra de

l,16 trilhões de cruzeiros. Uma CpI revelou que

dos 5 milhões de empresas do paÍs,apenas 2 mi
lhóes contribuem regularmente com a hevidência,
e só 300 mil recolhem corretamente as contribuiçÕes

de 1990.

Outro dado: o governo clesvia diúeiro da pre

vidência para nfazer caixa". Estima-se que esse

valor chega a l2 bilhOes de dólares. Isso sem falar
das fraudes que não são apuradas.

O mais grave de tudo é que o govêrno, que alega

não ter diúeiro para pagar os aposentados o que

lhes pertence, pagou aos credores internacionais,

em 1990, ano de morarória, mais de lS bilhóes de

dólares, scgundo dados oficiais. 
C{cero lusto

Assessor - CAMP.



Pastoral Operária

A uitO.ia do pT nas eleições municipais de São paulo, há
quatro anos e a posse da Luiza Erundina, geraram grancles expecta_
tivas quanto à nossa competência para administrar. A população
carente dos serviços públicos, sempre voltados prioritariamente
para os interesses das camadas mais abastadas e os donos do poder
econômico, essa população espoliada e empobrecida esperava mi_
lagres da hefeita para resolver seus problemas ime<riatos. A classe
média se dividia entre a expectativa de um governo razoável e o
fracasso administrativo, enquanto a burguesia apostava no caos e
jogou pesado nessa direção. Ninguém, no entanto, pensou siquer no
lado estadista da prefeita. É nesse campo que surge a grande
surpresa: A Luiza Erundina, mulher norclestina, nesses três anos de
governo trabalhou com sua equipe em três grancles climensÕes:
Recuperar a máquina administrativa totalmente arrebentada, ca_
duca e deficitária; Atender aos reclamos mais ime<riatos e urgentes
da população e projetar a Aclministração e a cidacle clo futuro. É
sobre isto que concentro meu comentário.

A cidade de São paulo é um caos vertladeiro em seu cresci_
mento e resultado das poríticas econômicas dos vários Governos
Federais e do descaso daqueles que sempre govcrnaram São paulo.

Conhecedora profunda dos problemas urbanos, Luiza orien_
tou sua equipe a estudar e planejar a nova ciclacle clotanclo-a cle três
grandes instrumentos:

Reforma Administrativa (lá comentada em parte por Elias
Stein) que tem como principais obietivos:

Descentralizar os serviços colocanclo-os próximos da popu_
lação. Assim, todas as Secretarias fins, estão se organizanclo para
atuar nas regiões e nos 96 distritos em que a ciclade foi diviclida-
ordenada: Elaboração do PlanodeReforma Aclministrativa, oncle se

destaca a ordenaçãoda cidade em l3 Sub-prefeituras e onde o sub-
Prefeito e seu governo local terão autonomia aclministrativa e
orçamentaria, subordinada, naturalmente, às «liretrizes gerais cla
Prefeita. No entanto, o Sub-Prefeito terá "status" cte governo. Já que
fará parte do l e escalão, no mesmo nível cle pocler que os Secretários
e participará diretamente na elaboração da política geral clo Mu-
nicípio. Ao mesmo tempo os Conselhos de Representantes da popu-
lação estarão discutindo e decidurclo com o governo Regional a

aplicação da política geral e orçamentaria da sub-prefeitura. A
população organizada autonomamente em suas várias fbrmas e
movimentos (saúde, educação, moradia, transporte, etc.) participará
dos conselhos diretores dos equipamentos sociais, clas micro-regióes
edos conselhos consultivos indicanclo priorida«les, cteciclinclo quanto
es diretrizes e fiscalizando a aplicação dos recursos. É o EXER-
eÍeronÀ t^rnarrÀNra -----^----r- -^ É

Waldemar Rossi
Adninistrador Regional da Mooca

Pr ANO DIRFTOR - Esse plano Diretor visa corrigir os
erros estruturais da cidade, ordenando seu crescimento, apontando
as obras a sercm realizadas â curto, médio e longo prazo visanclo
soluções profundas parâ o trânsito, o transporte, a moradia, o
escoamento das águas, o saneamento básico, a ecologia, a inteili-
gação com os Municípios da Grande São paulo (a Metrópole), a
interligação entre os bairros periféricos, o lazer,facilitando assim a
convivência social e política da população, permitindo uma vida
que respeite a dignidade humana. Sem um plano diretor clessa
magnitude e seriedade São paulo do ano 2.000 será aincla mais cruel
e insuportável.

LUÍZA. UMA vISÁo DE ESTAT}ISTA

NOVO CóDIGO nE EDIFICAçÕES. Visando facilitara
vida dos cidadãos no tocante à construção de moraclias e aos
empresários da construção em seus grancles empreendimentos, foi
elaborado um novo Cócligo de Obras onde se clestacam: a simplifi_
cação dos proceclimentos burocráticos e a simplificação clas e_
xigências técnicas para os processos ao mesmo tempo em que
aumen tam as responsabi lidades dos proprietários, empreende<lores
e dos profissionais responsáveis pelos projetos. Tudo isso em
consonância com o plano Diretor que orclenará a aprovação clos
projetos imobiliários. Com iss«r visa-sc também climinuir o campo
dc ação cle uma estrutura flscalizatílria corrupta, além dc corrigir
falhas de cadastramento clos imóveis, consequentemente aumen_
tando a arrecadação municipal.

Para completâr esse quaclro de mudanças estruturais fbi
elaborado um projeto de lei que virá, aincla este ano, regularizar os
milhares e milhares de imóveis construiclos clanclestina e irregu_
larmente, tornando legal a ciclade rear. É a lei da anistia.

Todos esses instrumentos de mudanças profunclas foram e
estão sendo amplamente divulgaclos e cliscuticlos com a população.
São Proietos cle Lei em tramitação na Câmara Municipal e sua
aprovação exclusivamente da boa vontacle clos Vereadores e clo
interesse da sociedade civil em cobrar deles a devida dedicação no
exame, discussão, propostas de mudanças e aprovação, para, em
seguida serem executados.

Luiza Erundina, kefeita, mulher paraibana, discriminada,
revela assim, não apenas sua competência em monüar e dirigir uma
equipe capaz de administrar uma das maiores cidades do mundo -
uma cidade nação - como tqmbém revela sua visão de estadista,
capaz de marcâr época na história de são paulo deixando como
legado a grande mudança administrativa e polÍtica que uma cidade
precisa ter e que eponta para camiúos â serem seguidos a nível
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A uitOri" do PT nas eleiçóes municipais de São paulo, há
quatro anos e a posse da Luiza Erundina, geraram grandes expecta-
tivas quanto à nossa competência para administrar. A população
care,te dos serviços públicos, sempre voltados prioritariamente
para os interesses das camadas mais abastadas e os donos clo poder
econômico, essa população espoliada e empobrecida esperava mi-
lagres da Prefeita para resolver seus problemas imecliatos. A classe
média se dividia entre a expectativa de um governo razoável e o
fracasso administrativo, enquanto a burguesia apostava no caos e
jogou pesado nessa direção. Ninguém, no entanto, pensou siquer no
lado estadista da Prefeita. É nesse campo que surge a grande
surpresa: A Luiza Erundina, mulher nordestina, nesses três anos cle
governo trabalhou com sua equipe em três grancles climensões:
Recuperar a máquina administrativa totalmente arrebentada, ca-
duca e deficitária; Atender aos reclamos mais imecliatos e urgentes
da população e projetar a Administração e a ciclacle do futuro. É
sobre isto que concentro meu comentário.

A cidade de São Paulo é um caos ver.ladeiro em seu cresci-
mento e resultado das políticas econômicas dos vários Governos
Feclerais e do descaso daqueles que sempre governaram São paulo.

Conhecedora profunda dos problemas urbanos, Luiza orien-
tou sua equipe a estudar e planejar a nova cidade dotando-a de três

grandes instrumentos:

Reforma Administrativa (á comentada em parte por Elias
Stein) que tem como principais ob.ietivos:

Descentralizar os serviços colocando-os próximos da popu-
lação. Assim, todas as Secretarias fins, estão se organizando para

atuar nas regiões e nos 96 distritos em que a cidade foi dividida-
ordenada: Elaboração do Plano de Reforma Administrativa, onde se

destaca a ordenaçãoda cidade em 13 Sub-Prefeituras e onde o sub-

Prefeito e seu governo local terão autonomia administrativa e

orçamentaria, subordinada, naturalmente, às diretrizes gerais da

Prefeita. No entanto, o Sub-Prefeito terá " status " de governo. Já que

fará parte do I 
q escalão, no mesmo nível de poder que os Secretários

e participará diretamente na elaboração da política geral do Mu-
nicípio. Ao mesmo tempo os Conselhos de Representantes da popu-
lação estarão discutindo e decidindo com o governo Regional a

aplicação da política geral e orçamentaria da sub-prefeitura. A
população organizada autonomamente em suas várias fbrmas e

movimentos (saúde, educação, moradia, transporte, etc.) participará
dos conselhos diretores dos equipamentos sociais, das micro-regiões
e dos conselhos consultivos indicando prioridades, decidindo quanto
as diretrizes e fiscalizando a aplicação dos recursos. É o EXER-
CÍCIO DA CIDADANIA sempre negado ao povo. É porranro, a

devolução do poder a quem é seu legÍtimo dono: a população,

Waldemar Rossi
Adtninistrador Regional da Mooca

PLANO DfRF.TOR - Esse plano Diretor visa corrigir os
erros estruturais da cidade, ordenando seu crescimento, apontando
as obras a serem realizadas a curto, médio e longo lxazo visanclo
soluções profundas para o trânsito, o transporte, a moradia, o
escoamento das águas, o saneamcnto básico, a ecologia, a intcdi-
gação com os Municípios da Grande São paulo (a Metrópole), a
interligação entre os bairros periféricos, o razer, facilitando assim a
convivência social e política da população, permitindo uma vicla
que respeite a dignidade humana. sem um plano diretor dessa
magnitude e seriedade São paulo clo ano 2.000 será ainda mais cruel
e insuportável.

NovO CÓDIGO DE EDIFICAÇôES. Visanclo fàcilitar a
vida dos cidadãos no tocante à construção de moradias e aos
empresários da construção em seus grancles empreendimentos, foi
elaborado um novo Código de Obras oncle se destacam: a simplifi_
cação dos procedimentos burocráticos e a simplificação clas e_
xigências técnicas para os processos ao mesmo tempo em que
aumentam as responsabilidades dos proprietários, empreendeclores
e dos profissionais responsáveis pelos projetos. Tudo isso em
consonância com o Plano Diretor que orclenará a aprovação dos
projetos imobiliários. Com isso visa-se tamhém diminuir o câmp()
de ação de uma estruturâ tlscalizatírria corrupta, além dc c«lrrigir
falhas de cadastramento clos imóveis, consequentemente aumen_
tando a arrecadação municipal.

Para completar esse quadro de muclanças estruturais fbi
elaborado um projeto de lei que virá, aincla este ano, regularizar os
milhares e milhares de imóveis construiclos clanclestina e irregu_
larmente, tornando legal a cidacle real. É a lei cla anistia.

Todos esses instrumentos de mudanças profunclas foram e
estão sendo 

"mplamente 
divulgaclos e cliscuticlos com a população.

São Projetos de Lei em tramitação na Câmara Municipal e sua
aprovação exclusivamente da boa vontacle clos Vereaclores e clo
interesse da Sociedade civil em cobrar deles a devida dedicação no
exame, discussão, propostas de mudanças e aprovação, para, em
seguida serem executados.

Luiza Erundina, Prefeita, mulher paraibana, discriminada,
revela assim, não apenas sua competência em montar e dirigir uma
equipe capaz de administrar uma das maiores cidades do mundo -
uma cidade nação - como também revela sua visão de estadista,
capaz de marcar época na história de São paulo deixando como
legado a grande mudança adminisfativa e polÍtica que uma cidade
precisa ter e que âponta para camiúos I serem seguidos a nÍvel
nacional.

(Obs: Matérla também publlcda no Boletlm Noetonat da tOC)



Pastoral OPerária

PA(HI)STOREAI'{DO

A Po-Nacional e a PO-Regional Sul (SC, PR,RS)

realizaram simultaneamente, no mês de janeiro de

1992, os seus respectivos Cursos de Verão, na Casa do

Trabalhador, em Curitiba -PR.Somando os participan-
tes dos dois cursos tivemos uma média de 70 pessoas

que durante 20 dias tentaram aperfeiçoar sua prática

num esforço coletivo de elaboração teórica.

O DIEESE está organizando juntamente com outras
entidades a CAMPANHA NACIONAL DO SALÁRIO
UÍNIIrAO visando resgatar o seu valor. A cliscussão
está se dando através de estudos, seminários regionais
e nacional, encontros fóruns de debate, não só junto ao

movimento sindical, mas também aos demais repre-
sentantes de toda a sociedade.

A PJMP (Pastorai de Juventude do Meio Popular)

realizaa sua VII Assembléia Nacional, de l6 a22 de

fevereiro, em Goiânia-GO, para redefinir a identidade

da PJMP e formar a nova Coordenação Nacional.

O tema da Assembléia é "Elementos Novos para uma

hática Libertadora da PJMP".

Depois que o governo brasileiro garantiu que não

precisaria pagar os l47Vo aos aposentados, o FMI
(Fundo Monetário Internacional) acabou aprovando a

Carta de IntençÕes e um empréstimo de dois bilhÕes de

dólares ao Brasil. No dia 3 de fevereiro, o Fundo

depositou a primeira parcela do empréstimo, num total

de 173 milhôes de dólares. SÓ que ficaram retidos,

numa conta do próprio FMI, cerca de 59 milhÔes de

dólares, como "garantias" para a renegociação da dívida.

Este valor é de cerca de 25% po cento do primeiro

repasse, e deve ser assim nos demais. Ou seja, é

dinheiro que nem chegou a entrar no paÍs. Empréstimo

para pagar empréstimo.

A chamada economia informal (marginal) está cres-

cendo. Um estudo da Fundação de Economia e Es-

taústica (FEE) do Rio Grande do Sul estima que

metade da população economicamente ativa da Região

Metopolitana de Porto Alegre esteja nesta situação,

sendo I0% como camelôs e vendedores ambulantes.

Essa é a tal de "modernidade"
(Obs: Estas duas últimas informações foram nos pas
oarl-o mln Qr ôínarn Trrotn qecacc^r rln Prnoraml

MOVIMENTOS POPULARES
E CIDADANIA

Freitutto

A conquista da cidadania ê o exercicio da plenitude de direitos, de tal modo

que a realização pessoal ê comunitária dos individuos seja considerada um

valor acima do Estado. Todas as vezes em que essa relação se inverte ' e

a inversão tem §do regra na história - o Estado assure caráter despotico,

absolutista, autoritário, ditatorialou coercitivo, adotando uma política que, a0

conceder prioridade às razôes de Estado, aceita implicitamente 0 sâcriÍíci0 dê

determinados indivíduos ou mesmo de uma classe.

No centro do processo político deve estar o cidadã0, ou seja, o indivíduo

revestido de seus plenos direitos civis, políticos e sociais, inclusive o de

proteçáo do Estado usoÍruto desses direitos. Os direitos civis dizem respeito

à esÍera do individuo, como a liberdade de pensamento, de locomoçã0, de

expressáo, de religiâ0, de reunião e de escolha profissional. Os direitos

políticos concernem à liberdade de associação sindical, partidária e/ ou

religiosa, à escolha dos governantes, à participação no poder público e na

determinação da política do Estado. E os direitos sociais são aqueles que o

Estado tem a obrigação de assegurar aos cidadãos : educaçã0, saúde,

moradia, lazer, cultural, etc.

Ao longo da história julgou-se que a relação Estado ' indivíduo pudesse

alcançar certo equilíbrio pela autolimitação do Estado. Ora, ainda que as leis

imponham limites ao Estado, ele é capaz de burlá-la pelo simples Íato de ser

o responsável pela aplicaçâo tanto das leis quanto das sansÕes a quem as

transgride. De certo modo, para o Estado que nâo se depara com nenhuma

outra Íorça independente e soberana capaz de impor-lhe limites, la loi c'e§

moi.

A atual Constituição alemá prevê a impossibilidade de revisão consütucional

quando se trata dos direitos de cidadania. A tradição Írancesa preÍeriu o

caminho da divisão de poderes, valorizando o judiciârio corno inslância

autônoma, capaz deexercer ügilânciasobre os demais poderes. Já atradição

estadunidense, desconfiada da classe governante, preÍeriu uma Constituição

calcada nos direitos do cidadâo e que sÔ pode ser modificada por uma nova

constituinte.

Todos esses recursos têm sido, na prâtica, ineÍicazes. O Estado moderno

tem sido senhor de suas próprias decisÕes, sobretudo no que diz respeito às

relaçôes internacionais. Todas as normas do direito internacional são ignora'

das quando se trata de impor a soberania de um Estado sobre o 0utr0, c0m0

o demostraram as guenas das Malvinas e do GolÍ0, e as invasÔes, pelos EUA,

de Granada e do Panamá.

Diante desse quadro, a que§âo da cidadania deve'se centrar nesses dots

aspectos: os limites do Estado e a determinação da natureza e do caráter do

Estado. Se não se deve inconer na ingênua pretensão de que o Estado aceite

as leis como autolimitadoras de sua ação - principalmente quando o Estado

burguês ê o Estado de uma classe e o Estado socialista o de um partido entáo

o papel de limitador do Estado cabe aos cidadãos . Estes, porém, sÔ podem

exercê-lo na medida em que estão suficientemente organizados para dispor

de Íorça política capaz de deter os abusos do Estado'Ora, essa organização

não deve se restringir, como pretende a tradição ocidental, a diüsâo de

poderes no interior da estrutura do prÔprio Estado. Deputados, senadores e

juízes são atores do universo estatal, por mais que selam contrários à política

vigente. Assim, é preciso encontrar Íora da esÍera do Estado um ator inde-

pendente e soberano capaz de se lhe antepor' Este ator a prÓpria ruáo de

ser do regirne democrático : o povo organizado em movimentos populares.

É também este ator o único como o demostram as revoluçÕes estadunidense,

Írancesa e cubana, capaz de determinar a natureza e o carâter do Estado,

Conclui-se, pois, que nâo há democracia real sem movimentos populares'

Nem há cidadania sem que os direitos do indlvíduo possam ser deÍendidos ei

ou conquistados por movimentos populares autÔnomos, laicos, supraparti'

dários, que se constituem no tecido con§stente da sociedade civil' Daí a

importância, para uma nação como o Brasil, do trabalho que, nesse sentido,

vem sendo realizado pelos movimentos empenhados na Íormaçâo de urna

Central de lvlovimentos oooulares.



A Po-Nacional e a Po-Regional Sul (SC, PR,RS)

realizaram simultaneamente, no mês de janeiro de

1992, os seus respectivos Cursos de Verão, na Casa do

Trabaihador, em Curitiba -PR.Somando os participan-

tes dos dois cursos tivemos uma média de 70 pessoas

que durante 20 dias tentaram aperfeiçoar sua prática

num esforço coletivo de elaboração teórica.

O DIEESE está organizandojuntamente com outras
sNtidAdES A CAMPANHA NACIONAL DO SALÁRIO
MÍNIMO visando resgatar o seu valor. A discussão
está se dando através de estudos, seminários regiouais
e nacional, encontros fóruns de debate, não sójunto ao

movimento sindical, mas também aos demais repre-
sentantes de toda a sociedade.

A PJMP (Pastorai de Juventude do Meio Popular)

realiza a sua VII Assembléia Nacional, de 16 a22 de

fevereiro, em Goiânia-GO, para redefinir a identidade

da PJMP e formar a nova Coordenação Nacional.

O tema da Assembléia é "Elementos Novos para uma

Prática Libertadora da PJMP".

Depois que o governo brasileiro garantiu que não

precisaria pagar os 147% aos aposentados, o FMI
(Fundo Monetário Internacional) acabou aprovando a

Cartade IntençÕes e um empréstimo de dois bilhÕes de

dólares ao Brasil. No dia 3 de fevereiro, o Fundo

depositou a primeira parcela do empréstimo, num total

de 173 milhÕes de dólares. SÓ que ficaram retidos,

numa conta do próprio FMI, cerca de 59 milhÕes de

dólares, como "garantias" para a renegociação da dívida'

Este valor é de cerca de 25Vo po cento do primeiro

repasse, e deve ser assim nos demais. Ou seja, é

dinheiro que nem chegou a entrar no paÍs. Empréstimo

para pagar empréstimo.

A chamada economia informal (marginal) está cres-

cendo. Um estudo da Fundaçao de Economia e Es-

tâtística (FEE) do Rio Grande do Sul estima que

metade da população economicamente ativa da Região

Metopolitana de Porto Alegre esteja nesta situação,

sendo 10% como camelÔs e vendedores ambulantes.

Essa é a tal de "modernidade"
(Obs: Estas duas últimas informaçÕes foram nos pas

sadas pelo Sr. CÍcero Justo, assessor do Programa

Educativo sobre DÍvida Externa, do CAMP).

Freitutto

A conquista da cidadania é o exercício da plenitude de direitos, de tal modo

que a realizaçâo pessoal ê comunitária dos indivlduos seja considerada um

valor acimado Estado. Todas asvezes em que essarelação se inverte - e
a inversão tem §do regra na historia - o Estado assume caráter despotico'

absolutista, autoritário, ditatorialou coercitivo, adotando uma política que, ao

conceder prioridade às razôes de Estado, aceita implicitamente o sacriÍício de

determinados indivíduos ou mesrno de uma classe,

No centro do processo político deve estar o cidadã0, ou seja, o indivíduo

revestido de seus plenos direitos civis, políticos e sociais, inclusive o de

proteçâo do Estado usoÍruto desses direitos. Os direitos civis dizem respeito

à esÍera do indivíduo, como a liberdade de pensamento, de locomoçã0, de

expressâ0, de religiã0, de reunião e de escolha proflssional' Os direitos

políticos concernem à liberdade de associação sindical, partidâria e/ ou

religiosa, à escolha dos governantes, à participaçâo no poder público e na

determinação da política do Estado. E os direitos sociais são aqueles que o

Estado tem a obrigaçáo de assegurar aos cidadãos : educaçã0, saúde,

moradia, lazer, cultural, etc.

Ao longo da história iulgou-se que a relação Estado - indivíduo pudesse

alcançar certo equilÍbrio pela autolimitação do Estado. Ora, ainda que as leis

imponham limites ao Estado, ele é capaz de burlâ-la pelo simples Íato de ser

o responsável pela aplicaçâo tanto das leis quanto das sansÕes a quem as

transgride. De certo modo, para o Estado que não se depara com nenhuma

outra Íorça independente e soberana capaz de impor-lhe limites, la loi c'est

moi.

A atual Constituiçâo alemã prevê a impossibilidade de revisão consütucional

quando se trata dos direitos de cidadania. A tradição Írancesa preÍeriu o

caminho da divisão de poderes, valorizando o judiciârio corno inslância

autônoma, capaz de exercer ügilância sobre os demais poderes. Já a tradiçã0

estadunidense, desconÍiada da classe governante, preÍeriu uma Con§ituição

calcada nos direitos do cidadão e que sÔ pode ser modificada por uma ncva

constituinte.
Todos esses recursos têm sido, na prâtica, ineÍicazes' O Estado moderno

tem sido senhor de suas prÓprias decisÔes, sobretudo no que diz respeito às

relaçÕes internacionais. Todas as normasdo direito internacional são ignora-

das quando se trata de impor a soberania de um Estado sobre o outro, coÍno

o demostraram as guerras das Malvinas e do Golfo, e as invasÕes, pelos EUA.

de Granada e do Panamâ.

Diante desse quadro, a questâo da cidadania deve'se centrar nesses dos

aspectos: os limites do Estado e a determinaçâo da natureza e do caráter do

Estado. Se não se deve incorrer na ingênua pretensâo de que o Estado aceite

as leis como autolimitadoras de sua ação - principalmente quando o Estado

burguês é o Estado de uma classe e o Estado socialista o de um partido enttu

o pãpetde limitador do Estado cabe aos cidadãos . Estes, porêm, sÔ podem

exercê-lo na medida em que estão suf cientemente organizados para digor

de Íorça política capaz de deter os abusos do Estado'Ora, essa organização

não dàve se restringir, como pretende a tradiÇâo ocidental, a diüsâo de

poderes no interior da estrutura do prÔprio Estado. Deputados, senadores e

juízes são atores do universo estatal, por mais que seiam contrários à política

vigente. Assim, ê preciso encontrar Íora da esÍera do Estado um ator tnde'

pendente e soberano capaz de se lhe antepor. Este ator a prÓpria reE;áo de

ser do regime democrático : O povo organizado em movimentos populares'

Étambém este atoro único como o demostram as revoluçÕesestadunidense,

Írancesa e cubana, capaz de determinar a natureza e o carâter do Estado.

Conclui-se, pois, que não há democracia real sem movimentos populares'

Nem há cidadania sem que os direitos do indivíduo possam ser deÍendidos el

ou conqui§ados por movimentos populares autÔnomos, laicos, supraparti'

dários, que se constituem no tecido consistente da sociedade civil. Daí a

importância, para uma naçâo como o Brasil, do trabalho que, nesse sentdo,

vem sendo realizado pelos movimentos empenhados na formação de uma

Central de [4ovimentos populares. 
,Escritor



BOLETI]Ií NACIONAL DA

PASTORAL OPERARIA o0
I ttEDITORIÃ,t

O BOLETM NACIONAL chega ao ne 1.00.

Isto merece uma comemoração? Sim! Sim porque
é difÍcil manter um jornalzinho desse por muito
tempo. Há muitas experiências de boletins, infor-
mativos e jornalzinhos por aÍ que não passam do
segundo número. Quando ultrapassam essa firarca,
poucos conseguem vetrcer um ou dois anos de vida.

O nosso Boletim Nacional, me§mo aos tron-
cos'e barrancos, athge o cetrtésimo número de
forma robustecida. Dados da Pesquisa sobre Gru-
pos de Base da PO revelam que 39,5% dos Gru-
ios de Base utilizam o Boletim Nacional como
subsídio. Se levarmos em consideração que o Bo-
letim Nacional é uma publicação mensal, constante,
entÍlo, vemos que elé exerce um papel formativo
e de auxflio aos Grupos de Bqse.

Isto nos leva a apiesentar hoje o centésimo nú
mero do Boletim Nãcional com ar de vitória e de
festa. Vitória porque não falamos para as paredes
mas para um grupo de pessoas que faz a luta diá-
ria nãs bases de nossa sociedade. De festa, por-
que a alegria invade o coração da Pastoral O. perária
na celebiação dessas lutas, no compromisso aos
(às) trabalhadores (as), no apoio às iniciativas e
organizações de nosso povo.

-Lembramos 
e agradecemos a contribuição de

numerosas pessoas que, em determinada época,
ou ainda hoje, estiverâm ou estão ligadas a esta
nossa publicação.

Ne-ste número apre§entamos depoimentos de
pessoas e artigos especiais para nossa comemo-

ração. Como disse um grande filósofo: "O sim-
ples conservq o enígma do que é grande e
permânece". E na simplicidade que queremos fes-
tejar a grandeza desse centésimo número.

Aqui estamos! De pé! Queremos continuar a
dizer "SIM". IJm grande SIM como o de Maria
Trabalhadora aceitando a gestâção do filho de
Deus. Nosso Sim quer gerar um novo tempo, um
novo Reino, o de Deus, uÍna nova sociedade.
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O BOLETIM NACIONAL chega ao ne 100.
Isto merece uma comemoração? Sim! Sim porque
é difÍcil manter um jornalzinho desse por muito
tempo. Há muitas experiências de boletins, infor-
mativos e jornalzir:hos por aÍ que não passam do
segundo número. Quando ultrapassam essa trnrca,
poucos conseguem vencerum ou dois anos de vida.

O nosso Boletim Nacional, mesmo aos tron-
cos'e barrancos, atinge o centésimo número de
forma robustecida. Dados da Pesquisa sobre Gru-
pos de Base da PO revelam qure 39,5Vo dos Gru-
pos de Base utilizam o Boletim Nacional como
subsídio. Se levarmos em consideração que o Bo-
letim Nacional é rrma publicação mensal, coÍstante,
entilo, vemos que ele exerce um papel formativo
e de auxflio aos Grupos de ELse.

Isto nos leva a apresentar hoje o centésimo n{
mero do Boletim Nâcional ôom ar de vitória e de
festa. Vitória porque não falamos para as paredes
mas para um grupo de pessoas que faz a luta diá-
ria nas bases de nossa sociedade. De festa, por-
que a alegria invade o coração da Pastoral Operária
na celebração dessas lutas, no compromisso aos
(às) trabalhadores (as), no apoio às iniciativas e
organizações de nosso povo.

Irmbramos e agradecemos a contribuição de
numerosas pessoas que, em determinada época,
ou ainda hoje, estiveram ou estão ligadas a esta
nossa publicação.

Neste número apresenüamos depoimentos de
pessoÍrs e artigos especiais paÍa nossa comemo-
ração. Como disse um grande filósofo: "O sim-
ples conseÍya, o enígma do que é grande e
permânece". E na simplicidade que queremos fes-
tejar a grandeza desse centésimo número.

Aqui estamos! De pé! Queremos continuar a
dizer "SIM". IJm grande SIM como o de Maria
Trabalhadora aceitando a gestação do filho de
Deus. Nosso Sim quer gerar um novo tempo, um
novo Reino, o de Deus, uma nova sociedade.
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aApresentunos aquio Primeiro Editorial ilo Boletim Nacio-
nal ne 0, Este Editorial conÍa urn pouco a história do iní-
cio da PO.

REPRODUÇAO DO EDITORIAL

DO BOLETIM N9 O

MuiA gente do meio operário está pergunando "Como
fica a Pastoral Operária? A Pastoral Operária está pre-
sente em muitas cidades do Brasil e precisamos de algum
tipo de articulação ou ligação entre as cidades".

De fato, no fim de 1977, em colaboração com a CNBB
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), foi reali-
zado um Congresso sobre a Pastoral Operária, com a pre-
sença de umas 80 pessoÍls, entre opeúrios, padres, agentes
e bispos. Nesse encontro, realizado em Nova lguaçu, RI,
entre outras decisões foi resolvido que haveria um novo
encontro em 1978.

Em dezembro de 1978, reuniram-se umas quarenta
pessoas ligadas à ação pastoral da Igreja no meio operá-
rio, na sua maioria trabalhadores urbanos. Neste encon-
tro, que se realizou também em Nova Iguaçu, os
participantes foram unânimes em recoúecer que:

- O trabalhador deve ser o sujeito de sua própria li
bertação;

- A organaação dos Trabalhadores deve partir de
sua própria ação.

Neste sentido concluíram que a contribuição dos mi-
litantes cristãos no processo de libertação do trabalhador
é possÍvel de ser organizada em torno dos pontos seguintes:

- A criação de uma articulação nacional dos militan-
tes cristãos em torno de uma liúa de política operária
capaz de promover a união de todos os trabalhadores;

- A luta pela mudança da estrutura sindical, a partir
da implantação do Sindicato de Base nas empresas.

Constatou-se de maneira geral, que a ação dos mili-
tantes cristãos é marcada nelo ativismo e Dor uma srande

carência teológica que os impede de situar suas experi-
ências dentro de um contexto global em que ressaltem
perspectivas mais amplas para a ação.

Além disso, salientou-se o baixo nível de consciência
social dos militantes, que embora engajados a fundo em
termos pessoais, são incapazes de saber para onde.se di-
rige toda essa gama de experiências pessoais muito ricas.
Isto impede de certa forma, que se distingam os contor-
nos da nova sociedade, embora haja unanimidade na crí-
tica à ordem social em vigor.

Para comprovar esta afirmação, foi salientado. o fato
de os militantes terem sido capaz de produzir farto ma-
terial descritivo sobre as greves de 1978 em São Paulo.
Contudo, esses folhetos aparecem como uma simples col-
cha de retalhos, pois são incapazes de fornecer uma aná-
lise política dos acontecimentos e de tirar conclusões para
orientação dos militantes.

Além dos problemas relacionados com a formação po-
lítica limitada que gera uma perspectiva de curto prazo,
quase imediatista, verificou-se que há um desnível acen-
tuado enfre as experiências das diversas regiões. Concluiu-
-se que tal desnível é conseqüência do isolamento em que
elas se desenrolam. De fato, elas parecem dar-se todàs,
mesmo as de São Paulo, em uma perspectiva local, sem
qualquer conteúdo global, nem mesmo regional ou na-
cional.

No entanto, essas dificuldades parecem ser contra-
-balançadas, em parte, pelo profundo engajamento dos
militantes e pela constatação de que, pelo menos alguns
setores da classe operária lutam para ser sujeitos de sua
história.

A parti destas constatações, os participantes do en-
contro de uezembro de 1978 julgaram oportuna a for-
maçáo de uma Comissão (provisória) de Pastoral Operária,
apresentando, em seguida, um programa mínimo de tra-
balho, cujos pontos principais seriam os seguintes:

- I - Orientação, baseada no estudo das experiências
feitas pela base;

II - Articulação, a nível nacional que, para ser viá-
vel, deve assentar-se na existência de comissões regio-
nais capazes de complementar o trabalho da Comissão
de Pastoral Operária;

III - Informação, consistindo de subsídios para re-
flexão tiradas do tratamento sistemático das experiências
em curso. Como instrumento de informação, foi sugerida
a criação de um boletim ou jornal.

IV - Treinamento, baseado na análise da conjuntura
econômica, política e social do paáís, no estudo das ex-
periências de base operária e nos fuqdamentos cristãos
da pastoral operária.

Este boletim, portanto, pretende ser um instrumento
de reflexão e análise da realidade e das experiências que
estão sendo feitas no país inteiro. Ela se destina a mili-
tantes engajados e a agentes de pastoral trabalhando no
meio operário.

Está ery suas mãos o primeiro número deste boletim
da CPO. E um trabalho simples e limitado. Contamos
n^m I crrl nnlqhnrqnãn
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cio da PO.

REPRADUÇAO DO EDITORIAL

DO BOLETIM trTg O

Múta gente do meio operário está pergunando "Como
fica a Pastoral Operária? A Pastoral Operária está pre-
sente em muitas cidades do Brasil e precisamos de algum
tipo de articulação ou ligação entre as cidades".

De fato, no fim de 1977, em colaboração com a CNBB
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), foi reali-
zado um Congresso sobre a Pastoral Operária, com a pre-
sença de umas 80 pessoÍts, enüe operários, padres, agentes
e bispos. Nesse encontro, realizado em Nova Iguaçu, RI,
entre outras decisões foi resolvido que haveria um novo
encontro em 1978.

Em dezembro de 1978, reuniram-se umas quarentâ
pessoas ligadas à ação pastoral da Igreja no meio operá-
rio, na sua maioria trabalhadores urbanos. Neste encon-
tro, que se realizou também em Nova Iguaçu, os
participantes foraln unânimes em recoúecer que:

- O trabalhador deve ser o sujeito de sua piópria li
bertação;

- A organização dos Trabalhadores deve partir de
sua própria ação.

Neste sentido concluíram que a contribuição dos mi-
litantes cristãos no processo de libertação do trabalhador
é possível de ser organizada em torno dos pontos seguintes:

- A criação de uma articulação nacional dos militan-
tes cristãos em torno de uma linha de política operária
capaz de promover a união de todos os trabalhadores;

- A luta pela mudança da estrutura sindical, a partir
da implantação do Sindicato de Base nas empresas.

Constatou-se de maneira geral, que a ação dos mili-
tantes cristãos é marcada pelo ativismo e por uma grande

carência teológica que os impede de situar suas experi-
ências dentro de um contexto global em que ressaltem
perspectivas mais amplas para a ação.

Além disso, salientou-se o baixo nÍvel de consciência
social dos militantes, que embora engajados a fundo em
termos?essoais, são incapazes de saber para onde se di-
rige toda essa gama de experiências pessóais muito ricas.
Isto impede de certa forma, que se distingam os contor-
nos da nova sociedade, embora haja unanimidade na crí-
tica à ordem social em vigor.

Para comprovar esta afirmação, foi salientado. o fato
de os militantes terem sido capaz de produzir farto ma-
terial descritivo sobre as grevés de 1978 em São Paulo.
Cont}do, esses folhetos aparecem como uma simples col-
cha de retalhos, pois são incapazes de fornecer drna aná-
lise política dos acontecimentos e de tirar conclusões para
orientação dos militantes.

-. . Al_{mdos problemas relacionados com a formação po-
lítica limi'qla.que gera uma perspectiva de curto prazo,
quase imediatista, verificou-se quê há um desníveíacen-
tuado entre as experiências das diversas regiões. Concluiu-
-!e que tal desnÍvel é conseqüência do isolamento em que
elas se desenrolam. De fató, elas parecem dar-se todãs,
mesmo as de São Paulo, em uma perspecüva local, sem
qualquer conteúdo global, nem mesmb regional ou na-
cional.

No entanto, essas dificuldades parecem ser contra-
-balançadas, em parte, pelo profundo engajamento dos
militantes epela constatação de que, pelo-úenos alguns
lgtoles da classe operária lutam para ser sujeitos de sua
história.

A parti destas constatâções, os participantes do en-
contro de rlezembro de 1978 julgaram oportuna a for-
mação de uma Comissão (provisória) de Pastoral Operária,
apresentando, em seguida, um programa mínimo de tra-
balho, cujos pontos principais seriam os seguintes:

^ . I - O-rientação, baseadã no estudo das ãxperiências
feitas pela base;

II - Articulação, a nível nacional que, para ser viá-
vel, deve assentar-se na existência de comissões regio-
nais capazes de complementar o trabalho da Comissão
de Pastoral Operária;
_ IJI -.Informação, consistindo de subsídios para re-
flexão tiradas do tratamento sistemático das expeiiências
em curso. Como instrumento de informação, fú sugerida
a criação de um boletim ou jornal.

IV - Treinamento, baseado na análise da conjuntura
econômica, política e social do paáís, no estudo das ex-
periências de base operária e nos furgdamentos cristãos
da pastoral operária.

Este boletim, portanto, pretende ser um instrumento
de reflexão e análise da realidade e das experiências que
estão sendo feitas no país inteiro. Ela se destina a mili-
tantes engajados e a agentes de pastoral trabalhando no
meio operário.

Está ery suas mãos o primeiro número deste boletim
da CPO. E um trabalho simples e limitado. Contamos
com a sua colaboração.



A HISTORIA DO BOLETIM A{ACIONAL
_ É bonüo pensaÍ que cheganas ao Boletim ns ruL.
Cada númer-o é fiatô de múitas mãos dadas, esforços
e colaborações. Voltando a folhear os 100 númõroi, a
ge\te perge,be o quwtto essa história reflete bastanie ap\yryq"lq da PO: vidanabase que se orgutizt, vida
de ftdelidade (ms comp(mheiros e i classe trábalhádom,
ao Cristo, qg seu Evangelho e ao scu Espírito que vive
nas comunidades; vida de muitas aividaàes e líttos que
sempre analisa c tenÍa teorirar a panir da rcalidade e

TRES ETAPAS
I - Do n0 0 (5-6/79) ao n0 23 (9-10tE4)

- O boletim tem entre 12 e 16 páginas.
Esú muito centrado nas lutas do movi-
mento sindical, do ABC e São Paulo so.
brenrdo. São documentos, artigos às vezes
longos, mensagens, declarações, manifes-
tos de oposições sindicais ou de encontros
e congressos, homilÍas de alguns bispos.
O boletim parece mais destinado aos qu-
adros da PO e do movimento sindical.

II - Do ne 24 (8/85) ao np 6l
(U-12l88) - Após uma intemrpção de
8 meses, ap:uece uma nova edição do bo-
letim, bem mais fácil de ler, de apenas 4
páginas, orientado em prioridade aos Gru-
pos de Base. A publicação é regular, e os
artigos curtos e diversificados. Durante
esses 3 anos, a Constituinte e a mobili-
zação popular será o tem,a central. Há tam-
bém bastantes notÍcias da organização, do
fortalecimento e da vida interna da pO.

III - Do ns 62 (4189) até hoje - A
apresentação não muda muito (é a mesma

de hoje). O esforço é para corresponder
sempre mais às expectativas dos Gr-upos
de Base. Nota-se L m avanço nas análises
da realidade descrevendo as transfor-
mações sociais, políticas e culturais no
mundo do trabalho, e também nos cam-
pos da espiritualidade e da teologia do tra-
balho: o tema da CF-91 vai ocupar um
bom espaço nos boletins.

ALGTJNS
DESTAQTIES

É impossÍvel levantar aqui todos os nú-
meros ou artigos que nos pareceram inte-
ressantes. Eis, pois, âpenas os destaques
mais importantes:

- Ne 2 (ll-12179): a morre do com-
penheiro Santo Dias

- Ne 5 (7/80): a longa greve de 4t
dias.dos metalúrgicos do ABC, em abril-
-malo

- ne 6 (8-9/80): visita do papa João
Paulo II ao Brasil. O discurso do compa-

rias); redação; montagem (diagramação),
revisão e distribúção.

Planejamento - Além do planeja-
mento geral realizado, periodicamente,
para avaliar as questõ€s estruturais (finan-
giamento, contÍato gráfico, avaliação po-
lítica do trabalho, etc.) existe o
planejamento mensal onde se define as ma-
térias a serem publicadas a cada mês.

Uma vez discutidos e definidos os as-

suntos que serão abordados, são distribu-
Ídas as tarefas entÍe os membros dos
Conselhos de Redação para viabilizar a
decisão.

APT RAÇÃO - As tarefas variam de-
pendendo da exigência da matéria, po-
dendo ser nm estudo sobre determinado
assuúo; entrevista à colaboradores, desen-
volvimento de nesrnrisa- - - - - Porém rc te-

de suas prüicas; vida simples e pobre, com poucos re-
cursos de tempo e frnancebo, chbia de errrpeôilhos e sa-
crificios.

, Porisso cheganns ao númerc IW. parubful. O nosso
boletim evoluiu e se adaptou às mudancas no mundo
do trabalho e da história la pO; por issiumbém à ii-blicação nãofoitão regular e sóitpre acabada como'io-
dos gosta"ríomos poder Íazer.

úeiro Waldemar Rossi e o do papa aos
trabalhadores, no Morumbi.

- Ne 7 (I-Zl9t): Santo Dias, rm ano
depois de sua morte

- Ne 17 (34183): primeira assembléia
nacional da PO.

Ne 19 (10-11/83): congresso de firn-
dação da CUT

- Ne 24 (8/85): número especial so.
bre a Constituinte

- Ne 34 (7-8186): l0 anos de Pastoral
Operária

Nç 57 (7/88): edição especial sobre Ro-
marias de trabalhadores

- Julho de 1989: boletim especial para
o 7e Encontro Intereclesial de CEBs em
Duque de Caxias

- Ne 68 (10/89): 10 anos da morte
de Santo Dias

- Ne 70 (1/90): assassinato do Pe. Ga-
briel de Vitória-ES

- M-o 79 (3191): repercussão nacio-
nal do lançamento da CF-91

- Ne 88 (l2l9l-l/92): 9a Assembléia
Nacional da PO, Vitória (ES)

COMO SE FAZO BOLETIM NACIOT,{AL

1$

R.edação - Em posse do material apu-
rado, o Conselho de Redação faz uma ava-
liação do teor de cada matéria, revisando,
redigindo e intinrlando conforme sua di-
mensão.

Diagramação - A diagramação visa
calcular com precisão o espaço que o texto
vai tomar, acompanhad6 de sua ilustração.
Feito isso, o material (a boneca) do BN
é encaminhado para gráfica, passando por
uma revisão final antes de ser impresso.

Distribuição - Iogo que a gráfica en-
tre o BN, ele é eüquetado manualmente
e enviado para o correio, chegando até
você.

Para apresentar o número 100, se cum-
priu mais uma vez, todas as fases prepa-
ratórias, com a mesma intensidade e
paixão que faz cada número do BN ser
o primeiro.

é>'
O Boletim Nacional não só fala do tra-

balho da gente, ele é o nosso trabalho.
Tanto daquele que o criüca ou elogia,
como daquele que o faz acontecer literal-
mente.

A responsabilidade direta da elaboração
do Boletim Nacional da Pastoral Operária
(BN) é da Coordenação Nacional, sendo
executado pelo Conselho de Redação, for-
mado por 8 companheiros que, com múta
dedicação e carinho se esforçam para cada
vez mais melhorar a qualidade desse ser-
viço.

O Conselho de Redação do BN s€ pre-
ocupa desde a promoção de campanhas de
assinanras até o despacho dos exempla-
res pelo correio.

A atenção comtante e permaneúe às
opiniões do público leitor é algo sempre
Dresente na reflexão do Conselho e con-



Lú! lancy é Iruto de nuirc miios dadas, esforços
c colabrações. Yaltotdo a tolheu os 100 nihneroi, a
gentc perecbe o quoúo esrla história reflete bastoúe a
pFyrlq$dq da PO: vida na base que se orgutizt, vida
de fide.lidade (ms coml,anheiros e d classe trábothádom,
ao Crislo, q sgu Evmgelho e u) scu Espírito que viví
nas comunidades; vida de muins aividailes e lútas que
senqre arulisa c tenta teortztr a pattir da realidade e

TRES ETAPAS

cutros de tenryo efmorceiru, cheiade enEeiíIhos e sa-
crificios.

Porisso chegatnos aonúnero 100. parabén^s. Onosso
boletim evoluiu e se adaptou às mudancas no mundo
do trabalho e da história la pO; por issi umbém a pu-
blicação não toi tão regulu e sempre acabada como'to-
dos gostaríarnos poder Íazer.

I - Do no 0 (54179) ao no 23 (9-10/S4)

- O boletim tem entre L2 e 16 páginas.
Está muito centrado nas lutas do movi-
mento sindical, do ABC e São Paulo so.
breüdo. São documentos, artigos às vezes
longos, mensrgens, declarações, manifes-
tos de oposições sindicais ou de encontros
e congressos, homilías de alguns bispos.
O boletim parece mais destinado aos qu-
aüos da PO e do movimento sindical.

II - Do ne 2l (8/85) ao no 61
(11-12/E8) - Após uma intemrpção de
8 meses, aparece uma nova edição do bo-
19rrm, bem mais fácil de ler, de apenas 4
páginas, orientado em prioridade aos Gru-
pos de Base. A publicação é regular, e os
artigos curtos e diversificados. Durante
esses 3 anos, a Constinrinte e a mobili-
zação popular será o tenn central. Há tam-
bém bastantes noúcias da organização, do
fortalecimento e da vida interna da PO.

III - Do ns 62 (4189) até hoje * A
apresentação não muda muito (é a mesma

de hoje). O esforço é para corresponder
sempre mais às expectrtivas dos Gmpos
de Base. Nota-se rm avanço nas análises
da realidade descrevendo as trarsfor-
mações sociais, polÍticas e cdturais no
mundo do trabalho, e também nos cam-
pos da espiritualidade e da teologia do tra-
balho: o tema da CF-91 vai ocupar um
bom espaço nos boletins.

ALGLINS
DESTAQTIES

É impossÍvel levantar aqui todos os nú-
meros ou artigos que nos pareceram inte-
ressantes. Eis, pois, apen:rs os destaques
mais importantes:

- Ne 2 (ll-L2/79): a morre do com-
panheiro Santo Dias

- Ne 5 (7/80): a longa greve de 41
dias.dos metalúrgicos do ABC, em abril-
-malo

- ne 6 (8-9/80): visita do papa João
Paulo II ao Brasil. O discurso do compa-

úeiro Waldemar Rossi e o do papa aos
trabalhadores, no Morumbi.

- Ne 7 (l-2181): Santo Dias, um ano
depois de sua morte

- Ne 17 (34183): primeira assembléia
nacional da PO.

Ne 19 (10-11/83): congresso de fun-
dação da CUT

- Ne 24 (8/85): número especial so-
bre a Constinrinte

- Ne 34 (7-8i86): 10 anos de Pastoral
Operária

Ns 57 (7/88): edição especial sobre Ro.
marias de trabalhadores

- Jrúho de 1989: boleüm especial para
o 7e Encontro Intereclesial de CEBs em
Duque de Caxias

- Ne 68 (10/89): 10 anos da morte
de Santo Dias

- Ne 70 (1/90): assassinato do Pe. Ga-
briel de Vitória-ES

- M-o 79 (3191): repercussão nacio-
nal do lançaÍnento da CF-91

- Ne 88 (l2l9l-1192): 93 Assembléia
Nacional da PO, Vitória (ES)

o

ty
COMO SE FAZ O BOLETIM T{ACIOIYAL

\J/'---<y
O Boletim Nacional não só fala do tra-

balho da gente, ele é o nosso trabalhr.
Tanto daquele que o critica ou elogia,
como daquele que o faz acontecer literal-
mente.

A responsabilidade direta da elaboração
do Boletim Nacional da Pastoral Operária
(BN) é da Coordenação Nacional, sendo
executado pelo Conselho de Redação, for-
mado por 8 companheiros que, com múta
dedicação e carinho se esforçam para cada
vez mais melhorar a qualidade desse ser-
viço.

O Conselho de Redação do BN se pre-
ocupa desde a promoção de campenhes de
assinaturas até o despacho dos exempla-
res pelo correio.

A atenção constante e permaneúe às
opiniões do público leitor é algo sempre
presente na reflexão do Conselho, e con-
siderada em todas as etapas de preparação:
planejamento, apuração (coleta das maté-

rias) ; redação; montagem (diagramação),
revisão e distribuição.

Planejamento - Além do pla:reja-
mento geral realizado, periodicamente,
para avaliar as questões estruturais (finan-
giamento, conúato gráfico, avaliação po-
lít.ica do trabalho, etc.) existe o
planejamento mensal onde se define as ma-
térias a serem publicadas a cada mês.

Uma vez üscuúdos e definidos os as-

suntos que serão abordados, são distribu-
ídas as tarefas entre os membros dos
Conselhos de Redação para viabilizar a
decisão.

APURAÇÃO - As tarefas variam de-
pendendo da exigência da matéria, po.
dendo ser rrm estudo sobre determinado
assunto; entrevista à colaboradores, desen-
volvimento de pesquisa, .... Porém, as ta-
refas são cumpridas sempre obedecendo
pÍazos pré-estabelecidos.

Redação - Em posse do material apu-
rado, o Conselho de Redação faz uma ava-
liação do teor de cada matéria, revisando,
redigindo e intitulando conforme sua di-
mensão.

Diagramação - A diagramação visa
calcular com precisão o espaço que o texto
vai tomar, acompanhacls de sua ilustração.
Feito isso, o mâterial (a boneca) do BN
é encaminhado para gráfica, passando por
unna revisão fi:ral antes de ser impresso.

Distribuição - Logo que a gráfica en-
tre o BN, ele é etiquetado manualmente
e enviado para o correio, chegando até
você.

Para apresentar o nímero 100, se cum-
priu mais uma vez, todas as fases prepa-
ratórias, com a mesma intensidade e
paixão que faz cada número do BN ser
o primeiro.



COMUNICAÇAO A IMPORTANCIA DO
E
CRA

BOLETIM NACIONAL
DA PO

DEPOIMENTOS

"O mundo atwl das comani'
cações, ncsno) com suo voracià.ode
e volocidadc, ntlo contibui Para
uma análise crtticada sociedade em
que vivemos. P elo contrdio, os nw-
ias dc cornanicaçdo de mossa sdo
o próprio s{tnbolo do aVanço tecno-
lógico e o refluo da dcgradaçtu do
mundo contemporâneo, quando ve'
mos os fi.ns a que se preston- A in-
finidade e diversidade de infonna-
ções sdo insufrcientes para compre-
endcmws as nandangs em curso e
responder noss&s angústias. Deci-
frar os códigos e as ftlssagens
atuais exige retlexdo a panir da
ótica orúe estanes e hrtunos.

O Bolaim Nacional, ,ras'no
sendo tão pequeno e {rágil diante da
marctruosidade dosmeios de corrut'
nicação (relernbrando a luta bíblica
entre David e Golias), é wn instru-
mentofwúanuntal dc anbnaçdo da
c oninhada dc milhare s de t rú alha-
dores que fazer da luta una espe-
rança. Ele é a apressilo de tnu
hístória dc suor e Mgúna da classe
trabalhadora tustes últirt@s 10 arws.

O novo é forjado, femuntúo a
partir de atividadcs pequenas, mas
com utrut visão consistente e
grande"l

José Dari Krein - Ex-liberado
Nac. da PO. Curitiba-PR

"Desde o seu nascimento, um
dos grandes desafios da Pastoral
Operária foi o de tomar-se "nacio-
nal", de ser runa presença e teste-
munho em todos os cantos do PaÍs.
E este era também o mote de todas
as falas do Pe. Agostinho, nas As-
sembléias e reuniões.

O BOLETIM NACIONAL dA

PO zurgiu como uma resposta a este

desafio, como una ferramenta fun-
damental paÍa a construção desta
consciência nacional.

A notÍcia, o debate, a crítica, a

experiência relatada, o testemunho,
a reflexão, a pesquisa, o encarte, a

avaliação, aproposta: nrdo isso úe-
gando Íegularmente em todo canto
do País onde houvesse trabalhado-
res se organizando, contribuiu de
maneira decisiva na construção de
uma Pastoral Operária a serviço da
Igreja e da classe trabalhadora de
todo Brasil.

O desafio

DEMO CIA

Por que é tão importante elegermos a luta pela democratização dos me-

ios de comunicação como sendo fundamental para o conjunto da sociedade

brasileira? A resposA é simples: sem a expressão democrático§ dos diver-

sos segmentos sociais e cor;etes de pensamentos, ficar_emos longe da con-

solidaõão da jusúça social, do exercÍcio pleno da cidadania, enfim, sem

opiniaô púb[óa crÍtica e razoavelmente informada. O-monoqólio d3 infor-
úçeo er,iste e interfere decisivamente na vida coüdiana. E amplamente

utitizaOo com fins polÍticos, ideológicos e de imposição moral, ético e cul-

tural. Poucc escapam ao seu hipnotismo alienante e deformador'

ConsCientes deisas coisas e por recoúecer a brutal incoerência entre

a legislação, que considera a utilização dos veÍculos de comunicação, como

o.õdio e a televisao, somente possível na condição de concessão do Es-

tado, portanto, como patrimÔnio de toda a nação, e o absoluto dgmínio

privadonas mãos de poucos, mais de 300 entidades estão promovel{o uma

sa-paúa nacional pela liberdade de informação. O movimento já se en-

contÍa orgenizado em 17 Estados.
Com ititude concreta, â cêmpenha 196 promovido debates sobre o pro-

jeto de Lei número n35/92, intinrtado Iri da Inforrnção Democrática,
"parocinado 

pelo deputado Zaire Resende, çe tramita na câmara dos Depu-

iados, em SiasÍlia. O projeto propõe inovações interessantes para essa área,

que na opinião de múitos, "pod;ú revolucionar a organização e polÍtica

do Brasil". Entre elas destacam-se:

- Liberação das ondas de ar para rádios e tevês comuniúrias, de baixa

potência e sem fins lucrativos;' 
- Fim dos monopólios e oligopólios no rádio e na televisão, em todas

as regiões do paÍs;

--Regionalização 
da produção cultural, artÍstica e jornalística na te-

levisão e no rádio;

- Implantação prioritária do sistema público, gerido pela 
-própria 

so
ciedade, àe emissoias de rádio e televisão (uma para cada Município);

- Direito de antena @orário gratuito) para os movimentos sociais e

poÍpulares em cadeias estadual e nacional;

- Transparência total da administração pública, através do acesso às

informaçõeiexistentes nos @eres lrgislativo, Judiciário e Executivo.

Do lado dos donos de empresas de comunicação (leia-se Roberto Ma-

rinho, silvio santos, saad) existe organizado um lobby para rejeitar o Pro-
jeto iure Resende e, para em seu lugar, apresentar um substinrtivo nada

inovador. Embora, previsÍvel, tal fato serve de alerta pua mostrar a ne-

cessidade de transfórmarmos a luta pela democratizaao da informação

mrma das orincioais bandeiras sociais do Brasil de hoje.

É precib, no entanto, intensificarmos as formas de comunicação alter-

nativa'. Asim, além de aperfeiçoarmos a nossa política coÚÍa-hegemônica,

estaÍemos nos capaciAnão tecnicamente para trabalhar com a informação

e os diversos meios utilizados em sua difusão. Já são inrúmeros os traba-

lhos com vÍdeos populares, pÍogFmas de údios, jornais' boletins, apre-

sentações teafiais, reatiraam pelos movimentos poprlares, pelos sindicatos,

pelasorganizações nlio-gove-rnamentais (oNGs) que esbanjam _qualidade
ã comprómisso com a nossa realidade e com a educação popular',

Mais do que uma necessidade, o direito à informação é condição es-

sençial pÍúa asseggraÍmos a cidadania social. lncluir, portanto, esse_ com-
nmaicca ên n^§sâs nrinrirlrdcs de ta.Ão é dar rrm srande salto na direCão

õJv
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DEMOCRACIA

Por que é üio importante elegermos a luta pela democratização dos me-

ios de comunicação como sendo fundamental pan o conjunto da sociedade

brasileira? A resposta é simples: sem a expressão democráticos dos diver-
sos segmentos sociais e correte§ de pensamentos, ficaremos longe da con-

solidaião da jusúça social, do exercício pleno da cidadania, enfim, sem

opinião públiôa crÍtica e razoavelmente informada. O monogólio d,a infor-
,i"çao e"i.t" e interfere decisivamente na vida cotidiana. É amplamente

utilizado com fins políticos, ideológicos e de imposição moral, ético e cul-
tural. Porcos escapam ao seu hipnotismo alierante e deformador.

Conscientes dessas coisas e por recoúecer a brutal incoerência entre

a legislação, çe considera a utilização dos veículos de comunicação, como

o radio e a televisão, somente possível na condição de concessão do Es-

tado, portrnto, como patrimÔnio de toda a nação, e o absoluto domÍnio
privadonas mãoo de poucos, mais de 300 entidades estão promovendo uma

ôampanta nacional pela liberdade de informação. O movimento já se en-

contra orgâniTado em l7 Estados.
Com atinrde concretâ, a campanha tem promovido debates sobre o pro-

jeto de Lei número 2735t92, intinúado Lei da Informação Democrática,
parocinado pelo deputado Zaire Resende, que tÍamita na Câmara dos Depu-

tados, em BrasÍIia. O projeto propõe inovações interessantes para essa área,
que na opinião de muitos, "p6deú revolucionar a orgtnização e polÍtica

do Brasil". Entre elas destacam-se:

- Liberação das ondas de ar para rádios e tevês comunitárias' de baixa
potência e sem fins lucrativos;- 

- Fim dos monopólios e oligopólios no rádio e na televisão, em todas

as regiões do país;

- Regionalização da produção cultural, artÍstica e jornalística na te-

levisão e no rádio;

- Implantação prioritária do sistema público, gerido pela própria so-

ciedade, ãe emissoras de rádio e televisão (uma para cada Município);

- Direito de antena @orário gratuito) para os movimentos sociais e
populares em cadeias estadual e nacional;

- Transparência total da administração pública, através do acesso às

informações existentes nos poderes Irgislativo, Judiciário e Executivo.
Do lado dos donos de empresas de comunicação (leia-se Roberto Ma-

rinho, Silvio Santos, Saad) existe organizado um lobby para rejeitar o Pro-
jeto Zúre Resende e, paÍa em seu lugar, apresentar u-n substinrtivo nada

inovador. Embora, previsÍvel, tal fato serve de alerta para mostrar a ne-

cessidade de transformarmos a luta pela democratização da informação
numa das principais bandeiras sociais do Brasil de hoje.

É preciso, no entatrto, intensificarmos as formas de comunicação alter-
nativa. Asim, além de aperfeiçoarmos a nossa polÍtica coúra-hegemônica,
estaremos nos capacitando tecnicamente para trabalhar com a informação

e os diversos meios utilizados em suÍl difusão. Já são inrúmeros os traba-

lhos com vÍdeos populares, prograÍnâs de rádios' jornais, boletins, apre-

sentações teafiais,realizados pelos movimentos poprlares, pelos sindicatos,

pelas organizações nãegovenumentais (ONGs) que esbanjam qualidade

é compromisso com a nossa realidade e com a educação popular.
Mús do que runa necessidade, o direito à informação é condição es-

sencial para asseguÍarmos a cidadania social. lncluir, portanto, esse. com-
promisso em nossas prioridades de ação é dar um grande salto na direção

da consolidação da democracia brasileira. Artur Messlas - Jornallsta
e Vereador pelo PT em Nova lguaçu (RJ).

DA PO
DEPOIMENTOS

"O nando atual das cotrutni-
cações, rrte$no com sut voracidde
e volocidade, não contibui para
uma análise crttica da sociedde em
que vivemos. Pelo contrdio, os mc-
ios de comwicaçõo d.e massa sdo
o próprio sírnbolo do alanço tecno-
lógico e o retlexo da degradação do
mundo contemporâneo, quando ve-
rn'os os fins a cW se preston- A in-
finidade e diversidode dc inforna-
ções são insuficientes para campre-
endcrrnos as mudangs em curso e
responder /rossírs angtistias. Deci-
trar os ciligos e os ,nensagens
atuais exige refle.xão a panir da
ótica onde estarnos e lututtos.

O Bolaim Nacional, me§'no
sendo tão pequeno efrágil diante da
morctruosidade dosrneios de corrur-
nicação (relernbrando a luta b{blica
entre David e Golias), é tmt instru-
mentofindanental de aninação da
coninhada dc millures de t rab alha-
dores que fazer da luta wna espe-
rança, Ele é a e.xpressilo de wna
história de suor e lágúna da classe
trabalhadora ncst es úJtinps I 0 anos.

O novo é forjado, fernuntado a
partir de atividades pequenas, mas
corn untÍt visdo consistente e
grande"l

José Dari Krein - Ex{iberado
Nac. da PO. Curitiba-PR

"Desde o seu nascimento, um
dos grandes desafios da Pastoral
Operária foi o de tomâÍ-se "nacio-
nal", de ser uma presença e teste-
munho em todos os cantos do PaÍs.
E este era também o mote de todas
as falas do Pe. Agostinho, nas As-
sembléias e reuniões.

O BOLETIM NACIONAL da
PO surgiu como uma resposta a este
desafio, como umâ ferramenta fun-
damental paÍa a construção desta
consciência nacional.

A noücia, o debue, a crítica, a
experiência relatada, o testemunho,
a reflexão, a pesquisa, o encarte, a
avaliação, a proposta: tudo isso úe-
gando regularmente em todo canto
do PaÍs onde houvesse trabalhado-
res se organizando, contribuiu de
maneira decisiva na conslÍução de
nma Pastoral Operária a serviço da
Igreja e da classe trabalhadora de
todo Brasil.

O desafio continua....
Luís Tenderini - Recife-PB
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o QUE DEVE,SE'R A PO HOJE
Presença profética: no sentido de tra-

zer a Palavra de Deus dentro dos aconte-
cimentos de hoje no mundo da produção
e das relações de trabalho no sentido de
sinalizar caminhos e metas. Sentimos a
Igreja hoje bem longe e alienada do mundo
do trabalho, dos goblemas que afligem
a classe trabalhadora, empregados, suF
-empregados e desempregados. Sentimos
também hoje perdidos e confirsos sindica-
tos e partidos ligados à clase trabalhadora.

Cabe à PO, ao meu ver, ser a presença
profética que procuÍa alertar toda a Igreja
sobre seu papel de evangelizar esse espaço
de vida que é o mundo do trabalho a par-
tir dos próprios trabalhadores, seguindo
o exemplo de Cristo que se encarnou no
meio do povo, como também, enquanto
parte da Igreja, participar integralmente
do proceso de luas dos trabalhadores paÍa

discutir e procurar juntos os caminhos da
libertação e da construção do Reino aqui
no Brasil.

Isso para mim é ser PO e ser presença
profética.

Vimos nesses últimos anos a classe ca-
pitalista brasileira implementar um projeto
de modernização numa proposta nm-li
beral, cujas conseqüências são desastrosas
paÍa o povo. A hierarqúa da Igreja se omi-
tiu, teveuÍnapresença úmida, quando não
sentou ao lado dos representantes dessa
polÍtica, dando-lhes respaldo.

Vimos também sindicatos e partidos
políticos ligados aos trabalhadores agirem
de forma ou vanguardista, ou egoÍsta, prio-
rizando a luta por espaÇos hegemônicos
dentro dessas insüuições, ou de maneira
confusa. Os trabalhadores estão pagando
por isso.

E a PO? Será que a PO também úo
se recolheu em si mesma , fez da sru re-
estruturação o objetivo prioritário, aban-
donou o espaço e a problemática da esfera
da produção, o que, para que, como pro.
duzir, para substinrí-lo com a problemá-
üca que as CEBs vem assumindo? Eu
teúo essas impressõesl

Ser profeta coletivunente é ser Igreja.
Ser profeta úo é ser dono da verdade, mas
viver a vida escutando a Palavra e se com-
prometendo com a ação e com a palavra
frente à situação.

O profeta é arndo e odiado.
Parece-me que a Igreja hoje no mundo

do trabalho, tão opressor e injusto, é des-
coúecida. Isso deve questionar toda a Pas-
toral Operária.

Adriano Sandri - Belo Horizonte-MG

de l07o da humanidade. Os demais sobre-
vivem. A rnioria está "fora" do mercado,
"sobra". Com isso, as cidas, especial-
mente as dos países da periferia do grande
mercado, são formadas por maiorias "de-
socupadas". E semperspectivas, se forem
seguidas as regras de mercado impostas
pelo FMI.

Então, qual é a grande questtio, o
grande desafio que Deus apresenta à Pas-
toral Operária nos anos 90? Qual a sua
mensagem evangelizadora?

Eu acho que cabe a vocês anunciarem
a todos nós. Mas eu creio que, do mesmo
modo que para nós, as pesquisas e os mo-
vimentos ecológicos apresentam desafios
novos que exigem respostâs novas: como
salvar a vida nas cidades pobres dos pa-
Íses pobres em colaboração com a Terra,
a mãe da vida? Que alternaüva industrial
deveremos aceitar e propor para que a vida
possa continuar se desenvolvendo? E pos-
sível a renovação urbana sem profundas
transforrna@ no campo? Como construir
um @er político internacional - jun-
tando os que participam na produção e nos
serviços para o mercado e os "sobrantes"

- capaz de disciplinar e controlar o po-
der econômico já internacionalizado?

Estas questões e desafios exigem tam-
bém uma nova reflexão teológica e novas
dimensões de aspiritualidade. Cabe-nos a
missão de ser uma pastoral de fronteira,
questionando as mesmices da pastoral tra-
dicional e da renovada. Estamos sendo
isso? Que deverÍamos fazer? Como
renovar-nos para reforçar a renovação ra-
dical da face da Terra?

Vou partir, nesse depoimento, da mi-
nha experiência de Pastoral da Terra. De-
pois de 17 anos dedicado a ela, percebo
cada dia mais que ela, a Terra, é a nossa
grande mensagem evangelizadora: ela,
nossa mãe, anuncia a tdos o desejo de
Deus para todo tipo de vida. E nós, como
diz Thomaz Berry, somos o sonho da
teÍra, o seu desejo de ter consciência. E
ela, viva e fonte de vida, nos dá sinais ds
que, como sua consciência, não realiza-
mos os desejos de Deus. Por causa disso,
provocamos desasEes sociais e ambientais,
pondo em risco até mesmo as condições
gerais da vida.

Ao apoiarmos, como Pastoral, as luüas
populares pela terra, apostamos, com po--

vos indÍgerns e poprúações que vivem com
a teÍra, em outros caminhos de construção
da vida, em caminhos alternativos de dis-
uibúção da terra, da produção, de traba-
lho agrÍcola e de distribuição dos produtos
cultivados. Se essas alternativas não fo'
rem, e rapidarneúe, vitoriosas, aumentará
a desgraça da morte para toda a humani-
dade.

Bem, com isso quero dizer que nós,
Pastoral da Terra, encontramos nossa men-
sagem evangelizadora: ouvir e apoiar os
gritos da Terra e dos filhos deserdados da
teÍra para que se apressem as transfor-
mações que salvarão os filhos e a mãe.

E a Pastoral Operária, já encontrou sua
mensagem evangelizadora para os anos
90? Não creio que seja, ainda, a defesa
genérica do direito de ser operário, nem
a reivindicação genérica de mais indús-
uias. Isso poderia continuar promovendo
o indusrialismo, que foi o motor do "pro-

EVANGELIZADORA NOS ANOS 90?

PO: QUALST]AMENSAGEM

desenvolvimento". Em cada uma delas fo-
ram consumidas e transforrnadas pela in-
dústria mais energias naturais e biológicas
do que nos 1950 anos anteriores. Para que?

Para quem? Enriqueceram-se as megacor-
porações multinacionais. Estão em con-
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-Presença proÉica: m sentido de ua-

zer a Palavra de Deus dentro dos aconte-
cimentos de hoje no mundo da produção
e das relações de trabalho no sentido de
sinelipl câminhos e metas. Sentimos a
Igreja hoje bem longe e alienada do mundo
do trabalho, dos prroblemas que afligem
a classe trabalhadsp, empregados, sub'
+ryregados e desempregados. Sentimos
também hoje perdidos e confusos sindica-
toe e partidos ligados à clase trabalhadora.

Cabe à PO, ao meu ver, ser a presença
proféüca que procura alertar toda a Igreja
sobre seu papel de evangelizar esse espaço
de vida que é o mundo do trabalho a par-
tir dos próprios trabalhadores, seguindo
o exemplo de Cristo que se encarnou no
meio do povo, como também, enquanto
parte da Igreja, participar integralmente
do proceso de luas dos trabalhadores para

discutir e procurar juntos os caminhos da
libertação e da construção do Reino aqui
no Brasil.

Isso para mim é ser PO e ser presença
profética.

Vimos nesses útimos anos a classe ca-
pitalista brasileira implementar um p§eto
de modernização numa proposta neo-li-
beral, cujas conseqüências são desastrosas
para o fiovo. A hierarquia da Igreja se omi-
tiu, teve uma presença tÍmida, quando úo
sentou ao lado dos representantes dessa
polÍúca, dando-lhes respaldo.

Vimos também sindicatos e partidos
polÍticos ligados aos trabalhadores agirem
de forma ou vanguardista, ou egoísta, prio-
rizando a luta por espaços hegemônicos
dentro dessas instiuições, ou de maneira
confusa. Os trabalhadores estão pagando
por isso.

E a PO? Será que a PO também não
se recolheu em si mesma, fez da $u re-
estruturação o objetivo prioritário, aban-
donou o espaço e a problemática da esfera
da produção, o que, para que, como pro-
duzir, para substinú-lo com a problemá-
tica que as CEBs vem assumindo? Eu
teúo essas impressõesl

Ser profeta coletivarnente é ser lgreja.
Ser profeta não é ser dono da verdade, mas
viver a vida escutando a Palavra e se com-
prometendo com a ação e com a palavra
frente à situação.

O profeta é amado e odiado.
Parece-me que a Igreja hoje no mundo

do trabalho, üio opressor e injusto, é des-
coúecida. Isso deve questionar toda a Pas-
toral Operária.

Adriano Sandri - Belo Horizonte-MG

de l07o da humanidade. Os demais sobre-
vivem. A rnioria está "fora" do mercado,
"sobra". Com isso, as cidas, especial-
mente as dos países da periferia do grande
mercado, são formadas por maiorias "de-
socupadas". E sem perspectivas, se forem
seguidas as regras de mercado impostas
pelo FMI.

Então, qual é a grande questão, o
grande desafio que Deus apresenta à Pas-
toral Operária nos anos 90? Qual a sua
mensagem evangelizadora?

Eu acho que cabe a vocês anunciarem
a todos nós. Mas eu creio que, do mesmo
modo que para nós, as pesquisas e os mo-
vimentos ecológicos apresentam desafios
novos que exigem respostas novas: como
salvar a vida nas cidades pobres dos pa-

Íses pobres em colaboração com a Terra,
a mãe da vida? Que alternativa industrial
deveremos aceitar e propor para que a vida
possa continur se desenvolvendo? E pos-
sível a renovação urban, sem profrtndas
tramforma@ no campo? Como constmir
um poder polÍtico internacional - jun-
tando os que participam na produção e nos
serviços para o mercado e os "sobrantes"

- capaz de disciplinar e controlar o po-
der econômico já internacionalizado?

Estas questões e desafios exigem tam-
bém uma nova refleúo teológica e novas
dimensões de espiritualidade. Cabe-nos a

missão de ser uma pastoral de fronteira,
questionândo as mesmices da pastoral tra-
dicional e da renovada. Estamos sendo
isso? Que deverÍamos fazer? Como
renovar-nos para reforçar a renovação ra-
dical da face da Terra?

Vou partir, nesse depoimento, da mi-
nha experiência de Pastoral da Terra. De-
pois de 17 anos dedicado a ela, percebo
cada dia mais que ela, a Terra, é a nossa
grande mensagem evangelizadora: ela,
nossa mãe, anuncia a tdos o desejo de
Deus para todo tipo de vida. E nós, como
diz Thomaz Berry, somos o sonho da
teÍra, o seu desejo de ter consciência. E
ela, viva e fonte de vida, nos dá sinais de
que, como sua consciência, úo reallr,a-
mos os desejos de Deus. Por causa disso,
provocamos desasEes sociais e ambientais,
pondo em risco até mesmo as condições
gerais da vida.

Ao apoiarmos, como Pastoral, as lutas
populares pela terra, apostamos, com po-'

vos indÍgenas e populações que vivem com
a teÍra, em outros caminhos de construção
da vida, em caminhos alternativos de dis-
tribuição da terra, da produção, de traba-
lho agrÍcola e de distribúção dos produtos
cultivados. Se essas alternativas úo fo'
rem, e rapidamente, vitoriosas, aumentará
a desgraça da morte para toda a humani-
dade.

Bem, com isso quero dizer que nós,
Pastoral da Terra, encootramos u)ssa men-
sagem evangelizadora: ouvir e apoiar os
gritos da Terra e dos filhos deserdados da
teÍra para que se apressem as transfor-
mações que salvarão os filhos e a mãe.

E a Pastoral Operária, já encontrou sua
memagem evangelizadora para os anos
90? Não creio que seja, ainda, a defesa
genérica do direito de ser operário, nem
a reivindicação genérica de mais indús-
trias. Isso poderia continuar promovendo
o industrialismo, que foi o motoÍ do "pro'
gresso" das última§ "çatro décadas de

EVAT{GELIZADORA NOS ANOS 90?
PO: SUALS(LAMENSAGEM

desenvolvimento". Em cada uma delas fo'
rarn consumidas e transformadas pela in-
dústria mais energias naturais e biológicas
do que nos 1950 anos anteriores. Para que?

Para quem? Enriqueceram-se as megacor-
porações multinacionais. Estão em con-
di@s de consrmir desses bens pouco mais Ivo Poletto - CPT Nacional



DEgÃrE
Há alguns anos, a Pastoral Operária

vem passando por transformações impcr-
untes. O esforço de retomar o caráter mi-
litante de seus membros no movimento
social, a estruturação dos grupos de base,
a revisão da metodologia gerada nos pri-
meiros tempos da PO para aualizá-la aos
desafios novos colocados por nosso enga-
jamento, são marcos extÍeÍurmente posi-
rivos e devem ser aproftrndados.

Hoje, a conjuntura política, social e
econômia da virada do sécúo que se apÍo-
xima soloca novos e urgentes subsÍdios
para nossa reflexão pastoral. O avanço do
conservadorismo eclesial na América La-
tina e no Brasil limita espaços, mas airda
mantém aberhra para a caminhada de li-
bertação de que a PO comunga e participa.
Assim, estamos colocados diante de te-
máticas altrmente relevantes para o futuro
e o presente da organiração dos trabalha-
dores e do serviço eclesial que a PO re-
presenta.

O avanço do neoliberalismo como pro-
jeto hegemônico do capital transnacional,
que redesenha o mundo em seus aspectos
econômico, geopolítico, social, ideológico
e militar, Íeserva aos trabalhadores, espe-
cialmente a nós do 3p Mundo, a barbárie
em teÍmos de condições de via e de tra-
balho. O crescimento da miséria crônica
de nossos povos, com polÍticas econômi-
cas recessivas que dilapidam nosso em-
prego e nosso salário e criam uma massa
de excluídos da própria exploração capi-
talista formal, faz com que retomemos lu-
tas nem tanto pela vida, mas pela própria
sobrevivência de milhões. As mudanças
no perfil da forçade-úabalho, com a di-
minulçfie do peso numérico da classe ope-
rária no conjunto dos trabalhadores, o
avanço da terceirização e da introdução
de novas formas de produção e gestão da
força de trabalho, o desmantelamento dos
direitos sociais e das polÍticas do Estado
e os ataques üolentos aos movimentos sin-
dicais são desafios colocados para o mo-
vimento sindical e para todos os setores
comprometidos com a libertação dos tra-
balhadores.

Pensaruma classe trabalhadora no Bra-
sil pressu@ penM-la em três de suas pon-
tas mais evidentes: aqueles que continuam
u'abelhando na,s estrutuÍíls tradicionais de
produção e distribúção dos bens; aquela
parcela meis qualificada profissionalmente
gerada pelo avanço tecnológico (para a
qual quase nada temos elaborado) e aque-
les milhões de trabalhadores que vão pro-
curando sobreviver no mercado informal
(deserdados socialmente e não só pelas
classes dominantes mas pela própria es-

çerda).
Só pensamos a Pastoral.Operária se

peI»aÍmos os anseios, necessidades e pro.
jetos dos trabalhadores, a serviço de cuja
organização a PO enconúa sua missão e
razÁo de ser. IIm debate diflcil, novo, de-
safiador pelas proporções, nos aguarda
nestes próximos anos.

Lourdes dos Santos Andrade.
Exdirigente da PO Nacional - Assessora

Depoimentos
"O Boletim da Pastoral Operária Nacional teà

sido durante todos estes anos um veículo de lnÍor-
mação e Íormação para o coniunto dos militantes
e membros da PO em todo Brasil.

O Boletim já tem seu público garantido dentro
e fora da PO. Hoje, mais do que nunca, é preciso
repensar a sua continuidade. Por ser um boletim
mensal deveria Be pensar em enriquecer com mais
conteúdo. Deixar de ser boletim e se tornar um ior-
nalzinho, com mais páginas e conteúdo.

O Boletim NacionalÍaz parte da História da PO,
e se torna difícil uma entidade ou Pastoral em
âmbito nacional sem um veículo de comunicação
com as suas bases e com outros segmentoe da so-
ciedade.

É, principatmente, através da comunicação es-
crita que se expressa o pensamento filosóÍico de
qualquer pessoa ou entidade.

Parabéns Boletim Nacional, por todos esses
anos de História"! 

rsaías santana da Rocha
PO de Vitória-ES * Coord. Nac. da PO

"Há alguns anos atrás a Pastoral Operária das regiões,
reclamava por subsídios que permitissem a todos, informa-
ções uniformes de problemas nacionais, e da classe traba-
lhadora. Era necessário que as análises conjunnrrais
extrapolxsem as fronteiras do eixo Rio-São Paulo e che-
gassem aos mais longícuos rincões da PO brasileira.
Reclamava-se também por subsÍdios pastorais, orientações
práticas diante de problemas concÍetos. Deveria ser um INS-
TRUMENTO que socializasse o conhecimento das linhas
de ação da PO, decididas em Assembléias e Encontros Na-
cionais.

Aos poucos, o Boletim Nacional, através dos seus 1200

exemplares, foi COLABORANDO para construir a unidade
da Pastoral Operária no Brasil, partilhando todo o produto
do trabalho, das lutas e das reflexões dos milhares de mi-
litantes que, como formigas operárias, atuam por esse Bra-
sil afora.

Parabéns à toda Equipe Nacional pelo l00e Boletim Na-
cional".

Waldemar Rossi - Administrador Regional
da Prefeitura de São Paulo.

Ex-liberado Nacional da Past. Operária.

João Pessoa, novembro de 1992
Prezados amigos do Boletim Nacional,
Estamos para completar a 1001 edição! Por meio desta

quero parabenizá{os pelo excelente traballro nas publicações
do Boletim. Este é um preciosÍssimo subsídio para os gru-
pos de bases, e agentes. Sou um leitor fiel e assíduo; e meu
desejo é que esse Boletim mantenha nesse nível e, ou para
melhor nas informaçóes e reflexões que tem feito para a
transformação da nossa sociedade.

Que Deus nos manteúa firme e forte nesta camiúada
de libertação Um dÉraço frarerno,

\t, Domingos Chagas, sj.
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Há alguns anos, a Pastoral Operária
vem passando çnr transformações impcr-
tates. O esforço de retomar o caráter mi-
litante de seus membros no movimento
social, a estruturação dos grupos de base,
a reüsão da metodologia gerada nos pri-
meiros tempos da PO para amalizá-la aos
desafios novos colocados por nosso enga-
jamento, são marcos extÍemamente posi-
tivos e devem ser aproftrndados.

Hoje, a conjuntura política, social e
econômia da virada do século que se apro-
xima coloca novos e urgentes zubsídios
para nossa reflexão pastoral. O avanço do
couservadorismo eclesial na América La-
tina e no Brasil limita espaÇos, mas ainda
mentém aberhra para a caminhada de li
bertação de que a PO comunga e paÍticipa.
Assim, esüamos colocados diante de te-
máticas altamente relevantes para o futuro
e o presente da organização dos trabalha-
dores e do serviço eclesial que a PO re-
presentA.

O avanço do neoliberalismo como pro-
jeto hegemônico do capital transnacional,
çe redesenha o mundo em seus aspectos
econômicc, geopolítico, social, ideológico
e militar, reserva aos trabalhadores, espe-
cialmente a nós do 3p Mundo, a barbárie
em termos de condições de via e de tra-
balho. O crescimento da miséria crônica
de nossos povos, com polÍúcas econômi-
cas recessivas que dilapidam nosso em-
prego e nosso salário e criam uma massa
de excluÍdos da própria exploração capi-
talista formal, faz com que retomemos lu-
tas nem tanto pela vida, mas pela própria
sobrevivência de milhões. As mudanças
no perfil da forçade-trabalho, com a di-
minuição do peso numérico da classe ope-
rária no conjunto dos trabalhadores, o
avanço da tercehização e da introdução
de novas formas de produção e gesüio da
força de trabalho, o desmantelamento dos
direitos sociais e das políticas do Estado
e os ataques violentos aos movimentos sin-
dicais são desafios colocados para o mo-
vimento sindical e para todos os setoÍes
comprometidos com a libertação dos tra-
balhadores.

Pensar rrma classe trabalhadora no Bra-
sil pressu@ penM-la em três de suas pon-
tas mais evidentes: aqueles que continuam
6n[elhando nas esrunrrÍs tradicionais de
produção e distribúção dos bens; aquela
parcela mais qualificada profissionalmente
gerada pelo avanço tecnológico (para a
qual quase nada temos elaborado) e aque-
les milhões de trabalhadores que vão pro.
curando sobreviver no mercado informal
(deserdados sociaknente e não só pelas
classes dominantes mas pela própria es-
querda).

Só peosamos a Pastoral.Operária se
pensarmos os anseios, necessidades e pro.
jetos dos trabalhadores, a seryiço de cuja
organização a PO encontra sua missão e
razãode ser. [J'm debate diffcil, novo, de-
safiador pelas proporções, nos aguarda
nestes próximos anos.

Lourdes dos Santos Andrade.
Exdrigente da PO Nacional - Assessora
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maçâo e Íormação para o coniunto dos militantes
e membros da Po em todo Brasil.

O Boletim já tem seu público garantido dentro
e Íora da PO. Hoje, mais do que nunca, é preciso
repensar a sua continuidade. Por ser um boletim
mensal deveria se pensar em enraquecer com mais
conteúdo. Deixar de ser boletim e se tornar um ior-
nalzinho, com mais páginas e conteúdo.

O Boletim Nacional faz parte da História da PO,
e se torna difícil uma entidade ou Pastoral em
âmbito nacional sem um veículo de comunicação
com as suas bases e com outros segmentos da so-
ciedade.

É, principalmente, através da comunicação es-
crita que se expressa o pensamento filosófico de
qualquer pessoa ou entidade.

Parabéns Boletim Nacional, por todos esses
anos de História"! 

rsaías santana da Rocha
PO de Vitória-ES - Coord. Nac. da PO

"Há alguns anos atrás a Pastoral Operária das regiões,
reclamava por subsídios que permitissem a todos, informa-
ções uniformes de problemas nacionais, e da classe traba-
lhadora. Era necessário que as análises conjunturais
extrapolassem as fronteiras do eixo Rio-São Paulo e che-
gassem aos mais longícuos rincões da PO brasileira.
Reclamava-se também por subsídios pastorais, orientações
práücas diante de problemas concretos. Deveria ser um INS-
TRUMENTO que socializasse o coúecimento das linhas
de ação da PO, decididas em Assembléias e Encontros Na-
cionais.

Aos poucos, o Boletim Nacional, através dos seus 1200

exemplares, foi COLABORANDO para construir aunidade
da Pastoral Operária no Brasil, partilhando todo o produto
do trabalho, das lutas e das reflexões dos milhares de mi-
litantes que, como formigas operárias, atuam por esse Bra-
sil afora.

Parabéns à toda Equipe Nacional pelo 100e Boletim Na-
cional".

Waldemar Rossi - Administrador Regional
da Prefeitura de São Paulo.

Ex-liberado Nacional da Past. Operária.

João Pessoa, novembro de I99Z
Prezados amigos do Boletim Nacional,
Estamos para completar a l00g edição! Por meio desta

quero parabeniá-los pelo excelente trabalho nas publicações
do Boletim. Este é um preciosÍssimo subsídio para os gru-
pos de bases, e agentes. Sou um leitor fiel e assÍduo; e meu
desejo é que esse Boletim mantenha nesse nível e, ou para
melhor rns informações e reflexões que tem feito para a
transformação da nossa sociedade.

Que Deus nos mantenha firme e forte nesta caminhada
de libertação. Um d6iaço fraterno,
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€NTR€VISTR
Este mês p BN entrevistou losé Sérgio Gabrielli, Profo de Economia

da UfnA (Universidade Federal dn Bahia). Na conversa com a nossa equipe,
Gabiellifala sobre os movimentos sociais no Brasil, o plesbicito, a rõviião
constitucional e as possibilidade de construção de um país centrado em no-
vas relações sociais, Vale a pena confertr!

BN - Nove anos já se passaram
desde a chamada "abertura demo-
crática". A CUT está prestes a com-
pletar 10 anos de existência. Neste
período, que mudanças você tem
percebido ao nível dos movimentos
sociais no Brasil?

GABRIELLI - Uma mudança
importante á que hoje não lutamos
mais, apenas, para fechar um bu-
raco na rua ou para evitar a queda
de uma casa numa encosta. Luta-
mos por melhores condições de
vida, lazer, escolas para os nossos
filhos, para acabar com a discri-
minaÇão racial, etc. Diversificamos
muito as reivindicações porque a
sociedade possibilitou que se fi-
zesse isto.

Com a abertura democrática,
o Íortalecimento da ideologia neo-
-liberal e as mudanças na conjun-
tura internacional vêm uma série
de problemas para o país, e os mo-
vimentos sociais acabaram per-
dendo ao não se posicionar de
imediato frente aos desafios que
se apresentam neste momento: a
recessão, a organização por local
de trabalho, etc. lsso provocou
uma cgrta desorientação do movi-
mento e contribuiu para Íragilizá-lo.

BN - E o Movimento Sindical?
Como se encontra?

GABRIELLI - Vive um mo-
mento dramático e de isolamento
porqug com o desemprego, a re-
cessão, a luta específica de cada
categoria isolada possibilita maio-
res riscos. As mudanças tecnoló-
gias e do processo de produção
tendem a enfraquecer o sindicato
setorial. Aquele sindicato que
pênsa exclusivamente na catego-
ria e no salário.

Esta nova conjuntura exige que
o movimento fortaleça as centrais

sindicais, a organização horizontal
dos trabalhadores, as lutas gerais.
lsso não é fácil! Pela tradição cor-
porativa do nosso movimento sin-
dical, pelas diÍiculdades impostas
pela conjuntura de recessão e,
também, por causa da tradição cul-
tural isolacionista que temos. Rom-
pêmos um pouco com isto ao
construir a CUT, mas esta ainda
é muito pequena em termos de or-
ganização por local de trabalho.

Tudo isso faz com que nesta
conjuntura o movimento sindical
aparente uma condição de fra-
queza. Vejo como uma necessi-
dade a reciclagem de orientação
das bandeiras de luta do movi-
mento sindical. Se esta reciclagem
não for feita, acredito que a socie-
dade vai buscar novas formas de
se organizar.

BN - Qual a importância do PIe-
biscito e da Revisão Constitucional
que vão acontecer em 1993?

GABRIELLI - O Plebiscito é
um momento muito importante na
redefinição política do país. Não te-
nho ainda uma posição definiiva
a Íavor do Parlamentarismo ou do
Presidencialismo porque vejo
nesta discussão sobre o sistema
de governo uma necessidade de
reÍormas Íundamentais: na legis-
lação eleitoral, nos partidos e me-
ios de comunicação social. Sem
mudanças nestas áreas, o Parla-
mentarismo pode significar uma
Íarsa, no sentido de fortalecer os
grupos oligárquicos e os segmen-
tos mais atrasados da sociedade
brasileira. Enquanto que o Presi-
dencialismo, por outro lado, não
favorece a organização partidária
e a explicitaÇão das diferenças ide-
ológicas que existem na socie-
dade.

A Constituição de 1988 trouxe
uma série de benefícios para a so-
ciedade. Só que, muitos destes
precisam ser regulamentados
ainda. Acredito que as classes do-
minantes vão tentar aproveitar a
reforma constitucional para tirar al-
gumas das conquistas dos traba-
lhadores. Tudo vai depender da
mobilizaç4o popular.

BN - E possível construir cen-
trado em novÍts relações sociais e sem
as desigualdades sócio-econômicas
atuais?

GABRIELLI - No Brasil, vive-
mos um conÍlito entre uma socie-
dade onde a renda é
extremamente concentrada, onde
se tem uma produção de Primeiro
Mundo e uma realidade social de
Oitavo Mundo, e outra sociedae,
que queremos construir, com mais
distribuição de renda; com mais in-
tegração social, onde não haja
tanta disparidade; com uma polí-
tica de expansão do serviço pú-
blico de atendimento a população;
com igualdade de oportunidade,
liberdade, democracia, possibili-
dade de organização da socie-
dade.

Na última eleição presidenciat
o confronto entre estes dois mo-
delos esteve presente e o país op-
tou por um governo concentrador
de renda, como o Collor. Acredito
que em 1994 vamos ter um novo
confronto dessas duas alternativas.
Por isso devemos pensar num pro-
grama alternativo que dê priori-
dade a distribuição de renda. para
tanto, não basta ter um grupo de
pessoas bem intencionadas para
executar o projeto, precisa-se da
intervenção da sociedade civil or-
ganizada, da maioria da popula-
ção.
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Com a abertura democrática,
o Íortalecimento da ideologia neo-
-liberal e as mudanças na conjun-
tura internacional vêm uma série
de problemas para o país, e os mo-
vimentos sociais acabaram per-
dendo ao não se posicionar de
imediato frente aos desaÍios que
se apresentam neste momento: a
recessão, a organização por local
de trabalho, etc. lsso provocou
uma certa desorientação do movi-
mento e contribuiu para fragilizá-lo.

BN - E o Movimento Sindical?
Como se encontra?

GABRIELLI - Vive um mo-
mento dramático e de isolamento
porque com o desemprego, a re-
cessão, a luta especíÍica de cada
categoria isolada possibilita maio-
res riscos. As mudanças tecnoló-
gias e do processo de produção
tendem a enÍraquecer o sindicato
setorial. Aquele sindicato que
pensa exclusivamente na catego-
ria e no salário.

Esta nova conjuntura exige que
o movimento fortaleça as centrais

sindicais, a organização horizontal
dos trabalhadores, as lutas gerais.
lsso não é fácil! Pela tradição cor-
porativa do nosso movimento sin-
dical, pelas dificuldades impostas
pela conjuntura de recessão e,
também, por causa da tradição cul-
tural isolacionista que temos. Rom-
pêmos um pouco com isto ao
construir a CUT, mas esta ainda
é muito pequena em termos de or-
ganização por local de trabalho.

Tudo isso faz com que nesta
conjuntura o movimento sindical
aparente uma condição de fra-
queza. Vejo como uma necessi-
dade a reciclagem de orientação
das bandeiras de luta do movi-
mento sindical. Se esta reciclagem
não Íor Íeita, acredito que a socie-
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se organizar.

BN - Qual a importância do PIe-
biscito e da Revisão Constitucional
que vão acontecer em 1993?

GABRIELLI - O Plebiscito é
um momento muito importante na
redefinição política do país. Não te-
nho ainda uma posição deÍiniiva
a favor do Parlamentarismo ou do
Presidencialismo porque vejo
nesta discussão sobre o sistema
de governo uma necessidade de
reÍormas fundamentais: na legis-
lação eleitoral, nos partidos e me-
ios de comunicação social. Sem
mudanças nestas áreas, o Parla-
mentarismo pode signiÍicar uma
farsa, no sentido de fortalecer os
grupos oligárquicos e os segmen-
tos mais atrasados da sociedade
brasileira. Enquanto que o Presi-
dencialismo, por outro lado, não
favorece a organização partidária
e a explicitação das diferenças ide-
ológicas que existem na socie-
dade.

A Constituição de 1988 trouxe
uma série de benefícios para a so-
ciedade. Só que, muitos destes
precisam ser regulamentados
ainda. Acredito que as classes do-
minantes vão tentar aproveitar a
reforma constitucional para tirar al-
gumas das conquistas dos traba-
lhadores. Tudo vai depender da
mobilizaç4o popular.

BN - E possível construir cen-
trado em novas relações sociais e sem
as desigualdades socio-econômicas
atuais?

GABRIELLI - No Brasi|, vive-
mos um conÍlito entre uma socie-
dade onde a renda é
extremamente concentrada, onde
se tem uma produção de Primeiro
Mundo e uma realidade social de
Oitavo Mundo, e outra sociedae,
que queremos construir, com mais
distribuição de renda; com mais in-
tegração social, onde não haja
tanta disparidade; com uma polí-
tica de expansão do serviço pú-
blico de atendimento a população;
com igualdade de oportunidade,
liberdade, democracia, possibili-
dade de organização da socie-
dade.

Na última eleição presidencial
o confronto entre estes dois mo-
delos esteve presente e o país op-
tou por um governo concentrador
de renda, como o Collor. Acredito
que em 1994 vamos ter um novo
confronto dessas duas alternativas.
Por isso devemos pensar num pro-
grama alternativo que dê priori-
dade a distribuição de renda. para
tanto, não basta ter um grupo de
pessoas bem intencionadas para
executar o projeto, precisa-se da
intervenção da sociedade civil or-
ganizada, da maioria da popula-
ção.
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Duque de Caxias , 25 de janeiro de I993.

Caro amigo,

Com

remos agradecer sua
não nos seria Possí

este exemplar
valiosa contr

vel completar

do Boletim no 100, que
lbuição, sem a qual
esta edição.

Sem dúvida, seu apoj-o ajudou a fortalecer
o trabalho da P0, hoje consolidado e reconhecido e com
garantias de conLinuidade.

Esperamos conLar sempre com sua colabora
Ção e solidari-edade.

Nosso ealoroso e fraterno abraço.

?""ffip/ Equipe Edit,orial do
Boletim Nacional da P0



BOLETIltll NACIONAL DA

PASTORAL OPERÁRN o0
EDITORIÃt

O BOLETM NACIONAL chega ao ne 1.00.
Isto merece uma comemoração? Sim! Sim porque
é difÍcil matrter um jornalzinho desse por muito
tempo. Há muitas experiências de boletins, infor-
mativos e jornalzinhos por aí que não passam do
segundo número. Qundo ultrapassam essa finrca,
poucos corceguem vencerum ou dois anos de vida.

O nosso Boletim Nacional, mesmo aos trotr-
cos e barrancos, atinge o centésimo número de
forma robustecida. Dados da Pesqúsa sobre Gru-
pos de Base da PO revelam qve39,5% dos Gru-
pos de Base utilizam o Boletim Nacional como
subsÍdio. Se levarmos em consideração que o Bo-
letim Nacional é uma publicação mensal, constatrte,
então, vemos que ele exerce um papel formativo
e de auxflio aos Grupos de Base.

Isto nos leva a apresentar hoje o centésimo nr!
mero do Boletim Nâcional cbmâr de vitória e de
festa. Vitória porque não fxlamos para as paredes
mas para um grupo de pessoas que faz a luta diá-
ria nas bases de nossa sociedade. De festa, por-
que a alegria invade o coração da Pastoral Operária
na celebração dessas lutas, tro compromisso aos
(às) trabalhadores (as), no apoio às iniciativas e
organizações de nosso povo.

Lembramos e agradecemos a contribúção de
numerosas pessoas que, em determinada época,
ou ainda hoje, estiverâm ou estão ligadas a esta
nossa publicação.

Neste número apresentamos depoimentos de
pessoas e artigos especiais para nossa comemo-
ração. Como disse um grande filósofo: "O sim-
ples conservq o enÍgma do que é grande e
permanece". E n4 simplicidade que queremos fes-
tejar a grandeza desse centésimo número.

Aqui estamos! De pé! Queremos continuar a
dizer "SIM". IJm grande SIM como o de Maria
Trabalhadora aceitando a gestação do filho de
Deus. Nosso Sim quer gerar um novo tempo, um
novo Reino, o de Deus, uma nova sociedade.
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EDITORIÃt

O BOLETM NACIONAL chega ao ne 1.00.
Isto merece uma comemoração? Sim! Sim porque
é difícil manter um jornalzinho desse por muito
tempo. Há muitas experiências de boletins, infor-
mativos e jornalzinhos por aÍ que úo passam do
segundo número. Quando ulrapassam essa [larca,
poucos cottseguem vencerum ou dois anos de vida.

O nosso Boletim Nacional, mesmo aos tron-
cos e barrancos, atinge o centésimo número de
forma robustecida. Dados da Pesqúsa sobre Gru-
pos de Base da PO revelam que 39,5% dos Gru-
pos de Base utilizam o Boletim Nacional como
subsídio. Se levarmos em consideração que o Bo-
letim Nacional é uma publicação mensal, corstante,
entrio, vemos que ele exerce um papel formativo
e de auxflio aos Grupos de Base.

Isto nos leva a apresentar hoje o centésimo nÉ
mero do Boletim Nàcional Comâr de vitória e de
festa. Vitória porque não falamos para as paredes
mas para um grupo de pessoas que faz a luta diá-
ria nas bases de nossa sociedade. De festa, por-
que a alegria invade o coração da Pastoral Operária
na celebração dessas lutas, no compromisso aos
(às) trabalhadores (as), no apoio às iniciativas e
organizações de nosso povo.

kmbramos e agradecemos a contribúção de
numerosas pessoas que, em determinada época,
ou ainda hoje, estiverâm ou estão ligadas a esta
nossa publicação.

Neste número apresentamos depoimentos de
pessoas e artigos especiais para nossa comemo-
ração. Como disse um grande filósofo: "O sim-
ples conservq o enígma do que é grande e
Flermanece". E na simplicidade que queremos fes-
tejar a grandeza desse centésimo nrimero.

Aqui estamos! De pé! Queremos continuar a
dizer "SIM". LJm grande SIM como o de Maria
Trabalhadora aceitando a gestação do filho de
Deus. Nosso Sim quer gerar um novo tempo, um
novo Reino, o de Deus, una nova sociedade.
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Apresentonos oqui o Primeiro EiliÍorial do Boletim Nacio-
nal ne 0, Este Editorial conÍa wn pouco a história do iní-
cio da PO.

REPRODUÇAO DO EDITORIAL

DO BOLETIM trTg O

Muita gente do meio operário está pergunando "Como
fica a Pastoral Operária? A Pastoral Operária está pre-
sente em muitas cidades do Brasil e precisamos de algum
tipo de articulação ou ligação entre as cidades".- 

De fato, no fim de 1977, em colaboração com a CNBB
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), foi reali
zado um Congresso sobre a Pastoral Operária, com a pre-
sença de umas 80 pessoas, entre operários, padres, agentes
e bispos. Nesse encontro, realizado em Nova lguaçu, RI,
entre outras decisões foi resolvido que haveria um novo
encontro em 1978.

Em dezembro de 1978, reuniram-se umas quarenta
pessoas ligadas à ação pastoral da Igreja no meio operá-
rio, na sua maioria trabalhadores urbanos, Neste encon-
üo, que se realizou também em Nova Iguaçu, os
participantes foram unânimes em recoúecer que:- 

- 0 trabalhador deve ser o sujeito de sua própria li-
bertação;

- A organização dos Trabalhadores deve partir de

sua própria ação.
Nestê sentido concluíram que a contribuição dos mi-

litantes cristiios no processo de libertação do trabalhador
é possível de ser org-anizada em torno dos pontos seguintes:- 

- A criação de uma articulação nacional dos militan-
tes cristãos em torno de uma liúa de política operária
capaz de promover a união de todos os trabalhadores;

- 
- A lúta pela mudança da estrutura sindical, a partir

da implantação do Sindicato de Base nas empresas. .-.
Cnnstatoir-se rle maneira seral- oue a acão dos mili-

carência teológica que os impede de situar suas experi-
ências denüo de um contexto global em que ressaltem
perspectivas mais amplas para a ação.

Além disso, salientou-se o baixo nível de consciência
social dos militantes, que embora engajados a fundo em
termos pessoais, sáo incapazes de saber para onde.se di-
rige toda essa gama de experiências pessoais muito ricas.
Isto impede de certa forma, que se disüngam os contor-
nos da nova sociedade, embora haja unanimidade na crí-
tica à ordem social em vigor.

Para comprovar esta afirmação, foi salientado o fato
de os militantes terem sido capaz de produzir farto ma-
terial descritivo sobre as greves de 1978 em São Paulo.
Contudo, esses folhetos aparecem como uma simples col-
cha de retalhos, pois são incapazes de fornecer uma aná-

lise políüca dos acontecimentos e de tirar conclusões para
orientação dos militantes.

Além dos problemas relacionados com a formação po-
lítica limitada que gera uma perspectiva de curto prazo,
quase imediatista, verificou-se que há um desnível acen-
tuado enüe as experiências das diversas regiões. Concluiu-
-se que tal desnível é conseqüência do isolamento em que
elas se desenrolam. De fato, elas parecem dar-se todas,
mesmo as de São Paulo, em uma perspectiva local, sem
qualquer conteúdo global, nem mesmo regional ou na-
cional.

No entanto, essas dificuldades parecem ser contra-
-balançadas, em parte, pelo profundo engajamento dos
militantes e pela constatação de que, pelo menos alguns
setores da classe operária lutâm para ser sujeitos de sua

história.
A partir destas constatações, os participantes do en-

contro de dezembro de 1978 julgaram oportuna a for-
mação de uma Comissão (provisória) de Pastoral Opeúria,
apresentando, em seguida, um programa mínimo de tra-
balho, cujos pontos principais seriam os seguintes:

I - Orientação, baseada no estudo das experiências
feitas pela base;

II - Articulação, a nível nacional que, para ser viá-
vel, deve assentar-se na existência de comissões regio.
nais capazes de complementar o trabalho da Comissãc
de Pastoral Operária;

III - Informação, consistindo de subsídios para re.
flexão tiradas do tratamento sistemático das experiênciat
em curso. Como instrumento de informação, foi sugeridt
a criação de um boletim ou jornal.

IV - Treinamento, baseado na análise da conjuntur:
econômica, política e social do paáís, no estudo das ex.
periências de base operária e nos furldamentos cristãor
da pastoral operária.

Este boletim, portanto, pretende ser um instrumentc
de reflexão e análise da realidade e das experiências qut
estão sendo feitas no país inteiro. Ela se destina a mili
tantes engajados e a agentes de pastoral trabalhando n<

meio operário.
Está ery suas mãos o primeiro número deste boletin

rlr OPô F. rrm trchelho cimnles c 'limitadn Cnnfemn,
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cio da PO.

REPRODUÇAO DO EDITORIAL

DO BOLETIM trTg O

Múta gente do meio opeúrio está perguntando "Como
fica a Pastoral Operária? A Pastoral Operária está pre-
sente em muitas cidades do Brasil e precisamos de algum
tipo de articulação ou ligação entre as cidades".- 

De fato, no fim de 1977, em colaboração com a CNBB
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), foi reali-
zado um Congresso sobre a Pastoral Operária, com a pre-
sença de umas 80 pessoas, entre oper&ios, padres, agentes
e bispos. Nesse encontro, realizado em Nova Iguaçu, RI,
entre outras decisões foi resolvido que haveria um novo
encontÍo em 1978.

Em dezembro de 1978, reuniram-se umas quarenta
pessoas ligadas à ação pastoral da Igreja no meio operá-
rio, na sua maioria trabalhadores urbanos. Neste encon-
tro, que se realizou também em Nova Iguaçu, os
participantes foram unânimes em recoúecer que:- 

- 0 trabalhador deve ser o sujeito de sua própria li-
bertação;

- A organização dos Trabalhadores deve partir de

sua própria ação.
Nesie sentido concluíram que a contribuição dos mi-

litantes cristãos no processo de libertação do trabalhador
é possÍvel de ser orgãnizada em torno dos pontos seguintes:- 

- A criação de uma articulação nacional dos militan-
tes cristãos em torno de uma liúa de política operária
capaz de promover a união de todos os trabalhadores;

- 
- A lúta pela mudança da estrutura sindical, a partir

da implantação do Sindicato de Base nas empresas.
Constatoir-se de maneira geral, que a açãô dos mili-

tantes cristãos é marcada pelo ativismo e por uma grande

carência teológica que os impede de situar suas experi-
ências dentro de um contexto global em que ressaltem
perspectivas mais amplas para a ação.

Além disso, salientou-se o baixo nÍvel de consciência
social dos militantes, que embora engajados a fundo em
termos pessoais, são incapazes de saber para onde.se di-
rige toda essa gama de experiências pessoais muito ricas.
Isto impede de certa forma, que se distingam os contor-
nos da nova sociedade, embora haja unanimidade na crí-
tica à ordem social em vigor.

Para comprovar esta afirmação, foi salientrdo o fato
de os militantes terem sido capaz de produzir farto ma-
terial descritivo sobre as greves de 1978 em São Paulo.
Contudo, esses folhetos aparecem como uma simples col-
cha de retalhos, pois são incapazes de fornecer uma aná-

lise polÍtica dos acontecimentos e de tirar conclusões para
orientação dos militantes.

Além dos problemas relacionados com a formação po-
lítica limitada que gera uma perspectiva de curto prazo,
quase imediatista, verificou-se que há um desnível acen-
tuado enüe as experiências das diversas regióes. Concluiu-
-se que tal desnível é conseqüência do isolamento em que
elas se desenrolam. De fato, elas parecem dar-se todas,
mesmo as de São Paulo, em uma perspectiva local, sem
qualquer conteúdo global, nem mesmo regional ou na-
cional.

No entanto, essas dificuldades parecem ser contra-
-balançadas, em parte, pelo profundo engajamento dos
militantes e pela constatação de que, pelo menos alguns
setores da classe operária lutam para ser sujeitos de sue

história.
A partir destas constatações, os participantes do en.

contro de dezembro de 1978 julgaram oportuna a for'
mação de uma Comissão (provisória) de Pastoral Operária
apresentando, em seguida, um programa mínimo de tra'
balho, cujos pontos principais seriam os seguintes:

I - Orientação, baseada no estudo das experiênciat
feitas pela base;

II - Articulação, a nível nacional que, para ser viá.
vel, deve assentar-se na existência de comissões regio.
nais capazes de complementar o trabalho da Comissãc
de Pastoral Operária;

III - Informação, consistindo de subsídios para re.
flexão tiradas do tratâmento sistemático das experiênciar
em curso. Como instrumento de informação, foi sugeridi
a criação de um boletim ou jornal.

IV - Treinamento, baseado na análise da conjunturi
econômica, política e social do paáís, no estudo das ex
periências de base operária e nos furldamentos cristãor
da pastoral operária.

Este boletim, portanto, pretende ser um instrument(
de reflexão e análise da realidade e das experiências qur
estão sendo feitas no país inteiro. Ela se destina a mili
tantes engajados e a agentes de pastoral trabalhando n<

meio operário.
Está ery suas mãos o primeiro número deste boletin

da CPO. E um trabalho simples e limitado. Contamor
com a sua colaboração.
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A HISTÓru,+ DO BOLETIM A{ACIOT{AL
, É bonito pensor que chegamos ao Boletim ns 100.

Cada número é fiatô de múitas mãos dadas, esforços
e colaborações. Voltando a lolhear os 100 níimõroi, a
gente percebe o quwtto essa história reflete bastante a
(óy$qvjdg da PO: vida na base que si organizt, vida
defidelidade (ms comp(mheiros e d ctasse trábalhádom,
ao Cristo, q s?u Euangelho e ao seu Espírito que viv'e
nos comunidades; vida de muins aividaites e líttas que
§cmprc analisa e tenta teorizgr a pattir da realidaãe e

de hoje). O esforço é para corresponder
sempre mais às expectativas dos Gmpos
de Base. Nota-se um avanço nas análises
da realidade descrevendo as transfor-
mações sociais, políticas e culturais no
mundo do trabalho, e também nos cam-
pos da espirinralidade e da teologia do tra-
balho: o tema da CF-91 vai ocupar um
bom espaço nos boletins.

ALGt]NS
DESTAQTIES

É impossível levantar aqui todos os nú-
meros ou artigos que nos pareceram inte-
ressantes. Eis, pois, aperas os destaques
mais importantes:

- Ne 2 (ll-I2179): a morte do com-
panheiro Santo Dias

- Ne 5 (7/80): a longa greve de 41
dias dos metalúrgicos do ABC, em abril-
-maio

- ne 6 (8-9/80): visita do papa João
Paulo II ao Brasil. O discurso do compa-

rias) ; redação; montagem (diagramação),
revisão e distribúção.

Planejamento - Além do planeja-
mento geral realizado, periodicamente,
para avaliar as questões estnrturais (finan-

9ie.mentg,, contrato gráfico, avaliação po-
lÍtica do trabalho, etc.) existe o
planejamento mensal onde se define as ma-
térias a serem publicadas a cada mês.

Uma vez discutidos e definidos os as-

suntos que serão abordados, são distribu-
Ídas as tarefas entÍe os membros dos
Conselhos de Redação para viabilizar a
decisão.

APURAÇÃO - As tarefas variam de-
pendendo da exigência da matéria, po-
dendo ser rrm s5ggd6 sobre determinado
assunto; entrevista à colaboradores, desen-
rrnlrrimantn Áa n-om'i.^ I!^-l- ^^ r^

de suas prdticos; vida simples e pobre, com poucos rc-
cursos de tempo e ftnanceiro, chàia dõ empeôilhos e sa-
crificios.

, Porisso cheganos ao núnem 100. parubéns. O nosso
boletim evoluiu e se adaptou às mudanças no mundo
do trabalho e da história la pO; por issiumbém apu,-
bJicação nã9toitão regular e sempre acabada cor*'to-
dos gostaríatnos podei Íazer.

úeiro Waldemar Rossi e o do papa aos
trabalhadores, no Morumbi.

- Ne 7 (l-2181): Santo Dias, r'Yr ano
depois de sua morte

- Ne 17 (34183): primeira assembléia
nacional da PO.

Ne 19 (10-11/83): congresso de fun-
dação da CUT

- Ne 24 (8/85): número especial so.
bre a Constituinte

- Ne 34 (7-8186): 10 anos de Pastoral
Operária

Np 57 (7/88): edição especial sobre Ro-
marias de trabalhadorqs

- Julho de 1989: boletim especial para
o 7e Encontro Intereclesial de CEBs em
Duque de Caxias

- Ne 68 (10/89): 10 anos da morte
de Santo Dias

- Ne 70 (1/90): assassinato do Pe. Ga-
briel de Yitória-ES

- M-o 79 (3191): repercussão nacio-
nal do lançamento da CF-91

- Ne 88 (12/91-1192): 9e Assembléia
Nacional da PO, Yitória (ES)

Redação - Em posse do material apu-
rado, o Conselho de Redação faz uma ava-
liação do teor de cada matéria, revisando,
redigindo e intitulando conforme sua di-
mensão.

Diagramação - A diagramação visa
calcular com precisão o espaço que o texto
vai tomar, acompanhado de sua ilustração.
Feito isso, o material (a boneca) do BN
é encamiúado para gráfica, passando por
rrma revisão fi-nal antes de ser impresso.

Distribuição - togo que a gráfica en-
tre o BN, ele é etiquetado manualmente
e enviado para o correio, chegando até
você.

Para apresentar o nrímero 100, se cum-
priu mais uma vez, todas as fases prepa-
ratórias, com a mesma intensidade e
paixão que faz cada número do BN ser
o primeiro.

rNÊS ETAPAS
I -Do no 0 (54179) ao no 23 (9-10/84)

- O boletim tem entre 12 e 16 páginas.
Está muito centrado nas lutas do movi-
mento sindical, do ABC e São Paulo so.
breudo. São documentos, artigos às vezes
longos, mensagens, declarações, manifes-
tos de oposições sindicais ou de encontros
e congressos, homilÍas de alguns bispos.
O boletim parece mais destinado aos qu-
adros da PO e do movimento sindical.

II - Do ne 24 (8/85) ao no 61
(11-12/88) - Após unu intemrpção de
8 meses, aparece runa nova edição do bo-
letim, bem mais fácil de ler, de apenas 4
páginas, orientado em prioridade aos Gru-
pos de Base. A publicação é regular, e os
artigos curtos e diversificados. Durante
esses 3 anos, a Constituinte e a mobili-
zação popular será o terra central. Há tam-
bém bastantes notÍcias da organização, do
fortalecimento e da vida interna da PO.

III - Do ns 62 (4189) até hoje - A
apresentação não muda muito (é a mesma

COMO SE FAZ O BOLETIM A{ACIONAL

\J/-.-,<Y,,4
o

O Boletim Nacional não só fala do tra-
balho da gente, ele é o nosso trabalho.
Tanto daquele que o critica ou elogia,
como daquele que o faz acontecer literal-
mente,

A reqponsabilidade direta da elaboração
do Boletim Nacional da Pastoral Operária
(BN) é da Coordenação Nacional, sendo
executado pelo Conselho de Redação, for-
madopor 8 companheiros que, com múta
dedicaçãoe cariúo se esforçampara cada
vez mais melhorar a qualidade desse ser-
vlço.

O Conselho de Redação do BN se pre-
ocupa desde apromoção de campaúas de
assinaturas até o despacho dos exempla-
res pelo correio.

A atenção constante e permanente às
opiniões do público leitor é algo sempre
nrêeênlê nc rcílavân án ôn-ooll'^ - ^^-
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Cada número é fiatõ de nutitas mãos dadas. esforcos
e colaborações, Voltando a tolhear os 100 núnõroi, a
gente perggbe o quwtto essa história reflete bastmtê a
ryógiqvldg da PO: vída na base que se organizt, vida
deftdelidade (ns comp(m\gbos e iclasse tráOatnáAoru,
ao Cristo, qg seu Evangelho e u) seu Espírito que viií
nas comunidades; vida dc muitas aividartes e litas que
scmpre analisa e tcnta teorizlr a pattir da realidade e

TRES ETAPAS

se flaE pftIttcas; yido sirfiples e pobtt, com pouaog n*
cursos de tempo e ftnanceiro, cheia di enryeôilhas e sa-
crificios.

- -Porisso cheganus ao núnero lW. pambfurs. O nosso
boletim evoluiu e se adaptou às mudancas no mundo
do trabalho e da história'la pO; por issi umbém ã W_blicação não foi tão regular e séràpre acabada ioruíio-
dos gostaríanos poder fa4er.

I - Do nP 0 (54179)ao no 23 (9-t0t%)

- O boletim tem entre 12 e 16 páginas.
Está muito centrado nas lutas do movi-
mento sindical, do ABC e São Paulo so.
brenrdo. São documentos, artigos às vezes
longos, mens:Igens, declarações, manifes-
tos de oposições sindicais ou de encontros
e congressos, homilías de alglns bispos.
O boletim pÍrece mais destinado aos qu-
adros da PO e do movimento sindical.

II - Do ne 24 (8/85) ao no 61
(1f-Ul88) - Após unn intemrpção de
8 meses, aparece uma nova edição do bo-
letim, bem mais fácil de ler, de apenas 4
páginas, orientado em prioridade aos Gru-
pos de Base. A publicação é regular, e os
artigos curtos e diversificados. Durante
esses 3 anos, a Constituinte e a mobili-
zação popular será o tern central. Há tam-
Hm bastantes noúcias da organização, do
fortalecimento e da vida interna da pO.

III - Do ns 62 (4t89) até hoje - A
apresentação não muda muito (é a mesma

de hoje). O esforço é para corresponder
sempre mais às expectativas dos Gmpos
de Base. Nota-se rm avanço nas análises
da realidade descrevendo as transfor-
mações sociais, políticas e culturais no
mundo do trabalho, e também nos cam-
pos da espiritualidade e da teologia clo tra-
balho: o tema da CF-91 vai ocupar um
bom espaço nos boletins.

ALGt]NS
DESTAQT]ES

É impossível levantar aqui todos os nú-
meros ou artigos que nos pareceram inte-
ressantes. Eis, pois, âpenas os destaques
mais importantes:

- Ne 2 (Ll-12179): a morre do com-
panhsilç Santo Dias

- Ne 5 (7/80): a longa greve de 4l
dias.dos metalúrgicos do ABC, em abril-
-malo

- ne 6 (8-9/80): visita do papa João
Paulo II ao Brasil. O discurso do compa-

úeiro Waldemar Rossi e o do papa aos
trabalhadores, no Morumbi.

- Ne 7 (l-2181): Santo Dias, rm ano
depois de sua morte

- Ne 17 (34183): primeira assembléia
nacional da PO.

Ne 19 (10-11/83): congresso de fun-
dação da CUT

- Ne 24 (8/85): número especial so.
bre a Constituinte

- Ne 34 (7-8i86): 10 anos de Pastoral
Operária

Ns 57 (7/88): edição especial sobre Ro-
marias de trabalhadores

- Julho de 1989: boletim especial para
o 7e Encontro Intereclesial de CEBs em
Duque de Caxias

- Ne 68 (10/89): l0 anos da morte
de Santo Dias

- Ne 70 (1/90): assassinato do pe. Ga-
briel de Vitória-ES

- M-o 79 (3/91): repercussão nacio.
nal do lançamento da CF-91

- Ne 88 (l2l9l-l/92): 9s Assembléia
Nacional da PO, Vitória (ES)

CONIO SE TAZ O BOLETIM NACIOIVAL

o
O Boletim Nacional úo só fala do tra-

balho da gente, ele é o nosso trabalho.
Tanto daquele que o critica ou elogia,
como daquele que o faz acontecer literal-
mente.

A responsabilidade direta da elaboração
do Boletim Nacional da Pastoral Operária
(BN) é da Coordenação Nacional, sendo
executado pelo Conselho de Redação, for-
madopor 8 companheiros que, com múta
dedicação e cariúo se esforçam para cada
vez mais melhorar a qualidade desse ser-
vlço.

O Conselho de Redação do BN se pre-
ocupa desde apromoção de campanhas de
assinaturas até o despacho dos exempla-
res pelo correio.

A ateução constrnte e permaneúe às
opiniões do público leitor é algo sempre
presente na reflexão do Conselho, e con-
siderada em todas as etapas de preparação:
planejamento, apuração (coleta das maté-

rias) ; redação; montagem (diagramação),
revisão e distribüção.

Planejamento - Além do planeja-
mento geral realizado, periodicamente,
para avaiiar as questões estruturais (finan_

9i:mentg,, contrato gráfico, avaliação po-
lítica do trabalho, etc.) existe- o
planejamento mensal onde se define as ma-
térias a serem publicadas a cada mês.

Uma vez discutidos e definidos os as-

§rntos que serão abordados, são distribu-
ídas as tarefas entÍe os membros dos
Conselhos de Redação para viabilizar a
decisão.

APIIRAÇÃO - As rarefas variam de-
pendendo da exigência da matéria, po-
dendo ser rrm eshrdo sobre determinado
assunto; entrevista à colaboradores, desen-
volvimento depesqúsa, .... Porém, as ta-
refas são cumpridas sempre obedecendo
prazos pré-estabelecidos.

Redação - Em posse do material apu-
rado, o Conselho de Redação faz uma ava-
liação do teor de cada matéria, revisando,
redigindo e intitulando conforme sua di-
mensão.

Diagramação - A diagramação visa
calcular com precisão o espaço que o texto
vai tomar, acompanhado de sra ilustração.
Feito isso, o material (a boneca) do BN
é encaminhado para grâfica, passando por
uma revisão final antes de ser impresso.

Distribuição - Ingo çe a gráfica en-
tre o BN, ele é etiquetado manualmente
e enviado para o correio, chegando até
você.

Para apresentar o número 100, se cu'n-
priu mais uma vez, todas as fases prepa-
ratórias, com a mesma intensidade e
paixão que faz cada número do BN ser
o primeiro.
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COMUNICAÇAO A IMPORTANCIA DO
E

DEMOCRACIA

Por que é tão importante elegermos a luta pela democratização dos me-
ios de comunicação como sendo fundamental para o conjunto da sociedade
brasileira? A resposta é simples: sem a expressão democráticos dos diver-
sos segmentos sociais e corretes de pensamentos, ficaremos longe da con-
solidação da justiça social, do exercÍcio pleno da sldadenil, enfim, sem
opinião pública crÍüca e razoavelmente informada. O monoplio da infor-
mação existe e interfere decisivamente na vida coüdiana. E amplamente
utilizado com fins polÍticos, ideológicos e de imposição moral, ético e cul-
tural. Purcos escapam ao seu hipnotismo alienante e deformador.

Conscientes dessas coisas e por recoúecer a brutal incoerência entre
a legislação, que considera a utilização dos veÍculos de comunicação, como
o rádio e a televisão, somente possível na condição de concessão do Es-
tado, portanto, como patrimônio de toda a nação, e o absoluto domÍnio
privado-nas mãos de poucos, mais de 300 entidades estão promovendo uma
campaúa nacional pela liberdade de informação. O movimento já se en-
contra organizado em 17 Estados.

Com atitude concreta, a campanha tem promovido debates sobre o pro-
jeto de Lei número 2735192, intinrlado Lei da Informação Democrática,
procinado pelo deputado Zaire Resende, que tramita na Câmara dos Depu-
tados, em BrasÍlia. O projero propõe inovações interessantes para essa área,
que nâ opinião de muitos, "@erá revolucionar a organização e política
do Brasil". Entre elas destacam-se:

- Liberação das ondas de ar para rádios e tevês comunitárias, de baixa
potência e sem fins lucrativos;

- Fim dos monopólios e oligopólios no rádio e na televisão, em todas
as regiões do país;

- Regionalização da produção cultural, artÍstica e jornalística na te-
levisão e no rádio;

- Implantação prioritária do sistema público, gerido pela própria so-
ciedade, de emissoras de rádio e televisão (uma para cada Município);

- Direito de antena @orário gratuito) para os movimentos sociais e
populares em cadeias estadual e nacional;

- Transparência total da administração pública, através do acesso às

informações existentes nos @eres kgislativo, Judiciário e Executivo.
Do lado dos donos de empresas de comunicação (leia-se Roberto Ma-

rinho, Silvio Santos, Saad) existe organizado um lobby para §eitar o Pro-
jetoZure Resende e, paÍa em seu lugar, apresentar um substituüvo nada

inovador. Embora, previsÍvel, tal fato serve de aleÍa para mostrar a ne-
cessidade de transformarmos a luta pela democrauzação da informação
uuma das principais bandeiras sociais do Brasil de hoje.

É preciso, no entanto, intensificarmos as formas de comunicação alter-
nativa. Assim, além de aperfeiçoarmos a nossa polÍtica coúra-hegemônica,
estaÍemm nos capacitando tecnicamente para tÍabalhar com a informação
e os diversos meios utilizados em sua difusão. Já são inúmeros os traba-
lhos com vÍdeos populares, programas de rádios, jornais, boletins, apre-
seilações teatrais, realizadm pelos movimentos poprlares, pelos sindicatos,
pelas organizações nãegovemamentais (ONGs) que esbanjam qualidade
e compromisso com a nossa reúdade e com a educação popúar.

Mais do que uma necessidade, o direito à informação é condição es-
sencial paÍa asseguraÍmos a cidadania social. lncluir, portanto, esse com-

BOLETIM NACIONAL
DA PO

DEPOIMENTOS

"O mando atual das comuni-
cações, nesrtw com suit voracidade
e volocidadc, ndo contibui para
uma análise crttica da sociedaáe em
quc vivemos. Pelo contrdio, os rttc-
ios d.e comunicaçdo de rnassa silo
o próprio sbnbolo do alanço tecno-
lógico e o reflexo da dcgradação do
mundo contemporâneo, quando ve-
mos os fins a que se preston- A in-
finidade e diversidade dc inforna-
ções são insuficientes para compre-
endermos as muda,nçns etn curso e
responder nosscts angústias. Deci-
frar os cüigos e as men§agens
atuais exige rflexão a partir da
ôtica onde estamos e lutamos.

O Boletim Nacional, nesrltÍt
sendo tão pequeno e frágil diante da
monstruosi.doàc dos meios de coma-
nicação (relentbrando a luta bíblica
entre David e Golias), é wn iwtru-
mentofindamental de aninação da
cqninhada de milhares de trabalha-
dores que fazer d.a htta wrw espe-
rança. Ele é a etpressdo de una
história de suor e lág*ru da classe
trabalhadora rcstes últimos l0 anos.

O novo é forjado, fermentado a
partir de atividadcs pequenos, mos
com utnt visêlo consistente e
grande" !

José Dari Krein - Ex-liberado
Nae. da PO. Curitiba-PR

"Desde o seu nascimento, um
dos grandes desafios da Pastoral
Operária foi o de tomaÍ-se "nâcio-
nal", de ser uma presença e teste-
munho em todos os cantos do PaÍs.
E este era também o mote de todas
as falas do Pe. Ago$inho, nas As-
sembléias e reuniões.

O BOLETIM NACIONAL da
PO surgiu como unra resposta a este
desafio, como uma ferramenta fun-
damental para a construção desta
consciência nacional.

A notÍcia, o debate, a crítica, a
experiência relatada, o testemunho,
a reflexão, a pesquisa, o encarte, a
avaliação, a proposta: tudo isso úe-
gando regularmente em todo canto
do PaÍs onde houvesse trabalhado-
res se organizando, contribuiu de
maneira decisiva na construção de
uma Pastoral Operária a serviço da
Igreja e da classe trabalbadora de
todo Brasil.

O desafio continua....
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DA PO

DEPOIMENTOS

"O mundo atuol das comuni-
cações, ,rasrno com sw, voracidade
e volocidadc, ndo contibui para
uma análise crttica da sociedade em
que vivemos. Pelo contráio, os ütc-
íos dc amanicação de rnassa são
o próprio stttlbolo do avanço teano-
lógico e o reJle*o da dcgradação do
mundo contemporâneo, quando ve-
mos os fins a que se prestqn, A in-
finidade e diversi.dade de informa-
ções sõo insuficientes paro compre-
endermos as mudanws etn curso e
responder nossas angústias. Deci-
frar os ciligos e as ,rersagens
atuais exige reflexdo a partir da
ôtica ondc estames e luianws.

O Bolaim Nacional, lnesna
sendo tão pequeno e {rágil diante da
monstruosi"dodc dos meios de corrut-
nicaçõo (relernb rando a luta bíblica
entre Davi"d e Golias), é wn instru-
mentofindanental de animação da
coninhada de milhares de trabalha-
dores que fazer da luta wna espe-
rança. Ele é a expressito de utna
história de suor e lágima da classe
trabalhadora tustes últbps l0 anos.

O novo é forjado, fermentado a
partir de atividades pequenas, mas
com uüu, visão consistente e
grande" I

José Dari Krein - Ex-liberado
Nac". da PO. Curiüba-PR

"Desde o seu nascimento, um
dos grandes desafios da Pastoral
Operária foi o de tornar-se "nacio-
nal", de ser runa presença e teste-
munho em todos os cantos do PaÍs.
E este era também o mote de todas
as falas do Pe. Agostiúo, nas As-
sembléias e reuniões.

O BOLETIM NACIONAL da
PO surgiu como rtnu respo,sta a este
desafio, como una ferramenta fun-
damental para a construção destâ
consciência nacional.

A notÍcia, o debate, a crítica, a
experiência relatada, o testemunho,
a reflexão, a pesquisa, o encarte, a
avúação, a proposta: tudo isso úe-
gando regularmente em todo canto
do PaÍs onde horvesse trabalhado-
res se organizando, contribuiu de
maneira decisiva na construção de
rrma Pastoral Operária a serviço da
Igreja e da classe trabalhadora de
todo Brasil.

O desafio continua....
Luís Tenderini - Recife-PE

DEMOCRACIA

Por que é tão importante elegermos a luta pela democratização dos me-
ios de comunicação como sendo fundamental para o conjunto da sociedade
brasileira? A reqposta é simples: sem a expressão democráticos dos diver-
sos segmentos §ociais e corretes de pensa*ga16s, ficaremos longe da con-
solidação da justiça social, do exercício pleno da cidadania, enfim, sem
opinião pública crÍtica e razoavelmente informada. O monopólio da infor-
mação existe e interfere decisivamente na vida cotidiana. B amplamente

utilizado com fiÍs políticos, idmlógicos e de imposição moral, éüco e cul-
tural. Purcos escap:rm ao seu hipnotismo alienante e deformador.

Conscientes dessas coisas e por reconhecer a brutal incoerência entre
a legislação, que considera a utilização dos veÍculos de comunicação, como
o rádio e a televisão, somente possível na condição de concessão do Es-
tado, portanto, como patrimônio de toda a nação, e o absoluto domÍnio
privado-nas mãos de poucos, mais de 300 entidades estão promovendo uma
campanhs nacional pela liberdade de informação. O movimento já se en-
contÍa organi?ado em 17 Estados.

Com atitude concreta, a campanha tem promovido debates sobre o pro-
jeto de Lei número 2735192, intitulado Lei da Inforrnção Democrática,
paEocinado pelo deputado Zaire Resende, gue tramita na Câmara dos Depu-
tados, em BrasÍlia. O projao propõe inovações interessantes para essa área,
que na opinião de muitos, "@erá revolucionar a organização e polÍtica
do Brasil". Entre elas destacam-se:

- Liberação das ondas de ar para rádios e tevês comunitárias, de baixa
potência e sem fins lucrativos;

- Fim dos monopólios e oligopólios no rádio e na televisão, em todas
as regiões do país;

- Regioralização da produção cultural, artÍstica e jornalística na te-
levisão e no rádio;

- Implantação prioritária do sistema público, gerido pela própria so-
ciedade, de emissoras de rádio e televisão (uma para cada Município);

- üreito de antena (horário gratuito) para os movimentos sociais e
popúares em cadeias estadual e nacional;

* Transparência total da administraçâo pública, aravés do acesso às

informações existentes nos poderes Irgislativo, Judiciário e Executivo.
Do lado dos donos de empresas de comunicação (leia-se Roberto Ma-

rinho, Silvio Santos, Saad) existe organizado um lobby para rejeitar o Pro-
jeto Zure Resende e, para em seu lugar, apresentar um substiutivo nada
inovador. Embora, previsÍvel, tal fato serve de alerta para mostrar a ne-
cessidade de transformarmos a lutâ pela democratiTação da informação
uuma das principais bandeiras sociais do Brasil de hoje.

É preciso, no entanto, intensificarmos as formas de comunicação alter-
nativa. Assim, além de aperfeiçoarmos a nossa polÍtica contra-hegemônica,
estaÍemos nos capacitândo tecnicamente para trabalhar com a informação
e os diversos meios utilizados em sua difusão. Já são inrúmeros os traba-
lhos com vÍdeos populiues, progrâmas de rádios, jornais, boletins, apre-
sentações teatrais, realizados p,elos movimentos poprlares, pelos sindicatos,
pelas organizações nãogovemamentais (ONGs) que esbanjam qualidade

e compromisso com a nossa reúdade e com a educação popular.
Mais do que uma necessidade, o direito à informação é condição es-

sencial pam :§seguraÍmos a cidadania social. lncluir, portânto, esse com-
promisso em nossÍrs prioridades de ação é dar um grande salto na direção
da consolidação da democracia brasileira. Artur Messlas - Jorna,sta

e Vereador pelo PT em Nova lguaçu (RJ).
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o guU DEVB SER A PO HOIE
Presença proféüca: no sentido de tra-

zer a Palavra de Deus dentro dos aconte-
cimentos de hoje no mundo da produção
e das relações de trabalho no sentido de
sinalizar caminhos e metas. Sentimos a
Igreja hoje bem longp e alienada do mundo
do trabalho, dos problemas que afligem
a classe trabalhadora, empregados, sub.
-empregados e desempregados. Sentimos
também hoje perdidos e confusos sindica-
tos e partidos ligados à classe trabalhadora.

Cabe à PO, ao meu ver, seÍ a presença
profética que procura alertar toda a Igreja
sobre seu papel de evangelizar esse espaço
de vida que é o mundo do trabalho a par-
úr dos próprios tÍabalhadores, seguindo
o exemplo de Cristo que se encarnou no
meio do povo, como também, enquanto
parte da Igreja, participar integralmente
do processo de lutrs dos trabalhadores para

discutir e procurar juntos os caminhos da
libertação e da construção do Reino aqui
no Brasil.

Isso para mim é ser PO e ser presença
profética.

Vimos nesses útimos anos a classe ca-
pitalista brasileira implementar um projeto
de modernização numa proposta neoli-
beral, cujas conseqüências são desastrosas
para o povo. A hierarqúa da Ig§a se omi-
tiu, teve uma presença úmida, quando úo
sentou ao lado dos representantes dessa
política, dando-lhes respaldo.

Vimos também sindicatos e partidos
políticos ligados aos trabaüradores agirem
de forma ou vanguardista, ou egoÍsta, prio-
rizando a luta por espaços hegemônicos
dentro dessas instituições, ou de maneira
confusa. Os trabalhadores estão pagando
por isso.

E a PO? Será que a PO tamMm não
se recolheu em si mesma , fez da sua re-
estruturação o objetivo prioritário, aban-
donou o espaço e a problemáüca da esfera
da produção, o que, para que, como pro-
duzir, para subsünú-lo com a problemá-
tica que as CEBs vem assumindo? Eu
teúo essas impressões.'

Ser profeta coletivarnente é ser Igreja.
Ser profeta não é ser dono 4a verdade, mas
viver a vida escutando a Palavra e se com-
prometendo com a ação e com a palavra
frente à situação.

O profeta é amado e odiado.
Parece-me que a Igreja hoje no mundo

do trabalho, üio opressor e injusto, é des-
coúecida. Isso deve questionar toda a Pas-
toral Operária.

Adriano Sandri - Belo Horizonte-MG

de IjVo da humanidade. Os demais sobre-
vivem. A rnioria está "fora" do mercado,
"sobra". Com isso, as cidas, especial-
mente as dos países da periferia do grande
mercado, são formadas por maiorias "de-
socupadas". E sem perspectivas, se forem
seguidas as regras de mercado impostas
pelo FMI.

Enú[o, qual é a grande questão, o
grande desafio que Deus apresenta à Pas-
toral Operária nos anos 90? Qual a sua
mensagem evangelizadora?

Eu acho que cabe a vocês anunciarem
a todos nós. Mas eu creio que, do mesmo
modo que para nós, as pesquisas e os mo-
vimentos ecológicos apresentam desafios
novos que exigem respostas novas: como
salvar a vida nas cidades pobres dos pa-
Íses pobres em colaboração com a Terra,
a mãe da vida? Que alternativa industrial
deveremos aceitar e pÍopor para que g vida
possa continur se desenvolvendo? E pos-
sível a renovação urbana sem profrrndas
transforma@ no campo? Como constmir
um poder polÍtico internacional - jun-
tando os que participam na produção e nos
serviços para o mercado e os ''sobrantes"

- capuz de disciplinar e controlar o po-'

der econômico já intemacionalizado?
Estas questões e desafios exigem tam-

bém uma nova reflexão teológica e novas
dimensões de espiritualidade. Cabe-nos a
missão de ser urn pastoral de fronteira,
questionando as mesmices da pastoral tra-
dicional e da renovada. Estamos sendo
isso? Que deverÍamos fazer? Como
Íenovar-nos para reforçar a renovação ra-
dical da face da Terra?

Vou partir, nesse depoimento, da mi-
nha experiência de Pastoral da Terra. De-
pois de L7 anos dedicado a ela, percebo
cada dia mais que ela, a Terra, é a nossa
grande mensagem evangelizadora: ela,
nossa mãe, anuncia a tdos o desejo de
Deus para todo tipo de vida. E nós, como
diz Thomaz Berry, somos o sonho da
terra, o seu desejo de ter consciência. E
ela, viva e fonte de vida, nos dá sinais de
que, como sua consciência, úo realua-
mos os desejos de Deus. Por causa disso,
provocaÍnos desastres sociais e ambientais,
pondo em risco até mesmo as condições
gerais da vida.

Ao apoiarmos, como Pastoral, as lutas
populares pela terra, apostamos, com po-'
vos hdÍgenas e populações que vivem com
a terra, em ouüos caminhos de construção
da vida, em caminhos alternaüvos de dis-
tribúção da terra, da produção, de traba-
lho agrÍcola e de distribúção dos produtos
cultivados. Se essas alternativas úo fo
rem, e rapidarnente, vitoriosas, aumentará
a desgraça da morte para toda a humani-
dade.

Bem, com isso quero dizer que nós,
Pastoral da Terra, encoDtramos nossa men-
sagem evangelizadora: ouvir e apoiar os
gritos da Terra e dos filhos deserdados da
terra para que se apressem as transfor-
mações que salvarão os filhos e a mãe.

E a Pastoral Operária, já encontrou suil
mensagem evangelizadora para os anos
90? Não creio que seja, ainda, a defesa
genérica do direito de ser operário, nem
a reivindicação genérica de mais indús-
trias. Isso poderia continuar promovendo
o indusriaüsmo, que foi o motoÍ do "pro

EVANGELIZADORA ^^TOS ANOS 90?

PO: $U,M SUA MENSAGEM

desenvolvimento". Em cada uma delas fo
rarn consumidas e transformadas pela in-
dústria mais energias naturais e biológicas
do que rrcs 1950 anos anteriores. Para que?

Para quem? Enriqueceram-se as megacor-
porações multinacionais. Estlio em con-



o QUE DEVE SER A PO HOIE
Presença profética: no sentido de tra-

zer a Palavra de Deus dentro dos aconte-
cimentos de hoje no mundo da produção
e das relaçÕes de trabalho no sentido de
sinalizar caminhos e metas. Sentimos a
Igreja hoje bem longe e alienada do mundo
do trabalho, dos pqoblemas que afligem
a classe trabalhadora, empregados, sub-
-empregados e desempregados. Sentimos
também hoje perdidos e confusos sindica-
tos e partidos ligados à classe trabalhadora.

Cabe à PO, ao meu ver, ser a presença
profética que procura alertar toda a Igreja
sobre seu papel de evangelizar esse espaço
de vida que é o mundo do trabalho a par-
tir dos próprios uabalhadores, seguindo
o exemplo de Cristo que se encarnou no
meio do povo, como também, enquanto
parte da Igreja, participar integralmente
do processo de lutas dos nabalhadores para

discutir e procurar juntos os camiúos da
libertação e da construção do Reino aqui
no Brasil.

Isso para mim é ser PO e ser presença
profética.

Vimos nesses últrmos anos a classe ca-
pitalista brasileira implementar um projeto
de modernização numa proposta neo-li-
beral, cujas conseqüências são desastrosas
para o povo. A hierarquia da Igreja se omi-
tiu, teve uma presença dmida, quando não
sentou ao lado dos representantes dessa
política, dando-lhes respaldo.

Vimos também sindicatos e partidos
políticos ligados aos trabalhadores agirem
de forma ou vanguardista, ou egoísta, prio-
rizando a luta por espaços hegemônicos
dentro dessas instituições, ou de maneira
confrrsa. Os trabalhadores estiio pagando
por isso.

E a PO? Será que a PO também úo
se recolheu em si mesma , fez da sru re-
estruturação o objetivo prioritário, aban-
donou o espaço e a problemática da esfera
da produção, o que, paÍa que, como pro-
duzir, para substinú-lo com a problemá-
üca que as CEBs vem assumindo? Eu
teúo essas impressõesl

Ser profeta coletivamente é ser Igreja.
Ser profeta não é ser dono da verdade, mas
viver a vida escutando a Palavra e se com-
prometendo com a ação e com a palavra
frente à situação.

O profeta é amado e odiado.
Parece-me que a Igreja hoje no mundo

do trabalho, tão opressor e injusto, é des-
coúecida. Isso deve çestionar toda a Pas-
toral Operária.

Adriano Sandri - Belo Horizonte-MG

Vou partir, nesse depoimento, da mi-
nha experiência de Pastoral da Terra. De-
pois de 17 anos dedicado a ela, percebo
cada dia mais que ela, a Terra, é a nossa
grande mensagem evangelizadora: ela,
nossa mãe, anuncia a todos o desejo de
Deus para todo tipo de vida. E nós, como
diz Thomaz Berry, somos o sonho da
teÍra, o seu desejo de ter consciência. E
ela, viva e fonte de vida, nos dá sinai5 d9
que, como sua consciência, não realiza-
mos os desejos de Deus. Por causa disso,
provocarnos desasres sociais e arnbientais,
pondo em risco até mesmo as condições
gerais da vida.

Ao apoiarmos, como Pastoral, as lutas
populares pela terra, apostamos, com po-
vos indÍgenas e populações que vivem com
a teÍra, em outros c:minhos de construção
da vida, em caminhos alternativos de dis-
tribüção da terra, da produção, de traba-
lho agrícola e de distribúção dos produtos
cultivados. Se essas alternativas não fo-
rem, e rapidamente, vitorioms, aurnentará
a desgraça da morte para toda a humani-
dade.

Bem, com isso quero dizer que nós,
Pastoral da Terra, encontramos nossa men-
sagem evangelizadora: ouvir e apoiar os
gritos da Terra e dos filhos deserdados da
teÍra para que se apressem as transfor-
mações çe salvarão os filhos e a mãe.

E a Pastoral Operária, já encontrou srül
memagem evangelizadora para os anos
90? Não creio que seja, ainda, a defesa
genérica do direito de ser operário, nem
a reivindicação genérica de mais indús-
trias. Isso poderia continuar promovendo
o industrialismo, que foi o motor do "pro-
gresso" das últimas "quatro décadas de

EVANGELIZADORA TTOS ANOS 90?

PO: $U,M SUA MENSAGEM

desenvolvimento". Fm cada uma delas fo.
ram consumidas e transformadas pela in-
dústria mais energias naturais e biológicas
do que nos 1950 anos anteriores. Para que?

Para quem? Enriqueceram-se as megacor-
poraçóes multinacionais. Estão em con-
di@s de consumir desses bens pouco mais

de l07o da humanidade. Os demais sobre-
vivem. A ruioú esú "fora" do mercado,
"sobra". Com isso, as cidas, especial-
mente as dos paÍses da periferia do grande
mercado, são formadas por maiorias "de-
socupadas". E semperspectivas, se forem
seguidas as regras de mercado impostas
pelo FMI.

Então, qual é a grande questão, o
grande desafio que Deus apresentr à Pas-
toral Operária nos anos 90? Qual a sua
mersaSem evangelizadora?

Eu acho que cabe a vocês anunciarem
a todos nós. Mas eu creio que, do mesrno
modo que para nós, as pesquisas e os mo-
vimentos ecológicos apresentam desafios
novos que exigem respostas novas: como
salvar a vida nas cidades pobres dos pa-
Íses pobres em colaboração com a Terra,
a mãe da vida? Que alternativa industrial
deveremos aceitrr e propor para que a vida
possa continuar se desenvolvendo? Ê pos-
sível a renovação urbana sem proftmdas
transforrnações no campo? Como constmir
um poder polÍtico internacional - jun-
tando os que participam na produção e nos
serviços para o mercado e os "sobrantes"

- capaz de disciplinar e controlar o po--

der econômico já internacionalizado?
Estas questões e desafios exigem tam-

bém uma nova reflexão teológica e novas
dimensões de espiritualidade. Cabe-nos a
missão de ser uma pastoral de fronteira,
questionando as mesmices da pastoral tra-
dicional e da renovada. Estamos sendo
isso? Que deveríamos fazer? Como
renovar-nos para reforçar a renovação ra-
dical da face da Terra?

Ivo Poletto - CPT Nacional



DEgÃtE
Há alguns anos, a Pastoral Operária

vem passando por transformações impor-
tantei. O esforço de retomar o caráter mi-
litante de seus membros no movimento
social, a estruturação dos grupos de base,
a revisão da metodologia gerada nos pri-
meiros tempos da PO para atualizá-la aos
desafios novos colocados por nosso enga-
jamento, são marcos extÍemaÍnente posi-
tivos e devem ser aproftrndados.

Hoje, a conjuntura política, social e
econômia da virada do século que se apro'
xima coloca novos e urgentes subsídios
para nossa reflexão pastoral. O avanço do
óonservadorismo eclesial na América La-
tina e no Brasil limita espaços, mas ainda
mantém abernra para a caminhada de li-
bertação de que a PO comunga e participa.
Assim, estamos colocados diante de te-
máücas altemente relevantes para o futuro
e o presente da organização dos trabalha-
dores e do serviço eclesial que a PO re-
presenta.

O avanço do neoliberalismo como pro-
jeto hegemônico do capital transnacional,
que redesenha o mundo em seus aspectos
econômico, geopolítico, social, ideológico
e militar, reserva aos trabalhadores, espe-
cialmente a nós do 3s Mundo, a barbárie
em teÍmos de condições de via e de tÍa-
balho. O crescimento da miséria crônica
de nossos povos, com polÍticas econÔmi-
cas recessivas que dilapidam nosso em-
Dreso e nosso salário e criam runa massa
ãe ãxcluÍdos da própria exploração capi-
tÚsta formal, faz com que retomemos lu-
tas nem tanto pela vida, mas pela própria
sobrevivência de milhões. As mudanças
no perfil da força{e-trabalho, com a di-
minuição do peso numérico da classe ope-
rária no conjunto dos trabalhadores, o
avanço da terceirizaÇão e da introdução
de novas formas de produção e gestão da
força de trabalho, o desmantelamento dos
direitos sociais s das políticas do Estado
e os ataques violentos aos movimentos sin-
dicais são desafios colocados para o mo-
vimento sindical e para todos os setores
compromeüdos com a libertação dos tra-
balhadores.

Pensaruma classe trabalhadora no Bra-
sil pressu@ pensá-la em três de su§ pon-
tas-mais evidéntes: aqueles que continuam
trabalhando nas estrunrras tradicionais de
produção e distribúção dos bens: aquela
parcela mais quallfi cáda profissionalmente
gerada pelo avanço tecnológico (para a
qual quase nada temos elaborado) e aque-
les milhões de trabalhadores que vão pro-
curando sobreviver no mercado informal
(deserdados sociaknente e não só pelas
classes dominantes mas pela própria es-

çerda).- 
Só pensamos a Pastoral.Operária se

pensarmos os anseios, necessidades e pro-
jetos dos trabalhadores, a serviço de cuja
organização a PO encontra sua missão e

ruzão de ser. Llm debate diffcil, novo, de-
safiador pelas proporções, nos aguarda
nestes próximos anos.

Lourdes dos Santos Andrade.
Exdirigente da PO Nacional - lssessora

Depoimentos
"O Boletim da Pastoral Operária Nacional tem

sido durante todos estes anos um veículo de lnÍor-
mação e formação para o coniunto dos militantes
e membros da PO em todo Brasil.

O Boletim iá tem seu público garantido dentro
e Íora da PO. Hoie, mais do que nunca, é preciso
repensar a sua continuidade. Por ser um boletim
mênsal deveria se pensar em enriquecer com mais
conteúdo. Deixar de ser boletim e se tornar um ior'
nalzinho, com mais páginas e conteúdo.

O Boletim NacionalÍaz parte da História da PO,
e se torna difícil uma entidade ou Pastoral em
âmbito nacionat sem um veículo de comunicação
com as suas bases e com outros §egmentog da so-
ciedade.

É, principalmente, através da comuniclÇão e9'
crita que se express o pensamento filosófico de
qualquer pessoa ou entidade.

Parabéns Boletim Nacional, por todos esse§
ano§ de História"! 

lsaías santana da Rocha
PO de Vitória-ES - Coord. Nac. da PO

"Há alguns anos atrás a Pastoral Operária das regiões,

reclamava por subsídios que permitissem a todos, informa-

ções uniformes de problemas nacionars, e da classe traba-

lhadora. Era necessário que as análises conjuntuÍais
extrapolassem as fronteiras do eixo Rio-São Paulo e che-

gassem aos mais longÍcuos rincões da PO brasileira.
Reclamava-se também por subsÍdios pastorais, orientações
práticas diante de problemas concretos. Deveria ser um INS-
tRUrAnNfO que socializasse o conhecimento das linhas

de ação da PO, decididas em Assembléias e Encontros Na-

cionais.
Aos poucos, o Boletim Nacional, através dos seus 1200

exemplares, foi COLABORANDO para construir a unidade

da Pastoral Operária no Brasil, partilhando todo o produto

do trabalho, das lutas e das reflexões dos milhares de mi-
litantes que, como formigas operárias, atuam por esse Bra-

sil afora.
Parabéns à toda Equipe Nacional pelo 100e Boletim Na-

cional".
Waldemar Rossi -. Administrador Regional

da Prefeitura de São Paulo.
Ex-liberado Nacional da Past. Operária.

João Pessoa, novembro de L992
Prezados amigos do Boletim Nacional,
Estamos para compietar a 100a edição! Por meio desta

quero parabeniá-los pelo excelente trabalho nas publicações
do Boletim. Este é um preciosíssimo subsÍdro para os gru-
pos de bases, e agentes. Sou um leitor fiel e assÍduo; e meu
desejo é que esse Boletim mantenha nesse nÍvel e, ou para

melhor rns informações e reflexões que tem feito para a

transformaÇão da nossa sociedade.

Que Deus nos manteúa firme e forte nesta caminhada
de libertação. Um d6iaço fraremo,

\1. '@ )::t
BíJ:iilr-

Domingos Chagas, sj
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Há alguns anos, a Pastoral Operária

vem passando por transformações impor-
tantes. O esforço de retomar o caráter mi-
liunte de seus membros no movimento
social, a estrutuÍação dos grupos de base,
a revisão da metodologia gerada nos pri-
meiros tempos da PO para atualizá-la aos
desafios novos colocados por nosso enga-
jamento, são marcos extremamente posi-
tivos e devem ser aprofrrndados.

Hoje, a conjuntura política, social e
econômia da virada do séctrlo que se apro-
xima ç616çx novos e uÍgentes subsÍdios
para nossa reflexão pastoral. O avanço do
conservadorismo eclesial na América La-
tina e no Brasil limita espaÇos, mas ainda
mantém abertura para a caminhada de li-
bertação de que a PO comunga e participa.
Assim, estamos colocados diante de te-
máticas altamente relevantes para o futuro
e o presente da organização dos uabalha-
dores e do serviço eclesial que a PO re-
presenta.

O avanço do neoliberalismo como pro-
jeto hegemônico do capital transnacional,
que redesenha o mundo em seus aspectos
econômico, geopolítico, social, ideológico
e militar, reserva aos trabalhadores, espe-
cialmente a nós do 3e Mundo, a barbárie
em teÍmos de condições de via e de tra-
balho. O crescimento da miséria crônica
de nossos povos, com políticas econômi-
cas recessivas que dilapidam nosso em-
prego e nosso salário e criam una massa
de excluídos da própria exploração capi-
talista formal, faz com que retomemos lu-
tÍui nem tanto pela vida, mas pela própria
sobrevivência de milhões. As mudanças
no perfil da forçade-trabalho, com a di-
minuição do peso numérico da classe ope-
rária no conjunto dos trabalhadores, o
avanço da terceirização e da introdução
de novas formas de produção e gestão da
força de trabalho, o desmantelamento dos
direitos sociais e das polÍticas do Estado
e os ataques violentos aos movimentos sin-
dicais são desafios colocados para o mo-
vimento sindical e para todos os setores
comprometidos com a libertação dos tra-
balhadores.

Pensaruma classe trabalhadora no Bra-
sil pressu@ penM-la em três de suas pon-
tas mais evidentes: aqueles que continuam
trabalhando nas estruturas tradicionais de
produção e distribúção dos bens; aquela
parcela mais qualificada profissionaknente
gerada pelo avanço tecnológico (para a
qual quase nada temos elaborado) e aque-
les milhões de trabalhadores que vão pro-
curando sobreviver no mercado informal
(deserdados sociaknente e não só pelas
classes dgminanlss mas pela própria es-
querda).

Só pensamos a Pastoral.Operfuia se
pensarmos os anseios, necessidades e pro.
jetos dos trabalhadores, a serviço de cuja
organização a PO encontra sua missão e
razÁo deser. tlm debate diffcil, novo, de-
safiador pelas proporções, nos aguarda
nestes próximos anos.

Lourdes dos Santos Andrade.
Exdirigente da PO Nacional - Assessora

do sindicato dos Metatúrg,.3: â"ffi?i
Das

sido durante todos estês anos um veículo de lnÍor-
mação e formação para o coniunto dos militantes
e membros da PO em todo Brasil.

O Boletim já tem seu público garantido dentro
e Íora da PO. Hoje, mais do que nunca, é preciso
repen§ar a sua continuidade. Por ser um boletim
mensal deveria se pensar em enriquecer com mais
conteúdo. Deixar de ser boletim e se tornar um ior-
nalzinho, com mais páginas e conteúdo.

O Boletim Nacional Íaz parte da História da PO,
e se torna difícil uma entidade ou Pastoral em
âmbito nacional sem um veículo de comunicação
com as suas bases e com outros segmento§ da so-
ciedade.

É, principalmente, através da comunicação e§-
crita que se expressa o pensamento filosófico de
qualquer pessoa ou entidade.

Parabéns Boletim Nacional, por todos esses
anos de História"! 

lsaías santana da Rocha
PO de Vitória-ES - Coord. Nac. da PO

"Há algurs anos atrás a Pastoral Operária r{as regiões,
reclamava por subsídios que permitissem a todos, informa-

ções uniformes de problemas nacionais, e da classe traba-
lhadora. Era necessário que as análises conjunturais
extrapolassem as fronteiras do eixo Rio-São Paulo e che-
gassem aos mais longÍcuos rincões da PO brasileira.
Reclamava-se também por subsídios pastorais, orientações
práticas diante de problemas concretos. Deveria ser um INS-
TRUMENTO que socializasse o coúecimento das linhas
de ação da PO, decididas em Assembléias e Encontros Na-
cionais.

Aos poucos, o Boletim Nacional, através dos seus 1200

exemplares, foi COLABORANDO para construir a unidade
da Pastoral Operária no Brasil, partilhando todo o produto
do úabalho, das lutas e das reflexões dos milhares de mi-
litantes que, como formigas operárias, atuam por esse Bra-
sil afora.

Parabéns à toda Equipe Nacional pelo 100p Boletim Na-
cional".

Waldemar Rossi - Administrador Regional
da Prefeitura de São Paulo.

Ex-liberado Nacional da Past. Operária.

João Pessoa, novembro de L992
Prezados amigos do Boletim Nacional,
Estamos para completar a 100a edição! Por meio desta

quero parabeniá-los pelo excelente trabalho nas publicaçÕes
do Boletim. Este é um preciosíssimo subsÍdio para os gru-
pos de bases, e agentes. Sou um leitor fiel e assíduo; e meu
desejo é que esse Boletim mantenha nesse nÍvel e, ou para
melhor nas informações e reflexões que tem feito para a
transformação da nossa sociedade.

Que Deus nos mantenha firme e forte nesta camiúada
de libertação Um dbiaço fraterno,

Domingos Chagas, sj\1. 4 ):i
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€NTR€VISTR
Este mês p BN entrevistou fosé Sérgio Gabrielli, Profi de Economia

ila UF&A (Universidade Federal ila Bolria). Na conversa com a nossa equipe,
Gabielli fala sobre os movimentos socitiis no Brasil, o plesbicito, a revisão
constitucional e as possibilidade de construção de um país centrado em no-
vas relações sociais. Vale a pena confeir!

BN - Nove anos já se passaram
desde a chamada "abertura demo-
crática". A CUT está prestes a com-
pletar 10 anos de existência. Neste
período, que mudanças você tem
percebido ao nível dos movimentos
sociais no Brasil?

GABRIELLI - Uma mudança
importante é que hoje não lutamos
mais, apenas, para fechar um bu-
raco na rua ou para evitar a queda
de uma casa numa encosta. Luta-
mos por melhores condições de
vida, lazer, escolas para os nossos
filhos, para acabar com a discri-
minação racial, etc. DiversiÍicamos
muito as reivindicações porque a
sociedade possibilitou que se Íi-
zesse isto.

Com a abertura democrática,
o Íortalecimento da ideologia neo-
-liberal e as mudanças na conjun-
tura internacional vêm uma série
de problemas para o país, e os mo-
vimentos sociais acabaram per-
dendo ao não se posicionar de
imediato frente aos desaÍios que
se apresentam neste momento: a
recessão, a organização por local
de trabalho, etc. lsso provocou
uma certa desorientação do movi-
mento o contribuiu para Íragilizá-lo.

BN - E o Movimento Sindical?
Como se encontra?

GABRIELLI - Vive um mo-
mento dramático e de isolamento
porque com o desemprego, a re-
cessão, a luta especíÍica de cada
categoria isolada possibilita maio-
res riscos. As mudanÇas tecnoló-
gias e do processo de produção
tendem a enfraquecer o sindicato
setorial. Aquele sindicato que
pensa exclusivamente na catego-
ria e no salário.

Esta nova conjuntura exige que
o movimento fortaleça as centrais

sindicais, a organização horizontal
dos trabalhadores, as lutas gerais.
lsso não é fácil! Pela tradição cor-
porativa do nosso movimento sin-
dical, pelas dificuldades impostas
pela conjuntura de recessão e,
também, por causa da tradição cul-
tural isolacionista que temos. Rom-
pemos um pouco com isto ao
construir a CUT, mas esta ainda
é muito pequena em termos de or-
ganização por local de trabalho.

Tudo isso faz com que nesta
conjuntura o movimento sindical
aparente uma condição de fra-
queza. Vejo como uma necessi-
dade a reciclagem de orientação
das bandeiras de luta do movi-
mento sindical. Se esta reciclagem
não Íor Íeita, acredito que a socie-
dade vai buscar novas formas de
se organizar.

BN - Qual a importância do Ple-
biscito e da Revisão Constitucional
que vão acontecer em 1993?

GABRIELLI - O Plebiscito é
um momento muito importante na
redefinição política do país. Não te-
nho ainda uma posição deÍiniiva
a Íavor do Parlamentarismo ou do
Presidencialismo porque vejo
nesta discussão sobrs o sistema
de governo uma necessidade de
reÍormas Íundamentais: na legis-
lação eleitoral, nos partidos e me-
ios de comunicação social. Sem
mudanças nestas áreas, o Parla-
mentarismo pode significar uma
farsa, no sentido de fortalecer os
grupos oligárquicos e os segmen-
tos mais atrasados da sociedade
brasileira. Enquanto que o Presi-
dencialismo, por outro lado, não
favorece a organização partidária
e a explicitação das diferenças ide-
ológicas que existem na socie-
dade.

A Constituição de 1988 trouxr
uma série de benefícios para a so
ciedade. Só que, muitos deste(
precisam ser regulamentador
ainda. Acredito que as classes do
minantes vão tentar aproveitar e

reforma constitucional para tirar al
gumas das conquistas dos traba
lhadores. Tudo vai depender de
mobilizaçio popular.

BN - E possível construir cen.
trado em novas relações sociais e sen
as desigualdades sócio-econômicar
atuais?

GABRIELLI - No Brasil, vive.
mos um conflito entre uma socie
dade onde a renda i
extremamente concentrada, onde
se tem uma produção de Primeirc
Mundo e uma realidade social de
Oitavo Mundo, e outra sociedae
que queremos construir, com mais
distribuição de renda;com mais in.
tegração social, onde não haja
tanta disparidade; com uma polí.
tica de expansão do serviço pú.
blico de atendimento a população
com igualdade de oportunidade
liberdade, democracia, possibili.
dade de organização da socie.
dade.

Na última eleição presidencia
o conÍronto entre estes dois mo.
delos esteve presente e o país op.
tou por um governo concentradot
de renda, como o Collor. Acreditc
que em 1994 vamos ter um novc
confronto dessas duas alternativas
Por isso devemos pensar num pro.
grama alternativo que dê priori.
dade a distribuição de renda. para
tanto, não basta ter um grupo de
pessoas bem intencionadas para
executar o projeto, precisa-se da
intervenção da sociedade civil or.
ganizada, da maioria da popula.
ção.
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Fqlg mês p BN entrevistou losé Sérgio Gabrielli, Profe de Economia
ilaUFBA (Universidade Federal ila Bahi$. Na conversa com anossa equipe,
Gahrteili fala sobre os movimentos sociais no Brasil, o plesbicito, a revisão
constitucional e as possibilidade de construçõo de um país centrado em no-
vas relações sociais. Vale a pena conferir!

BN - Nove anos já se passaram
desde a chamada "abertura demo-
crática". A CUT está prestes a com-
pletar 10 anos de existência. Neste
período, que mudanças você tem
percebido ao nível dos movimentos
sociais no Brasil?

GABRIELLI - Uma mudança
importante é que hoje não lutamos
mais, apenas, para fechar um bu-
raco na rua ou para evitar a queda
de uma casa numa encosta. Luta-
mos por melhores condições de
vida, lazer, escolas para os nossos
Íilhos, para acabar com a discri-
minação racial, etc. Diversificamos
muito as reivindicaÇões porque a
sociedade possibilitou que se fi-
zesse isto.

Com a abertura democrática,
o Íortalecimento da ideologia neo-
-liberal e as mudanças na conjun-
tura internacional vêm uma série
de problemas para o país, e os mo-
vimentos sociais acabaram per-
dendo ao não se posicionar de
imediato frente aos desafios que
se apresentam neste momento: a
recessão, a organização por local
de trabalho, etc. lsso provocou
uma certa desorientação do movi-
mento e contribuiu para Íragilizá-lo.

BN - E o Movimento Sindical?
Como se encontra?

GABRIELLI - Vive um mo.
monto dramático e de isolamento
porque com o desemprego, a re-
cessão, a luta específica de cada
categoria isolada possibilita maio-
res riscos. As mudanças tecnoló-
gias e do processo de produção
tendem a enfraquecer o sindicato
setorial. Aquele sindicato que
pensa exclusivamente na catego-
ria e no salário.

Esta nova conjuntura exige que
o movimento fortaleça as centrais

sindicais, a organização horizontal
dos trabalhadores, as lutas gerais.
lsso não é fácil! Pela tradição cor-
porativa do nosso movimento sin-
dical, pelas dificuldades impostas
pela conjuntura de recessão e,
também, por causa da tradição cul-
tural isolacionista que temos. Rom-
pemos um pouco com isto ao
construir a CUT, mas esta ainda
é muito pequena em termos de or-
ganização por local de trabalho.

Tudo isso faz com que nesta
conjuntura o movimento sindical
aparente uma condição de fra-
queza. Vejo como uma necessi-
dade a reciclagem de orientação
das bandeiras de luta do movi-
mento sindical. Se esta reciclagem
não for feita, acredito que a socie-
dade vai buscar novas formas de
se organizar.

BN - Qual a importância do Ple-
biscito e da Revisão Constitucional
que vão acontecer em 1993?

GABRIELLI - O Plebiscito é
um momento muito importante na
redefiniÇão política do país. Não te-
nho ainda uma posição deÍiniiva
a Íavor do Parlamentarismo ou do
Presidencialismo porque vejo
nesta discussão sobre o sistema
de governo uma necessidade de
reformas Íundamentais: na legis-
lação eleitoral, nos partidos e me-
ios de comunicação social. Sem
mudanças nestas áreas, o Parla-
mêntarismo pode significar uma
farsa, no sentido de fortalecer os
grupos oligárquicos e os segmen-
tos mais atrasados da sociedade
brasileira. Enquanto que o Presi-
dencialismo, por outro lado, não
favorece a organização partidária
e a explicitação das diferenÇas ide-
ológicas que existem na socie-
dade.

A Constituição de 1988 trouxr
uma série de benefícios para a so
ciedade. Só que, muitos dester
precisam ser regulamentador
ainda. Acredito que as classes do
minantes vão tentar aproveitar i
reÍorma constitucional para tirar al
gumas das conquistas dos traba
lhadores. Tudo vai depender dt
mobilizaç4o popular.

BN - E possÍvel construir cen
trado em novâs relações sociais e sen
as desigualdades socio-econômica
atuais?

GABRIELLI - No Brasil, vive
mos um conÍlito entre uma socie
dade onde a renda (
extremamente concentrada, ondt
se tem uma produção de Prirneirc
Mundo ê uma realidade social de
Oitavo Mundo, e outra sociedae
que qusremos construir, com mais
distribuição de renda;com mais in.
tegração social, onde não haje
tanta disparidade; com uma polí
tica de expansão do serviço pú.
blico de atendimento a população
com igualdade de oportunidade
liberdade, democracia, possibili.
dade de organização da socie.
dade.

Na última eleição presidencia
o conÍronto entre estes dois mo
delos esteve presente e o país op.
tou por um governo concentradol
de renda, como o Collor. Acredito
que em 1994 vamos ter um novo
confronto dessas duas alternativas,
Por isso devemos pensar num pro.
grama alternativo que dê priori.
dade a distribuição de renda. para
tanto, não basta br um grupo de
pessoas bem intencionadas para
executar o projeto, precisa-se da
intervenção da sociedade civil or-
ganizada, da maioria da popula.
Ção.
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seráo úteis para posterior avaliaçáo
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outras instâncias,

Diante disso, a Pastoral Operária
não poderia ficar alheia. Se há dez

anos atrás, ela teve papel significa-
tivo frente ao surgimento da CUT
e do PT, que modificaram o curso da

história da classe trabalhadora, hoje
ela deve também, frente a esses

novos desafios, se posicionar e em-

preender novas formas de atuação.

Neste mês de julho, estaremos

realizando um Seminário de capital

importância para o futuro da PO.

Trata-se de um Seminário onde se

empreenderá uma análise da reali-
dade atual, se detectará desafios e

perspectivas visando repensar um

novo dinamismo e ação da PO pro-
pondo pistas de ação frente à nova

realidade. Esse Seminário, é claro,

será um espaço livre e aberto de

discussões e reflexões. Náo tem
poder de decisáo. Apenas levantará

Convém, então, frente a esse

Seminário, termos em mente que a
PO não é um corpo de assessores

nem um laboratório experimental
onde se forjam modelos de ação e
militantes. Somos uma pastoral. Isto
é, ummodo de agirque tem porbase

a FÉ a SERMÇO do outro. No
nosso caso, a serviço da Classe Traba-
lhadora. É esta nossa diferenciação,
ou melhor, nossa identidade. Nosso
trabalho tem por fim último não a
pessoa isolada, náo apenas o cresci-

mento e aformação individuais, mas

o Homem e a MulheÍ que se en'
gajam nas organizações dos traba-
lhadores para daí de dentro destruir

. tudo que o oprime e construir o que

liberta. Isto significadizq que são o

Homem e a Mulher trabalhadores
engajados ou na possibilidade do

engajamento nossa maior pÍeocu-

pação.

Por isso, devemos estar atentos às

transformações que ocorremhoje no

mundo a fim de adaptar, no sentido

de responder com maior eficácia, as

exigências que o Homem e a Mulher
trabalhadores fazem. Entendemos
assim que a Pastoral se faz verdadei-
ramente alimento para ser degustado

por aqueles que são os menos
qlirnPntedns

A Pastoral Operária, sem sombras

de dúvidas, vem contribuindo com

suas reflexões, seus posicionamen-

tos e, principalmente, sua militância
para as organizaçóes dos (as) traba-

lhadores (as). Sáo quase vinte anos

de luta e trabalho incessantes.

Nesse espaço de temPo, aconte-

ceram transformaçóes profundas no

campo político, econômico, social e

religioso como a redemocratizaçáo
do país, as eleições diretas, os diver-
sos Planos Econômicos de tentativa

de controle inflacionário, o surgi-

mento de sindicatos combativos, as

diversas formas de lutas populares e,

no campo eclesial, o florescimento
do trabalho das igrejas com os pobres

apoiado pela Teclogia da Libertaçáo.

Ocorreram também transfor-
maçóes no mundo do trabalho com

as novas máquinas que são um
desafio no campo da organização

social, do trabalho e da vida
cbtidiana.

Por outro lado, constatamos a

grande degradação e aviltamento
tanto das condições de trabalho
como, e especialmente, do PróPrio
homem e mulher trabalhadores. Os

salários sáo muito baixo, o nível do

desemprego é alto, há r.lm enorme

contigente de pessoas excluídas do
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seráo úteis para posterior avaliação

A Pastoral Operária, sem sombras

de dúvidas, vem contribuindo com

suas reflexões, seus posicionamen-

tos e, principalmente, sua militância
para as organizações dos (as) traba-

thadores (as). São quase vinte anos

de luta e trabalho incessantes.

Nesse espaço de tempo, aconte-

ceram transformações profundas no

campo político, econômico, social e

religioso como a redemocratizaçáo
do país, as eleições diretas, os diver-
sos Planos Econômicos de tentativa

de controle inflacionário, o surgi-
mento de sindicatos combativos, as

diversas formas de lutas populares e,

no campo eclesial, o florescimento
do trabalho das igrejas com os pobres

apoiado pela Teclogia da Libertaçáo.

Ocorreram também transfor-
maçóes no mundo do trabalho com

as novas máquinas que são um
desafio no campo da organização
social, do trabalho e da vida
côtidiana.

Por outro lado, constatamos a

grande degradação e aviltamento
tanto das condições de trabalho
como, e especialmente, do PróPrio
homem e mulher trabalhadores. Os

salários sáo muito baixo, o nível do

desemprego é alto, há r.lm enorme

contigente de pessoas excluídas do

mercado de trabalho e da sociedade.
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Diante disso, a Pastoral Operária
náo poderia ficar alheia. Se há dez

anos atrás, ela teve papel significa-
tivo frente ao surgimento da CUT
e do PT, que modificaram o curso da

história da classe trabalhadora, hoje

ela deve também, frente a esses

novos desafios, se posicionar e em-

preender novas formas de atuação.

Neste mês de julho, estaremos

realizando um Seminário de capital
importância para o futuro da PO.

Trata-se de um Seminário onde se

empreenderá uma análise da reali-
dade atual, se detectará desafios e

perspectivas visando repensar um
novo dinamismo e ação da PO pro-

pondo pistas de açáo frente à nova

realidade. Esse Seminário, é claro,

será um espaço livre e aberto de

discussões e reflexóes" Não tem
poder de decisão. Apenas levantará

reflexões e questionamentos que

outras instâncias,

Convém, então, frente a esse

Seminário, termos em mente que a
PO não é um corpo de assessores

nem um laboratório experimental
onde se forjam modelos de açáo e
militantes. Somos uma pastoral. Isto
é, ummodo de agirque tem porbase

a FÉ a SERVIÇO do outro. No
nosso caso, a serviço da Classe Traba-
lhadora. É esta nossa diferenciação,
ou melhor, nossa identidade. Nosso

trabalho tem por fim último náo a
pessoa isolada, não apenas o cresci-
mento e aformaçáo individuais, mas

o Homem e a Mulher que se on-
gajam nas organizações dos traba-
thadores para daí de dentro destruir

tudo que o oprime e construir o que

liberta. Isto significadizer que são o

Homem e a Mulher trabalhadores
engajados ou na possibilidade do
engajamento nossa maior preocu-
pação.

Por isso, devemos estar atentos às

transformações que ocorrem hoje no

mundo a fim de adaptar, no sentido
de responder com maior eficácia, as

exigências que o Homem e a Mulher
trabalhadores fazem. Entendemos
assim que a Pastoral se faz verdadei-
ramente alimento para ser degustado
por aqueles que são os menos
alimentados.
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'O seja no Conselho Nacional
na própria Coordenação ou

m instâncias,

3onvém, então, frente a esse

inário, termos em mente que a
não é um corpo de assessores

um laboratório experimental
: se forjam modelos de açáo e
tantes. Somos uma pastoral. Isto
nmodo de agirque tem porbase

á a SERVIÇO do outro. No
io caso, a serviço da Classe Traba-
.ora. É esta nossa diferenciação,
nelhor, nossa identidade. Nosso
alho tem oor fim último náo a

A Pastoral Operária, sem sombras

de dúvidas, vem contribuindo com

suas reflexões, seus posicionamen-

tos e, principalmente, sua militância
para as organizações dos (as) traba-

thadores (as). São quase vinte anos

de luta e trabalho incessantes.

Nesse espaço de temPo, aconte-

ceram transformações profundas no

campo político, econômico, social e

religioso como a redemocratizaçáo
do país, as eleições diretas, os diver-
sos Planos Econômicos de tentativa

de controle inflacionário, o surgi-
mento de sindicatos combativos, as

diversas formas de lutas populares e,

no campo eclesial, o florescimento
do trabalho das igrejas com os pobres

apoiado pela Teclogia da Libertaçáo.

Ocorreram também transfor-
mações no mundo do trabalho com

as novas máquinas que são um
desafio no campo da organização
social, do trabalho e da vida
côtidiana.

Por outro lado, constatamos a

grande degradação e aviltamento
tanto das condições de trabalho
como, e especialmente, do PróPrio
homem e mulher trabalhadores. Os

salários sáo muito baixo, o nível do

desemprego é alto, há um enorme

contigente de pessoas excluídas do

mercado de trabalho e da sociedade.

Diante disso, a Pastoral Operária
não poderia ficar alheia. Se há dez

anos atrás, ela teve papel significa-
tivo frente ao surgimento da CUT
e do PT, que modificaram o curso da

história da classe trabalhadora, hoje

ela deve também, frente a esses

novos desafios, se posicionar e em-

preender novas formas de atuação.

Neste mês de julho, estaremos

realizando um Seminário de capital
importância para o futuro da PO.

Trata-se de um Seminário onde se

empreenderá uma análise da reali-
'dade atual, se detectará desafios e

perspectivas visando repensar um
novo dinamismo e ação da PO pro-

pondo pistas de ação frente à nova

realidade" Esse Serninárío, é claro,

será um espaço livre e aberto de

discussões e reflexões" Não tem
poder de decisão. Apenas levantará

reflexões e questionamentos que

serao

outras rn

Conr
Seminár
PO não
nem urr
onde se

militantt
é,umm{
aFÉ a

nossocal
lhadora.
ou melh,

trabalho
pessoa isolada, não apenas o cresci-
mento e aformaçáo individuais, mas

o Homem e a Mulher que se en-

gajam nas organizações dos traba-
lhadores para daí de dentro destruir
tudo que o oprime e construir o que

liberta.Isto significadizer que sáo o

Homem e a Mulher trabalhadores
engajados ou na possibilidade do
engajamento nossa maior preocu-
pação.

Por isso, devemos estar atentos às

transformações que ocorrem hoje no

mundo a fim de adaptar, no sentido
de responder com maior eficácia, as

exigências que o Homem e a Mulher
trabalhadores fazem. Entendemos
assim que a Pastoral se faz verdadei-
ramente alimento para ser degustado
por aqueles que sáo os menos
alimentados.
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UFAZ ESCURO,
MAS EU CANTO!'

Aos companheiros e companheiras da

PO Nacional, nossa saudação junina.

Com muita alegria manifestamos que

aqui estamos tentando acertar cadavez
mais na caminhada.

Em relação às manifestações do DIA
DO TRABALHADOR/A, apesar da

chuva tonencial que caiu sobre a
grande Porto Alegre, várias manifes-
taçóes foram realizadas. Os subsídios
vindos da Nacional contribuíram muito
para a tomada de consciência e ce-

lebrações deste dia. Valeram de fato!
Avaliamos que cada ano que passa a
contribuiçáo é melhor.

A PO da Arquidiocese celebrou na

TV, dia 03/05; nos auxiliamos das

sugestões que vocês nos enviaram e

criamos outras, conforme nossa reali-
dade. Desta junção elaboramos uma

celebração, que também foi realizada
em mais de 50 comunidades; quem sabe

poderá ajudar para o próximo ano.

Queremos salientar que, a partir desta

celebração, passamos a elaborar uma
celebraçáo mensal, na perspectiva dos

trabalhadores (as), para os Grupos de

Base e comunidades, enfatizando a rea-

lidade dos trabalhadores, os mártires e

a religiosidade popular.

Estamos agora, preparando a Festa de

São João, e o material tá ótimo.
Aguardamos a visita dos com-

panheiros para o final do mês; vai ser

bom!

Um grande abraço.
Comissão Pastoral Operária"

Arquidiocese de Porto Alegre

ranç4.

VT§ITA§
Dando sequencia ao processo de visi-

tas às POs Estaduais e diocesanas, as

membros da Coordenação Dito e Cnildc,
visitaram nos dias 27 a29lA6 i: região
do Vale do Aço ilt{Gi; os companh*lri:s
Haroldo e Isaias, visitaram nos dias 22,'

06 a A1,lA7 diversas cidades d* RS.

Essas visitas visa conhecer rnelhor o

tralralho desenvolvido nas várias regiÕ*s

do país, ç*n'lo tambÓm coltriactr,l n*t;r's

pessoas, *irstcrais, olganismrr-<. *:tii'
dades, agentes, bisp+s, e é tlarú t'3 f.rr"lÍ:i:'l
de base e niiitantes iia l'().

A§ ELHrÇ#ffiS VÊru sí

a ser um impcrtante instrurnento de

participação pr:pular. "

HXPEDIENTE
BOLETIM NACIOi.IAL DA

PASTORAL OPEBÁRN
Cons.de Redaçáo: Enock Araújo, Ha-
lr.tldo ür:rncs" Eeíriardo Lestieme, Gilberto
liia.s, Jaae fu{arangoni, Alberto Carlos
Dutra e F.<-rsa h{.Riileiro"
R.esponsável: Coordenação Nacional da
Fastoral üperári:l
.1,ssinat*ras:
.r..n::ai : t..rg 5.i,1{.t1,i. {if
.$:<xerlrr: ii§Xi 1(!

.iiedido de arei*stur:as pârai
5 E {"iit g'f .r\Â{*j,À-[} t: §ACf ON Â.L DA

ts,,x,iãi-];tq,4. I. {}F§&\RL4"
i,'.. Fres Keliieil,,'. i, 6-L - Sala 108
rll:i.l2ú ' {,íili LrÍllr:r ii* i-laxias - RJ

ROMARIÂ§ eieições Municipais. É isso aí com-
DO TRABALHADOR panheirada, precisamos assumir prá

valer o exercício de cidadania!
As Romarias sâo atividades de massa

queseiniciarannháalgunsanos" Éuma 23 §EMANA SOCIAL
experiência gue tem dado certo e vem BO TRABALHADOR
se multiplicando a cada ano que passa

aníveldosestados,seja urbanaourural. Será de 24 a 3A de agôsto/92, em
Divulgamos algumas Romarias que Fortaieza(CE).Sobotema:" AIGREJA
estão programadas: E OS MODOS DE PRCDUÇÃO NOS

Dre L2 »rlur,xo : 4s Romaria do Traba_ 500 ANOS DE EVANGELIZAÇÁO".

lhador, em Maringá (PR). O tema será A Semana Social já iniciou o seu

JUVENTUDE e TRABALHO s s processo de preparação através de con-

lema: JLjVENTUDE TRABÂLHA_ tâtos e formação do equipes de trabalho

DORA nas lv{ãos do Criador. Luta, com as CEB's das regiões metropoli-

resiste e liberta. Está sendo orsanizada tânas" A Semana social acontecerá nas

pelas CEB's junto com as íastorais CEB's rios riias 24 a 28 de agôsto,

Sociais, entre eias a PO. atravês de debaies, atos culturais... No

Dn ü2 DE ,acôsrc : 3a Romaria Diocc- qit'"Y9^*- haverá urna noite cultural e o

sana do Trabarhador.^;- ãr"""*" :la -30/t)8 
será dedicado.ao estudo do

Diocese de u*uuru*, iPR)" Tema: sol i- ::::.e 
suD-iem as com orversas asses-

dariedade no munoo das MieracÕes:

Lema : para on ds *iJ-.c ;!;' ;-, .,. -",t;?H J,X',[ ;::*:;::;T:Xl; i lXl;
encontrar? Estâ Romaria 

-está 
sendo iulho o ENCCNTRÁO Oe GRU.OS

organizada peias Fastorais soçiais,sol, pi; EAsE. riuandc, contará com a par-
a coordenação da Pi] e CP] tici;oação de 2üü trabalhadores, vindos
Dra 07 DE sETEMBRo: 53 Romaria cc 6ur'CEB,s, e a presença de D.Aloísio
Trabalhador, ern Aparecida (SP). O Lorscheider.
lema deste ano é: MÃE! OS TRABA- ^
LHADoREs CrroúrvrI cii,iÃ*,ir C0NFERENCIA
RESISTEM! Esta Romaria está sendo DE SAÚDE
organizada pelas POs dos estados do De 09 a 14 de agôstol92, acontecerá
RJ, SP, ES, MG e PR. Espera-se que em Brasília (DF-) a IX Conferência
na Romaria deste ano possa se repetir Nacionai de Saúde. Para participar
a experiência do ano passado (1991), desta Conferência pressupõe-se estar
quando reuniu cerca de 50,000 pes. participando dos foruns Municipais e

Estacluais, os chamados Conselhos de
Vamos todos, trabalhadores, partici- Saúde. Estes Conselhos, "com as

par com MARIA Ceste ato de fé e espe - atrii;uições garantidas em lei, pode vir

L1 cornpanheii,.ts;1a F* da lJifli:r5ri: {r.:



Porto Alegre, RS, junho de t992

UFAZ ESCURO,
MAS EU CANTO!''

Aos companheiros e companheiras da

PO Nacional, nossa saudaçáo junina"

Com muita alegria manifestamos que

aqui estamos tentando acertar cadavez
mais na caminhada.

Em relação às manifestações do DIA
DO TRABALHADOR/A, apesar da

chuva torrencial que caiu sobre a
grande Porto Alegre, várias manifes-
tações foram realizadas. Os subsídios
vindos da Nacional contribuíram muito
para a tomada de consciência e ce-

lebrações deste dia. Valeram de fato!
Avaliamos que cada ano que passa a
contribuição é melhor.

A PO da Arquidiocese celebrou na

TV, dia 03/05; nos auxiliamos das

sugestões que vocês nos enviaram e

criamos outras, conforme nossa reali-
dade. Desta junção elaboramos uma

celebração, que também foi realizada
em mais de 50 comunidades; quem sabe

poderá ajudar para o próximo ano.

Queremos salientar que, a partir desta

celebração, passamos a elaborar uma
celebração mensal, na perspectiva dos
trabalhadores (as), para os Grupos de

Base e comunidades, enfatizando a rea-
lidade dos trabalhadores, os mártires e

a religiosidade popular.

Estamos agora, preparando a Festa de

São João, e o material tá ótimo.
Aguardamos a visita dos com-

panheiros para o final do mês; vai ser
bom!

Um grande abraço.
Comissão Pastoral Operária.

Arquidiocese de Porto Alegre

ROMARIA§
DO TRAEALIIADOR

As Romarias são atividades de massa
que se iniciararn há alguns anos. É urna
experiência que tern dado corto e vem
se multiplicando a cada ano que passa

a nível dos estados, seja urbana ou rural.
Divulgamos algumas Romarias que

estão programadas:

Dr,l 12 npruuro : 4s Romaria do Traba-
lhador, em Maringá (PR). O tema será
JUVENTUDEeTRABALHO e o
lerna: JUVENTUDE TRAB.4LH,À-
DORA nas Mãos do Criador. Luta,
resiste e liberta. Está sendo organizada
pelas CEB's junto corn as Fastorais
Sociais, entre eias a PO.

Dra 02 oB açôsro : 3a Rornaria Dioce-
sana do Trabalhador, ern Cianorte,
Diocese de Urnuarama (PR)" Terna: Soli-
dariedade no mundo das Migraçóes;
Lema: Para onde vais? C que espera

encontrar? Esta Rornaria está sendo

organizada pelas Pastorais Sociais, sol:

a coordenação da flü e CPT.

Din 07 DE sETEMBRo: 53 Romaria dc

Trabalhador, ern Aparecida (SF). C

eleições Municipais. É isso ai com- I
I

panheirada, precisamos assumir prá 
i

valer o exercício de cidadania!

24 §EMANA SOCIAL
DO THABALHADOR

Será de 24 a 3A de agôsto/9l, em
Fortaleza (CE). Sob o tema: " AIGREIA
E OS MODOS DE PRODUÇÁO NOS
500 ANOS DE EVANGELIZAÇÁO".
A Semana Social já iniciou o seu
processo de preparação através de con-
tatos e formação de equipes de trabalho
com as CEB's das regiões metropoli-
tanas. A Semana social acontecerá nas
CEB's rÍos clias 24 a 28 de agôsto,
através de debates, atos culturais... No
clia 29i08 i:averá uma noite cultural e o
dia 30/G8 será dedicado ao estudo do
tema e sub-temas com diversas asses-
scnas.

Corno parte {iesta preparação, a Pas-
tcrrai Operária promoverâ no dia 12 de
julho o ENCONTRÁO Oe GRUPOS
IIE BASE" quando contará com a par-
ticipação de Züi-I tra!:alhadores, vindos
das CEB's, e a presença de D.Aioísio
Lorscheider

ftri*'ôfi ;§';,Xffi;?'.ãHf*; c o N F E R Ê rq e n
RESISTEM! Esta Romaria está sendo
organizada pelas POs dos estados do
RJ, SP, ES, MG e PR. Espera-se que

na Romaria deste ano possa se repetir
a experiência do ano passado (1991),
quando reuniu cerca de 50.000 pes-

soas.

Vamos todos, trabalhadores, partici-
par com MARiA deste ato de fé e espe-
ranç4.

VTSITAS
Dando sequencia ao processo de visi-

tas às POs Estaduais e diocesanas, cs

membros da Coordenaçáo Dito e Cnildc,
visitaram nos dias 21a29106 a região
do Vale do Aço (MG); os companheiros
Haroldo e Isaias, visitararn nos dias 22i'

06 a A1.lü7 diversas cidades do RS"

Essas visitas visa conhecer melhor o
trabalho desenvolvidc-r nas várias regiões

do país, çcrrno tam'nóm contact*r Rí]vn-c

pessoas, i;astorais, orgenismts, *i:ii-
dades, agentes, bis5rl.s. e é claro *rs gru-r:i.',s

de base e militantes da l'*.

AS ELEIÇ$HS VÉn* e*
11 compantreir*s da F0 da §ii:cel,* r.ie

Volta H.ecir:nein íÉj"r" ftrarr lenç:,.ilr
candidatos ê '..ereariúres as prr'xinlas

DE SAUDE
De 09 a 14 de agôstol91, acontecerá

em Brasíiia (DF) a IX Conferência
Nacionai de Saúde. Para participar
desta Conferência pressupõe-se estar
participando cios foruns Municipais e

Estaduais, os chamados Conselhos de
Saúde. Estes Conselhos, "com as

atribuições garantidas em lei, pode vir
â ser um importante instrurnento de
participação popular. "

EXPEDIENTE
BOLETIM NACIONAL DA

PASTOBAL OPERÁRIA
Cons,de R.edação: Enock Araújo, Ha-
r:ido üomes" Eernarclo tr.estienne, Gilberto
Iiia.s, .Iane fuíarangoni, Alberto Carlos
Dutra e Rosa M.Ribeiro.
Responsável: Coordenação Nacional da
Fastoral Operária
êssiuaturxs:
rLrrr:a i : i..r $ :{.{ii,}li, í!l
Exleritr: U§$ líl
-í]edido de assicaturas Fara:
s.ECR ETÁftj,{N{} NACIOICAL DA

['rr. -qã{-}EÁ í. {} EíiÁRLA
Â:.,. Pres. Keraed;.. I861 - Sala 108
;:,020 'i)(iÍ3.üuque de l-l31i3s - p3
t,,1-. ,!',1 .) -"-.. i,i; a i;iX -i7:-5465

Çr;if; rn -{:':rtrisn,:aniusr tr,úda.
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A ECOLOGIA JÁ É
UIWA TEOLOGIA

Certamente a Rio 92 náo se apa-
gará táo facilmente da nossa lem-
brança. Afinal, por alguns dias fomos
a capital mundial. Centenas de re-
presentantes das mais diversas
nações estiveram entre nós para tratar
da Ecologia, ou a sobrevivência da
Terra.

É verdade que um olhar mais a-
tento percebia logo que havia dois
níveis e duas compreensões de Eeolo-
gia. Um era o nível oficial, outro o
das ONGS (Organizaçóes não
governamentais); uma era a com-
preensão dos que reduzem 0
problema ecológico à poluição em
suas diversas forma*s; outra á a

compreensão dos que vêem na
Ecologia um resumo de todos os
desafios da terra.

Oficialmente a Teologia não
esteve presente na ECO-92.
Entretanto, quanto mais atento, se

percebe que a Teologia nunca está
ausente, quando se tratam os
problemas humanos com seriedade.
A Teologia simplesmente se
pergunta pelas causas últimas de
tudo e pelos planos de Deus com
respeito a todas as coisas. Ora, nas
várias discussôes emergia sempre
de novo um acerteza: a desagregação
que atormenta o mundo de hoje, em
todos os níveis, não pode ser
atribuída a um capricho da natureza.
Esta é sábia. A desagregação
ecológica e humana remete para 0s
próprios seres humanos que não
sabem conviver como irmãos e irmãs
de tudo e de todos. Todos percebiam
ser urgente uma re-estruturação glo-
bal nas relações hurnanas com 0s
demais seres e entre si. f]ra, à iuz da
fé constatamos rnanifestações ticl
pecado. e um apelo à conversão: á
--: l-> - -:l:Zef nlSSa r-'r.qrrivênCia.

(Conselho Mundial de Igrejas) e o
CONIC (Conselho Nacional de
Igrejas Cristãs) pronoveram a Eco-
Baixada, um grande encontro com
comunidades da Baixada Flu-
minense, que se encerrou com uma
vigflia na Igreja de Santo Antonio
(Diocese de Duque de Caxias), onde
participaram cerca de 5 mil pessoas.
Além disso as organizações
populares e sindicais promoveram
uma grande ca minhada da
Candelária (Centro do Rio) até o
Aterro do Flamengo, onde estava
sendo realizado o Fórum Global, que
contou com a participação de cerca
de 25 mil pessoas. O lema da
caminhada era o ECO DO
OPRIMIDO, o povo cantou e sam-
bou com o samba-enredo do ECO
DO OPRIMIDO e puxou palavras
de ordem como esta: "Um, dois, três,/
quatro/cinco mil,/ é o eco do oprimi
do /por todo o Brasil". Muitas outras
atividades foram realizadas por
diversas entidades inclusive em
outros estados do Brasil.

Na verdade, todo este debate sobre
a questáo ecológica desafia o
movimento social a discutir um pro-
jeto de sociedade que levem em conta

também os outros seres vivos e não
apenas o ser humano. A preser-
vaçáo da vida, inclusive a vida
humana, assume um papel funda-
mental no mundo atual. O Eco do
Oprimido coloca a emergência da
;onstrução de uma nova ordem so-
cial e política onde os seres huma-
nos e a nafiireza possam ser res-
peitados naquilo que Deus lhes deu
de mais belo: A VIDA"

PRESERVAR A VIDA

Durante 1"5 dias do mes de junbo
do corrente ano, o Rio de Janeiro
sediou a Conferência da ONU sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento.
O leque de atividades promovidas
antes e durante a Conferência foi
muito grande. Além do encontro
oficial,as ONGS do mundo inteiro
se organizaram e garantirarn a pa-
lavra da sociedade civil organizada
neste rnomento significativo na
vida dCI planeta"

A Conferência Oficial sur-
preendeu, em alguns aspectos,
pcsitivamente. Com exceção dos
EUA os outros países do mundo
souberam negociar e ceder em várias
situações (como, por exemplo, no
tratado sobre a biodiversidade). É
certo que não se passou de
deliberações gerais sem se chegar a

proposição de metas mais concretas
com estabelecimento de prazos a

serem alcançados. Da Conferência
Oficial fica a imagem de um EUA,
cada vez rnais desgastado, um país
preocupado com a iua sltuação e
pouco interessado em discutir os pro
blemas globais (pelo menos foi
esta i* imagem que o arrogante Pre
sidente Busch deixou).

Por outro lado, o Fórum Global
crganizado pelas ONGS de diver-
sos países do mundo demonstrou o

quanto este debate assume função
estratégica na discussão de uma nova
ordem soeial mais justa e fraterna.
Hoje, não dá para se pensar numa
nova sceiedacle sem se discutir bem
a questã.o erológica, o ,signifie adc da

vida e a reiaq,l* :;er humano-
natureza" Apesar das difieuldades de

{)rganirâÇão e do caráter festivo que
r-r i-isr.rin i :.: . L'r E ílr{*:i Glob al çaraeteri-
i l ':p i,{ir ;rirrn arn*.la partieipaeão

. . l:,,, .i :; .,,r'r:_.'!ylf!;f Harnlrln Í7omto<



A ECOLOGIA JÁ E
UMA TEOLOGIA

Certamente a Rio 92 náa se apa-
gará táo facilmente da nossa lem-
brança. Afinal, por alguns dias fomos
a capital mundial. Centenas de re-
presentantes das mais diversas
nações estiveram entre nós para tratar
da Ecologia, ou a sobrevivêneia da
Terra.

É verdade que um olhar mais a-
tento percebia logo que havia dois
níveis e duas compreensôes de Ecolo-
gia. Um era o nível oficial, outro o
das ONGS (Organizaçóes não
governamentais); uma ora a com-
preensão dos que reduzem o
problema ecológico à poiuição em
suas diversas fCIrmâs: outra í a

compreensão dos que vêem na
Ecologia um resrmo de todos os
desafios da terra.

Oficialmente a Tec;icgia nãr:r

esteve presente na ECO'"92.
Entretanto, quanto mais atento, se

percebe que a Teologia nunca está
ausente, quando se tratam os
problemas humanos com seriedade"
A Teologia simplesmente se

pergunta pelas causas últimas de
tudo e pelos planos de Deus cont
respeito a todas as coisas. Ora, nas

várias discussões emergia sempre
de novo um acerteza: a desagregação
que atormenta o mundo de hoje, em
todos os níveis, não pode ser
atribuída a um capricho da natureza.
Esta ó sábia" A desagr*gaçáei
ecológica e humana remete pârâ 0s
próprios seres humanos que não
sabem convivercomo irmãos e irmãs
de tudo e de todos" "ft:elos percebiam
ser urgente uma re-estn-ltura"ção glo-
bal nas reiações hurcanas col:n os

dernais :eres e entre si. {,lra^ ir luz cia

fé ceinstatarnos nranifestacões ir:
pecado. e um apelo à conversár-r: é

preciso rcfa.z,er nossa r:r:n:,ivêR.ei;.

A verdadeira [:.rr:ing:a 1á é Lrrl1-r

Teologia"

PRESERVAR A VIDA

Durante 15 dias do mes de junbo
do corrente ano, o Rio de Janeiro
sediou a Conferência da ONU sobre
lv{eio Àmhiente e Desenvolvimento.
0 leque de atir",idades promovidas
antes e durante a Conferência foi
muitc grande. Além do encontrcr

o"ficial,as ONGS do mundo inteiro
se organizararil o garantiram a pa-
lavra da soeiedade eivil organizada
nestç rrrornento significativo na

vida dqt planeta.

A Conferênoia Oficial sur-
preendeu, em alguns aspectos,
pcsitiv*.rnente" {"]om exceçáo dos
ELi.& r.:,s outro,q países do mundo
soulreram negcciar e ceder em várias
situações {com+. por exemplo, no
tratado sobre a hiodiversidade). É
ç'ârtü que pã* se passou de
deliberações gerais sem se chegar a

proposição de metas mais concretas
com estabelecimento de prazos a

serem alcançados. Da Conferência
Oficial fica a imagem de um EUA,
cadavez mais desgastado, um país
preocupado com a iua srtuação e
pouco interessaclo em disoutir os pro

blemas globais (pelo menos foi
esta z. imagem que o arrogante Pre

siclente Buseh deixou)"

Por r:utro lado, o Fórum Global
crganizado pelas ONGS de diver,
sos países çJo mundo demonstrou o

quanto este debate assume função
estratégi ca na riiscussão de uma nova

*rdem strial nia.is jr:sta e fraterna.

tr{r:je, mão dá para se pensar numa
nova si.:ciorlartre sem se discutir bem

a /Eüesíi!{) e'.:':i4gica- t lignifieadc da
'rirji: e e iri:i,.rilr) :i*r hurnano-
uãlllís:ir.a. Â6:esar das clifieuldades de

oísâni:itÇãqr * rtr* earáter festivo que

i.l ;!,S':!i.i. r.t 1'rr ] * í:,ir* i l:t í-i i Oh al C araeteri -

z'.lL!..qe í]or 1.'1-na arnçrla partieipaçáo
1i:r 5,-rr:!irh{-it r:içil r:rtganizada.

{:iii;,:i:iirlrtf lr1e n iitdrr içsel, o ehÍI

(Conselho Mundial de lgrejas) e o
CONIC (Conselho Nacional de
Igrejas Cristãs) pronoveÍam a Eco-
Baixada, um grande encontro com
comunidades da Baixada Flu-
minense, que se encerrou com uma
vigília na Igreja de Santo Antonio
(Diocese de Duque de Caxias), onde
participaram cerca de 5 mil pessoas.

Além disso as organizações
populares e sindicais promoveram
urna grande ca minhada da
Candelária (Centro do Rio) até o
Aterro do Flamengo, onde estava
sendo realizado o Fórum Global, que
contou com a participação de cerca
de 25 mil pessoas. O lema da
caminhada eÍa o ECO DO
OPRIMIDO, o povo cantou e sam-
bou com o samba-enredo do ECO
DO OPRIMIDO e puxou palavras
de ordem como esta: "Um, dois, três,/
quatro/cinco mil,/ é o eco do oprimi
do / por todo o Brasil " . Muitas outras
atividades foram realizadas por
diversas entidades inclusive em
outros estados do Brasil.

Na verdade, todo este debate sobre
a questão ecológica desafia o
movimento social a discutirum pro-
jeto de sociedade que levem em conta

também os outros seres vivos e não
apenas o ser humano. A preser-
vação da vida, inclusive a vida
humana, assume um papel funda-
mental no mundo atual. O Eco do
0primido coloca a emergência da
;onstrução de uma nova ordem so-
cial e política onde os seres huma-
nos e a natureza possam ser res-
peitados naquilo que Deus lhes deu
de mais belo: A VIDA.

Haroldo Gomes
Ceiordenador Nac. da Past.Op erária



CONQUISTAR ruOSSÁ CIDADANIA

10 MANDAMENTaS Do ELEtroR

0r - cATo EscALDADo rEM MEDo nB Ácua rnra
Conheça o passado e a biografia do candidato e a trajetória do seu partido na defesa das

causas populares.

02-Dtzr,MIECOM QUEM ANDAS E TE DIREI QUEM ÉS

Descúra as alianças do partido e do candidato, a que classe socialpertence, que interesse

defende, com quem está articulado.

03 . TODA MENTIRA TEM PERNA CURTA
Confronte a imagem e o discurso do candidato com sua prática política passada e

presente.

04 . EM RIO QUE TEM PIRANHA JACARÉ NADA DE COSTAS
Exercite sua inteligência política votando em candidatos que defendam as causas

populares e que sejam coerentes com princípos e valores éticos e que tenham um projeto

político.

05 . QUEM SEMEIA VENTO COLHE TEMPESTADES
Analise os projetos do partido dos candidatos para o mandato que ele vai exercer e como

ele propõe algo novo. Suas propostas são transformadoras ou conservadoras?

06 . QUEM ENGORDA O PORCO É O OI-UO DO DONO
Veja e analise a campanha do candidato. Seus gastos. Quai seu slogan? Por que ele o

escolheu?

07 . UMAANDORINHA SOZINHA NÁO,FAZ VERÁO
Quem e quais serão os secretários e assessores do Prefeito? Qual o seu passado e suas

lutas em favor da real democracia?

08 . AQUELE QUE NÁO QUER QUANDO PODE, NÁO PODE QUANDO QUER
Como o candidato visa atender os anseios de participação do povo? Da sociedade civil?

Das várias instituições nacionais? Quaisforam,os canais de participaçáo popular no

passado político do candidato?

09. QUANDO A ESMOI"A É UUTTA O SANTO DESCONFIA
As propostas do candidato são viáveis, concretas, populares ou somente promessas e

mentira eleitoral?

10 - PERTQUITO COME MILHO E PAPAGATO LEVA FAMA
Até que ponto essa eleiçâo será mais um passo no avanço da luta da classe traba,lhadora?

Como este processo eleitoral ajudará na maior organização dos negroS, mulheres, índios,

camponeses, operários, crianças, jovens em núcleos organizados nas bases, nas fábricas

e no campo?
Padre Fernando AltemeYer

Região Belém

As eleições que se realizarão no próximo
dia 3 de outubro apresentam uma importância
muito grande para o desenvolvimento das
lutas da classe trabalhadora brasileira.
Estaremos elegendo nesse dia prefeitos e

vereadores, ou seja, estaremos escolhendo
aqueles que exercerão, em nosso flome e a
nosso favor, o poder a nível municipal,
espaço onde se dá a nossa vida cotidiana.
Por essa razão, essas eleições merecem uma
reflexáo cuidadosa, aqui proposta aos com-
panheiros.

A cidade é hoje, um espaço marcado por
fortes lutas da classe trabalhadora brasi-
leira na defesa do seu direito à moradia, à

saúde, à educação, ao trabalho, ao lazer, à

segurança, ao emprego, à alimentação, etc.
As cidades brasileiras, entretanto, são

também o triste retrato daquilo que a classe

dominante produziu em nosso País: a miséria
se espalha, a forne se amplia. Todo esse

quadro tem (ertre outras expressões) o rosto
amargo e sofrido das crianças e dos
adolescentes abandonâdos. Mudar esse

quadro depende unicamente de nós, de nossa

organização e das propostas que formos
capazes de levar aos demais c,ompanheiros.

Os trabalhadores, que constroem a riqueza,
lutam para que a cidade seja, acima de tudo,
o espaço da liberdade e da felicidade, a casa

onde seres humanos livres e felizes morem,
e não o lugar onde o capital promova
diariamente a exploração brutal através do
trabalho sem fim e da falta de condições
decentes de vida. As eleições devem
combinar-se, assim, sempre com a luta mais
ampla dos trabalhadores, no campo e na

cidade, nos sindicatos, nas associações de

moradores, nos conselhos comunitários, etc.

Organizar, resistir, avançar em todos os

espaços: eis nossas bandeiras de luta.
conguistar c direito àvidae àfelicidade, que

vai do salário digno às condiçóes adequadas

de vida: esta é a nossa luta diária e sem fim
até que conquistemos uma sociedade justa,
'fraterna e solidária.

Não desperdicemos nosso voto anulando-

o ou deixando de votar. Anular o voto,
deixar de votar interessa unicamente àqueles

que têm o poder e a riqueza. É preciso eleger
prefeitos e vereadores comprome- tidos de

fato, com nossas exigências, hoje e sempre.

Queremos trabalho, terra, páo em

abundância. Queremos cidadania, democra-
cia, justiça social, solidariedade e felicidade,
hoje e sempre.

Incó Fcrnnràp< Í)iac - CF.llAC

ATEIçfu

A rc/RS iunto com rnois 16 entidodes elobororam o cnrti-
tno ,eLrtúíS tgg2, UMA C:DADE, uM tutí.JNlCíPtO NA @VSCIÉ"/V-

CIA E lA lnTO ú PC/VOI'. Os interessados em adquirir a car-
titho podem cofiunicor-se con o n Estoduol, pela fane:



CONQUISTAR ruOSSA CIDADANIA

10 MANDAMENTaS Do ELEtroR

0r - cATo EscALDADo rEM MEDo oB Ácua rnra
Conheça o passado e a biografia do candidato e a trajetória do seu partido na defesa das

causas populares.

O}.DIZ,E.I/IECOM QUEM ANDAS E TE DIREI QUEM ÉS
Descubra as alianças do partido e do candidato, a que classe social pertence, que interesse

defende, com quem está articulado.

03 . TODA MENTIRA TEM PERNA CURTA
Confronte a imagem e o discurso do candidato com sua prática política passada e
presente.

04 . EM RIO QUE TEM PIRANIIA JACARE NADA DE COSTAS
Exercite sua inteligência política votando em candidatos que defendam as causas

populares e que sejam coerentes corn princípos e valores éticos e que tenham um projeto
político.

05 - QUEM SEMETAVENTO COLHETEMPESTADES
Analise os projetos do partido dos candidatos para o mandato que ele vai exercer e como

ele propõe algo novo. Suas propostas são transformadoras ou conservadoras?

06 . QUEM ENGORDA O PORCO É O Or-nO DO DONO
Veja e analise a campanha do candidato. Seus gastos. Qual seu slogan? Por que ele o

escolheu?

07 . UMAANDORINHA SOZINHA NÁO,FAZ VERÁO
Quem e quais serão os secretários e assessores do Prefeito? Qual o seu passado e suas

lutas em favor da real democracia?

08 - AQUELE QUE NÁO QUER QUANDO PODE, NÁO pOOB QUANDO QUER
Como o candidato visa atender os anseios de participação do povo? Da sociedade civil?
Das várias instituições nacionais? Quais foram,os canais de participação popular no
passado político do candidato?

09. QUANDO A BSMOI"A É UUTTA O SANTO DESCONFIA
As propostas do candidato são viáveis, concretas, populares ou somente promessas e

mentira eleitoral?

10. PERIQUITO COME MILHO E PAPAGAIO LEVA FAMA
Até que ponto essa eleiçáo será mais um passo no avanço da luta da classe traba;hadora?
Como este processo eleitoral ajudará na maior organização dos negroç, mulheres, índios,

camponeses, operários, crianças, jovens em núcleos organizados nas bases, nas fábricas

e no campo?
Padre Fernando Altemeyer

Região Belém

ATEiç&_

A rclRS iunto com rnois 16 entidodes elobororom o C-arti-
lho ilELEt@ES 1992, UMA C|DADE, uM tiuNtcÍPto NA @VSCiÉN-
CtA E lCI lnTO ffi NVOtt. Os interessados em odquirir o clr-
titho podem cofiunicor-se com o rc Estuduol, pelo fone:
(0s12) 2s.B4B3

As eleiçóes que se realizarão no próximo
dia 3 de outubro apresentam uma importância
muito grande para o desenvolvimento das
lutas da classe trabalhadora brasileira.
Estaremos elegendo nesse dia prefeitos e

vereadores, ou seja, estaremos escolhendo
aqueles que exercerão, em nosso nome e a
nosso favor, o poder a nível municipal,
espaço onde se dá a nossa vida cotidiana.
Por essa razáo, essas eleições merecem uma
reflexáo cuidadosa, aqui proposta aos com-
panheiros.

A cidade é hoje, um espaço marcado por
fortes lutas da classe trabalhadora brasi-
leira na defesa do seu direito à moradia, à

saúde, à educação, ao trabalho, ao lazer, à
segurança, ao emprego, à alimentação, etc.
As cidades brasileiras, entretanto, são
também o triste retrato daquilo que a classe
dominante produziu em nosso País: a miséria
se espalha, a fome se amplia. Todo esse
quadro tem (entre outras expressões) o rosto
amargo e sofrido das crianças e dos
adolescentes abandonâdos. Mudar esse
quadro depende unicamente de nós, de nossa
organização e das propostas que formos
capazes de levar aos demais companheiros.

Os trabalhadores, que constroem a riqueza,
lutam para que a cidade seja, acima de tudo,
o espaço da liberdade e da felicidade, a casa

onde seres humanos livres e felizes morem,
e não o lugar onde o capital promova
diariamente a exploração brutal através do
trabalho sem fim e da falta de condições
decentes de vida. As eleições devem
combinar-se, assim, sempre com a luta mais
ampia dos trabalhadores, no campo e na
cidade, nos sindicatos, nas associações de
moradores, nos conselhos comunitários, etc.
Organizar, resistir, avânçar em todos os
espaços: eis nossas bandeiras de luta.
conguistar c direito àvida e àfelicidade, que
vai do salário digno às condições adequadas
de vida: esta é a nossa luta diária e sem fim
até que conquistemos uma sociedade justa,
fraterna e solidária.

Não desperdicemos nosso voto anulando-
o ou deixando de votar. Anular o voto,
deixar de votar interessa unicamente àqueles
que têm o poder e a riqueza. Épreciso eleger
prefeitos e vereadores comprome- tidos de
fato, com nossas exigências, hoje e sempre.

Queremos trabalho, terra, pão em
abundância. Queremos cidadânia, democra-
cia, justiça social, solidariedade e felicidade,
hoje e sempre.

Jasé Fernandes Dias - CEDAC
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PncaNno as FrnnauENTAs
Nos anos cinquenta, 70Vo da população brasi-

leira vivia no campo e 30Vo nas cidades. O Brasil era
um país agrícola. Hoje, esta proporção se inverteu.

Neste período,as lutas sociais, através de asso-
ciações, ligas camponesas e sindicatos, colocavam a
propriedade da terra na ordem do dia. A luta pela terra
transformou-se na luta pela Reforma Agrária. Hoje,
com -r emergência de novas categorias e situações
sociais a questão agrfuia fica mais complexa.

No Brasil contemporâneo apenas 46 grandes
grupos econômicos, banqueiros e industriais, possuem
22 milhões de hectares de terra; existem 4 milhões de
famílias de camponeses sem terra, que trabalham nas
fazendas como parceiros, meeiros, arrendatários e

assalariados, ganhando menos de um salário mínimo
por mês; e, durante o governo Collor já foram
assassinados mais de 100 trabalhadores (as) rurais, e

nenhum mandante ou pistoleiro foi punido.
Esta situação coloca a questáo agrâria como

preocupação de toda a sociedade e não só dos traba-
lhadores (as) do campo. É com esta motivaçáo que
vamos refletir melhor sobre as lutas dos nossos irmãos
e companheiros trabalhadores (as) rurais.

No dia 29 de abril do corrente ano, policiais e

pistoleiros destruíram 11 casas no povoado de Santa
Severa do Bota Pau (Coroatá-MA). Três dias depois as

famílias voltaram, mas a polícia veio para prender e

maltratar lavradores (as). No dia 03 de junho deste ano,
os moradores do povoado de Santa Eulália, José Silva
e Raimundo (este com L7 anos) foram barbaramente
torturados pela polícia militar. Levados para a delega-
cia sofreram r.ova sessão de torturas. Ambos os

Como em São João das Neves, há perto de 100
,ordens judiciais para despejar lavradores do Mara-
nhão. O governador promete que vai fazer despejos,
mas quase toda a semana acontecem barbaridades
como as denunciadas acima.

Isso não acontece apenas no Maranhão. É um
absurdo o que vem acontecendo no Pará, Bahia, Mato
Grosso e Paraná. O governador do Paranâ está
ameaçado de intervenção federal por não rcalizar 22
despejos decretados pelos juízes. Ele diz que não sabe
onde colocar as 4 mil famílias que moram nessas áreas
e quer que o povo fique na Íoça plantando.

De muitas formas o povo da roça vem sendo
empurrado do campo. A cada L0 anos, 15 milhões de
pessoas saem daterra. Vão pra cidade a procura do
que não acham no campo: emprego, escola e serviço
de saúde. Quase sernpre o que encontram é favela,
fome e crianças na rua. Qual é o futuro deste povo?
A marginalidade?

O futuro das crianças e jovens do campo o da
cidade depende da reforma agrfuia. A vida de todo o
Brasil estaria muito mais garantida se a tera fosse
acessível a todos os que querem rr.ela trabalhar, pro-
duzir alimentos para si e para a cidade. Reforma
Agr6*ia é criar espaços de liberdade e vidapara o povo
do campo, garantir apoio à cultura e à agricultura
camponesa, fazermudanças radicais no paísparauma
democracia real.

Nos últirnos anos vem aumentando o trabalho
escravo, a violência Ro campo, o poder político dos
coronóis modernos. O governo promete grandes
safras produzidas pelas empresas agrícolas. Mas são só
promessas da TV. Aumenta a fome, a importação de
aiimentos.

Apesar de todo este sofrimento o povo resiste.
E são várias as formas de resistência:



Ppcaxpo .l,s FBnnqMENTAs

Nos anos cinquenta, 70% da população brasi-
leira vivia no campo e 30Vo nas cidades. O Brasil era
um país agrícola. Hoje, esta proporção se inverteu.

Neste período,as lutas sociais, através de asso-
ciações, ligas camponesas e sindicatos, colocavam a
propriedade da terra na ordem do dia. A luta pela terra
transformou-se na luta pela Reforma Agrária. Hoje,
com â lmergência de novas categorias e situações
sociais a questão agráriafica mais complexa.

No Brasil contemporâneo apenas 46 grandes
grupos econômicos, banqueiros e industriais, possuem
22 milhões de hectares de terra; existem 4 milhões de
famílias de camponeses sem terra, que trabalham nas
fazendas como parceiros, meeiros, arrendatários e

assalariados, ganhando menos de um salário mínimo
por mês; e, durante o governo Collor já foram
assassinados mais de 100 trabalhadores (as) rurais, e
nenhum mandante ou pistoleiro foi punido.

Esta situaçáo coloca a questão agrâria como
preocupação de toda a sociedade e não só dos traba-
lhadores (as) do campo. É com esta motivaçáo que
vamos refletir melhor sobre as lutas dos nossos irmãos
e companheiros trabalhadores (as) rurais.

INrcunoo o Tnanr,so
No dia 29 de abril do corrente ano, policiais e

pistoleiros destruíram 11 casas no povoado de Santa
Severa do Bota Pau (Coroatá-MA). Três dias depois as

famílias voltaram, mas a polícia veio para prender e

maltratar lavradores (as). No dia 03 de junho deste ano,
os moradores do povoado de Santa Eulália, José Silva
e Raimundo (este com L7 anos) foram barbaramente
torturados pela polícia militar. Levados paraadelega-
cia sofreram r.ova sessão de torturas. Ambos os
povoados ficam dentro da Gleba São João das §eves
que, há meses está cercada por pistoleiros.

Como em São João das Neves, há perto de 100
,ordens judiciais para despejar lavradores do Mara-
nhão. O governador promete que vai fazer despejos,
mas quase toda a semana acontecem barbaridades
como as denunciadas acima.

Isso não acontece apenas no Maranhão. É um
absurdo o que Í/em acontecendo no Pará, Bahia, Mato
Grosso e Paraná. O governador do Paraná está
ameaçado de intervenção federal por não rcal:a;ar 22
despejos decretados pelos juízes. Ete diz que náo sabe
onde colocar as 4 mil famílias que moram nessas áreas
e quer que o povo fique na roça plantando.

De muitas formas o povo da roça vem sendo
empurrado do campo. A cada 10 anos, 15 milhões de
pessoas saem da terra. Váo pra cidade a procura do
que não acham no campo: emprego, escola e serviço
de saúde, Quase sernpre o que encontram é favela,
fome e crianças na rua. Qual é o futuro deste povo?
A marginalidade?

C) futuro das crianças e jovens do campo e da
cidade depende da reforma agrária. A vida de todo o
Brasil estaria muito mais garantida se a terra fosse
acessível a todos os que querem nela trabalhar, pro-
duzir alimentos para si e para a cidade. Reforma
Agrária é criar espaços de liberdade e vidapara o povo
do campo, garantir apoio à cultura e à agricultura
camponesa, fazermudanças radicais no paísparauma
democracia real.

Nos últimos anos vem aumentando o trabalho
escravo, a violência no campo, o poder político dos
coronéis modernos. O governo promete grandes
safras produzidas peias empresas agrícolas. Mas são só
promessas da TV. Aumenta a fome, a importação de
alimentos.

Apesar de todo este sofrimento o povo resiste.
E são várias as formas de resistência:
- As romarias da terra tem tido um papel fundamental
de ajuntamento dos pobres da tera, alimentando suas



esperânças;
- A h.rta pela legitirnidade da posse" Sâo famílias que
vivem há décadas num deterrninado oedaço de terra
e que vêem as suâs propriedades ameaçadas pelo poder
dcs grandes proprietáric;s;

- As lutas peias terras dev*hitas usurpadas, pela
derrubada tlas rercas, dos atingidos por bamagens, etc.

Corm isso rnultiplicam-se as formas de organi-
zaçãa dos trabalhadores(asldo campo. Crescem as

lutas organizadas por sindicatos rurais, organizados na

CUT e na CONTAG, o l\{ovimento dos Som Terra e

Atingidos por Barragens e outrcs organismos, com
apoio das igrejas e da CPT.

Estes mc,virnent*s Íortalecem a luta pela Re-

forma Agrária. Faz perceber que a vida de todo o Brasii
estaria muito rnais garantida se a terra fosse acessível
a todos os que querem nela trabaihar, produzir alimen-
tos para a família e para o conjunto da sociedade.
Reforma Agrária é criar espaços de liberdade e vida
para o povo do caÍapo, garantir apoio à cultura e a
agricultura camponôsa, fazer mudanças no país para se

chegar a uma democracia real.

Apesar de todas as dificuldades, crescem as

experiências de lavradores pequenos que plantam
sem agrotóxicos, formam associações para comercial-
izar seus produtos, à§.rezes diretamente para sindi-
catos ou comunidades da cidade" Apesar do governo,
alguma coisa nova está nascendo aí na base, novas
relações, novo sentido para a vida, nascendo daterra
conquistada.

Há 4 anos o Brasii espÊra que ü Congresso
I.{acional faça urna Lei complementffi à Constituição
sobre Reforma Agrária. Issc nãc interessa à maioria
dos deputadcs, Fossivelmente vai ficar pior do que.o

Estatuto da Terra dos miiitares. Precisamos rnudá-la.
Teremos força para isso? Esta luta não é só dos

lavradores mas de toda a stlciedade, dos outrcs traba-
ihadores{as} das diversas eategorias sociais do país. Só

a reforma agrfuia pode saivar as florestas. garantir
comida para todos, aumentar rapidamente os empÍe-
gos no campo e na cidade.

TrsrnNoo o Tnarairo
A luta pela Reforma Âgrária não começou Íecen-

temente. Esta luta tern muitos anos de história. Além
disso, não é uma luta só dos trabalhadores(a$rurais CIu

dos que vivenn e trabalham no campo, rnas ó uma luta
do conjunto dos trabalhadores(as")

A Reforma Àgrária pode ajudar a solucionar
muitos problemas de nossa sociedade. Ela não signi-
fica apenas dar terra a quem não tem e distribuir
recursos técnicos parâ o trabalho na terra. O seu
significado é maior. No Brasil, muito se falanaunidade
entre trabalhadores(asldo campo e da cidade. Épreciso
traduzir esta palavra de ordem em ações concretas.

PBncuxras:

1 - Na cidade em que r,'úeô mora, quais são as lutas dos

trabalhadores (as) do carnpo?
2 - O que significa a Reforrna Agrária para os traba-
thadores urbanos?

3- como os trabalhadores{as)urbanos podem se en-

volver na luta pela Reforma Agrâria?

BrsLiocRÀlt.{:

- TEORIA e DEBÀTE, kevista trimestral do PT, SP,

na 17192
- ASSAI-ARIADOS RURAIS: para onde vai a organi-
zaçáo? Revista PROPOSTA da FASE, ne 42, outubrol
1989
- Trabalhadores Rurais : Fazer l.[ossa a Política Agrícola,
Revista PB.OPOSTA, FASE, ne 44, maio/1990
- Medeiros, tecnilde Servo,lo de, História dos

Movimentos Sociais no Campo, RJ, FASE, t989,2L6
ps.

VÍnro

-TERRA PARA RO§E. Verbo Filmes



e que vêem as suas pÍopriedades ameaçadas pelo poder
elcs grandes prcprietári*s;

- ,q§ iutas petras terras der,*iLitas usurpadas, pela
derrubada das cercas, dos atingidos por barragens, etc.

Com isso multiplieam=§e as formas de organi-
zação dos trabalhadores(asldo campo. Crescem as

lutas organizadas por sindicatüs rurais, organizados na
CUT e na CONTAG, o Movimento dos Sem Terra e

Atingidos por Barragens e outros organismos, com
apoio das trgrejas e da CPT"

Estes movimenios f*rtalecem a luta peia Re-

forma Agrária. F'az perceber que a vida de todo o Brasil
estaria muito mais garantidase aterra fosseacessível
a todos os que querem nela trabaihar, produzir alimen-
tos para a família e para o conjunto da sociedade.
Reforma Agrária é, çríar espaços de liberdade e vida
para o povo do cârnpú, garantir apoio à cultura e a
agricultura camponesa, fazer mudanças no país para se

chegar a ufiia democracia reatr.

Apesar de tocias as dificuldades, crescem as

experiências de lavradores poquenos que plantam
sem agrotóxicos, tormam associações para comercial-
izar seus produtos, àÊ r.ezes diretamente para sindi-
catos ou comunidades da cidade" Apesar do governo,
alguma coisa nova está üascendo aí na base, novas
relações, novo sentid* para a vida, nascendo daterra
conquistada,

Há 4 anos o tsrasii ôspôÍa que o i)ongresso
Nacional faça urna i-ei eo;rrplementar à Constituiçáo
sobre Reforma Agária. Isso lláo interessa à maioria
dos deputadas. Possivelinente vai ficar pior do que o
Estatuto da Terra dos miiitares. Precisamos rnudá-ia,

Teremos força para isso? Esta luta não é só dos

lavradores rnas de toila a sociedade, dos outrcs traba-
lhadores{as'}das diversas eategorias soeiais do país. Só

a retbr*ra agrária pcide salvar as florestas. garantir
comida para todos, aumentar rapidamente os empre-
gos nCI campo e na cidade.

temente. Esta luta tem murto§ anos de hrstÕnâ. Alem
disso, náo é uma luta só dos trabalhadores(aslurais ou
dos que vivern e trabalham no campo, rnas é uma luta
do conjunto dos trabalhadore{as.}

A Reforma Agrária pode ajudar a solucionar
muitos problemas de nossa sociedade. Ela não signi-
fica apenas dar terra a quem não tem e distribuir
recursos tócnicos para o trabalho na terra. O seu
significado é maior. NoBrasil, muito sefalanaunidade
entre trabalhadores(as)do campo e da cidade. Épreciso
traduzir esta palavra de ordem em ações concretas.

PrRcunras;

I - Na cidade em que vrr*ê mora, quais são as lutas dos

trabalhadores (as) do campo?
2 - O que significa a Reforma Agrária para os traba-
lhadores urbanos?

3- como os traballiadcres{as}urbanos podem se en-

volver na luta pela Reforma Agrária?

BmttüGr.ar:*.a:

- TEORIA e DEtsAT-hL. Revista triinestral do PT, SP,

ne 17l92
- ASSALARIADOS RLIRAIS: para onde vai a organi
zaçáo? Revista PROPOSTA da FASE, na 42, outubro/
1989
- Trabalhadores Rurais: FazerNossa aPolíticaAgrícola,
Revista PRüPOSTA, FASE, me 44, maio/1"990

- Medeiros, teonilde Servolo de, História dos

Movirnentos Sociais no Campo, RJ, FASE, 7989,216
ps.

- VÍnso

-TERRA PARA RCI§E. Verbo Filmes
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Pastoral 0perôriq

A Monferência dos Bispos
Latino-americanos, a se realizar em
outubro próximo,em Santo Do-
mingo, vai refletir a questão da cul-
tura na evangelização dos povos
latino-americanos. Também o 8e

Encontro Interclesial de CEBs, em
setembro, vai abordar essa questão
através do tema: "Culturas Oprimi-
das e a Evangelização na América
Latina". A própria ECO-92, no Rio,
não deixará de abordar esse tema
pois a cultura é referência necessária
para o convívio pacífico entre os
povos.

Discutir, falar, escrever e refletir
sobre aquestão dacultura, do resgate
cultural, da "inculturaçáo" no povo
tem despertado curiosidade e muito
interesse de educadores, participan-
tes do Movimento Popular e Sindi-
cal e da Igreja de modo geral.

A Pastoral Operária, no ano pas-

sado, publicou a cartilha, acompa
nhada de um belo cartaz, "Faz es-

curo mas eu canto" que refletia
sobre as festas juninas. Essa inicia-
tiva teve boa aceitação e despertou
em muitos, principalmente em
comunidades de Igreja, interesse em
refletir e aprofundar essa questão.

"Faz escuro mas eu cantott é verso
do poeta Thiago de Melo. Yem nos
dizer que ao nosso redor é noite mas
o povo trabalhador está se alegrando

tam o espírito e o reconduzem ao

âmago de seu ser. Saudade do
tempo mais antigo, amor à vida, a
nattreza; com isso, volta-se ao ?n-
contro daquelas raízes mais prof rn-
das que rememoram a liberda, e e
âquela vida mais íntima on'e o
convívio é fratemo e amoroso.

O povo tem válvulas de escape que

o recolocam em contato com a
grandeza de seu Ser. Isto é feito
através das festas populares, seja a

Antônio, reis magos, padroeiros,
carnaval, ou as tradicionais canto-
rias, pagodes, festas do Chá Mate, do
vinho e da uva, de Nossa Senhora de

Nazaré ou da Penha, procissões mar
a fora ou rio a dentro. Em tudo o
homem busca um outro modo de

viver que não seja o do dia-a-dia
opÍessoÍ. Busca sua identidade com
o Mistério (Deus, Sobrenatural) com
anatureza,com os amigos, vizinhos
e familiares.

A cultura popular é rica e liberta-
dora. Rica no sentido de seus
símbolos, seus gestos e ritos. Liber-
tadora na busca de uniáo com os

outros homens, no convívio pessoal

e das transformações das regras do
relacionamento seja com a divindade
(o sagrado) sej a com o poder político .

Cultura é arte de viver. É modo de

viver que mexe com atitudes, com
as relações consigo mesmo, com os

outros e com a própria natureza. O
tradicional da cultura popular, no
entanto, vem lembrar que a liber-
tação tem que está sedimentada no
mais profundo do Ser Humano. As
reminicências, as lembranças, o
recordar através de cantos, danças,

músicas, rodas, fogos e fogueiras
são pontes que lançam forças para

vencer o moderno que, ainda não
sedimentado, oprime por demais.

VALORIZAR A CULTURA DO TRABALHADOR
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VALORIZAR A CULTURA DO TRABALHADOH

A IV Conferência dos Bispos
Latino-americanos, a se realizar em
outubro próximo,em Santo Do-
mingo, vai refletir'a questáo da cul-
tura na evangelização dos povos
latino-americanos. Também o 8q

Encontro Interclesial de CEBs, em
setembro, vai abordar essa questão
através do tema: "Culturas Oprimi-
das e a Evangelização na América
Latina". A própria ECO-92, no Rio,
não deixará de abordar esse tema
pois a cultura é referência necessária
para o convívio pacífico entre os
povo§.

Discutir, falar, escrever e refletir
sobre aquestão dacultura, do resgate
cultural, da "inculturação" no povo
tem despertado curiosidade e muito
interesse de educadores, participan-
tes do Movimento Popular e Sindi-
cal e da Igreja de modo geral.

A Pastoral Operária, no ano pas-

sado, publicou a cartilha, acompa
nhada de um belo cartaz, "Faz es-

curo mas eu canto" que refletia
sobre as festas juninas. Essa inicia-
tiva teve boa aceitação e despertou
em muitos, principalmente em
comunidades de Igreja, interesse em
refletir e aprofundar essa questão.

"Faz escuro mas eu cantott é verso
do poeta Thiago de Melo. Yem nos
dizer que ao nosso redor é noite mas

o povo trabalhador está se alegrando
e cantando as canções que lhe acalen-

tam o espírito e o reconduzem ao

âmago de seu ser. Saudade do
tempo mais antigo, amor à vida, a
naÍluÍeza; com isso, volta-se ao en-
contro daquelas raízes mais prof rn-
das que rememoram a liberda, e e
âquela vida mais íntima on'e o

convívio é fratemo e amoroso.

O povo tem válvulas de escape que

o recolocam em contato com a
grandeza de seu Ser. Isto é feito
através das festas populares, seja a
de São João, São Pedro, Santo

Antônio, reis magos, padroeiros,
carnaval, ou as tradicionais canto-
rias, pagodes, festas do Chá Mate, do
vinho e da uva, de Nossa Senhora de

Nazaré ou da Penha, procissões maÍ
a fora ou rio a dentro. Em tudo o
homem busca um outro modo de

viver que não seja o do dia-a-dia
opressoÍ. Busca sua identidade com
o Mistério (Deus, Sobrenatural) com
anatuteza,com os amigos, vizinhos
e familiares.

A cultura popular é rica e liberta-
dora. Rica no sentido de seus
símbolos, seus gestos e ritos. Liber-
tadora na busca de união com os

ouhos homens, no convívio pessoal

e das transformações das regras do
relacionamento sej a com a divindade
(o sagrado) sej a com o poder político .

Cultura é arte de viver. É modo de

viver que mexe com atitudes, com
as relações consigo mesmo, com os

outros e com a própria natureza. O
tradicional da cultura popular, no
entanto, vem lembrar que a liber-
tação tem que está sedimentada no
mais profundo do Ser Humano. As
reminicências, as lembranças, o
recordar através de cantos, danças,

músicas, rodas, fogos e fogueiras
são pontes que lançam forças para

vencer o moderno que, ainda não
sedimentado, oprime por demais.
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É com alegria que venho tentar me aproxi-
mar da realidade que a Pastoral Operária está

trabalhando a muitos anos. O Boletim Nacional
que a PO elabora reflete a pura realidade de

nosso trabalhador, o operário. Esse material é
um ótimo subsídio para com os Movimentos
Espe.cÍficos.

Vou trabalhar neste ano na Pastoral Ope-
rária. Fui liberado pelo Seminário para

trabalhar nessa área, cujo serviço é muito
gratificante. O serviço à caridade deve ser o
ponto chave de Liúa da Pastoral. Devemos
nos espelhar no rosto do oprimido, do margi-
nalizado, do escravizado, para termos maior
convicçáo da nossa missáo, Evangelizar e ser
evangelizado.

Fraternalmente

Sem. Tarcísio Alfonso - RS

Poúo Alegre, L1 de maio de 1992.

Companheirada da Pastoral Operária
Nacional

Aqú na grande Porto Alegre estamos bus-
cando alternativas para ampli ar a or ganizaçáo;

apostamos na criação de Grupos de Base

NOVOS. Porém, ainda é cedo para fazer
qualquer avaliação.

Desencadeamos algumas atividades,
também, para garantir e aprofundar a

camiuhada que já existe.
A turma, por aqui, está gostando muito do

BOLETIM NACIONAL. É em tun$o disso
qug pedimos novas asslnaturas.

Desejamos um bom trabalho a vocês e

lhes enviamos um forte abraço.
Roque Grazziola - RS

Barcarena, 19 de maio de1992
"O trabalho é a chave essencial da questáo

social" (J.P.D

Depois do encontro dejulho/91, fiquei con-
vencido da urgência e da necessidade de me

eúpenhar na organizaçás da PO em minha
Diocese. De lá prá cá a situaçáo piorou e vejo
que os operários desorientados, náo tem uma

orientaSo para enfrentar as trevas que estão

pairando sobre o nosso país. Precisamos acredi-

tar no futuro, mesmo contra toda a desespe-

rança que nos cerca.

Gostaria de receber informações da cami-
nhada da PO Nacional, subsídios, orientaçáo
para acompanhar os grupos. Estamos encami-
úando alguns grupinhos e gostaríamos de

estar por dentro da caminhada.
Desejo a todos sucesso na caminhada e

desde já agradecemos pelo apoio.
Adamor Lima - Barcarena - PA

YISITAAO NORDESTE - Dentro do
plano de visitas de animação e reaÍicu-
lação dos Grupos de Base, conforme
nossa Prioridade Nacional, no sentido
de ver, ouvfu e sentir a realidade local;
conhecer pessoas novas, conversarcom
Bispos, agentes, entidades e pastorais,
os companheiros da Coordenação
Nac.Dito e Alex visitaram a PO de PE
(de 17 a20 lA5 e a PO da Para íba Q7 a24 I
05). Estas visitas têm também por ob-
jetivo conhecer melhor o perfil da PO e
a realidade de cada estado, paÍa que se

possa contribuir qualitativamente com
seu crescimento e organizaçáo.

Ainda não foi feita uma avaliação da
visita, mas segundo as primeiras infor-
maçóes os resultados foram positivos.

EXPRESSAO DE DOR E SOLIDA
RIEDADE - Faleceu no dia 24 de abyil,
na Bahia, D.Mathias Schimit. Por oca-
sião de sua morte e em expressáo de

solidariedade aos amigos do SPM e da
Diocese de Rui Barbosa, a PO enviou
mensagem com o seguinte texto: "Se o
grão de trigo que cai na terra não morrer,
permanecerá só, mas se morre, produzirá
muitos frutos". (Jo.2$, Mani,festemos
nossa solidariedade e sentimentos de
profunda saudade e pesar pela partida do
nosso irmão e pastorD.Maüias Schmit,
Bispo da Diocese de Rui Barbosa e

Presidente do SPM.
Somos pequenos servos aprendizes
diante dos designios e mistérios de Deus.
Sua luta, seu compromisso de fé e opção
pelos pobres vão continuar vivos e pre-
sentes em nossa história e na nossa
caminhada".

GRI]PO DE BAST EM MACAPÁ.
Recebemos notícias de um grupo de
base da PO do baino Jardim Felicidade
I, em Macapá. O grupo tem se reunido
com o objetivo de orientar os operários,
à luz da Palawa de Deus, sobre sua
própria realidade, sendo desenvolvido
um trabalho de organiza$o da Asso-
ciaçáo das lavadeiras do bairro. Estão
também realizando um trabalho de al-
fabetizaçáo junto as lavadeiras e com
outros operários, que não tiveram opor-
tunidade à Educação. O grupo conta
com o apoio do Pe. Angelo.

Coragem companheiros!

ENCONTR.O DE MT]LHERES .A PO
do RI, realizou nos dias 23 e24 demaio
um Encontro de Mulheresrcom cerca
de 30 participantes. Foi um momento
paÍa rever o SER MULHER, sua
atuação, trabalho pastoral, profissional,
famflia e Mov.popular sem perder de
vista que as mulheres são geradoras de
vida e que podem e são chamadas,junto
com os companheiros a fazer avançar a
caminhada, nascer a Nova Sociedade.
Ficou como compromisso atuar e
desenvolver este tipo de encontro e
ajudar os homens a dar passos neste
sentido.

PO .DESAFIOS E PER§PECTIVAS
De 'l..4 a 17 de julho, no Rio de Janeiro,
a Pastoral Operária Nacional estará
promovendo um Grande Seminário
Nacional que terá por objetivo refletir
os desafios da reaüdade afual sócio-
político-econômica, a partir de uma
profunda Análise de Conjuntura e

Estrutura, e em cima dos desafios levan-
tados descobrir as perspectivas futuras
do trabalho da PO no campo eclesial,
popular e sindical. Estáo sendo
convidados para este evento lideranças
do Mov. Sindical e Popular; ex-diri-
gentes da PO, Bispos e Agentes, Íepres.
de outras pastorais e organismos, e di-
rigentes da PO Nacional.

Espera-se que este Seminário possa

levantar algumas Pistas de Açáo, que

ajude a pensar a PO para os próximos
anos, a lançar a PO para frente.

EXPEDIENTE
BOLETIM NACIONAL DA

PASTORAL OPERÁRÁ
Cons.de Redagão: Enock Araújo, Ha-
roldo Gomes, Bematdo Lestienne, Gilberto
Dias, Jane Marangoni, Alberto Carlos
Duha e Rosa M.Ribeiro.
Responsável: Coordenação Nacional da
Pastoral Operária
Assinaturãs:
Anual Cr$ 5.000,00
Exterior: US$ 10
Pedido de assinaturas para:
SECRETARIADO NACIONAL DA

PASTORAL OPER(RIA
Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala 108
25020 - 000 Duque de Caxias - RI
Fone: (021) 77L-3459 eFax -772-5465

Gráfica Patrimonium Lr[da.
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É com alegria que venho tentar me aproxi-
mar da realidade que a Pastoral Operária está
trabalhando a muitos anos. O Boletim Nacional
que a PO elabora reflete a pura realidade de

nosso trabalhador, o operário. Esse material é

um ótimo subsídio para com os Movimentos
EspecíÍicos.

Vou trabalhar neste ano na Pastoral Ope-
rária. Fui liberado pelo Seminário para
trabalhar nessa área, cujo serviço é muito
gratificante. O serviço à caridade deve ser o
ponto chave de Liúa da Pastoral. Devemos
nos espelhar no rosto do oprimido, do margi-
nalizado, do escravizado, para termos maior
convicção da nossa missáo, Evangelizar e ser

evangelizado.
Fraternalmente

Sem. Tarcísio Alfonso - RS

Porto Alegre, 11de maio de 1992.
Companheirada daPastoral Operária

Nacional

Aqú na grande Porto Alegre estamos bus-
cando alternativas para ampli ar a or ganrzaçáo ;
apostamos na cria$o de Grupos de Base
NOVOS. Porém, ainda é cedo para fazer
qualquer avaliação.

Desencadeamos algumas atividades,
também, para garantir e aprofundar a

caminhada que já existe.
A turma, por aqui, está gostando muito do

BOLETIM NACIONAL. Éem tun$o disso
quç pedimos novas asslnaturas.

Desejamos um bom trabalho a vocês e

lhes enviamos um forte abraço.
Roque Grazziola - RS

Barcarena, 19 de maio de1992
"O trabalho é a chave essencial da questáo

social" (J.P.D

Depois do encontro dejulho/91, fiquei con-
vencido da urgência e da necessidade de me
empenhar na orgarúza@o da PO em minha
Diocese. De lá prá cá a situaçáo piorou e vejo
que os operários desorientados, não tem uma
orientaSo para enfrentar as tÍevas que estão

pairando sobre o nosso país. Precisamos acredi-
tar no futuro, mesmo contra toda a desespe-

rança que nos cerca.
Gostaria de receber informaçóes da cami-

nhada da PO Nacional, subsídios, orientaçáo
para acompanhar os grupos. Estamos encami-
nhando alguns grupiúos e gostaríamos de

estaÍ por dentro da caminhada.
Desejo a todos sucesso na caminhada e

desde já agradecemos pelo apoio.
Adamor Lima - Barcarena - PA

VISITAAO NORDESTE - Dentro do
plano de visitas de animação e rearticu-
lação dos Grupos de Base, conforme
nossa Prioridade Nacional, no sentido
de ver, ouvir e sentir a realidade local;
conhecer pessoas novas, conversarcom
Bispos, agentes, entidades e pastorais,
os companheiros da Coordenação
Nac.Dito e Alex visitaram a PO de PE
(de 17 a 20 I 05 e a PO da Para íba (27 a 24 I
05). Estas visitas têm também por ob-
jetivo conhecer melhor o perfil da PO e

a realidade de cada estado, paÍa que se
possacontribuir quaütativamente com
seu crescimento e organizaçáo.

Ainda náo foi feita uma avaliaçâo da
visita, mas segundo as primeiras infor-
mações os resultados foram positivos.

EXPRESSÁO DE DOR E SOLIDA
RIEDADE - Faleceu no dia 24 de abril,
na Búia, D.Mathias Schimit. Por oca-
siáo de sua morte e em expressão de
solidariedade aos amigos do SPM e da
Diocese de Rui Barbosa, a PO enviou
mensagem com o seguinte texto: "Se o
grão de trigo que cai na terra não morrer,
permanecerá só, mas se morre, produzirá
muitos frutos". (Jo.2\, Mani festemos
nossa solidariedade e sentimentos de
profunda saudade e pesar pela partida do
nosso irmão e pastoÍ D.Mathias Schmit,
Bispo da Diocese de Rui Barbosa e

Presidente do SPM.
Somos pequenos servos aprendizes
diante dos designios e mistérios de Deus.
Sua luta, seu compromisso de fé e opção
pelos pobres vão continuar vivos e pre-
sentes em nossa história e na nossa
caminhada".

GRUPO DE BASE EM MACAPÁ.
Recebemos notícias de um grupo de
base da PO do baino Jardim Felicidade
I, em Macapá.O grupo tem se reunido
com o objetivo de orientar os operários,
à luz da Palavra de Deus, sobre sua
própria realidade, sendo desenvolvido
um trabalho de organização da Asso-
cia$o das lavadeiras do bairro. Estão
também realizando um trabalho de al-
fabetiza$o junto as lavadeiras e com
outros operários, que náo tiveram opor-
tunidade à Educação. O grupo conta
com o apoio do Pe. Angelo.
O desafio é grande, mas é preciso lutar.

Coragem companheiros!

ENCONTRO DE MT]LHERES .A PO
do RI, realizou nos dias 23 e 24 demaia
um Encontro de Mulheresrcom cerca
de 30 participantes. Foi um momento
para rever o SER MULHER, sua
atuação, trabalho pastoral, profissional,
famflia e Mov.popular sem perder de
vista que as mulheres são geradoras de
vida e que podem e são chamadas,junto
com os companheiros a fazer avançar a
caminhada, nascer a Nova Sociedade.
Ficou como compromisso atuar e
desenvolver este tipo de encontro e
ajudar os homens a dar passos neste
sentido.

PO .DESAFIOS E PERSPECTIVAS
De 14 a L7 de julho, no Rio de Janeiro,
a Pastoral Operária Nacional estará
promovendo um Grande Seminário
Nacional que terá por objetivo refletir
os desafios da reaüdade atual sócio-
político-econômica, a paÍir de uma
profunda Análise de Conjuntura e

Estrutura, e em cima dos desafios levan-
tados descobrir as perspectivas futuras
do trabalho da PO no campo eclesial,
popular e sindical. Estáo sendo
convidados para este evento lideranças
do Mov. Sindical e Popular; ex-diri-
gentes da PO, Bispos e Agentes, repres.
de outras pastorais e organismos, e di-
rigentes da PO Nacional.

Espera-se que este Seminário possa

levantar algumas Pistas de Açáo, que

ajude a pensar a PO para os próximos
anos, a lançar a PO para frente.

EXPEDIENTE
BOLETIM NACIONAL DA

PASTORAL OPERÁRIA
Cons.de Redaçâo: Enock Araújo, Ha-
roldoGomes, Bemardo Lestienne, Gilberto
Dias, Jane Marangoni, Alberto Carlos
Dutra e Rosa M.Ribeiro.
Responsável: C-oordenaçáo Nacional da
Pastoral Operária
Assinaturts:
Anual: Cr$ 5.000,00
Exterior: US$ 10
Pedido de assinaturas para:
SECRETARIADO NACIONAL DA

PASTORAL OPE&(RIA
Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala 108
25020 - 000 Duque de Caxias - RI
Fone: (02L) 77L-3459 eFax -772-5465
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O Papa João Paulo II, em 1983, no
Haiti, convidou a Igreja da América
Latina a uma "Nova Evangelização;
nova no seu ardor, seus métodos e sua

expressáo".

O Papa João Paulo II dá uma grande
importância à América Latina. Desde
7979, jáfezll viagens à regiáo (quase
uma vez por ano) visitando todos os
países uma ou duas vezes. Cada vez,
João Paulo II sublinha a importância do
tema da nova evangebzaçáo. A própria
CNBB o introduziu no objetivo geral
das suas diretrizes pastorais de 1991 a
1994: "Evangehzar com renovado ar-
dor missionário..."

Mas, a perplexidade e o mal estar de
muitos vêm das várias formas como este
tema está sendo interpretado na
preparaçáo de Santo Domingo. Será que
a nova evangebzaçáo está orientada a

favor ou contra as opções evangélicas
de Medellin?

Para alguns grupos (minoritários,
porém, fortes e bem instalados) a nova
evangeüzação é apenas a repetição da
primeira evangelização. Sabemos que,
infelizmente e em geral, essa primeira
evangelizaçáo não respeitou as culturas
e religiões. dos povos indígenas e dos
negros trazidos da África. Foi uma
evangelizaçáo de cima para baixo,
puxada ou imposta pelas elites através
duma aliança entre o poder religioso e

o poder temporal. Para esse grupo, a

nova evangelaaçáo é uma opção prefe-
rencial pelas elites que, com resursos
técnicos modernos (a midia) e com a
ajuda dos poderes estabelecidos, se-

riam os responsaveis da evangelizaçáo
do povo.

Outro grupo, bem mais numeroso e

influente na lgreja, se entusiasmou
mesmo com o tema da nova evangeli-
zaçáo. Trata-se do conjunJo dos
movimentos internacionais, mais ou
menos conservadores, enraizados so-
bretudo na classe média (dirigidos por

NOVA EVANGELTZAçÃO: O QUE ESTÁ EM JOGO?

no povo. Movimento de Renovação
Carismática e Catecumenal Comunhão
e Libertação, Focolari, Cursilhos, etc.

Esses movimentos se articulam entre
si e com os grandes projetos "Evângeli-
zaçáo 2000" e "Lumen 2000" (o
Evangelho cai do céu") que, com gÍan-
des recursos técnicos e financeiros,
pretendem reevangelizar o mundo todo
e a América latina em particular, com
programas preparados na Europa, de

cunho ideológico liberal e conservador.

Esses movimentos tendem a sobre-
valorizar os problemas individuais e
psicológicos e a eliminar a dimensão
comunitária e social da fé, esquecendo
sua dimensão política de transformação
do mundo a partir dos pobres. Promovem
um espiritualismo intimista e uma leitura
subjetivista da Bíblia. São movimentos
internacionais recém chegados que
pensam que a história e a evangeliza$o
da América Latina começam com eles.
Ignoram todos os esforços e orientações
antes deles.

Para muitos de nós, paÍa a Igreja dos
pobres, a nova Evangelização começou
há mais ou menos 30 anos, quando se

deu, aos poucos, uma virada a favor da
opçáo pelos pobres: índios, negros,
camponeses sem terra, moradores de
favelas, cortiços e grandes periferias,
mulheres maltratadas, crianças nas nns,
trabalhadores explorados, desemprega-
dos, quer dizer a grande maioria do
povo. Medelün oficializou essa opção
da Igreja pelos pobres, que se desen-
volveu a partir das CEBs, das pastorais
sociais, da articulaçáo fé-vida, da par-
ticipação do povo nas liturgias, da teo-
logia da libertação, etc.

Para nós, a grande renovaçáo
começada em Medellin já tinha o nome
de Nova Evangelização. E sabemos que
a Evangelização é uma missão nunca
acabada, e sempre a recomeçaÍ. Uma
nova evangehzaçáo é necessária cada
ano, cada dia, sobretudo num mundo
que se transforma tão rapidamente,
onde os valores evangélicos são tão

linha de Medellin, e junto com o Papa
que nos chama a renovar sempre nosso
ardor missionário, queremos continuar
essa obra de nova evangelizaçáo.Para

isso a PO tenta crescer e se renovar
sempre.

Mas nos peÍguntamos: esses oufios
setores que descobrem a nova evangeli-
zação como algo assim táo novo (quase
que como uma moda), será que não se

esquecem (ou, pior, querem fazer
esquecer) o grande movimento de reno-
vação evangélica missionário começado
em Medellin? Parece que para alguns o
tema da nova evangelização significa
que nada aconteceu desde há 30 anos,

ou que o que aconteceu está sem valor.

Mas nós vemos como o sangue dos
mártires faz a semente se levantar. A
seiva da Nova Evangelvaçáo tem que

frutificar ainda mais depois de Santo
Domingo.

Pe. Bernardo Lestienne - RJ.



O Papa João Paulo II, em 1983, no
Haiti, convidou a Igreja da América
Latina a uma "Nova Evangelização;
nova no seu ardor, seus métodos e sua
expressão".

O Papa João Paulo II dá uma grande
importância à América Latina. Desde
1979,iâfezlL viagens à regiáo (quase
uma vez por ano) visitando todos os
países uma ou duas vezes. C-ada vez,
Joáo Paulo II sublinha a importância do
tema da nova evangelização. A própria
CNBB o introduziu no objetivo geral
das suas diretrizes pastorais de 1991 a
1994: "Evangehzar com renovado ar-
dor missionário..."

Mas, a perplexidade e o mal estar de
muitos vêm das várias formas como este
tema está sendo interpretado na
preparação de Santo Domingo. Seráque
a nova evangelização está orientada a
favor ou contra as opções evangélicas
de Medellin?

Para alguns grupos (minoritários,
porém, fortes e bem instalados) a nova
evangeüzação é apenas a repetição da
primeira evangelização. Sabemos que,
infelizmente e em geral, essa primeira
evangelização não respeitou as culturas
e religiões. dos povos indígenas e dos
negros trazidos da África. Foi uma
evangelização de cima para baixo,
puxada ou imposta pelas elites através
duma aliança entre o poder religioso e

o poder temporal. Para esse grupo, a

nova evangehza$o é uma opção prefe-
rencial pelas elites que, com resursos
técnicos modernos (a midia) e com a
ajuda dos poderes estabelecidos, se-
riam os responsaveis da evangelizaçáo
do povo.

Outro grupo, bem mais numeroso e

influente na Igreja, se entusiasmou
mesmo com o tema da nova evangeli-
zaçáo. Trata-se do conjunto dos
movimentos internacionais, mais ou
menos conservadores, enraizados so-
bretudo na classe média (dirigidos por
ela), mas com impacto grande também

NOVA EVANGELTZAçÃO: O QUE ESTÁ EM JOGO?

no povo. Movimento de Renovação
Carismática e Catecumenal C-omunhão
e Libertaçáo, Focolari, Cursilhos, etc.

Esses movimentos se articulam entre
si e com os grandes projetos "Ev-angeli-
zaçáo 2000' e "Lumen 2000" (o
Evangelho cai do céu") que, com gran-
des recursos técnicos e financeiros,
pretendem reevangelizar o mundo todo
e a América Latina em particular, com
programas preparados na Europa, de
cunho ideológico liberal e conservador.

Esses movimentos tendem a sobre-
valorizar os problemas individuais e

psicológicos e a eliminar a dimensáo
comunitária e social da fé, esquecendo
sua dimensáo política de transformação
do mundo a partir dos pobres. Promovem
um espiritualismo intimista e uma leitura
subjetivista da Bíblia. Sáo movimentos
internacionais recém chegados que
pensam que a história e a evangelizaçáo
da América Latina começam com eles.
Ignoram todos os esforços e orientações
antes deles.

Para muitos de nós, paÍa a Igreja dos
pobres, a nova Evan gebzaçáo começou
há mais ou menos 30 anos, quando se

deu, aos poucos, uma virada a favor da
opção pelos pobres: índios, negros,
camponeses sem terra, moradores de
favelas, cortiços e grandes periferias,
mulheres maltratadas, crianças nas ruas,
trabalhadores explorados, desemprega-
dos, quer daer a grande maioria do
povo. Medellin oficializou essa opção
da Igreja pelos pobres, que se desen-
volveu a partir das CEBs, das pastorais
sociais, da articulação fé-vida, da par-
ticipação do povo nas liturgias, da teo-
logia da libertação, etc.

Para nós, a grande renovação
começada em Medelün já tinha o nome
de Nova Evangelizaçáo. E sabemos que
a Evangelizaçáo é uma missão nunca
acabada, e sempre a recomeçar. Uma
nova evangehzaçáo é necessária cada
ano, cada dia, sobretudo num mundo
que se transforma táo rapidamente,
onde os valores evangélicos são tão
desrepeitados. Por isso, continuando na

linha de Medellin, e junto com o Papa
que nos chama a renovar sempre nosso
ardor missionário, queremos continuar
essa obra de nova evangelizaçáo.Para
isso a PO tenta crescer e se renovar
sempre.

Mas nos perguntamos: esses oufios
setores que descobrem a nova evangeli-
zação como algo assim táo novo (quase
que como uma moda), será que não se

esquecem (ou, pior, querem fazer
esquecer) o grande movimento de reno-
vação evangélica missionário começado
em Medelün? Parece que para alguns o
tema da nova evangelização significa
que nada aconteceu desde há 30 anos,
ou que o que aconteceu está sem valor.

Mas nós vemos como o sangue dos
mártires faz a semente se levantar. A
seiva da Nova Evangelizaçáo tem que

frutificar ainda mais depois de Santo
Domingo.

Pe. Bernardo lrstienne - RJ.
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AENTREVISTA

BN . O SINDICATO DOS PE.
TROLEIROS DE DUQUE DE CA)§AS
ERA FILIADO À FORÇA SINDICAL.
O QUE SIGNIF'ICA A VTTORIA DA
CUT NA CORREI,AÇÁO DE FORÇAS
ENTRE AS CENTRAIS SINDICAIS?
R - A CUT há dois ou três anos tinha pouca
inserção em nossa categoria. Tinhamos 15

sindicatos a nivel nacional e destes, apenas
04 eram Cutistas. Com a criação do Depar-
tamento Nacional dos Petroleiros, for-
taleceu-se as oposições e nós começamos a

conquistar vários sindicatos da categoria do
país. De dois anos para cá tivemos uma
ascençáo muito grande. Hoje, temos 19
sindicatos de Petroleiros no Brasil e o único
que não está diretamente na linha da CUT é

o do Rio Grande do Sul, mas é um sindicato
combativo e inclusive compropostas muito
interessantes.

O ascenso da CUT nos petroleiros não deu
chance à Força sindical de penetrar no
nosso campo.

BN - QUAL A IMPOTÂNCIA DA
CONQUISTA DO SINDIPETRO PARA
O MOVIMENTO SINDICAL COMBA.
TIVO?

R -Foi um grande avanço. Pelo fato de

sermos uma categoria cuja atividade é

estratégica para o país, o sindicato que

representa a categoria passa a ter uma

importáncia ao nível do movimento. Haja
visto que uma greve dos petroleiros reper-

cute muito. Com isto valorizamos mais ainda

o sindicalismo combativo dando suporte

para poder avançar na luta. Inclusive nós

temos uma proposta de integraçáo total dos

sindicatos combativos principalmente aqui
na Baixada. Darforça a CUTBaixadapara
ela desenvolveÍ e âo n;'vel do municípçio
buscaruma iÍegraçãonãosó com os outros
síndicatos, mas também a nível dos
movimentos populares.

R- O movimento está apático. Parao pessoal

participar de uma assembléia é uma luta.
Isso é fruto da política do govemo de acabar

com os movimentos organizados.

Diante disso, nós estamos propondo a
organüaçáo setorial na fábrica Organizar
a base através deconselhos debase. Setorizar
a refinaria e dentrodestes setores vamos
eleger delegados representantes que for-
marão um conselho. Este conselho vai dar
suporte à política do sindicato. Ao nível
mais interno do Sindicato, estamos ten-
tando organizar a infra-estrutura, por exem-
plo: 1) Ampliar o escritório jurídico com 04
advogados para atender, principalrnente, os
trabalhadores das empreiteiras; Z)
Transformar o departamento médico em
departamento de saúde ocupacional, para
acompanhar os casos de doenças pro
venientes das atividades de trabalho em
refinaria; 3) Informatizar o sindicato para
agilizar informações, etc.

BN - COMO SE DÁ A REr,AÇÃO
ENTRE OS TRABALIIADORES DA
PETROBRÁS E OS TRABA.
LHADORES DAS EMPREITEIRAS
CONTRATADAS PEI,A PETROBRÁS
NACATEGORIA?

R - Nós chamamos todos de petroleiros pois

há irteresse nosso que os companheiros das

empreiteiras se sindicalizem ao Sindicato
dos Petroleiros porque aí se quebra esse

corporativismo existente de que só quem

tem um salário razoâvel é quem tem "roupa
cinza" e os outros, de empreiteiras não

interessam, sáo descartáveis.

Daí anossaexigênciadequeo tratamento

seja igual para todos, somos todos trabal-
hadores do Sistema Petrobrás. Quando se
adentra o portão da refinaria se é petroleiro

e náo funcionário de empreiteira.

O fato de ter diversas empreiteiras difi
culta a sindicalizaçáo do pessoal. Se precisa

empreiteiro e faço um contrato para limpar
um tanque. Para isto eu faço contrato com
outra empreiteira que passa a ser uma sub-
empreiteira. Pago a ele um preço menor
para limpar o tanque. Ele limpa ê o ucu-
bamento fica por minha conta.

E a organização sindical, onde é que fica
nisso? Então se percebe a dificuldade que os

companheiros tem de se identificar com o
seu orgão de classe. Hoje há empreiteiro de

pintura que é contratado para fazer pintura,
então automaticamente este pessoal está li-
gado ao sindicato dos pintores. Amanhã, a
mesma empreiteira tem um contrato com a

refinaria para levantar uma parede, entáo o
pessoal deste conJrato tem ligação com a
construção civil. Quando a gente pensa em
organizar este pessoal játerminou o contrato.
Então, a maioria dos trabalhadores de

refinaria não são organizados no sindicato e

quando o são em um outro sindicato (por ex:
Construção Civii), este tem enormes difi-
culdades para entrar na refinaria. Ficam
totalmente vulneráveis.

Quando acontece um acidente com um
trabalhador de empreiteira em refinaria a
gente só sabe de 03 a 05 dias depois que

acontoceu. Os trabalhadores de refinaria
(fu ncionários da Petrobrás) tem a clncepção
de que trabalhador mesmo, é quem é con-
tratado pela Petrobrás. Quando acontece
alguma coisa com um petroleiro há a maior
confusáo.

Há muita exploração dos trabalhadores
das empreiteiras. Por exemplo: Um torneiro
mecânico de empreiteira que trabalhe na

refinaria ganha 30Vo do salário do torneiro
mecânico de refinaria que ele está
substituindo. E faz a mesma coisa que o
outro faz. Além disso, quando termina a

obra é demitido.

Nós estamos defendendo o tratamento
igual para todos os trabalhadores de refi-
naria. Se uma empreiteira contrata um
mecânico, este vai ter o mesmo piso sala-
rial que um mecânico da Petrot ás. Todo
Trabalhador que entre na refiniria é pe-

troleiro e tem que ganhar o piso c a catego-
BN - QUAIS SAO AS PROPOSTAS DE fazer unn banheiro contrata uma empre-

LLI"IADOSINDIPETRO DIANTEDAS iteira.Seprecisalevantarumatorrecontrata
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BN . O SINDICATO DOS PE.
TROLETROS DE DUQUE DE CA)GAS
ERA FTLIADO À rOnçA STNDICAL.
O QUE SIGNIF'ICA A VITÓRTA DA
cuT NA CORRETá.ÇÁO DE FORçAS
ENTRE AS CENTRAIS SINDICAIS?
R - A CUT há dois ou três anos tinha pouca
inserção em nossa categoria. Tinhamos 15

sindicatos a nivel nacional e destes, apenas
04 eram Cutistas. Com a criaçáo do Depar-
tamento Nacional dos Petroleiros, for-
taleceu-se as oposiSes e nós começamos a
conquistar vários sindicatos da categoria do
país. De dois anos para câ tivemos uma
ascençáo muito grande. Hoje, temos L9

sindicatos de Petroleiros no Brasil e o único
que não está diretamente na linha da CUT é
o do Rio Grande do Sul, mas é um sindicato
combativo e inclusive com propostas rnuito
interessantes.

O ascenso da CUT nos petroleiros não deu
chance à Força sindical de penetrar no
nosso campo.

BN - QUAL A IMPOTÂNCIA DA
CONQUISTA DO SINDIPETRO PARA
O MOVIMENTO SINDICAL COMBA.
TIVO?

R -Foi um grande avanço. Pelo fato de

sermos uma categoria cuja atividade é

estratégica para o país, o sindicato que

representa a categoria passa a ter uma

importáncia ao nível do movimento. Haja
visto que uma greve dos petroleiros reper-

cute muito, Com isto valorizamos mais ainda

o sindicalismo combativo dando suporte
para poder avançar na luta. Inclusive nós

temos uma proposta de integraçáo total dos
sindicatos combativos principalmente aqui
na Baixada. Dar força a CUT Baixada para
ela desenvolver e ao n:vel do municípçio
buscarumaintegraçãonão só com os outros
síndicatos, mas também a nível dos
movimentos populares.

BN- QUAIS SÁOAS PROPOSTAS DE
LUTA DO SINDIPETRO DIANTE DAS
DIFICULDADES OUE O MOVIMEN
TO SINDICAil ENFRENTA HOJE?

R- O movimento está apático. Parao pessoal

participar de uma assembléia é uma hía.
Isso é fruto da política do governo de acabar

com os movimentos organizados.

Diante disso, nós estamos propondo a
organ-izaçáo setorial na fábrica Organizar
a base através deconselhos de base. Setorizar
a refinaria e dentrcrdestes setores vamos
eleger delegados representantes que for-
marão um conselho. Este conselho vai dar
suporte à política do sindicato. Ao nível
mais interno do Sindicato, estamos ten-
tando organizar a infra-estrutura, por exem-
plo: 1) Ampliar o escritório jurídico com 04
advogados para atender, principalrnente, os
trabalhadores das empreiteiras; 2)
Transformar o departamento médico em
depaÍamento de saúde ocupacional, para
acompanhar os casos de doenças pro
venientes das atividades de trabalho em
refinaria; 3) Informatizar o sindicato para
a$hzar informações, etc.

BN - COMO SE DÁ A RELAÇAO
ENTRE OS TRABALIIADORES DA
PETROBRÁS E OS TRABA.
LHADORES DAS EMPREITEIRAS
CONTRATADAS PEI.A PETROBRÁS
NACATEGORIA?

R - Nós chamamos todos de petroleiros pois
há interesse nosso que os companheiros das

empreiteiras se sindicalizem ao Sindicato
dos Petroleiros porque aí se quebra esse

corporativismo existente de que só quem

tem um salário ruzoâvel é quem tem "roupa
cinza" e os outros, de empreiteiras não

interessam, são descartáveis.

Daí a nossa exigênciade que o tÍatamento
seja igual para todos, somos todos trabal-
hadores do Sistema Petrobrás. Quando se
adentra o portão da refinaria se é petroleiro
e náo funcionário de empreiteira.

O fato de ter diversas empreiteiras difi-
culta a sindicalização do pessoal. Se precisa
fazer um banheiro contrata uma empre-
iteira. Se precisa levantar uma torre contrata
ouÍra empreiteira. Existe casos até de sub-
empreiteiras, por exemplo: eu sou um

empreiteiro e faço um contrato para iimpar
um tanque. Para isto eu faço contrato com
outra empreiteira que passa a ser uma sub*
empreiteira. Pago a ele um preço menor
para ümpar o tanque. Ele limpa à o u"u-
bamento fica por minha conta.

E a organizaçáo sindical, onde é que fica
nisso? Então se percebe a dificuldade que os

companheiros tem de se identificar com o
seu orgão de classe. Hoje há empreiteiro de

pintura que é contratado para fazer pintura,
entáo automaticamente este pessoal está li-
gado ao sindicato dos pintores. Amanhã, a

mesma empreiteira tem um contrato com a

refinaria para levantar uma parede, então o
pessoal deste contrato tem ligação com a

construçáo civil. Quando a gente pensa em
organizar este pessoal já terminou o contrato.
Então, a maioria dos trabalhadores de
refinaria não são organizados no sindicato e

quando o são em um outro sindicato (por ex:
Construção Civil), este tem enormes difi-
culdades para entrar na refinaria. Ficam
totalmente vulneráveis.

Quando acontece um acidente com um
trabalhador de empreiteira em refinaria a

gente só sabe de 03 a 05 dias depois que
aconteceu. Os trabalhadores de refinaria
(funcionários daPetrobrás)tem a concepção
de que trabalhador mesmo, é quem é con-
tratado pela Petrobrás. Quando acontece
alguma coisa com um petroleiro há a maior
confusão.

Há muita exploração dos trabalhadores
das empreiteiras. Por exemplo: Um torneiro
mecânico de empreiteira que trabalhe na
refinaria ganha 30Vo do salário do torneiro
mecânico de refinaria que ele está
substituindo. E faz a mesma coisa que o
outro faz. Além disso, quando termina a
obra é demitido.

Nós estamos defendendo o tratamento
igual para todos os trabalhadores de refi.
naria. Se uma empreiteira contrata um
mecânico, este vai ter o mesmo piso sala-
rial que um mecânico da Petrot rás. Todo
Trabalhador que entre na refiniria é pe-
troleiro e tem que ganhar o piso c a catego-
ria.
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ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

PEGANDO A FERRAMENTA

A II Conferência das Naçóes Unidas sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento, organizada
pela ONU (Organização das Nações Unidas),
será o maior encontro diplomático de todos os
tempos. O evento é concebido como parte de um
processo iniciado na I Conferência, realizada em
Estocolmo capital da Suécia, em1972. Tornou-
se um marco do processo de tomada de cons-
ciência do mundo inteiro sobre a importância do
meio ambiente para o futuro da humanidade. Foi
também a primeira iniciativa da ONU para bus-
car respostas aos problemas do Meio Ambiente
e tentar definir linhas de ação.

A ONU, é bom lembrar, é o fórum dos países-
membros onde são tomadas as decisões em "con-
ssnso". O problema, neste caso é criar consenSo
sobre um leque tão amplo de temas, concordar
na análise sobre a causa e gravidade, e identificar
medidas a serem tomadas pelos países, cuja
maioria já vem para esse jogo com suas cartas
marcadas, predispostos a fazer valer os seus
interesses.

Essa necessidade é evidente à maioria da
população pobre cuja qualidade de vida deixa a

desejar: náo têm acesso à água potável, sane-
amento básico, moradia decente, saúde, edu-
cação e emprego digno.

INICIANDO O TRABALHO

Na verdade, o atual impasse ecológico ameaça
o presente e o futuro da vida de todo o planetâ, e

revela o quanto a ação humana estã inserida na
natureza e se torna responsável pela sua destruição
ou preservação.

O modelo de desenvolvimento, no qual nos
encontramos, levou a uma crise global. Essa
constatação condicionou, na dêcada de B0 o
encaminhamento das discussões para a formu-
lação do conceito de desenvolvimento sus-
tentável, segundo a exploração dos recursos
naturais e a orientação dosinvestimentos devem
estar de acordo com as necessidades atuais e
futuras da humanidade. Essa tese considera o
problema de preservação do ambiente não só
ecológico, mas também econômico. partindo do
princípio de que o desenvolvimento, tal como
ocorre hoje, é insustentável - pois provoca
mudanças climáticas, desertificação, extinção
de espécies e a fome - a teoria do desenvolümento
sustentável indica que o progresso da humanidade
só poderá ser alcançado por um sistema de
cooperação internacional que considera
indissociáveis a proteção ambiental e o
crescimento econômico.

aquele que deve atender às necessidades e as
aspiraçóes do presente sem comprometer as
possibilidades de atendê-las no futuro. Pretende
a superaçáo da pobreza e o respeito aos limites
ecológicos aliados ao aumento do crescimento
econômico
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ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

PEGANDO A FERRAMENTA

A II Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento, organizada
pela ONU (Organizaçáo das Nações Unidas),
será o maior encontro diplomático de todos os
tempos. O evento é concebido como parte de um
processo iniciado na I Conferência, realizadaem
Estocolmo capital da Suécia, em1972. Tornou-
se um marco do processo de tomada de cons-
ciência do mundo inteiro sobre a importância do
meio ambiente para o futuro da humanidade. Foi
também a primeira iniciativa da ONU para bus-
car respostas aos problemas do Meio Ambiente
e tentar definir linhas de ação.

A ONU, é bom lembrar, é o fórum dos países-
membros onde são tomadas as decisões em "con-
senso". O problema, neste caso é criar consenSo
sobre um leque tão amplo de temas, concordar
na análise sobre a causa e gravidade, e identificar
medidas a serem tomadas pelos países, cuja
maioria já vem para esse jogo com suas cartas
marcadas, predispostos a fazet valer os seus

interesses.
Essa necessidade é evidente à maioria da

população pobre cuja qualidade de vida deixa a

desejar: não têm acesso à água potável, sane-
amento básico, moradia decente, saúde, edu-
cação e emprego digno.

INICIANDO O TRABALHO

Na verdade, o atual impasse ecológico ameaça
o presente e o futuro da vida de todo o planeta, e

revela o quanto a ação humana esrã inserida na
natureza e se torna responsável pela sua destruiçáo
ou preservação.

O modelo de desenvolvimento, no qual nos
encontramos, levou a uma crise global. Essa
constatação condicionou, na década de 80 o
encaminhamento das discussões para a formu-
lação do conceito de desenvolvimento sus-
tentável, segundo a exploração dos recursos
naturais e a orientação dos investimentos devem
estar de acordo com as necessidades atuais e
futuras da humanidade. Essa tese considera o
problema de preservação do ambiente não só
ecológico, mas também econômico. partindo do
princípio de que o desenvolvimento, tal como
ocorre hoje, é insustentável - pois provoca
mudanças climáticas, desertificação, extinçáo
de espécies e a fome - a teoria do desenvolvimento
sustentável indica que o progresso da humanidade
só poderá ser alcançado por um sistema de
cooperação internacional que considera
indissociáveis a proteção ambiental e o

aquele que deve atender às necessidades e as
aspirações do presente sem comprometer as
possibilidades de atendê-las no futuro. Pretende
a superação da pobreza e o respeito aos limites
ecológicos aliados ao aumento do crescimento
econômico.



TESTANDO O TRABALHO
Embora pretenda ter um efeito abrangente,

reorientando as relações entre as pessoas e com
anatureza,o desenvolvimento sustentável é ainda
pensado dentro da esfera da economia e é com
esta referência que pensa o social.

Isso é inaceitável. Não se reconhece o valor
próprio da criação. Ela continua reduzida a ins-
trumento utilitarista da pessoa humana. Além
disso, não se discute para quem se destinam os

benefícios desse desenvolvimento. Não hã ecolo-
gia digna do nome se permanecem as injustiças
e as desigualdades sociais.

Aelaboração de propostas de desenvolvimento
deve estar subordinada a valores éticos que ga-
ratam o respeito e a promoção dos direitos de
toda a humanidade e da criação.

Somos convocados pelo Criador a lutar pela
integridade da criação, guardando-a e cultivando-
a na peÍspectiva do seu projeto de vida. Assim o
ser humano não pode ser considerado em sepa-
rado do seu meio ambiente. Onde este é agredido
e violentado, aí o próprio ser humano é agredido,
violentado e ameaçado em suaprópria dignidade
e sobrevivência. Somos convocados a desen-
volver uma ética de corresponsabilidade pelo
futuro da criação, empeúando-nos na construção
de uma sociedade democrática , social e ecologi-
camente justa e solidária.Uma ecologia humana
exige a aceitação da democracia como valor
universal.

PERGUNTAS:

1) Como você vê toda essa movimentação em
torno da questão ecológica? Será que vai re-
solver alguma coisa?

2) Como pessoas convocadas pelo criador, qual
a nossa contribuição na luta pela integridade da
criação e de uma sociedade socialmente justa?

INDTCAÇÓES pana LETTURA:

- Revista Proposta Ne 53 - FASE
- Relatório do Seminário Ecologia e Desenvol-

vimento (CNBB)
- Mulher e Meio Ambiente - CIM E CEDI
- Revista Políticas Governamentais - IBASE -
Especial

- ECO - 92 - MeioAmbiente e Desenvolvimento
- Revista Tempo e Presença - Na 261 (CEDD

CAMPANHA DE ASSINATURA

Amigo I

Consiga I0
boletim nacional
Operária e ganhe

balho: um caminho
do Pe. Rogério A.

assinaturas do

da Pastoral
o livro "Tra-
para Deus "

Cunha - I{G.



anatureza, o desenvolvimento sustentável é ainda
pensado dentro da esfera da economia e é com
esta referência que pensa o social.

Isso é inaceitável. Não se reconhece o valor
próprio da criaçáo. Ela continua reduzida a ins-
trumento utilitarista da pessoa humana. Além
disso, não se discute para quem se destinam os
benefícios desse desenvolvimento. Náo há ecolo-
gia digna do nome se peÍmanecem as injustiças
e as desigualdades sociais.

A elaboração de propostas de desenvolvimento
deve estar subordinada a valores éticos que ga-
ratam o respeito e a promoçáo dos direitos de
toda a humanidade e da criação.

Somos convocados pelo Criador a lutar pela
integridade da criação, guardando-a e cultivando-
a na peÍspectiva do seu projeto de vida. Assim o
ser humano não pode ser considerado em sepa-
rado do seu meio ambiente. Onde este é agredido
e violentado, aí o próprio ser humano é agredido,
violentado e ameaçado em suaprópriadignidade
e sobrevivência. Somos convocados a desen-
volver uma ética de corresponsabilidade pelo
futuro da criação, empeúando-nos na construçáo
deuma sociedade democrática, social e ecologi-
camente justa e solidária.Uma ecologia humana
exige a aceitação da democracia como valor
universal.

PERGUNTAS:

1) Como você vê toda essa movimentação em
torno da questão ecológica? Será que vai re-
solver alguma coisa?

2) Como pessoas convocadas pelo criador, qual
a nossa contribuiçáo na luta pela integridade da
criaçáo e de uma sociedade socialmente justa?

INDICAÇOES PARA LEITURA:

- Revista Proposta Ne 53 - FASE
- Relatório do Seminário Ecologia e Desenvol-

vimento (CNBB)
- Mulher e Meio Ambiente - CIM E CEDI
- Revista Políticas Governamentais - IBASE -
Especial

- ECO - 92 - MeioAmbiente e Desenvolvimento
- Revista Tempo e Presença - Na 261 (CEDD

CAMPANHA DE ASSINATURA

Amigo I

Consiga 10 assinaturas do
boletim nacional da Pastoral
Operária e ganhe o livro "Tra-
balho: um caminho para Deus "

do Pe. Rogério A. Cunha - MG.

O boletim do mês demaio/92 saiu com número incorreto. No lugar de na 91 leia-se nq
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A 84 Assembléia Nacional da Pastoral Operária reviu os seus Obietivos Ge-
rais e Específícos, bem como as !inhas de atuação. A grande novidade aprova-
da foi a definição da ação da PO como lgreja e como Classe Trabalhadora.

Neste número esp-ecial do BOLETIM NACIOI*JAL publicamos, na íntegra,
os no\ros obietivos. E um material para a leitura e ref lexão dos membros da
Pastoral Operária de todo o Brasil.

OBJETIVOS ESP!:Ci'; , -''-:i

- Motivar a lgreja como um todo a assumir as lutas dos trabalhadores, reconhecendo
e apoiando.suas organizaÇões;

- Anunciar e denunciar a situação vivida pelos trabalhadores (as) as suas lutas, sofri-
mentos e conquistas;

- Capacitaf os militantes dos Grupos de Base para se inserir nos cjiversos campos cje
atuação social, garantindo a sua forma$o integral;

- Celebrar as lutas, sofrimentos, alegrias e esperanÇas numa perspectiva transforma-
dora;

-'Testemunhar o ser humano integral, construindo no nosso meio maneiras de ser
que já caracterizam a Nova Mulher e o Novo Homem;

I - PO COMO TGREJA

lINos articúlarmos para contribuir com o encon-
tro dos Bispos da Améiica Latina no CELAMI92 em
Santo .Domingo (Repúbtica Dominicana-América La-
tina); com o óbjetivo de levarmos trabalhadores à es-

sa Conferência. como também as angústicas, sofri-
mentos e a vida da Classe Trabalhadora;

2) Trabalharmos CF/90 (mulheres); 91 (Trabalho)
e 92 (Juventude); levando para o conjunto da lgreja a

situação, as denúncias e as propostas do Mundo dos
Trabalhadores;

3) Fazermos um trabalho de inserção na Pastoral
de Conjunto em cada lgreja lócai. Trabaihar nossa re-
lação com a hierarquia. Aprofundar nossa articulação
com as pastorais afins (linha 06 -.' Pastorais Sociais) e
com as iiglas (JOC, ACO, SPM, CPT, CNL . . . ).

4) Ter sempre presente em nosso Trabalho Pastoral,
e nossas iniciativas, a perspectiva ecumênica. Traba-
lhar em conjunto com as demais lgrejas cristãs, visan-
do fortalecer e introduzir os elementos do Mundo do
Trabalho em toda ação pastoral;

5) Contribuir nas discussões e estabelecimento cbda
'vez maior da construçâo da democracia interna. Con-
quistar, setores crescentes da lgrreja para o desafio da
ação pastoral no Mundo do Trabalho;

6)Consolidar a Pastoral Operária como espaço de
comunhão, intercâmbio de experiências e práticas dos
seus militantes, de reflexâo crítica e teológica sobre
elas, garantindo o respeito à sua diversidade;

7) Rever a postura das pastorais frente às massas e
rediscutir nossa mêtodologia para relacionar o traba-
lho de base com o trabalho de niassa;

8) Realizarmos Romarias de Trabalhadores; traba-
lhando a religiosiciacie popuíar numa perspectiva li-
bertadora; resgatándo as fe§tas populares e as celebra-
ções.dos mártires;

9)Termos-áreas de missão na !O, onde possamos
investir com maioy intensidade. Areas que possuam
importância estratégica para a Classe Trabalhadora en-
frentar o capital com seus §randes projetos econômi-
cos-polítims. Desafiar cada PO estadual, Regional e
nacional à descobrir suas áreàs de missão;'10) 

Desenvolver noíGrupos de Base uma política de
formação que. os leve a uma releitura da articulação
Fé e Trabalho;
11)Articularmos e aprofundarmos os laços da PO

com o 39 mundo especialmentê a nível de América
Latina, com o intuito de estabelecermos relações de
çolidariedxle na hrfa daç diversas ertpooriac dpçta

II - PO COMO CLASSE TRABALHADORA

t) Uma das principais contribuições ao conjunto d
Clásse Trabalhadora é investirmos no fortalecimentr
do Trabalho de base. Esta tem sido uma das maiore
carências do Mov. Social dos trabalhadores de form
gera I (sind ical/popu larlpol ítico) ;

2) lncentivar os militantes a par-ticipar e contribui
no fortalecimento do Movimento Sindical combativ
no enfrentamento ao sistema. Participando dos cor
gressos das Centrais Sindicais;

3) lncentivar os militantes a participar e contribr"rl
no fortalecimento dos movimentos populares na perl
pectiva da construção de 1 central. Resistindo à poi
tica do poder público;

4) Denunciar os efeitos danosos aos trabalhadorer
provenientes do plano de estabilização ecofiômici
Denunciar as perdas salariais, o desemprego, a falta d
um posicionamento claro a respeito da Reforma Agri
ria e Dívida Externa. Combater o caráter autoritári
do plano, pela falta de consuita à sociedade civil;

5) lnvestir nas candidaturas populares e continr-ra
pressionando para que sejam garantidos - e s€ avanL

- na conquista dos direitos dos trabalhadores e rr

participação pol ítica ;
6) Preparar desde já as eleições de 90, com a pre(

cupação de não desmobilizar as atividades permaner
res da PO;

7) Promover a popularização dos Direitos dos Tl
balhadores conquistados na nova ConstituiÇão;

8) Estar atento a realidade do subempreso I 11,

semprego; desenvolver uma metodologia de trabalir
com estes setores;

9)Trabalhar o fator religioso popular nos mov
mentos sociais e de luta dos trabalhadores;

10)Amadurecer e vivenciar na prática a relação Fi
POLITICA E TRABALHO.
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rais e EspxrTícos, bem como as linhas de atuação. A grande novidade aprova-
da foi a definição da ação da PO como lgreja e como Classe Trabalhadora.

Neste número espqcial do BOLETIM NACIONAL publicamos, na íntegra,
os no\ros obletivos. É um material para a leitura e reflexão dos rnembros da
Pastoral Operária de todo o Brasil.

CIBJETIVCS ÊSPECi';' ; i', ;:

- Motivar a lgreja como um todo a assumir as lutas dos trabalhadores, reconhecendo
e apoiando suas organizaÇões;

- Anunciar e denunciar a situação vivida pelos trabalhadores (as) as suas lutas, sofri-
mentos e conquistas;

- Capacitaf os militantes dos Grupos de Base para se inserir nos diversos campos cie
atuação social, garantindo a sua formação integral;

- Celebrar as lutas, sofrimentos, alegrías e esperanÇas numa perspectiva transforma-
dora;

-'Testemunhar o ser humano integral, construindo no nosso meio rnaneiras de ser
que já caracterizam a Nova Mulher e o Novo Homem;

í I il.! !,
:_:<

'*-'-.
.:, ,-- i , ,. ,. ., -:. '.,,

I - PO COMO IGREJA

lINos articúlarmos para contribuir com o encon-
tro dos Bispos da Améiica Latina no CELAMI92 em
Santo .Domingo (República Dominicana-América La-
tina); com o óbjetivo de levarmos trabalhadores à es-

sa Conferência. como também as angústicas, sofri-
mentos e a vida da Classe Trabalhadora;

2) Trabalharmos CF/90 (mulheres); 91 (Trabalho)
e 92 (Juventude); levando para o conjunto da lgreja a

situação, as denúncias e as propostas do Mundo dos
Trabalhadores;

3) Fazermos um trabalho de inserção na Pastoral
de Conjunto em cada lgreja lócai. Trabaihar nossa re-
lação com a hierarquia. Aprofundar nossa articulação
com as pastorais afins (linha 06 -.' Pastorais Sociais) e
,com as iiglas (JOC, ACO, SPM, CPT, CNL . . . ).

4) Ter sempre presente em nosso Trabalho Pastoral,
e nossas iniciativas, a perspectiva ecumênica. Traba-
lhar dm conjunto com as demais lgrejas cristãs, visan-
do fortalecer e introduzir os elementos do Mundo do
Trabalho em toda ação pastoral;

5) Contribuir nas discussões e estabelecimento càda
'vez maior da construção da democracia interna. Con-
quistar, setores crescentes da lgrreja para o desafio da
ação pastoral no Mundo do Trabalho;

6)Consolidar a Pastoral Operáría como espaço de
comunhão, intercâmbio de experiências e práticas dos
seus militantes, de reflexão crítica e teológica sobre
elas, garantindo o respeito à sua diversidade;

7) Rever a postura das pastorais frente às massas e
rediscutir nossa metodologia para relacionar o traba-
lho de base com o trâbalho de massa;

8) Realizarmos Romarias de Trabalhadores; traba-
lhando a religiosidacle popular numa perspectiva li-
bertadóra; resgptando as festas populares e as celebra-
ções.dos mártires;

9)Termos'áreas de missão na PO, onde possamos
investir com maioy intensídade. Areas que possuam
importância estratégica para a Classe Trabalhadora en-
frentar o capital com seus §randes projetos econômi-
cos-políticos. Desafiar cada PO estadual, Regional e
nacional à descobrir suas áreàs de missão;'10) 

Desenvolver noíGrupos de Base uma política de
formaçâo que os leve a uma releitura da articulação
Fé e Trabalho]
11)Articularmos e aprofundarmos os laços da PO

com o 39 mundo especialmentê a nível de América
Latina, com o intuito de estabelecermos relações de
solidariedade na luta das diversas categorias desta
Amérjce Latina (da qual nos incluímos)

ll - PO COMO CLASSE TRABALHADORA

t) Uma das principais contribuições ao con.iunto d

Classe Trabalhadora é investirmos no fortalecimentt
do Trabalho de base. Esta tem sido uma das maiore
carências do Mov. Social dos trabalhadores de form
gera I (sind ical/popu larlpol ítico) ;

2) lncentivar os militantes a pafticipar e contribui
no fortalecimento do Movimento Sindical combativ,
no enfrentamento ao sistema. Participando dos cor
gressos das Centrais Sindicais;

3) lncentivar os militantes a participar e contribui
no fortalecimento dos movimentos populares na per:
pectiva da construção de 1 central. Hesistindo à poi
tica do poder público;

4) Denunciar os efeitos danosos aos trabalhadorer
provenientes do plano de estabilização ecoríômic;
Denunciar as perdas salariais, o desemprego, a falta d
um posicionamento claro a respeito da Heforma Agri
ria e Dívida Externa. Combater o caráter autoritári
do plano, pela falta de consuita à sociedade civil;

5) lnvestir nas candidaturas populares e continut
pressionando para que sejam garantidos - e se avant

- na conquista dos direitos dos trabalhadores e rr

participaÇão pol ítica ;
6) Preparar desde já as eleições de 90, com a pre(

cupafo de não desmobilizar as atividades permaner
tes da PO;

7) Promover a popularização dos Direitos dos Tl
balhadores conquistado$ na nova Constituição;

8) Estar atento a realidade do subemprego e dr

semprego; desenvolver uma metodologia de traball-r
com estes setores;

9)Trabalhar o fator religioso popular nos mov
mentos sociais e de luta dos trabalhadores;

10)Amadurecer e vivenciar na prática a relação FÍ
POLITICA E TRABALHO.
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AcREDTTANDo NA RESSURREIçÃo
Nossa história de povo, de traba

lhadores, de luta e de sonhos, jamais

atravessou momentos como os qlle

estamos vivendo.

Essa morte está aliada ao cotidi-

ano dos 14 milhôes de desemprega-

dos, dos 70 milhÕes de marginali-
zados, desesperados em busca da

sobrevivência no desemprego e no

mercado informal, dos 13 milhôes

de aposentados, somados ao descaso

do não-investimento em moradia,

educação...etc.

Nessa situação surgem desafios para

a Igreja e o Movimento dos traba

thadores. Temos que identificá-los,
refletí-los e buscar saídas.

DestacarÍamos três entre tantos

desafios :

1 - Qual a raiz e os mecanismos

que produzem esta multidão de sem

vidas ? Precisamos refletir as mu-

danças nas relaçÕes de trabalho, as

novas tecnologias se implantando

no paÍs versus o trabalho para todos

e a fome.

2 - Que projeto político sustenta

tal aberração ? E qual é o nosso

projeto ? É preciso travar esta guerra

ideológica e radical\zar a opção pela
rrirla nrio. nn.,o nrÁ+i^^ o ^1+^--^+i

3 - O que pensa o povo ?
'femos que entrar no seu cotidiano e

reaprender a trabalhar com ele.

Partimos destes desafios por con-

siderar que junto com a necessidade

de rever teolias. precisamos, antes

de tudo, desdogmatizar nossas práti-

2 - Acreditar no povo. Ele não

desanima. busca saldas. Com humil-
dade precisamos definir qual é nosso

papel. Descer dos pedestais, com

fidelidade e sensibilidade esrar a-

tento aos sinais sagrados do povo;
"Eu te louvoo ó Pai, porque revelaste

teus planos aos pequeninos e os escon-

deste aos sábios e poderosos".

3 - Abraçar a tarefa de con-

tribuir na organização dos milhÕes

de marginalizados, sem medo de ser

ousado. "Ter compaixão foi o pri-

meiro passo para a multiplicação

dos pães".

4 - O novo nasce. Porém,

temos que estar dispostos. Beber na

mesa do povo. Refletir e construir

Lrma nova polÍtica industrial e

agrícola. Lembremo-nos de IsaÍas

(Cap. 65) e do MagnifÍcat.

Por fim, acreditando na Ressur-

reiçâo e que a mesma passa por

radicalizar nosso amor e opção pela

vida, sendo militantes da ousadia e

da esperança, fortalecendo neste

momento a chama de nossa fé com

muita luta rumo à LIBERTAÇÃO.

\.

(i:,

cas, buscando saídas e encarando

alguns aspectos das mesmas. É ne-

cessário, pois :

1 - Realimentar nossa crença,

mÍstica e espiriiualidade ; " Libertar
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ACREDTTANDO NA RESSURREIÇÃ0
Nossa história de povo, de traba

lhadores, de luta e de sonhos, jamais

atravessou momentos como os que

estamos vivendo.

Essa morte está aliada ao cotidi-

ano dos 14 milhôes de desemprega-

dos, dos 70 milhÕes de marginali-
zados, desesperados em busca da

sobrevivência no desemprego e no

mercado informal, dos 13 milhôes

de aposentados, somados ao descaso

do não-investimento em moradia,

educação...etc.

Nessa situação surgem desafios para

a Igreja e o Movimento dos traba

thadores. Temos que identificá-los,

refletí-los e buscar saídas.

DestacarÍamos três entre tantos

desaflos :

novas tecnologias se implantando 'l

no país versus o trabalho para todos

e a fome.

2 - Que projeto polÍtico sustenta

tal aberração ? E qual é o nosso

projeto ? É preciso travar esta guerra

ideológica e radicalizar a opção pela

vida, criar nova prática e alternati-
vas.

1 - Qual a raiz e os mecanismos

que produzem esta multidão de sem /
vidas ? Precisamos refletir ,, ,nr.,- ,1'
danças nas relaçÕes de trabalho, u, {1,'

3 - O que pensa o povo ?

'Iemos que entrar no seu cotidiano e

reaprender a trabalhar com ele.

Partimos destes desafios por con-

siderar que junto com a necessidade

de rever teorias. precisamos. antes

de tudo, desdogmatizar nossas práti-

cas, buscando saídas e encarando

alguns aspectos das mesmas. É ne-

cessário, pois :

1 - Realimentar nossa crença,

mística e espiriiualidade ; " Libertar

o pobre " é nossa missão e andar nas

2 - Acreditar no povo. Ele não

desanirla. busca saldas. Com humil-
dade precisamos definir qual é nosso

papel. Descer dos pedestais, com

fidelidade e sensibilidade estar a-

terlto aos sinais sagrados do povo;

"Eu te louvo, ó Pai, porque revelaste

teus planos aos pequeninos e os escon-

deste aos sábios e poderosos".

3 - Abraçar a tarefa de con-

tribuir na organização dos milhÕes

de marginalizados, sem medo de ser

ousado. "Ter compaixão foi o pri-

meiro passo para a multiplicação

dos pães".

4 - O novo nasce. Porém,

temos que estar dispostos. Beber na

mesa do povo. Refletir e construir

uma nova política industrial e

agrícola. Lembremo-nos de IsaÍas

(Cap. 65) e do MagnifÍcat.

Por fim, acreditando na Ressur-

reiçâo e que a mesma passa por

radicalizar nosso amor e opção pela

vida, sendo militantes da ousadia e

da esperança, fortalecendo neste

momento a chama de nossa fé com

muita luta rumo à LIBERTAÇAO.

águas é possível.
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Sào Luis, 10 de abril de t992.

Olá, Companheiros !

Estou escrevendo para dar notícias clc
como estamos caminhanclo aqui cm São
Luis (MA).

No dia 28,/03 estivcmos reunidos a fln.r cle

fazermos uma avaliação da caminhacla da
lrO e também da a tuação a nívcl pessoal.
Dossa reflexão ficaram alguns questio
namcntos :

- Como está o meu c«llnpromissr) c()r'll A

PO?
- Como atingir o trabalhador quc se encon-
tra fbra do campo eclesial ?

- A necessidade «lc aprofundar a relação FÉ
X VIDA, além dc outros dcsatios.

Fizemos um pÍograma de trabalho que
inclui um cncontro bcm amplo nçt dia 26/
06, a participação cf-etiva n«r lq de maio e a

tarefà de continuar h'abalhando as priori-
dades nacionais : grupos cle basc c tilr-
maçã<l.t

Estamos participando do F(trurn Perrla-
nente em Detésa da An.razônia onde tctr-
tamos desmititlcar a "tàchada" quc é a

ECA/92;em Imperatriz um fàzcncleiro tbi
morto p(x quesk')cs <Ie terra e t> secretário
de scgurança acusou a lgre.la c toclos os

setores quc lutam cm detêsa da vicla.
Para terminar, c<»lvid<l<rs a estarem unidos

em pensamcnto ao campanheiro Paulino,
de Imperatriz, nosso agcntc, que se rtrdc-
nará no dia 30 «le maio.
Sem mais para o momento. Abraços ti'ater-
nos,

Zilds Çan,q1lxo - PO Sdo Luis - MA.

EXPEDIENTE
BOLETIM NACIONAL DA

PASTORAL OPEBARIA
Cons. de Redaçào: Enock Araújo, Ha-
rolclo Gomes, Bernardo Lestienne,
Gilberto Dias, Jane Marangoni, Albert<r
Carlos Dutra e Rosa M. Ribeiro.
Responsável : Coordenação Nacional
da Pastoral Operária
Assinaturas:
Anual: Cr$ 2.000,00
A partir de Junho Cr$ 5.000,00
Exterior: US$ l0
Pedido de assinaturas para:
SECRETARIADO NACIONAL DA
PASTORAL OPERÁRIA
Av. Pres.Kennedy, 1861 - Sala 108
25O2O - Duque de Caxias - RJ.
Fone:(O2l) l7l-3459 e Fax - 172-5465
Composlo e itnpresso na

. Gráfica Patrimonium Ltda.

nt tT n a Fr r a Et, r^ r tr! -rr'^r^.-^(,U I rrAr\nA ivtAl§ Ut,íi§iNúiUA iU

Nos dias 10. 1 I e 12 de março/
92 forani realizadas as eleiçôes
para anova diretoria clo sindiçato
dos Petroleiros de brqu. de
Caxias- RJ. Com 68.9 dos votos
dos associados, a Chapa apoiada
pela CUT venceu o pleito. derro-
tando a chapa da situação. O
SINDIPETRO de D. Caxias era o
único Sindicato de Petroleiros nas

mãos da Força Sindical, de
Medeiros.

A Nova diretoria assumiu a

proposta cutista de resgatar o

sindicalismo de D. Caxias. in-
serindo-o na unidade ltacional. e
está pronta a defender o monopólio
estatal do Petróleo, os petroleiros
e todos os trabalhadores explora-
dos da base.

A nova diretoria ton-]ou posse
no dia 10 de abril.

BAIXADA FLUMINENSEACOLHE

ENCONTRO ECUMÊNICO

de lq a 7 de jr"rnho próxilno,
acontecerá o Enconro Ecumênico
paralelo à ECO - 92, promovido
pelo CLAI (Cons. Latino Ameri-
cano de lgrejas ) e o CMI ( Cons.
Mundial de.lgrejas). O Encontro
será no Centro de Formaçâo Pas-
toral da Diocese de Nova Iguaçu,
que tera como tenta : A preser-
vaçâo da natureza. na perspectiva
da integridade da criaçâo,,diante
dos problernas ambientais'conte-
porâneos. Participarâo desse
evento dirigentes cristãos doBrasil
e do exterior.

A escolha da Baixada deve-se
ao fato dela ser Llma das regiÕes
mais empobrecidas e violentada
da A. L., questão a ser enfocada
na reflexão ambiental.

Os delegados deste encontro par.
ticiparão também da Vigília de
Pentecostes, dia 06 de junho, na
h:1a-.1i1h /-^-'i^ijiut-c:c Liê U- LaXiâS- qiiÊ ÊilCêl--

rará com urna grande nlanifes-

testemunhar a Fé e o compro-
missL) dos cristãcrs cor11 a vida no
planeta.
(Fonte : AGEN e Jornal Pilar).

ENCoNTRO FORMAÇÃo -RJ

A Pastoral Operária na Diocese
do Rio. promoveu nos dias 2l e

22 de rnarço sell 1q Encontro de
Formação/9Z, com o tema :

"Conjuntura Mundial ", analisando

os aspectos político. social,
econômico e teligioso e a si tuação
dos trabalhadores neste contexto
conjllntural. Foi muito bom o
desenvolvimento do encorltro.
bem como a participação dos
companheiros (as) vindos dos
diversos grupos de base.

PO da BAHIA em EXPANSÂO

Ern processo de expansào a

Pastoral Opêrária da Bahia está

desenvolvendo-se na cidade de

Serrinha (interior do estado). A
visita do campanherro Dito. da

Coord. Nac. dzr PO, à Bahia abriLr

pistas para iniciar Lu-n novo tra-
balho. conforme inÍornra a Ir.
Isabel que há anos contribui corr
a caminhada da PO.

No dia I I de março realizaram
Llrl.ra calllinhacla c1e man itêstaÇão

organizada pela PO junto com
outros Igrejas. Sindicato e Mov.
Populares. Na ocasião entrega-
rarn à PreÍ'eitLrra ur.n docunrento
coniendo reivindicaçôes da popu-
lação local.

59 CONGRESSO DA JOC

Em Sao Paulo. nos dias 2l a24
de jnnho, a JOC real\zarâ seu 5q

Congresso Nacional. O Congresso
tem por objetivos fazer uma
Anáiise d; reaiidade d; iur'çn-
tude Trabalhadora. Será clividido
em três etapas fundamentais :

Congresso de Base; Congresso



Sào Luis, 10 de abril de 1992.
Olá, Companheiros !

Estou escrevendo para tlar notícias de
como estamos camiúando aqui crn Sáo
Luis (MA).

No dia 28103 estivemos reuniclos a Ílm de
fazermos uma avaliação da caminhacla cla
PO e também da a tuação a nível pessoal.
Dossa retlexão ticaram alguns questio
namentos :

- Ctlmo cstá o mcu c<lmPltlmissr) c()r'll A

PO?
- Como atingir o trabalhador que sc enc()n-
tra fbra do campo eclesial ?
- A necessidade de aprofundar a rclação FÉ
X VIDA, além dc outros dcsatios.

Fizemos um progl'ama de trabalho que
inclui um encontro hem amplo n<t dia 26/
06, a participaçáo ct'ctiva no I 

q dc maio c a
taretà de continuar trahalhanrl<l as prir>ri-
dades nacionais : grupos de base e tirr-
maçã<1.!

Estamos participanclo do F(rrum Pcrrna-
ncnte dm Dcf'esa da An.razônia (»1de tcn-
tamos desrnititlcar a "tàchada" que é a
ECO/92; em Imperah'iz um tàzencleiro Íbi
mork) por qudsk-)cs de terra e «r secretário
de scgurança acusou a lgre.ja e todos os
setoÍes que lutam cm defêsa da vida.

Para teminar, convid<l<ts a estarent unidos
em pensamcnto ao catltpanhciro Paulino,
de Imperatriz, nosso agcntc, quc se ordc-
nará no dia 30 cle maio.
Sem mais para o momento. Abraços ti-ater-
nos,

Zilda Can,alho - PO São Luis - MA.

EXPEDIENTE
BOLETIM NACIONAL DA

PASTOBAL OPERARIA
Cons. de Redaçào: Enock Araújo, Ha-
rol«lo Gomes, Bernarclo Lestienne,
Gilberto Dias, Jane Marangoni, Alberto
Carlos Dutra e Rosa M. Ribeiro.
Responsável : Coordenação Nacional
da Pastoral Operária
Assinaturas:
Anual: Cr$ 2.000,00
A partir de Junho Cr$ 5.000,00
Exterior: US$ l0
Pedido de assinaturas para:
SECRETARIADO NACIONAL DA
PASTORAL OPERÁRIA
Av. Pres.Kennedy, l86l - Sala 108
25020 - Duque de Caxias - RJ.
Fone:(O21) 171-3459 e Fax - 712-5465
Compo§to e irnpresso na

. Gráfica Patrimonium Ltda.

C[.T GANHA MAiS Uhfi SiNDiCÂTO

Nos dias 10. 1 I e 12 de março/
92 foram realizadas as eleiçôes
para anova diretoria c\o Sirrclicato
dos Petroleiros de buqi,e de
Caxias- RJ. Com 68.9 dos votos
dos associados, a Chapa apoiada
pela CUT vencell o pleito. den.o-
tando a chapa da situação. O
SINDIPETRO de D. Caxias era o
único Sindicato de Petroleiros nas
mãos da Força Sindical, de
Medeiros.

A Nova diretoria assutl.liLl a
proposta cutista de resgatar o
sindicalismo de D. Caxias. in-
serindo-o na Llnidade nacional. e

está pronta a defender o monopólio
estatal do Petróleo, os petroleiros
e todos os trabalhadores explora-
dos da base.

A nova diretoria tomou posse
no dia 10 de abril.

BAIXADA FLUMINENSEACOLHE

ENCONTRO ECUMÊNICO

de le a 7 de junho próxirxo,
acontecerá o Encontro Ecumênico
paralelo à ECO - 92, promovido
pelo CLAI (Cons. Latino Ameri-
cano de lgrejas )e o CMI ( Cons.
Mundial de.lgrejas). O Encontro
será no Centl'o de Formação Pas-
toral da Diocese de Nova Iguaçu,
que tera como tenta : A preser-
vação da natru'eza. na perspectiva
da integridade da criação,.diante
dos problernas ambierltais'conte-
porâneos. Participarào desse
evento dirigentes cristãos do Brasil
e do exterior.

A escolha da Baixada deve-se
ao fato dela ser uma das regiÕes
mais empobrecidas e violentada
da A. L., questão a ser enfocada
na reflexão ambiental.

Os delegados deste encontro par-
ticiparão também da Vigília de
Pentecostes, dia 06 de junho, na
t-_tir:..1 {^ h /-nr-!-rL,luLC5É Lttr lJ. L_clÀ id5- qUr cllLCl -

rará com urna graltde manifes-
taçâo EcLu11ênica em Pça Pública
para celebrar a Nova Criação

testemunhar a Fé e o compro-
missL) dos cristãos colt't â vida t1o

planeta.
(Fonte : AGEN e Jornal pilar).

ENCoNTRo FoRMAÇÃo -RJ

A Pastoral Operária na Diocese
do Rio. pron"roveLl nos dias 2l e

22 de março seLl le Encontro de
Fotmaçào/92, com o tema :

"Conjuntura Mundial ", analisando
os aspectos político, social,
econômico e religioso e a si tuação
dos n'abalhadores neste contexto
conjllntural. Foi muito born o
desenvolvimento do encontro,
bem como a participação dos
companheiÍos (as) vindos dos
diversos grlrpos de base.

PO da BAHIA em EXPANSÂO

Em processo de expansâo a

Pastoral Opêrária da Batria está

desenvolvendo-se na cidade de

Serrinha (interior do estaclo). A
visita do campaltl"leiro Dito, da
Coord. Nac. da PO. à Bahia abriu
pistas para iniciar unt novo tra-
balho, contbrme inÍbrma a Ir.
Isabel qlre há anos contribui conr
a caminhada da PO.

No dia I I de rrarço realizaram
Llllla calr ilthacla de r11an iÍ.estação
organizada pela PO junto com
olrtros Igrejas. Sindicato e Mov.
Populares. Na ocasião entrega-
rar-n à Pref'eitura urr-r documento
coniendo reivindicaçÕes da popLt-

lação local.

59 CONGRESSO DA JOC

Em Sao Paulo. nos dias 2l a24
de jtrnlro, a JOC realizarâ seu 5e

Congresso Nacional. O Congresso
tem por objetivos fazer uma
Anáiise cia reaiicade cia iu','en-
tude Trabalhadora. Será divrt'liclo
em três etapas ftrndamentais :

Congresso de Base; Congresso
de Cidade e Congresso Nacional.



MARIA THABALHADORA

tem qLle lLltar

" É uma mulher
comluvasdeboxe,
porque a mulher
tem qlle ser luta-
dora. Todo mundo
acha que a mulher
tem que ser boa
zinha, N{as a gente
muito".

Quem desenhou esta mulher tão
fraquinha e tão lutadora, foi a

Maria José, 28 professora em
Lafayete, quando se apresentou-
no encontro de trabalhadores cris-
tâos.

A gente chama toda mulher de
Eva ou L'Íaria. Eva é aquela que a
Bíblia chama de "ser humano
feminino" e "Mãe de todos os

viventes". Maria é aqr,rela a quem
Jesus nos confiou, quando disse a

Joâo, seu discípulo mais querido
"Eis aí a tua mãe i

"A mulher tá de braços pra
cima, louvando a Deus na sua
luta. em tudo o que ela faz". Ser
mulher, existir
como mulher, é um
louvor a Deus. Na
"fraqueza de sua

serva", Deus mos-
tra " o poder de seu

braço". A mesma professora que

desenhou a luta, viu na própria
vidadesenhado também o louvor.
A Mulher lutadora, a mulher-
louvor, são traços do retrato de
Deus desenhado em nós.

Na mesma reunião, a Profes-
sora Maria José desenhou também
uma mulher acorrentada, perto
de uma árvore. É mais uma coisa
de Maria, a Mãe de Jesus.

A tnulher-luta. a mulher-louvor

lbrtes. cheia de frutos maduros e
verdes, galhos novos ou corta-
dos, de brotos, gravetos e folhas.
Pelo chão, perto dela, o que caiu,
vai nascer de novo, ou ser levado
pelo vento.

Acorrentada ao marido. àos Oe-

veres de casa. ao trabalho. Maria
é aquela que sai correndo pra
ajudar a prirna 

-erár,ida, procura o
filho que fugiu com os ami-eos,
vive no silêncio enquanto oFilho
anuncia, está presente na hora
"H"- em que ele mais precisaclela.
E neste tempo todo, ela ficava
"observando o que acontecia,
refletindo no seu coração". Por
isso sua voz é ouvida 1á no
fundinho do coraçâo, onde por
vezes não há ouvidos para a voz
possante de seu Filho.

Maria e Eva são a dignidade de
todas as mulheres. Delas saiu o
nosso corpo, Çomo o ltuto da
árvore, como Jesus saiu de Ma-
ria. Este corpo com qlre o traba
lhador serra e malha, prega e en-
talha, varre e cozinha, vende ou
dirige, ensina, escava, atende,
cuida.

Neste nosso corpo-de Maria
está escrito desde o nascimento a
dignidade divina do tiabalhador.
É o corpo do trabalhador fraco,,
por que não tem expressão social, 1

ninguém lhe dá valor, é "des-.
camisado" e ignorante, mas:

de Maria, a quem chamamos de
"Nossa Senhora". A feminilidade
é o mistério da força que se revela
onde todo mundo vê fraqueza.
Maria é o trabalhador.

A feminilidade ê o louvor escrito
no coraçào humano dos homeirs
e das mulheres. Trabalhar não ê
só produzir coisas- benefÍcios ou
serviços. É ter o olho, os braços e
o coraçâo de Deus Níâe qLre. dia a
dia, olhava o que tinha feito e
dizia : "Isto é bom". E quando fez
a criatura homem-mulher. ex-
clamou : "Está muito bom ! "

No coração desta criatura. Ele
deixou tarnbém ouüo segledo que

seu Filho trabalhador proclamou
a todo o Llniverso. 0 queparece
seco e apocirecido, dormido e

morto no chão, nâo será espa
thado pelo vento. O trabalhaclor
crucificado venceu a morte !

No ventre de Maria trabalhadora
Mãe é que se gesta a nova vida
vencedora. Ela não promete paz.

vence e aniquila a guerra. não pro
mete imortalidade nem glória.
Yence e aniquila a própria morte.

Maria traballiadora são os traba
thadores, quando tiram da matéria
morta a vida de seus filhos, qr"rando

fazem do leite de seus barrigudi
nhos vida em abundância para

todos, quando além do sofrimento
que é o trabalho assumem aCruz
da militância. Nela a Ressurreição
crava sua Vitória, a Vitória de

Maria Trabalhadora.

Pe. Rogério I. Almeida Cunha.



MARIA TRABALHADORA
" É uma mulher

comluvasdeboxe,
porque a mulher
tem qlle ser luta-
dora. Todo mundo
acha que a mulher
tem que ser boa
zinha. iVlas a -eente

tem que lutar muito".

Quem desenhou esta mulher tâo
fraquinha e tão lutadora. foi a

Maria José, 28 professora em
Lafayete, quando se apresentou,
no encontro de trabalhadores cris-
tâos.

A gente chama toda mulher de
Eva ou lv{aria. Eva é aquelâ que a
Bíblia chama de "ser humano
feminino" e "Mãe de todos os
viventes". N4aria é aquela a quem
Jesus nos confiou, quando disse a
Joâo, seu discípulo mais querido
"Eis aí a tua mãe I

"A mulher tá de braços pra
cima, louvando a Deus na sua
luta. em tudo o que ela faz". Ser

Íbrtes. cheia de frutos maduros e
verdes, galhos novos ou corta-
dos, de brotos, gravetos e folhas.
Pelo chão, perto dela, o que caiu,
vai nascer de novo, ou ser levado
pelo vento.

#,fr

mulher, existir
como mulher, é um
louvor a Deus. Na
"fraqueza de sua

serva", Deus mos-
tra " o poder de seu

braço". A mesma professora que
desenhou a luta, viu na própria
vidadesenhado também o louvor.
A Mulher lutadora, a mulher-
louvor, são traços do retrato de
Deus desenhado em nós.

Na mesma reunião, a Profes-
sora Maria José deseúou também
uma mulher acorrentada, perto
de uma árvore. É mais uma coisa
de Maria, a Mãe de Jesus.

A mulher-luta^ a mulher-louvor
vivem na mulher acorrentada,
mas qlle é uma â'vore de ralzes

Acorrentada ao marido, àos Oe-

veres de casa. ao trabalho. Maria
é aqueia qr-re sai correndo pra
ajudar a prima grár,ida, procura o
filho que fugiu com os amigos,
l,ive no silêncio enquanto o Filho
anuncia, está presente na hora
"H", emque ele ruais precisadela.
E neste tempo todo, ela ficava
"observando o que acontecia,
refletindo no seLl coração". por
isso stia voz ê. ouvida lá no
fundinho do coraçâo, onde por
vezes não há ouvidos para a voz
possante de seu Filho.

Maria e Eva são a dignidade de
todas as mulheres. Deias saiu o
nosso corpo, como o frtito da
árvore, como Jesus saiu de Ma-
ria. Este corpo com qlte o traba
lhador seÍra e malha, prega e en-
talha, varre e cozinha, vende ou
dirige, ensina, escava, atende,
cuida.

Neste nosso corpo-de Maria
está escrito desde o nascimento a
dignidade divina do tiabalhador.
É o corpo do trabalhador fraco,,
por que não tem expressão social, r

ninguém lhe dá valor, é "des-.
camisado" e ignorante, mas:
"terrível como um exército em i

ordem de batalha", como foi dito,

de Maria, a quem chamamos de
"Nossa Senhora". A feminilidade
é o mistério da força que se revela
onde todo mundo vê fraqueza.
Maria é o trabalhador.

A feminilidade é o louvor escrito
no coraçào humano dos homens
e das mulheres. Trabalhar nãô é
só produzir coisas- benet'ícios ou
sen,iços. É ter o olho, os braços e

o coraçâo de Deus h,Íâe qLre. dia a
dia, olhava o que tinha feito e
dizia: "Isto é bom". Equando fez
a criatura homem-mulher. ex-
clamou ; "Está muito bom ! "

No coração desta criatura. EIe
deixou também outro segredo que

seu Filho trabalhador proclamou
a todo o Universo. O que parece
seco e apodrecido, dormido e

morto no chão, não será espa
lhado pelo vento. O traLralhador
crucificado venceu a morte !

No ventre de Maria trabalhadora
Mãe é que se gesta a nova vida
vencedora. Ela não promete paz,

vence e aniquila a guerra" não pro
mete imortalidade nem glória.
vence e aniquila a própria morte.

Maria trabalhadora sâo os traba
thadores, quando tiram da matéria
morta a vida de seus lilhos, quando
fazem do leite de seus barrigudi
nhos vida em abundância para
todos, quando além do sofrimento
que é o trabalho assumem aCruz
da militância. Nela a Ressurreição
crava sua Vitória, a Vitória de
Maria Trabalhadora.

Pe. Rogério I. Almeida Cunha.



A ECO I9Z E OS TRABALHADORES

na porta"Durante 15 dias do prôximo
mês de junho as atenções do
mundo inteiro se voltarão para a
Conferência das Nações {.lnidas
sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento:a CNUMADou
ECO - 92. eomo preferirnos.

Como trabalhadores (as) que
sonros, podemos nos perguntar :

"O que este evento tem a ver
conosco ?"

O X DA OUESTAO

A partir dos anos 50 se afirma
no mundo o ideal desenvolvimen-

tista. Desenvolvimento passa a
ser sinônimo de modernização, e
sociedade modernizada é aquela
melhor desenvolvida industri-
almente.

Este ideal a que nos referimos
se confirmou como insustentável
tanúo social como ambientalmente.

Neste período houve uma grande

concentração da riqueza e um
aumento considerável dos nÍveis
de pobreza absoluta nos paÍses

onde habita a maioria da popu-
lação do planeta além da gene

r alizada de gradação amb ie ntal.

O "desenvolvimentismo" con-
cebeu a natureza como objeto
(matéria-prima) e reduziu os seres

humanos a "recursos humanos".
O rabalho significa "fazÊr coisas",

ou seja, transformar matérias-
primas em mercadorias para pro-
mover o crescimento econômico.
Esta lógica trouxe em seu bojo o

domÍnio, a conquista e a sujeição
como valores de uma sociedade.

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEI

Face a esta sitr.iaçâo aparece como
alternativa o chamado modelo de
Desenvolvimento Sustentável que
sugere a superaçâo dadegradaçâo
ambiental e humana por meio do

crescimento econômico e de políti-
cas de cooperação internaciogal
enne palses ricos e pobres. No
fundo o conceito sugere "uma
sociedade sustentável. em plena
consonfurcia com a naillreza. sem

conflitos sociais que possam por
em risco a sua reprodução" (1).

h{a verdade está em discussão a

insustentabiiidade do modelo de

desenvolvimento capiialista no
mundo. A propaganda moder-
nidade tem custadô muito caro
aos palses do Terceiro Mundo-
No Brasil. 75 milhôes de pessoas

vivem nas cidades de 7O% destas

não dispôem de serviços de

esgotos, e 44% da população
urbana do país vivem em sub -
habitaçoes. Para este povo, com
ceÍteza trabalhadores (as), a

"modernidade" ainda não "bateu

coNcLUsÂO

Ecologia, hoje, tem um signifi-
cado mais abrangente. Está vin-
crúada diretamente a questÕes
como : grandes conceltffaçÕes
urbanas, subdesenvolvimento.
pobreza, falta de condições habi-
tacionais, etc. Por tudo isso é que
esta debate interessa (em muito)
a nós trabalhadores (as).

Agora. respondendo a pergunta
inicial podeiiros at'irmar que a
ECA/92 tem muito a ver cotlt os
trabalhadores (as). É evidente que
nâo vamos nos iludir e acreditar
que de 1á vai sair soluçÕes para os
problemas que estão colocados
para as sociedades em geral. N,t-o

entanto, esperamos que seja o
inÍcio de um processo de discus-
são que recônheça a crise ecológica
como elemento estratégicopara o
futuro do planeta, consi<lerando-
a uma questão de vida e de morte
e que exige uma reestruturação
global.

HAROLDO GOMES,
M embro daCoordenoçôo N acional da PO,

Os Mitos da Desenvolvimento Sustentawl,
Isabel Camalho, Revista Políticas Gover-
namentais - IBASE, ne 75

SAGESTÕES DE LEITURAS:

I . Revista Tempo e Presença (CEDI),
ne 261

2 . Llvro : Ecologia : Alternativas para
o futuro, Doroty Schwarz e Walter
SchwarZEdit. PaZ e Terra, 1990.

3 . Livro : Os (Des) Caminhos clo Meio
Ambiente, Carlos W.P. Gonçalves,
Contexto, 1990.

a
e pedido.

a
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i d, PO Nac. reeditou a Canilha FESTA DE SÃO tOÃO. Maiores informações
a-
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na porta"Durante 15 dias do próximo
mês de junho as atenções do
mundo inteiro se voltarão paru a
Conferência das NaçÕes Unidas
sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento:a CNUMADou
ECO - 92. como preferimos.

Como rabalhadores (as) que
sornos, podemos nos perguntar :

"O que este evento tem a ver
conosco ?"

O X DA OUESTÃO

A partir dos anos 50 se afirma
no mundo o ideal desenvolvimen-
tista. Desenvolvimento passa a
ser sinônimo de modernização, e
sociedade modernizada é aquela
melhor desenvolvida industri-
almente.

Este ideal a que nos referimos
se confirmou como insustentável
tanto social como ambientalmente.

Neste perÍodo houve uma grande

concentração da riqueza e um
aumento considerável dos nÍveis
de pobreza absoluta nos paÍses

onde habita a maioria da popu-
lação do planeta além da gene

ruhzada degradação ambiental.

O "desenvolvimentismo" con-
cebeu a natüÍeza como objeto
(matéria-prima) e reduziu os seres

humanos a "recursos humanos".
O rabalho significa "faz.eÍ coisas",

ou seja, transformar matérias-
primas em mercadorias para pro-
mover o crescimento econômico.
Esta lógica trouxe em seu bojo o
domínio, a conquista e a sujeição
como valores de uma sociedade.

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEI

Face a esta situaçâo aparece como
alternativa o chamado modelo de
Desenvolvimento Sr,rstentável que
sugere a superaqâo da degradaçâo
ambiental e humana por meio do
crescimento econômico e de políti-
cas de cooperação internacio4al
ente países ricos e pobres. No
fundo o conceito sugere "uma
sociedade sLlstentável, em plena
consonfurcia con"l a natltreza. sem

conflitos sociais que possam por
em risco a sua reprodução" (1).

Na verdade está em discussão a

insustentabilidade do modelo de
desenvolvimento capitalista no
mundo. A propaganda moder-
nidade tem custado muito caro
aos palses do Terceiro Mundo-
No Brasil, 75 milhôes de pessoas
vivem nas cidades deTA% destas
não dispÕem de serviços de
esgotos, e 44% da população
urbana do país vivem em sub -
habitaçOes. Para este povo, com
cefteza trabalhadores (as), a

"modernidade" ainda não "bateu

c0NcLUsÂ0

Ecologia, hoje, tem um signifi-
cado mais abrangente, Está vin-
culada diretamente a que§tÕe§
como : grandes concentraÇÕes
urbanas, subdesenvolvimento,
pobreza, falta de condiçÕes habi-
tacionais, etc. Por tudo isso é que
esta debate interessa (em muito)
a nós trabalhadores (as).

Agora. respondendo a pergunta
inicial podelnos afirniar que a
ECO9Z tem muito a ver com os
trabalhadores (as). É evidente que
nâo vamos nos iludir e acreditar
que de 1á vai sair soluçÕes para os
problemas que estão colocados
pâra as sociedades em geral. llo
entanto, esperamos que seja o
início de um processo de discus-
são que recônheça a crise ecológica
como elemento estratégicopara o
flrtllro do planeta, consiclerando-
a uma questão de vida e de morte
e que exige uma reestruturação
global.

HAROLDO GOMES,
M embro daCoordenaçõo N acianal da P,O,

Os Mitos do Desenvolvimento Sustentavel,
Isabel Camalho, Revista Políticas Gover-
namentais - IBASE, ne 75

SAGESTOES DE LEITI]RAS :

1 . Revista Tempo e Presença (CEDI),
ne 261

2 . Llvro : Ecologia : Alternativas para
o futuro, Doroty Schwarl e Walter
SchyyarzEdit. Paz e Terua, 1990.

3 . Livro : Os (Des) Caminhos clo Meio
Ambiente, Carlos W.P. Gonçalves,
Contexto, 1990.
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O QUE ESTA ACONTECENDO NO MUNDO DO TRABALHO?

"transforlnaçÕes no Mundo do Trabalho"?Pergunta: O que você entende por
I

PEGANDO AS FERRAMENTAS

Antigamente, hâ

muitos anos atrás.

mais de cem anos

aconteceram na

Europa, princi-
palmente na
Inglaterra, algumas
modificaçÕes,
transformaçÕes no

Mundo do Tra-
balho. Surgiram as

máquinas. O tÍabalho, até então, era mais artesanal"
isto é, feito por pequenos grupos de conhecidos. fami-
liares.Eram os artesãos. Estes artesão confeccionavam
coisas como: fiar e tecer parlos, fabricar sapatos, armar
navios, construir casas, etc. Com a invenção das

máquinas tudo começou a se modificar. Surgia o

trabalho em série, as grandes produçÕes.

Os donos das máquinas (donos do capital, capitalistas,
portanto) precisavam de gente para trabalhar. Então,
contrataram a mão-de-obra dos (as) trabalhadores (as).

Surgia, assim, a Classe Operária. Os (as) trabalhadores
(as) davam lucros altíssimos aos donos das máquinas
(capitalistas).

Nesse novo modo de produzir, velhas práticas foram
deixadas de lado e outras novas surgiram. Isto não
aconteceu de um dia pro outro, não. Até hoje ainda
estas transformaçÕes estão acontecendo. No entanto,
nesses acontecimentos, a pessoa humana foi envolvida
de tal maneira que, ao se pensar em transformaçÕes no
Mundo do Trabalho, devemos pensar tanto na mo-

dernizaçâo através das novas tecnologias, como no
IÍomem e Mulher trabalhadores. No ser humano, como

INICIANDO O TRABALHO

Antes de mais nada. a gente vê que cresce o
número de pessoas que trabalham no chamado iner-
cado informal. Autônomos, biscateiros,
camelôs...Raramente a atividade é registrada, paraque
o trabalhador ou seu patrão não paguem imposto.
Gente que foge do desemprego. Sempre há um ou
outro que até consegue se virar basiante bem, mas são
poucos. A maioria mal tira sua sobrevivência.

Infelizmente, aumenta também o número daqueles
que trabalham no setor formal, às vezes até meqmo em
grandes empresas, mas que não têm assinada sua
carteira de trabalho. Ficam sem proteção nenhuma.

Será que estas coisas podem mudar um dia,
quando a recessão acabar? Talvez sim, pelo menos em
parte. Mas há outras mudanças que vieram para ficar.

Vejam a situação da indústria, por exemplo.
Antes, era eia que tirava o pessoal da roça, empregando
muita gente. Agora, as empresas parecem cada vez
menores... Os novos empregos vão até ter que surgir
fora do campo e das fábricas: nos escritórios, na rua,



O QUE ESTA ACONTECENDO NO MUNDO DO TRABALHO?

Pergunta: O que você entende por "transfonnaçÕes no Mundo do Trabalhor'?

PEGANDO AS FERRAMENTAS

Antigamente, há

muitos anos atrás.

mais de cem anos

aconteceram na

Europa, princi-
palmente na
Inglaterra, algumas
modificaçÕes,
transformaçôes no
Mundo do Tra-
balho. Surgiram as

máquinas. O trabalho, até então, era mais artesanal,
isto ó, feito por pequenos grupos de conhecidos. fami-
liares.Eram os artesâos. Estes artesão confeccionavam
coisas como: flar e tecer pallos, fabricar sapatos, armaf
navioso construir casas, etc. Com a invenção das

máquinas tudo começou a se modificar. Surgia o

trabalho em série, as grandes produçÕes.

Os donos das máquinas (donos do capital, capitalistas,
portanto) precisavam de gente para trabalhar. Então,
contrataram a mão-de-obra dos (as) trabalhadores (as).

Surgia, assim, a Classe Operária. Os (as) trabalhadores
(as) davam lucros altÍssimos aos donos das máquinas
(capitalistas).

Nesse novo modo de produzir, velhas práticas foram
deixadas de lado e outras novas surgiram. Isto não
aconteceu de um dia pro outro, não. Até hoje ainda
estas transforrnaçÕes estão acontecendo. No entanto,
nesses acontecimentos, a pessoa humana foi envolvida
de tal maneira que, ao se pensar em transformaçÕes no
Mundo do Trabalho, devemos pensar tanto na mo-

dernizaçâo através das novas tecnologias, como no
Ifomem e Mulher trabalhadores. No ser humano, como
tal. Vamos ver agoraque mudanças ocorrem no Mundo
do Trabalho hoje.

INICIANDO O TRABALHO

Antes de mais nada, a gente vê que cresce o
número de pessoas que trabalham no chamado mer-
cado inforrnal. Autônomos, biscateiros,
camelôs...Raramente a atividade é registrada, paraque
o trabalhador ou seu patrão não paguem imposto.
Gente que foge do desemprego. Sempre há um ou
outro que até consegue se virar basiante bem. mas sâo
poucos. A maioria mal tira sua sobrevivência.

lnfelizmente, aumenta também o número daqueles
que trabalham no setor formal, às vezes até mes-mo em
grandes empresas, mas que não têm assinada sua
carteira de trabalho. Ficam sem proteção nenhuma.

Será que estas coisas podem mudar um dia,
quando a recessão acabar? Talvez sim, pelo menos em
parte. Mas há outras mudanças que vieram para ficar.

Vejam a situação da indústria, por exemplo.
Antes, eraeiaque tirava o pessoaidaroça, empregando
muita gente. Agora, as empresas parecem cada vez
menores... Os novos empregos vão até ter que surgir
fora do campo e das fábricas: nos escritórios, na rua,
em casa... Isto acontece aqui no Brasil, mas também
nos outros paÍses. Só que aqui é pior, porque os patrÕes



ganham muito mais dinheiro naespeculação financeira
(bancos, dólar, ouro, coisas assim) do que na pro-
dução. É duro!

Mas isto não quer dizer que não haverá mais
indústrias. Claro que sim! E os operários de amanhã,

como serão?

Há uns anos atrás, falou-se muito nos tais robÔs,

e acaba que eles não são tão numerosos assim quanto se

previa. Muito menos em terras tupiniquins. Apesar

disto, há outras técnicas que estão tendo um efeito
A

muito maior. É o caso, sobretudo, da informática. Nas

fábricas (nos escritórios mais ainda!) os computadores

estão se multiplicando feito coelho. Eles nâo custam

tão caro assim. Mas exigem um outro tipo de traba-
lhador.

Outrotipode trabalhador? Como assim? De fato'
será prcciso tcr trabalhadores mais qualificados, para

que eles possam aproveitar tudo que a informática e a

automação oferecem. Mas não é só isto. O metalúrgico
de hoje pensa em cima da transformação rnaterial de

urn objetol no futuro, ele deverá também pensar em

cima da imagem computadorizada desta transfor-
mação - correndo o risco de até ficar um pouco cego

para as transformaçÔes materiais, que ele antes conhe-

cia tâo bem!

Isto explica por que teremos que criar uma outra
Cultura Têcnica na indústria. O problema é que

nosso§ patrÕes brasileiros não compreendem isto: eles

só conhecem aquela fábrica cheia de gente mal remu-
nerada e desqualifrcadq sujeita a humilhaçÕes e aciden-
tes. Nossas indústrias só eram co'mpetitivas (às vezes)
por causa dos favores do governo q dos salários muito
baixos. De uma maneira geral, produziram até hoje só

coisas sem muitaqualidade e sem muitatecnologia. Só

que o mundo caminha noutra direção. Daí que, se

depender da mentalidade dos nossos patrôes e dos

nossos governantes, a indústria nacional pode emagre-
cer bastante.

Você pode esur pensando: mas que será dos

outros trabalhadores? Este operário que trabalha nesta

nova cultura Têcnica Yai §e §entir s0lidârio dos

demais rabaihadores? Bern, em pnimeiro logut,lembre-

sc quc o corporativismo não nasccu com os compu-

tadores: ele já está aí. tcntando avançar nas fábricas e

nos sindiçatos. Em segundo lugar, lembre-se que a

informática vai mexer com muita gente. Não sÓ na

fábrica, mas no escritÓrio, na relação com o INAMPS
e com a Caixa Econômica, no uso do telefone ou de

eertos eietrodomésticos, etc. Será que os no§ li:j:

ricos para aprender a usar a eletricidade, o telefone,. o
automóvel, os remédios, o cimento, os detergentes, os

agrotóxicos.... uma lista enorme! Mas também é ver-
dade que hoje o desafio é maior. Se muitos brasileiros
não conseguiram até hoje se alfabetizar íra lingua
escrita, como poderão se alfabetizar nas linguagens da
informática? Um problema enorme.

Agora, quanto a saber se teremos um Brasil de
gente empregada e qualificada brigando com um Brasil
de gente-desempregada e desqualificada, aí é im-
possÍvel responder. Depende muito de uma série de

coisas: vai haver Fducação para todos ou não? a
industriabrasileira vai crescer ou não? Os políticos vão
continuar pensando só neles mesmo ou vão começar a

pensâr no paÍs? Enfim, um mundo de questões que nós

Jâ conhecemos bem, me que egorâ estamos começando
â perguntar de outro jeito.

TESTANDO O TRABALHO

Vimos as diversas transformações que já estão

ocorrendo no Mundo do Trabalho. A gente, de uma
maneira ou de outra, já tomou conhecimento delas.

Sabemos que o mundo evolue e a modernrzaçáo acon-
tece quer queiramos ou não. Modernizar, no entanto,

no entender do trabalhador não é somente ter máqünas
novas, modernas, mas, principalmente, modificar as

conrliçÕes de vida do povão pobre. É, ter melhor

salário, mais saúde, mais escola e educação, mâis

saneamento básico, mais justiça social. Não adianta
dizer apenas que nossos automóveis são carroças, é

preciso ir mais a fundo e ver que o sistema de saúde,

educação, saneamento, moradia são carroças sem rodas,

puxadas por um burrocapenga.
Veja o quadro abaixo. Observe como o cresci-

mento do setor de serviços é maior que o da indústria.
a indústria praticamente parou nos últimos 10 anos,

enquanto o setor agrÍcola continua diminuindo em
relação aos outros dois.

. o cREsctMENTo DA EcoNoMrA pon sÉToREs eo t-ot'tcÓ oos
A!JO8:

_r:l
1920
1950
1970
1980
1987

Agrlcultura Indústria Serviço!
66,0
60,1
44 .3
29,9
24 .6

r3,0
18, I
l7 ,9
24,4
23,8

2l ,0
2l ,8
37,8
45,7
5r,6

Fonte IBAE - L9B7

Perguntas:
A) Como você entende o quadro acima onde o setor de

serviços (comércio,bancos, ffansportes, etc.) aumenta

enquanto o setor da indústria diminue?

B) O movimento sindical e popular andam como que

tontog, desnorteado§. não sebendocomo agir" como
interferir na nova realidade, como chegar-se ao

povão. O que nosso grupo pode fazer para ajudar as

organizações dos trabalhadores? Basta somente
narticinar e esnerar as decisões das liderancas? O
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como serão?

Há uns anos atrás, falou-se muito nos tais robÔs,

e acaba que eles não são tÍto numerosos assim quanto se

previa. Muito menos em terras tupiniquins. Apesar

disto, há outas técnicas que estão tendo um efeito
muito maior. É o caso, sobretudo, da informática. Nas

fábricas (nos escritórios mais ainda!) os computadores

estão se multiplicando feito coelho. Eles nâo custam

tão caro assim. Mas exigem um ouffo tipo de traba-
thador.

Outro tipo de trabalhador? Como assim? De fato'

será prcciso tcr trabalhadores mais qualificados, para

que eles possam aproveitar tudo que a informática e a

automação oferecem. Mas não ê sÓ isto. O metalúrgico
de hoje pensa em cima da transformação material de

um objetol no futuro, ele deverá também pensar em

cima da irnagem co'mputadorizada desta transfor-
mação - correndo o risco de até ficar um pouco cego

para a§ transformaçÕes materiais, que ele antes conhe-

cia tão bem!
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lsto explica por que teremos que criar uma outra

Cultura Têcnica na indústria. O problema é que

nossos patrÕes brasileiros não compreendem isto: eles

só conhecem aquela fábrica cheia de gente mal remu-

nerada e desqualificada. sujeita a humilhaçÕes e aciden-

tes. Nossas indústrias só eram competitivas (às vezes)
por causa dos favores do governo e dos salários muito
baixos. De uma maneira geral, produziram até hoje só

coisas sem muita qualidade e sem muita tecnologia. Só

que o mundo caminha noutra direção. DaÍ que, se

depender da mentalidade dos nossos patrÕes e dos

nossos governantes, a indústria nacional pode emagre-
cer bastante.

Você pode esutr pensando: mas que serâ dos

outros trabalhadores? Este operário que trabalha ne§ta

nova culmra Tecnica vai §e sentir sOlidârio dos

demais rabalhadores? Bem, em pnimeiro lrgr..,lembre-

sc quc o corporativismo não nasccu com os compu-

tadores: ele já está aí. tentando avançar nas fábricas e

nos sindiçatos. Em segundo lugar, lembre-se que a

informática vai mexer com muita gente. Não sÓ na

fábrica, mas no escritÓrio, narelaçâo com o INAMPS

e com a Caixa EconÔmica, no uso do telefone ou de

certos eietrodomósticos, etc. Será que os pobres vão ter

chance de entrar nesta nova Cultura Técnica? Vejam

que, no passado, eles já tiveram que correr atrás dos

escrita, como poderão se alfabetizar nas linguagens da
informática? Um problema enorme.

Agora, quanto a saber se teremos um Brasil de
gente empregadae qualificadabrigando com um Brasil
de gente-desempregada e desqualificada, a1 é im-
possÍve1 responder. Depende muito de uma série de

coisas: vai haver Fducação para todos ou não? a
indusffia brasileira vai crescer ou não? Os polÍticos vão
continuar pensando só neles mesmo ou vão começar a

pensar no paÍs? Enfim, um mundo de questões que nós

já conhecemos bem, ms que agore estemos começando
a perguntaÍ de outro jeito.

TESTANDO O TRABALHO

Vimos as diversas transformaçÕes que já estão

ocorrendo no Mundo do Trabalho. A gente, de uma

maneira ou de outra, já tomou conhecimento delas.

Sabemos que o mundo evolue e a moderntzaçáo acon-

tece quer queiramos ou não. Modernizar, no entanto,

no entender do fabalhador não é somente ter máquinas

novas, modernas, mas, principalmente, modificar as

condiçÕes de vida do povão pobre. É ter melhor

salário, mais saúde, mais escola e educação, mâis

saneamento básico, mais justiça social. Não adianta
dizer apenas que nossos automóveis são carroças, é

preciso ir mais a fundo e ver que o sistema de saúde,

educação, saneamento, moradia são carroças sem rodas,

puxadas por um burrocapenga.
Veja o quadro abaixo. Observe como o cresci-

mento do setor de serviços é maior que o da indústria.

a indústria praticamente parou nos últimos 10 anos,

enquanto o setor agrÍcola continua diminuindo em

relação aos outros dois.

. o cREsctMENTo DA EcoNoMlA poB sEToREs eo uot'tcÓ oos
AIJOS:

_tl
19 20
1950
t 9?0
L980

Agrlcultura Indústria Serviços
66,0
60,1
44 r3
29,9
2A.6

r3,0
18,1
L7 ,9
24 ,4
23,8

2l ,a
2I ,8
37 ,8
45,7
51,6

IBGE - L9B7

Perguntas:
A) Como você entende o quadro acima onde o setor de

serviços (comércio,bancos, transportes, etc.) aumenta

enquanto o setor da indústria diminue?

B) O movimento sindical e popular andam como que

tontos, desnorrcadog. ngo sabendo como agir" como

interferir nâ nova realidade, como chegar-se ao

povão. O que nosso grupo pode fazer para ajudar as

organizações dos trabalhadores? Basta somente

participar e esperar as decisôes das lideranças? O

que fazer?
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Já sabemos, e isto nos foi repetido inúmeras vezes, que
o futuro do Brasil e da Igreja é dos jovens. Não vern ao caso
discutira verdade dessa afirmação. Mas cabe, é claro, um
questionamento: se o futuro do Brasil e da Igreja pertence
aos jovens, como, então, explicar tanto descaso, táo
grande desleixo, tanta marginalizaçáo dos jo vens dentro
da sociedade como também na Igreja ? Adriana, jovern
trabalhadora - desempregada, temLT anos. Conversando
sobre o papel dojovem dentro da Igreja responde : - "a
gente só serve para animarmissas e trabalharnas festiúas
da comunidade. O padre e os adultos não nos veem como
aptos a ssumir alguma responsabilidade na organi zaçáo da
lgreja". E, dentro da sociedade ? - "Aqui trrnbém somos
vistos apenas como massa de manobra. O adulto faz
questão de nos mostrar que nossa vez ainda não chegou... :

É chro que para certas coisas o jovem não está aincla
preparado. Mas há um deixa-prálá muito grande quando
sà trata de pensar as questões tendo em vista os jovens.
ACampanha da Fraternidade que inicia-se vemtratardo

tema juventude. Sem dúvida uma grande conquista dos
j ovens que durante o ano de 1 9 8 9 desencandearam dezenas
de milhares de abaixos-assinados solicitando à CNBB a
reflexão sobre este terna.

JUVENTUDE, UM CAMINHO ABERTO. Sob este
tema refletimos as diversas situações, os problemas graves
e as novas possibilidades da juventude de hoje. Nas
famílias há jovens, nas diversas instâncias do Movimento
Popular e da Igreja há jovens. O Brasil é jovem.

Para a Pastoral Operária, a colocação desse tema na
pauta de nossas reflexões é opurtuna. Oportuna não
aDenas porque 27,4 milhóes da população brasileira é
jr-rvem (segundo o IBGE, que considera jovem as pessoas
entre 15 e 24 anos), nem porque ll3 de toda a PEA
(População Fronômicamente Ativa) é de jovens, mas

pacidade, comprometidos corn a classe trabalhadora.
Olhando os participantes da PO nos Grupos de Base, das
paróquias e dioceses, nas coordenações esra{uair vamos
encontrar hoje, a maioria sendo jovens. E eles estão
ocupando cargos de direção na PO seja no nível local seja
ao nível nacional. Se o futuro está nas mãos dos jovens,
o presente da PO é dos jovens.

Como PO não podemos deixar de ver as diversas

situações em que ojovern está condicionado: a questão das
contradições, do amor, do sexo, do relacionamento afetivo
e inter-pessoal, da liberdade, do conflito das gerações, da
educação e cultura, dg fé e religião e, sobretudo, pam nós
da P O, do trabalho. É na questão do trabalho quà u"-o,
constatar mais uma vez que a fraternidade está ferida de
morte e os jovens se veem sem perspectivas de construir
seu futuro.

Não queremos que aconteça o inverso do protesto. Isto
é que a juventude em vez de encohtrarum camiúo aberto,
encontre-o fechado. As portas da rcalização social,
econômica, política e religiosa não devem estar fechadas
a nossa juventude.

gs$§\uo

r nr[']?,a§uot



fá sabemos, e isto nos foi repetido inúmeras vezes, que
o futuro do Brasil e da Igreja é dosjovens. Não veÍn ao ctrso
discutira verdade dessa afirmação. Mas cabe, é claro, um
questionamento: se o futuro do Brasil e da Igreja peftence
aos jovens, como, entáo, explicar tanto descaso, tão
grande desleixo, tanta marginalizaçáo clos jo vens dentro
da sociedade como também na Igreja ? Adriana, jovem
trabalhadora - desempregada, tem 17 anos. Conversando
sobre o papel dojovem dentro da Igreja responde : - "a
gente só serve para animar missas e trabalhar nas festiúas
da comunidade. O padre e os adultos não nos veem como
aptos a ssumir alguma responsabilidade na organi zaçáo da
Igr"Ju". E, dentro da sociedade ? - "Aqui trrnbém somos
vistos apenas como massa de manobra. O adulto faz
questão de nos mostrar que nossa vez aindanão chegou...:

É claro que para eertas coisas o jovem não está aincla
preparado. Mas há um deixa-prá-lá muito grande quando
sà trata de pensar as questões tendo em vista os jovens.
A Campanha da Fraternidade que inicia-se vem tratar do

tema juventude. Sem dúvida uma grande conquista dos
jovens que durante o ano de 1 9 89 desencandearam dezenas
de milhares de abaixos-assinados solicitando à CNBB a
reflexão sobre este tema.

JUVENTUDE, UM CAMINHO ABERTO. Sob este
tema refletirnos as diversas situações, os problemas graves
e as novas possibilidades da juventude de hoje. Nas
famílias há jovens, nas diversas instâncias do Movimento
Popular e da Igreja há jovens. O Brasil é jovem.

Para a Pastoral Operária, a colocação desse tema na
pauta de nossas reflexões é opurtuna. Oportuna não
aDenas porque 27,4 Ínilhões da população brasileira é
jc,vem (segundo o IBGE, que considera jovem as pessoas
entre 15 e 24 anos), nem porque ll3 de toda a PEA
(População Econômicamente Ativa) é de jovens, mas
porque na PO há jovens e jovens com galra, com ca-

pacidade, comprometidos com a classe trabalhadora.
Olhando os participantes da PO nos Grupos de Base, das
paroqúas e dioceses, nas coorijenações esraduais va
encontrar hoje, a maioria sendo jovens" E eles estã
ocupando cargos de direçãona pO seja no nível local seja
ao nível nacional. Se o futuro está nas mãos dos iovens-
o presente da PO é dos jovens.

Como PO náo podemos deixar de ver as dive

situações ern que o jovem está condicionado: a questão
contradições, do amor, do sexo, do relacionamento afetiv
e inter-pessoal, da liberdade, do conflito das gerações, da
educação e cultura, da fé e religião e, sobretudo, pam hós
da P O, do trabalho. E na questão do trabalho quà uu-o,
constatar mais uma vez que a fraternidade está ferida de
morte e os jovens se veem sem perspectivas de construir
seu futuro.

Não queremos que aconteça o inverso do protesto.
é que a juventude em vez de encohftar um camiúo aberto,
encontre-o fechado. As portas da rcalização social,
econômica, política e religiosa não devem estar fechadas
a nossa juventude.
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DEUS ANGUSNADO
(relentlo J e remias 2,1 _ I 9)

iVh recordo bern quando olha-
vas nos rneus olhos e te es_
pelhavas na fonte da vida.
Teus olhos identificavam os
desejos do meu coraÇão de
levar toda a criatura à ple-
ni tude do anpr.

Qtre foi que te fiz para des-
viares de mim o teu olhar e
mirares no infinito perdido
e sqn chão ? procuram o va-zio e cegueira invade a sua
alma. Abandonaram a fonte de

agua yrva, cavarfln crsterrras
rachadas JíL não descansam.
rnais ern mim o seu olhar, rnas
se deixan fascinar pela tec-
nologia nrcderna desunani za-
da. Desprezaram o ensinanrcn-
to dos pais, renegam sua
cultura e seus valores.

Os sacerdotes reproduzem ri-
lguig de nrcrte, os teólogos
Ja nao me conhecern (Jo g,b5)
os pfofetas seguern deuses
que nao levam a nada, sejustificam : ftnão tem outro
jeito a não ser seguir as
reg"as do jogort.

Por acaso meu povo nasceu
para ser escravo? para ser
excluido e privado dos dons
da terra ? Será que não es-
tão cqn forne e frio, angus-
tiados e vazios porque ãei-
xararn de lado o Deus da Vi-
da?

Ainda é tenpo de te levantar
e te fixar nos meus olhos.
T\ra maldade seja teu próprio
corretivo ! Possas ver, sen-
t ir e conpreender corp ó

ruim e arnargo abandonar Javé
teu Deus.

Levanta-se ! Verüra para a
fonte-de água viva. üna ove-
lha perdida e que retorna
(Mt . t8 ,12-L4) rrp dá rnai s
alegria que as gg que já es-
tao canigo. Eu senpre te
arno. Beba dsta água viva.

João Peão

- "Qr:. vos parece? Um homem possui
cgm ovelhas: uma delas se 0."!...á.
Nao deixa e1e as noventâ e nove namontanha, para ir buscar aquela qr_r"se desgarrou? E se a encontra, sentemais júbi10 do que pelas no"ántã"-ã
nove que nâo se desgarraram. Assim éa_vontade de vosso pai cleste, quenao se perca um só destes p.á""rji_
nos.ll

Mr 18,12-14

NO SENHOR''

É o tema da campaúa de assinaturas
lançada pelo CESEp e a Secretaria do ga

Intereclesial de CEB's. Ela visa colher
assinaturas a serem enviadas aos delegados
do IV Encontro Episcopal em Santo
Domingo. A PO também entrou firme
nesta campaúa. participe você também!

A PO estadual de SC comunica que
mudou sua estrutura organizativ4 passando
a trabalhar com o seguinte esquema: As-
sembléia, Conselho, Executiva, Coordena-
dor e Secretaria Execuüva.

A Executiva atual é composta por:
Marinelze (Rio do Sul); Marili (Brusque);
Dalva (Blumenau); paulo (Caçador) e o
novo Coordenador Estadual Itamar Fávero,
que também é membro do Conselho

Nacional.
À PO pstadual e a nova equipe executiva

nossos parabéns e todo nosso apoio.

A PO de Goiânia anuncia que vai publi_
car uma série de 8 subsídios, destinados à
leitura ereflexão, individualou em grupos,
para comunidades.

O tema dos subsÍdios sâo: l) O Trabalho
Humano e a pessoa Humana; 2) O Trabalho
Humano e a pessoa quo tem fé; 3) O tra_
balho Humano e o conjunto dos traba_
lhadores; 4) O Trabalho Humano e a liber_
tação; 5) O Trúalho Humano e a comunidade
cristii; 6 e7) O corpo santo do capitalismo
(I e II); 8) A graça original do capitalismo.

"A PO acredita que sua tarefa é ajudar a
comunidade para que o trabalho humano
seja parte integrante de toda atividade
pastoral ".

ENCONTRO
DE PRESBíTEROS
Aconteceu nos dias 11 a

15 de fevereiro o IV htc.
Nac. de presbíteros, em Sp.
O terna do encontro foi ilOs
Desafios da Evangel izaçáo
para.9 presbítero hõjer'. Na
ocasiao foi criada a Asso-
ciasão Nacionat dos pr;úi-
tero§, sendo eleito para
Presidente o pe. Agostinho
Pretto, assessor da Éastoral
Qperária Nacional.

Nos congratularnos corn o
Pe. _Agostirüro, nesta nova
mlssao.

A FO Naeional lançará neste
ano, novos subsídios. O pri-
rneiro deverá ser pubt iãado
ató o final de nnrçã. Será a
Cartilha sobre o 1g de m.io.

âf,E{ro !
EsrE ESpAÇo É npolceDo À Drvut-cAaffis soBRE A

VIDA DA Po E Do MOV.SOCIAL. AJLIDE-NOS A MANTÊ-Lo CoM NoTÍCrAS VrvAS
E ATUAIS. ENVIE-NOS SUA EXPERIÊNCIA NO TRABALHO DE BAStr FATC}C'



DEUS ANGUSTIADO
(re lentlo J eremias 2,1 - I 9)

IVIe recordo bem quando olha-
vas nos meus olhos e te es-
pelhavas na fonte da vida.
Teus olhos identificavam os
desejos do meu coraÇão de
Ievar toda a criatura à ple-
ni tude do annr.

Que foi que te fiz para des-
viares de mim o teu olhar e
mirares no infinito perdido
e ssn chão ? Procuram o va-
zio e eegueira invade a sua
alma. Abandonaram a fonte de

to dos pais, renegam sua
cultura e seus valores.

Os sacerdotes reproduzern ri-
tuais de nrcrte, os teólogos
já não rne conhecern (Jo S,áS)
os profetas seguern deuses
que nao levam a nada, se
just i f icam : ttnão tern outro
jeito a não ser seguir as
regras do jogotf .

Por acaso Íneu povo nasceu
para ser escravo? Para ser
excluido e privado dos dons
da terra ? Sera que nao es-
tão con fane e frio, angus-
tiados e vazios porque dei-
xaram de lado o Deus da Vi-
da?

Ainda e tenpo de te levantar
e te fixar nos Íneus olhos.
T\ra maldade seja teu próprio
corretivo ! Possas ver, sen-
t ir e coÍry)reend.er corrn e

(Mt . 18 , 12-14) rrp dá nrai s
alegria que as 99 que já es-
tao eanigo. Eg senpre te
anro. Beba dsta agua viva.

João Peão

rrQue- vos parece? Um homem possui
cem ovelhas: uma delas se desgarra.
Não deixa e1e as noventa e nove na
montanha, para ir buscar aquela que
se desgarrou? E se a encontra, sente
mais júbi1o do que pelas novánta e
nove que nao se desgarraram. Assim é
a_vontade de vosso pai cleste, que
não se perca um s6 destes p"ó""rli-
nos. ll

Mt 18,12-14

PA(HI)STOREANpO PA(HI)STOREANDO PA(H|)STOREANDO pA(

"POR UM ANO DE GRAçA

É o tema da campaúa de assinaturas
lançada pelo CESEP e a Seoetaria do 8q

Intereclesial de CEB's. Ela visa colher
assinaturas a serem enviadas aos delegados
do IV Encontro Episcopal em Santo
Domingo. A PO também entrou firme
nesta campaúa. Participe você também!

A PO estadual de SC comunica que
mudou sua estrutura organizativ4 passando

a trabalhar com o seguinte esquema: As-
sembléi a, Conselho, Executi va, Coordena-
dor e Secretaria Executiva.

A Executiva atual é composta por:
Marinelze (Rio do Sul); Marili (Brusque);
Dalva (Blumenau); Paulo (Caçador) e o
novo Coordenador Estadual Itamar Fávero,
que também é membro do Conselho

Nacional.
À pO gstadual e a nova equipe executiva

nossos parabéns e todo nosso apoio.

Aconteceu nos dias 11 a
15 de fevereiro o IV Erc.
Nac. de Presbíteros, em Sp.
O tema do encontro foi trOs

para comunidades. teros, sendo eleito para
Otemadossubsídiossão: l)OTrabalho Presidente o Pe. Agostinho

A po de Goiânia anuncia que vai pubri- H;:tàTr"sir,"ilT3i:l:"ft:
car uma série de 8 subsídios, destinados à ãcasião' foi criada a Asso_
leituraereflexão, individual ou em grupos, ciagão lilaeional dos presúi-

HumanoeapessoaHumana;2)OTrabul6o Pretto, assessor da Pastoral
Humano e á p.sro. quo tem fé; 3) o tra- Qnelária Nacional.
balho Humano e o tonjunto dos traba- _ Nos congratularncs corn o
thadores;4)oTrabalhoÉuranoealiber- P9' -§ostinho, nesta nova
tação;5) O Trabalho Humano e a comunidade 

ml ssao '
cristã; 6e7)Ocorpo santodocapitalismo ÇÂRTILHÂ €' nE MÂ lO
(I e II); 8) A graça original do capitalismo. A PO Nacional Iançará neste

'A PO acredita que sua tarefa ê ajudar 4 &no, novos subsidios. O pri-
comunidade pata que o trabalho humano rneiro deverá ser publicado
seja parte integrante de toda atividade até o final de nnrço. Será a
pastoial". 9lftltlu .,!re o 19 d€ rrnis.

NO SENHOR
E PRESBITER

ESTE ESPAÇo É nBotcnDo À DrvuLGAÇÃo DE NorÍCrAS CURTAS SoBRE A
VIDA DA PO E DO MOV.SOCIAL. AJUDE-NOS A MANTÊ-LO COM NOTÍCIAS VIVAS
F. ATUAIS. ENVIE-NOS SUA EXPERIÊNCIA NO TRABALHO DE BASE, FATOS
ocoRRrDos, coMUNrcAÇÔES.,.

âTE\IIO !



A minha primeira reação, quando recebi o convite da PO Nacional
foi: é um trabalhador que deve orientar o retiro, pois ele sente e sabe
os problemas de sua classe. Aceitei com o pedido que houvesse
uma equipe que trabalhasse jllnto.

O objetivo inicial.e inspirador foi de nós experimentar o tipo de
oração de Jesus (Jo 17) onde ele busca a compreensão da realidade
de opressão e libertação, o projeto de libertação e o papel pessoal
e coletivo na mudança. Para nós, isso significava: conhecer a nova
conjuntura de opressão e libertaçâo, ver o papel e a espiritr"ralidade
da PO, ver a contribuição individual e coletiva da PO.

Uma dúvida me atormentava: como um padre pode ajudar os
trabalhadores? Busquei uma solução metodológica: criar um es-
paço individual e coletivo para qlle os próprios trabalhadores
descubrissem sLlas forças e fraquezas individuais e coletivas da PO,
comparando a sua experiência com a de Moisés, Jesus e Paulo. O
eixo principal era sempre de ligar Trabalho e Fé.

O esquema do retiro fbi o seguinte:

1) Introdução pelos liberados nacionais aos objetivos do retiro
- Reflexão individual (2 horas) e depois em plenário (2 horas)

2) Porque estou na PO ? (sÍmbolo: uma planta)
3) Quais as maiores dificurldades que encontro? (sÍmbolo: a cruz)
4) Onde encontro força para abastecer a luta? (sÍmbolo: pão e

vinho)
5) Como animo a espiritualidade do Grupo de Base? (sÍmbolo
fermento)
6) Espiritualidade da PO, projeto da CLJT, do PT: diferenças r
contribuiçÕes para a mudança?
7) Como a PO pode ajudar a animar a luta dos trabalhadores?
8) Crise: necessidade e vantagens de toda crise e da conjunturz
atual?

Impressôes: forte compromisso individual, e grande procura
coletiva, especialmente no trabalho de grupo. Criatividade dos
gestos e cantos. Necessidade de maior profundeza teórica sobre as

relaçÕes Capital-Trabalho-Fé.
Estas foram as preocLlpaÇÕes de um padre no reti;o. Mas qual
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oRAçÃO DO 8e ENCONTRO
INTERECLESIAL DE CEB'S

Deus da vida e criador do universo,
fonte de todas as culturas,
Seúor de todos os povos
libertador de todos os oprimidos,
Pai de Jesus, pai e Mãe de todos nós
Abençoai o 8q Encontro Intereclesial das CEB,s,
reunidos nas teÍras missionárias de Santa Maria
e de.São Sepé Tiaraju e do Negrinho do pastoreio,
Vindas de todo o Brasil
e acompaúados de tantos irmãos e irmãs
da Pátria Grande e do Mundo,
elas são a romaria da Esperança,
a caminhada da Iibertação.
Para vós todas as pessoas são sagradas
e em todas as culturas se manifesta o vosso Espírito.
Vosso filho se fez humano
dentro de uma cultura oprimida
e foi identificado como um pobre Galileu.
"Povo de Deus renascendo das culturas oprimidas,,,
queremos viver o Evangelho dentro
de nossa própria identidade.
"Culturas Oprimidas'. nras iá conscientes e orga
ni zados, queremos entrar de chéio;;-úãv;tuangeii
zação deste "Continente de morte e da eiperança,,.
da CIDADE e do CAMpO.
Sendo Igreja viva e nova sociedade,
Índios e Negros, homens e nrulherel.
Jovens e adultos, pastores e fiéis,
queremos celebrar e.anunciar.,
construir e esperar o vosso Reino,
Em fraternidade ecumênica,
na oração e no trabalho,
em família e no movimento popular.
Iluminados sempre pela vossa palavra
e fortalecidos pela eucaristia.
Amparados pela Mãe de Jesus,
Índia de Guadalupe, negra na Aparecida
e acompanhados por tantos irmãos e irmãs
de Caminhada que já deram, entre nós,
o testemunho de sua fé e até do próprio sangue.
No MEIO do mundo dividido em dois
pela prepotência e pelo lucro,
nós proclamamos a fraternidade universal
e vos confessamos, com renovada alegria,
amor e casa de todos,
ó Santíssima Trindade, nosso Deus,
Pai, Filho e Espírito Santo!

fu



os problemas de sua classe. Aceitei com o pedido que houvesse

uma equipe que trabalhasse jLrnto.

O objetivo inicial'e inspirador foi de nós experimentar o tipo de

oração de Jesus (Jo 1 7) onde ele busca a compÍeensão da realidade

de opressão e libertaçao, o projeto de libertação e o papel pessoal

e coletivo na mudança. Para nós, isso significava: conhecer a nova

conjuntura de opressão e libertação, ver o papel e a espiritualidade

da PO, ver a contribuição individual e coletiva da PO.

Uma dúvida me atormentava: como r.rm padre pode ajudar os

trabalhadores? Busqr-rei uma solução metodológica: criar um es-

paço individual e coletivo para que os prÓprios trabalhadores

descubrissem sLIas forças e fraquezas individuais e coletivas da PO,

comparando a sua experiência com a de Moisés, Jesus e Paulo. O

eixo principal era sempre de ligar Trabalho e Fé.

O esquema do retiro foi o seguinte:

1) Introdução pelos liberados nacionais aos objetivos do retiro
- Reflexão individual (2 horas) e depois em plenário (2 horas)

2) Porque estou na PO ? (sÍmbolo: uma planta)

3) Quais as maiores dificuldades qLle enÇontro? (símbolo: a cruz)

4) Onde encontro força para abastecer a luta? (símbolo: pão e

vinho)
5) Como animo a espiritualidade do Grupo de Base? (sÍmbolo

fermento)
6) Espiritualidade da PO, projeto da CUT, do PT: diferenças e

contribuiçôes para a mudança?

7) Como a PO pode ajudar a animar a luta dos trabalhadores?
8) Crise: necessidade e vantagens de toda crise e da conjunturz
atual?

Impressôes: forte compromisso individual, e grande procura

coletiva, especialmente no trabalho de grupo. Criatividade dos

gestos e cantos. Necessidade de maior profundeza teórica sobre as

relaçôes Capital-Trabalho-Fé.
Estas foram as preocupaçÕes de um padre no retiio. Mas qual

foi o resultado verdadeiro? Que um trabalhador o escreva!
Pe. Luciano Marini - Santo André (SP).
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Deus da vida e criador do universo,
fonte de todas as culturas,
Seúor de todos os povos
libertador de todos os oprimidos,
Pai de Jesus, Pai e Mãe de todos nós
Abençoai o 8e Encontro Intereclesial das CEB's,
reunidos nas terras missionárias de Santa Maria
e de São Sepé Tiaraju e do Negrinho do pastoreio,
Vindas de todo o Brasil
e acompaúados de tantos irmãos e irmãs
da Pátria Grande e do Mundo,
elas são a romaria da Esperança,
a caminhada da Iibertação.
Para vós todas as pessoas são sagradas
e em todas as culturas se manifesta o vosso Espírito.
Vosso filho se fez humano
dentro de uma cultura oprimida
e foi identificado como unr pobre Galileu.
"Povo de Deus renascendo das culturas oprimidas',,
queremos viver o Evangelho dentro
de nossa própria identidade.
"Culturas Oprimidas". nras iá conscientes e orga
nizados, queremos entrar de cheio na Nova Evangeli
zaçâo deste "Continente de morte e da esperança',.
da CIDADE e do CAMPO.
Sendo lgreja viva e nova sociedade,
Índios e Negros, homens e rnulherel"
Jovens e adultos, pastores e fiéis,
queremos celebrar e anunciar,
construir e esperar o vosso Reino,
Em fraternidade ecumênica,
na oração e no trabalho,
em família e no movimento popular.
Iluminados sempre pela vossa Palavra
e fortalecidos pela eucaristia.
Amparados pela Mãe de Jesus,
Índia de Guadalupe, negra na Aparecida
e acompanhados por tantos irmãos e irmãs
de Caminhada que já deram, entre nós,
o testemunho de sua fó e até do próprio sangue.
No MEIO do mundo dividido em dois
pela prepotência e pelo lucro,
nós proclamamos a fraternidade universal
e vos confessamos, com renovada alegria,
amor e casa de todos,
ó Santíssima Trindade, nosso Deus,
Pai, Filho e Espírito Santo!
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O ano de 1992 traz no seu bojo, acontecimentos
muito importantes na vida do povo brasileiro

A partir das transformações no Leste europeu, a
unificação do mercado comum na Europa, como
tamtÉm, a formação do MERCOSUL, cada vez mais
se solidifica o projeto neo-liberal e a internacionali-
zaçáo da economia imposta pelo governoCollor,
trazendo privatizações, recessão, e em corrsequência
mais desernprego, fome e miséria para a maioria da
população, acentuando a distância entre os países mais
ricos e os países mais pobres.

São dois anos de governo Collor, estando presentes
a revolta e a indignação por esta situação de desigual-
dade crescente onde mais da metade da população
brasileira recebe até}2salários mínimos, com apenas
33,7% dos domicílios urbanos tendo rede de água e
esgoto, sem contar com as famílias que não tem onde
fnorar a não ser a rua.

É nesse contexto que nós, mulheres, somos ainda
mais marginalizadas. No período de 1989 a 1990, o
crescimento da taxa de desocupação Ínasculina (de
3,1% paru 3,8Vo) foi a maior que o da feminina (de
2,9Vo para 3,4Vo). A pan'icipação das mulheres na
população economicamente ativa (pEA) ampliou-se
seguidamente, tendo passado de 3l,3Vo em 1981 para
35,5% em 1990. Na população de empregados a par-
cela feminina evoluiu de 32,2Vo em 1981 para 36,7 To

ern 1990. (Dados publicados na Revista eUINZENA,
ne 132).

Além de ser menos e ter crescimento mais acelerado,
a força de trabalho feminina apresenta outras dife-
renças em relação à masculina. Por exemplo, de 1990,
asmulheres mmcarteira assinadarepre *ntavun 55,L%
do total de empregadas, enquanto que, na população
maseulina este indicador ficou com 6LVo. Em São
Paulo, 32,57o das mulheres não trabalham fora porque
não têm onde deixar os filhos.

Lutar contra esta exploração é fundamental na
construção de uma sociedade igualitária, onde pos-
samos viver livres e felizesrPor isso viva o 8 de março,
Dia Internacional da Mulher trabalhadora !

Telma Bessa,
membro da Coordenaçdo Nacional da pO.

LEUANTA-TE MULHER

No teu colpo - Ventre da Vida
Abrigas a semente dos que crêem no amanhã...

Faze acontecer, ó Mãe, com teu vibrante ser,

no hoje, o Novo dia
Na tua consciência burilas a flor vermelho-
sangue, eq)erança
De uma classeem luta.
Grita então, Mulher, às entorpecidas mentes

Do compromisso à urgência
No teu coração geras o desejo - Qual fêmea no
cio,
De radical liberdade
Goza pois companheira,
Com teu Homem, a oferta
Dos frutos do tempo novo !

BOLETIM NACIONAL DA PASTORAL

Í-nnsclhn áo Podqnõn. Ifornlda Ílnmoc dq §ilwq Í'nnnlu D Àrqírin o Rernqrdn f nsfienne



O ano de L992 traz no seu bojo, acontecimentos
müto importantes na vida do povo brasileiro

A partir das transformações no Leste europeu, a
unificação do mercado comum na Europa, como
tamtÉm, a formação do MERCOSUL, cada vez mais
se solidifica o projeto neo-liberal e a internacionali-
zaçáo da economia imposta pelo governoCollor,
ttazendo privatizações, recessão, e em consequência
mais desernprcgo, fome e miseria para a maioria da
população, acentuando adistância entre os países mais
ricos e os países rnais pobres.

São dois anos de govemo Collor, estando presentes
a revolta e a indignação por esta situação de desigual-
dade crescente onde mais da metade da população
brasileira recebe atéO2salários mínimos, com apenas
33,7% dos domicílios urbanos tendo rede de água e
esgotoo sem contar com as famílias que náo tem onde
Ínorar a não ser a rua.

2,9% pn 3,4%). A participação das mulheres na
população economicamente ativa (PEA) ampliou-se
segúdamente, tendo passado de3l,3% em 1981 para
35,5Vo em 1990. Na população de empregados a par-
cela feminina evoluiu de 32,2Vo em 1981 pan36,7%
eÍn 1990. (Dados publicados na Revista eUINZENA,
ne 132).

Além de ser menos e ter crescimento mais acelerado,
a força de trabalho feminina apresenta outras dife-
renças em relação à masculina. Por exemplo, de 1990,
asmulheres comcafteiraassinadarepresentavam 55,lVo
do total de empregadas, enquanto que, na população
masculina este indicador ficou com 61%. Em São
Paulo, 32,5Vo das mulheres não trabalham fora porque
não têm onde deixar os filhos.

Lutar contra esta exploração é fundamental na
construção de uma sociedade igualitária, onde pos-
samos viver livres e felizesrPor isso viva o 8 de março,
Dia Internacional da Mulher trabalhadora !

Telma Besso,
membro da Coordenação Nacional da PO.

LEUANTA-TE MULHER

No teu corpo - Ventre da Vida
Abrigas a semente dos que crêem no amaúã...
Faze acontecer, ó Mãe, com teu vibrante sero

no hoje, o Novo dia
Na tua consciência burilas a flor vermelho-
sangue, espefança
D'e uma classeem luta.
Grita então, Mulher, à entorpecidas mentes

Do compromisso à urgência
No teu coração geras o desejo - Qual fêmea no
cio,
De radical liberdade
Goza pois compaúeira,
Com teu Homem, a oferta
Dos frutos do tempo novo !

BOLETIM NACIONAL DA PASTORAL

Conselho de Redação: Haroldo Gomês da Silva, Enock R. Araújo e Bernardo Lestienne.
Conselho Editorial: Coordenação Nacional da Pastoral Operária



PqEtorai eperôrio
LANCANTELB

"As cluses populares percebem, cada dia melhor, que precisam assumir o papel de
controladoras do poder, especialmente porque ele tem servido quase exclusivamente

aos interesses das classes dominantesn' (CNBB, Doc. 40, 193)

UMPÁSSO PA.RAO T{OVO TEÜIPO
Desde maio, quando

iniciaram-se as denúncias do
irmão caçula e se instalou a
CPI nalCâmara Federal para
apuraÍ as denúncias de comrp-
ção no Governo Collor a par-
tir do tráfico de inÍluências do
PC Farias, a PO em todo o
Brasil vêm acompanhando e
participando, através de seus
militantes, das mobilizações de
massa nas nias e praças exi-
gindo ética na política e o im-
peachment de Collor. Nesse
processo foi fundamentFl a
atuação do Movimento Etica
na Política.

Embora este nosso Boletim Nacional pouco tenha
se referido aqueles acontecimentos, a PO não deixou
passar er11 brancas nuvens aquelas questões que de-
monstraram um grande amadurecimento das institui-
ções políticas brasiieiras, inaugurando um novo tempo
no qual, queÍn'sabe, se colocará fim à impunidade
no trato da coisa pública.

Hoje, após mais de trinta dias do Governo Itamar,
o povo com o coração abastecido de esperança, acom-
panha com serenidade os passos um tanto tímidos do
noYo governo.

O que se quis com a queda de Collor?
Primeiramente, dizer a todos os políticos que os

cargos públicos não thes pertencem, mas são do povo,
dos eleitores. Os eleitos não podem usá-los em pro-
veito próprio ou de seus famltiares e amigos.

Segundo, a situação dçprecariedade social exige
políticas que venham erradicar a miséria, a fome e
a degradação humana em que a maioria da população
está envolta. Não podemos privilegiar, através da po-
lÍtica econômica, o FMI, o rnercado externo, as mul-
tinacionais, os ricos. Temos que atender com políticas
emergenciais ao povo empobrecido.

O Governo Itamar começou prudente. Levou três
semanas para montar o seu ministério. Um ministério

res . Talvez, Barelli não tenha
condições defazer fudo o que
pensa deva ser feito. Mas, cer-
tamente, ele estará contri-
buindo para que sejam toma-'
das algumas decisões em be-
nefício dos trabalhadores.

Mas, acima disso, o Go-
verno Itamar deve dar um
passo decisivo se quiser res-
ponder aos gritos dos movi-
mentos de rua. A sociedade,
os trabalhadores não podem fi-
car esperando milagres nem
falando "cuidado com o andor
que o santo é de barro" no
sentido de que o "santo" (Go-

verno Itamar) deve ser cercado de cuidados. Temos
que apressar o passo, terminar a procissão cheia de
ladainhas. Isto é, teÍnos que concluir esse processo,
parar com as falações e ir para a ação. Há muitas coi-
sas a fazer entre as quais: retomar o crescimento e
reduzir as desigualdades sociais, aumentâr o nível de
emprego, empreender políticas emergenciais para ma-
tar a fome do povo, acabar com o analfabetismo, dar
dignidade aos aposentados, melhorar o sistema de
saúde e dar atendimento às crianças abandonadas, sem
teto, sem família e sem educação. Mais ainda, deve
fortalecer a democracia através do processo de par-
ticipação popular, reforma da Constiruição que ãm-
plie os direitos dos trabalhadores e dê condições à
Reforma Agrária. É preciso também trabalhai para
que os partidos políticos ocupem seus devidos luga-
res e sejam pilares fortes do sistema democrático.

Nós, trabalhadores, sempre fomos sacrificados em
todos os planos econômicos. Condenaram-nos para
salvar a inflação e, no atoleiro da alta inflacioúria
afogaram-nos.

Se quisermos, de fato, instaurar um novo tempo
para o Brasil, é preciso dar um passo à frente e co-
locar o(a) Homem/Mulher trabalhadores no centro das
políticas governamentais ê não o carro-carroça, a te-
lefonia móvel, ou mesmo a pÍtyattzaÇão das estatais.
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"As classes populares percebem, cada dia melhor,
controladoras do poder, especialmente porque ele

aos interesses das classes dominantes"

que precisam assumir o papel de
tem seryido quase exclusivamente
(CNBB, Doc. 40, 193)

res . Talvez, Barelli não tenha
condições de fazer tudo o que
pensa deva ser feito. Mas, cer-
tamente, ele estará contri-
buindo para que sejam toma.
das algumas decisões em be-
neffcio dos trabalhadores.

Mas, acima disso, o Go-
verno Itamar deve dar um
passo decisivo se quiser res-
ponder aos gritos dos movi-
mentos de rua. A sociedade,
os trabalhadores não podem fi-
car esperando milagres nem
falando "cuidado com o andor
que o santo é de barro" no
sentido de que o "santo" (Go-

verno Itamar) deve ser cercado de cuidados. Temos
que apressar o passo, terminar a procissão cheia de
ladainhas. Isto é, temos que concluir esse processo,
parar com as falações e ir para a ação. Há muitas coi-
sas a fazer entre as quais: retomar o crescimento e
reduzir as desigualdades sociais, aumentar o nível de
emprego, empreender políticas emergenciais para ma-
tar a fome do povo, acabar com o analfabetismo, dar
dignidade aos aposentados, melhorar o sistema de
saúde e dar atendimento às crianças abandonadas, sem
teto, sem família e sem educação. Mais ainda, deve
fortalecer a democracia através do processo de par-
ticipação popular, reforma da Constituição que àm-
plie os direitos dos. trabalhadores e dê condlções à
Reforma Agrária. É preciso também trabalhai para
que os partidos políticos ocupem seus devidos lúga-
res e sejam pilares fortes do sistema democrático.

Nós, trabalhadores, sempre fomos sacrificados em
todos os planos econômicos. Condenaram-nos para
salvar a inflação e, no atoleiro da alta inflacioúria
afogaram-nos.

Se quisermos, de fato, instaurar um novo tempo
para o Brasil, é preciso dar um passo à frente e co-
locar o(a) Hornern/Mulher trabalhadores no centro das
políticas governamentais ô não o carro-carroça, a te-
lefonia móvel, ou mesmo a privatízação das estatais.

E da vida dos trabalhadores(as) que devemos nos
ocupar agora.

UM PÁSS O PA.RA O IVOVO TEMPO
Desde maio, quando

iniciaram-se as denúncias do
irmão caçula e se instalou a
CPI nalCâmara Federal para
apurff as denrincias de comrp-
ção no Governo Collor a par-
tir do tráfico de inÍluênciai do
PC Farias, a PO em todo o
Brasil vêm acompanhando e
participando, através de seus
nrilitantes, das mobilizações de
massa nas ruas e praças exi-
gindo ética na política e o im-
peachment de Collor. Nesse
processo foi fundamental a
ãtuação do Movimento Ética
na Política.

Embora este nosso Boletim Nacional pouco tenha
se referido aqueles acontecimentos, a PO não deixou
passar em brancas nuvens aquelas questões que de-
monstraram um grande amadurecimento das institui-
ções políticas brasiieiras, inaugurando um novo tempo
no qual, quem'sabe, se colocará fim à impunidade
no trato da eoisa púbtrica.

Hoje, após mais de trinta dias do Governo Itamar,
o povo coÍÍl o coração abastecido de esperança, acom-
panha com serenidade os passos um tânto tímidos do
novo govelno.

O que se quis com a queda de Collor?
Primeiramente, dizer a todos os políticos que os

cargos públicos não thes pertencem, mas são do povo,
dos eleitores. Os eleitos não podem usá-los em pro-
veito próprio ou de seus familiares e amigos"

Segundo, a sircação dçprecariedade social exige
políticas que venham erradicar a miséria, a fome e
a degradação humana em que a maioria da população
está envoltâ. Não podemos privilegiar, através da po-
lítica econômica, o FMI, o mercado externo, as mul-
tinacionais, os ricos. Temos que atender com políticas
emergenciais ao povo empobrecido.

O Governo Itamar começou prudente. Levou três
semanas para montar o seu ministério. Um ministério
tecido nas malhas dos partidos políticos e que tem a
pessoa de Walter Barelli, um aliado dos trabalhado-



Cartas
Campina Grande, 20 de outubro de 1992.

Companheiros da PO,

Recebi o Boletim Nacional da PO
dos meses de julho e agosto do cor-
rente ano.

Fiquei contente, pois sei que tere-
mos subsídios para nossa luta.

Sempre desejei conhecer o movi-
mento da PO, e esta opornrnidade
chegou. Pretendo aproveitar o má-
ximo para adquirir conhecimentos
para luta no bairro.

Um abraço fratemo a todos os
conrpanheiros.

Francisca Santos - PB

Gravataí, RS - Primavera de 1992.
"Maior que nossa sede de liber-

tação ... só mesmo o amor que existe
em nosso coração. Que diz não as
guerras e ideologias falsas, e sim à
união das mulheres e homens e à luta
por um Mundo Novo".

Olá companheiras e compaúeiros
da PO Nacional,

Em nome da beleza da vida é que
lutamos com Paixão Pela causa das
trabalhadoras(es) deste Brasil, pin-
tando nossos rostos sagrados, com a
certeza de um hoje-amanhã digno e
justo onde juntas(os) celebramos a vi-
tória. Com muita esperanÇa continua-
mos firmes nos pequenos grupos de
Base, onde descobrimos em mutirão
a revelação de Deus nos rostos sofri-
dos os quais são sinais do Reino aqui,
agora. O que muito anima nossos gru-
pos aqui de Gravauí é o Boletim Na-
õionalda PO o qual nos dá uma visão
muito ampla da camiúada. Quere-
mos parabenizá-los por esta contri-
buição.

Meu, nosso abraço com a benção
do Deus Pai e Mãe trabalhador.

Em nome dos companheiros(as),
Roseli Bertaldo-RS.
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CELEBRAÇÃO BTU DESAGRAVO

- A Pastoral Operária Metropolitana-
-SP, junto com as Pastoral Carcerária e
a Past. da Mulher Marginalizada organi-
zaram uma missa, no dia 19 de outubro,
às 18:00 hs, na Catedral da Sé, em São
Paulo, em desagravo ao massacre do Ca-
randiú e em solidariedade aos familiares
dos 111 mortos pela polícia.

Antes da celebração, D. Paulo recebeu
um telefonema solicitando que não fosse
celebrar, porque no interior da Catedral
havia uma bomba.

Na sacristia D. Paulo relatou esse fato
e comentou: vamos celebrar, pois o sim-
ples fato de estarmos celebrando mostra
de que lado estamos.

A Igreja estava lotada. D. Paulo Eva-
risto, seus 6 bispos auxiliares e muitos pa-
dres concelebraram essa missa.

Por motivo da denúncia de bomba, ha-
via dentro da Igreja, muitos policiais, e
pairava nos ares um clima de tensão.

ABUSOS CONTRA 4 LIBERDADE
EAFE

- A CPT Nac. denuncia a violenta
ação policial, comandada pelo sargento da
Polícia Militar de Bom Jesus da Lapa
(BA), contra aproximadamente 300 pes-
soas, cercando-os e fechando todas as es-
tradas de acesso à comunidade,
impedindo-os de assistir à missa, marcada
para o dia 10 de outubro, que seria cele-
brada pelo bispo D. Francisco Batistela
marcando a aberfura da 4a Conferência
Latino Americana da Igreja Católica.

Há anos existe conflito de terra entre
um fazendeiro e os 300 moradores da
Com. do Rio das Rãs. Esse fazendeiro e
a Polícia Militar vêm cometendo uma sé-
rie de barbariedades, inclusive têm ame-
açado os agentes da CPT e destruído o
plantio dos lavradores.

Cartas de solidariedade enviar para:
Conr. Rio das Rãs - AlC. CPT Caixa
Postal 20 - Bom Jesus da Lapa - BA.

7 ROMARIA DA TERRA-SC

- Aconteceu dia 13 de setembro, or-
ganizada pela CPT e outras pastorais, en-
tre elas a PO de SC, em Forquinha, com
o lema: "Quem rouba e fere a terra, rouba
e fere os filhos da terra". Participaram
cerca de 60 mil romeiros, trazendo sÍm-
bolos e esperança no Deus libertador.

Ecologia e libertação da terra foi o tema
das apresentações, que refletiram os pro-
blemas ambientais devido à exploração de-
sequilibrada de carvão. Também houve
uma p€ça que questionou os 500 anos de
Evangelização e dominação da América
Latina.

"E foram pés a camiúo de terra ...

luta, de que o reino de Deus está perto,
pois está sendo construído por nós".

ASSEMBLEIAS ESTADQAIS

- Nos dias 05 e 06 de dezembrolg2
haverá a Assembléia da Pastoral Operária
Metropolitana de São Paulo, em lpiranga-
-SP. O objetivo é revisar a prática pasto-
ral diante dos desafios atuais e ássim,
tomar decisões de acordo com a conjun-
tura presente e realimentar a fé;

- Dias 18, 19 e 20l12192 haverá a As-
sembléia Estadual da Pastoral Operária da
Búia.

DESAGRAVO

- A PO de São Paulo divulgou umÍl
nota de desagravo em solidariedade às fa-
mílias das vítimas do massacre ocorrido
no presÍdio do Carandiú em São Paulo,
com o seguinte texto: "Não podemos nos
calar diante do que ouvimos e vimos. As
autoridades se calam, mas AS pedras do
Carancliru clamarão até a últimã geração
e o sangue de Abel f,rcará como marca
na consciência da nossa sociedade, até que
seja feita justiça. Aos familiares que cho-
ram seus mortos, nossa irrestrita solida-
riedade.

Violência e impunidade nunca mais".

TERRA, ECOLOGIA E DIREITOS
HT]MANOS

- O CETAP (Centro de Tec. Alter-
lativas e Populares), CPI-SP (Com. pró-
lgdio), CPT, CIMI, DNTR/CUT (Dept-o
Nac. dos Trabs. Rurais) e MST esrão ôr-
ganizando urn Encontro sobre Terra, Eco-
logia e Direitos Humanos, para os dias
05 e 06 de novenbro 192, no Cãjamar (SP).

Esse encontro que é uma continuidade
da Conferênc ia realizada em maio/92, em
Vitória, tem outros objetivos: reforçar o
processo de alianças entre organizações
e movimentos poprrlares; aprofundar a re-
flexão política sobre a inserção das
questÕes ambientais no cotidiano das lutas
dos movimentos populares.

CARO LEITOR/ASSINANTE

Em janeiro/93, o BOLETIM NACIO-
NAL completará o ne 100, com uma
Edição especiaú.
Para marcar esta data contamos com
sua colaboração. Envie-nos suas car-
tas com críticas, sugestões, comentá-
rios, poemas ...
Diga o que mais marcou durante esse
período do BN e o que deve ser me-
lhorado em termos de contetido, te-
mas. fornras de apresentação. nova
coluna, etc.

Sua opinião e participação é fun-
damental!
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Companheiros da PO,

Recebi o Boletim Naciornl da PO
dos meses de julho e agosto do cor-
rente ano.

Fiquei contente, pois sei que tere-
mos subsídios para nossa luta.

Sempre desejei conhecer o movi-
mento da PO, e esta opornrnidade
chegou. Pretendo aproveitar o má-
ximo para adquirir conhecimentos
para luta no bairro.

Um abraço fratemo a todos os
companheiros.

Francisca Santos - PB

GravataÍ, RS - Primavera de 1992.
"Maior que nossa sede de liber-

tação ... só mesmo o amor que existe
em nosso coração. Que diz não as
guerras e ideologias falsas, e sim à
união das mulheres e homens e à luta
por um Mundo Novo".

Olá companheiras e compaúeiros
da PO Nacional,

Em nome dabeleza da vida é que
lutamos com paixão pela causa das
trabalhadoras(es) deste Brasil, pin-
tando nossos rostos sagrados, com a
certeza de um hoie-amanhã digno e
justo onde juntas(os) celebramos a vi-
tória. Com muita esperança continua-
mos firmes nos pequenos grupos de
Base, onde descobrimos em mutirão
a revelação de Deus nos rostos sofri-
dos os quais são sinais do Reino aqui,
agora. O que muito anima nossos gru-
pos aqrri de GravataÍ é o Boletim Na-
õionaLda PO o qual nos dá uma visão
muito ampla da camiúada. Quere-
mos parabenizá-los por esta contri-
buição.

Meu, nosso abraço com a benção
do Deus Pai e Mãe trabalhador.

Em nome dos companheiros(as),
Roseli Bertaldo-RS.
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CELEBRAÇÃO NU DESAGRAVO

- A Pastoral Operária Metropolitana-
-SP, junto com as Pastoral Carcerária e
a Past. da Mulher Marginalizada organi-
zaram uma missa, no dia 19 de outubro,
às 18:00 hs, na Catedral da Sé, em São
Paulo, em desagravo ao massacre do Ca-
randiú e em solidariedade aos familiares
dos 111 mortos pela polÍcia.

Antes da celebração, D. Paulo recebeu
um telefonema solicitando que não fosse
celebrar, porque no interior da Catedral
havia uma bomba.

Na sacristia D. Paulo relatou esse fato
e comentou: vamos celebrar, pois o sim-
ples fato de estarmos celebrando mostra
de que lado estamos.

A Igreja estava lotada. D. Paulo Eva-
risto, seus 6 bispos auxiliares e muitos pa-
dres concelebraram essa missa.

Por motivo da denrincia de bomba, ha-
via dentro da lgreja, muitos policiais, e
pairava nos ares um clima de tensão.

ABUSOS CONTRA 4 LIBERDADE
EAFE

- A CPT Nac. denuncia a violenta
ação policial, comandada pelo sargento da
PolÍcia Militar de Bom Jesus da Lapa
(BA), contra aproximadamente 300 pes-
soas, cercando-os e fechando todas as es-
tradas de acesso à comunidade,
impedindo-os de assistir à missa, marcada
para o dia l0 de outubro, que seria cele-
brada pelo bispo D. Francisco Batistela
marcando a aberfura da 4s Conferência
Latino Americana da Igreja Católica.

Há anos existe conflito de terra entre
um fazendeiro e os 300 moradores da
Com. do Rio das Rãs. Esse fazendeiro e
a Polícia Militar vêm cometendo uma sé-
rie de barbariedades, inclusive têm ame-
açado os agentes da CPT e destruído o
plantio dos lavradores.

Cartas de solidariedade enviar para:
Com. Rio das Rãs - A/C. CPT Caixa
Postal 20 - Bom Jesus da Lapa - BA.

7 ROMARIA DA TERRA.SC

- Aconteceu dia 13 de setembro, or-
gmizacla pela CPT e outras pastorais, en-
tre elas a PO de SC, em Forquinha, com
o lema: "Quem rouba e fere a terra, rouba
e fere os f,rlhos da terra". Participaram
cerca de 60 mil romeiros, trazendo sím-
bolos e esperança no Deus libertador.

Ecologia e libertação da terra foi o tema
das apresentações, que refletiram os pro-
blemas ambientais devido à exploração de-
sequilibrada de carvão. Também houve
uma peça que questionou os 500 anos de
Evangelização e dominação da América
Latina.

"E foram pés a caminho de terra ...
e a ceÍÍeza de manter acessa a chama da

luta, de que o reino de Deus está perto,
pois está sendo construído por nós".

ASSEMBLÉIAS ESTADQAIS

- Nos dias 05 e 06 de dezembro/92
haverá a Assembléia da Pastoral Operária
Metropolitana de São Paulo, em Ipiranga-
-SP. O objetivo é revisar a prática pasio-
ral diante dos desafios atuais e ássim,
tomar decisões de acordo com a conjun-
tura presente e realimentar a fé;

- Dias 18, 19 e 20ll2lgzhaverá a As-
sembléia Estadual da Pastoral Operária da
Búia.

DESAGRAVO

- A PO de São Paulo divulgou uma
nota de desagravo em solidariedade às fa-
mflias das vítimas do massacre ocorrido
no presídio do Carandiú em São Pado,
corn o seguinte texto: "Não podemos nos
calar diante do que ouvimos e vimos. As
autoridades se calam, mas ES pedras do
Carandiú clamarão até a última geração
e o sangue de Abel ficará como marca
na con*sciência da nossa sociedade, até que
seja feita justiça. Aos familiares que cho-
ram seus mortos, nossa irrestrita solida-
riedade.

Violência e impunidade nunca mais".

TERRA, ECOLOGIA E DIREITOS
HT]MANOS

- O CETAP (Centro de Tec. Alter-
nativas e Populares), CPI-SP (Com. pró-
Indio), CPT, CIMI, DNTR/CUT (Depr-o
Nac. dos Trabs. Rurais) e MST estão br-
ganizando um Encontro sobre Terra, Eco-
logia e Direitos Humanos, para os dias
05 e 06 de novembro 192,no Cãjamar (SP).

Esse encontro que é uma continuidade
da Conferência realizada em maio/92, em
Vitória, tem outros objetrvos: reforçar o
processo de alianças entre organizações
e movimentos popularest aprofrurdar a re-
flexão política sobre a inserção das
questões ambientais no cotidiano das lutas
dos movinrentos populares.

CARO LEITOR/ASSINANTE

Em janeiro/93, o BOLETIM NACIO-
NAL completará o no 100, com uma
Edição especial.
Para marcar esta data contamos com
sua colaboraÇão. Envie-nos suas car-
tas conr críticas, sugestões, comentá-
rios, poemas ...
Diga o que mais marcou durante esse
período do BN e o que deve ser me-
lhorado em termos de conteírdo, te-
mas, formas de apresentação, nova
coluna, etc.

Sua opinião e participação é fun-
damental!
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Dia 19 de outubro de 1992, na

Catedral de Santo Antônio de Jacu-
tinga, em Nova Iguaçu-RI, aconte-
ceu uma REUNIAO DE AGEN-
TES com a participação de 35 pes-
soas de 5 dioceses diferentes.

Após uma simples e fraterna
apresentação, foi se configurando
o interesse comum do grupo que
estava à procura de elementos que
viessem esclarecer e eliminar uma
prática de pastoral popular, na qual
todos se sentiam superficialmente
engajados.

Num primeiro momento, muito
informalmente, tentou-se um ma-
peamento da problemática que en-
volve o trabalhador urbano na sua
maioria marginalizado, anônimo,
excluÍdo.

O trabalhador oprimido pela
perda do poder aquisitivo, recolhe-
se ao anonimato do desemprego,
da humilhante tentativa do "bis-
cate" ou ao silêncio de sua pouca
força reivindicatória e cai, obriga-
toriamente, na compulsória do si-
lêncio.

Em sua maioria, úo eram tra-
balhadores os que enchiam as pra-

ças pelo "impeachment" e nem os
que ocupavam palanques pró
eleições municipais.

O empobrecimento progressivo
e crônico do trabalhador reduz a
classe a um silêncio, ainda não de
morte, mas de resistência. Há uma
resistência tÁcita e qurse milagrosa.
As condições de vida, de trabalho,
de transporte, de moradia, de
saúde, oprimem o trabalhador. As-
sim mesmo ele respira, resiste,
canüa, celebra. Donde lhe vem esta
força?

O Agente de Pastoral Operária
é desafiado a fazer uma leitura
dinâmica e revolucionária do que
se esconde na ahna do trabalhador
"lascado" e que testemunha um
DEUS LIBERTADOR.

O estilo de vida do trabalhador

com o qual o Agente vive e busca
se inspirar para ajudar, é natural,
simples e criativo.

Natural: este é o meu barraco,
diz ele. Esta é a minha mulher. O
senhor está em sua casa.

Simples: Relata.sua vida, seu
trabalho, suas lutas sem escamo-
tear.

Criativo: Chama o vizinho ou
um companheiro de trabalho para
na gratuidade da presença do
Agente, juntos, discutirem sinrações
e acontecimentos,

Donde lhe vem tanta alma? -
Aula ele não freqüentou. Política
não esfudou e Teologia úo leu.
Serão valores culturais? Será uma
história escondida? Será um tesouro
escondido?

Seja o que for. O certo é que
deste referencial "trabalhador e
trabalho", ressurge um novo refe-
rencial que desafia todo Agente,
que tomou como decisão prioritá-
ria, investir neste empobrecido, si-
lencioso, anônimo e misterioso
trabalhador excluído.

O Agente é um personagem que
corre atrás, quando o desafio é es-
tar dentro; que estuda como fazer,
quando as coisas já estão presentes
e feitas; que quer ter por escrito o
"como fazeÍ" , quando o "como"
deve ser escrito por ele mesmo. O
"como" começar nunca será igual
ao outro. Cada começo, travessia
e chegada terão seu rosto próprio.

Mas então, qual é o papel do
Agente?

Vamos refletir, digerir e assu-
mir alguns desafios que a experi-
ência parece já nos ter ensinado:

o O trabalhador é um mundo,
uma famÍlia, um bairro, uma fá-
brica, uma história. Não podemos
tomá-lo isoladamente.

o O trabalhador deve ser assu-
mido por nós Agentes, como sujeito
de um processo, de uma classe, de
uma escola. Nós Agentes somos

"alunos" desta ESCOLA.
o Desta escola emergem valo-

res e ensinamentos que devem ser
captados e canalizados para os gran-
des referenciais que nos são co-
muns, como o Valor Teológico e
Bíblico do Trabalho - a busca do
DEUS LIBERTADOR, a vivência
e construção do REINO.

Isto tudo deve ser convertido
numa prática de ações,,atitudes,
comportamentos incarnados no in-
terior das mãos, pés, corpo, alma,
vida do trabalhador, no sentido
mais direto e abrangente. O Agente
esú dentro disso tudo como uma
unid,ade, um reforço.

E desta unidade que surge ex-
pressÕes. que já são conquistas pas;
torais comot "FE E VIDA", '.:FE
ENGAJADO'"^ "FE E POLITI-
CA", "MILITANCIA LIBERTA-
DORA", "AÇÃO DE IGREJA
MILITANTE'" "FÉ E ENGAJA-
MENTO". É neste núcleo que se
centrahza o lugar privilegiado do
Agente. E aí que ele revive sua fé,
acreditando no excluído, no pe-
queno, no pobre, no trabalhador
que está na resistência por the fal-
tar força para estar na condução de
um processo.

Vale a pena ser Agente de Pas-
toral no coração de tantos conflitos.
A partir do momento em que um
Agente de Pastoral descobrir o mé-
rito desta questão, dificilmente vol-
tará, paraperguntar - qual é o meu
papel?

Os Agentes reunidos em Nova
Iguaçu, dia 19, voltaram para casa
felizes como os discípulos de
Emaús.

Não era esta a Libertação que
nós sonhávamos e marcavam nos-
sos Encontros!

Pe. Agostinho Pretto.
Pres. da Assoc. Nac. dos

Presbíteros do Brasil.
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Dia 19 de oufubro de 1992, na

Catedral de Santo Antônio de Jacu-
tinga, em Nova Iguaçu-RI, aconte-
ceu uma REUNIAO DE AGEN-
TES com a participação de 35 pes-
soas de 5 dioceses diferentes.

Após uma simples e fraterna
apresentâção, foi se configurando
o interesse comum do grupo que
estava à procura de elementos que
viessem esclarecer e eliminar uma
práttcade pastoral popular, na qual
todos se sentiam superficialmente
engajados.

Num primeiro momento, muito
informalmente, tentou-se um ma-
peamento da problemática que en-
volve o trabalhador urbano na sua
maioria marginalizado, anônimo,
excluído.

O trabalhador oprimido pela
perda do poder aquisitivo, recolhe-
se ao anonimato do desemprego,
da humilhante tentativa do "bis-
cate" ou ao silêncio de sua pouca
força reivindicatória e cai, obriga-
toriamente, na compulsória do si-
lêncio.

Em sua maioria, não eram tra-
balhadores os que enchiam as pra-

ças pelo "impeachment" e nem os
que ocupavam palanques pró
eleições municipais.

O empobrecimento progressivo
e crônico do trabalhador reduz a

classe a um silêncio, ainda não de
morte, mas de resistência. Há uma
resistência tÁcita e qutse milagrosa.
As condições de vida, de trabalho,
de transporte, de moradia, de
saúde, oprimem o trabalhador. As-
sim mesmo ele respira, resiste,
canta, celebra. Donde lhe vem esta
força?

O Agente de Pastoral Operária
é desafiado a fazer uma leitura
dinâmica e revolucionária do que
se esconde na alma do trabalhador
"lascado" e que testemunha um
DEUS LIBERTADOR.

O estilo de vida do trabalhador

com o qual o Agente vive e busca
se inspirar para ajudar, é nafural,
simples e criativo.

Natural: este é o meu barraco,
diz ele. Esta é a minha mulher. O
senhor está em sua casa.

Simples: Relata.sua vida, seu
trabalho, suas lutas sem escamo-
tear.

Criativo: Chama o vizinho ou
um companheiro de trabalho para
na gratuidade da presença do
Agente, juntos, discutirem situações
e acontecimentos.

Donde the vem tanta alma? -
Aula ele não freqüentou. Política
não estudou e Teologia não leu.
Serão valores culturais? Será uma
história escondida? Será um tesouro
escondido?

Seja o que for. O certo é que
deste referencial "trabalhador e
trabalho", ressurge um novo refe-
rencial que desafia todo Agente,
que tomou como decisão prioritá-
ria, investir neste empobrecido, si-
lencioso, anônimo e misterioso
trabalhador excluído.

O Agente é um personagem que
corre atrás, quando o desafio é es-

tar dentro; que estuda como fazer,
quando as coisas já estão presentes
e feitas; que quer ter por escrito o
"como fazer' ', quando o "como"
deve ser escrito por ele mesmo. O
"como" começar nunca será igual
ao outro. Cada começo, travessia
e chegada terão seu rosto próprio.

Mas então, qual é o papel do
Agente?

Vamos refletir, digerir e assu-
mir alguns desafios que a experi-
ência parece já nos ter ensinado:

o O trabalhador é um mundo,
uma família, um bairro, uma fá-
brica, uma história. Não podemos
tomá-lo isoladamente.

o O trabalhador deve ser assu-
mido por nós Agentes, como sujeito
de um processo, de uma classe, de
uma escola. Nós Agentes somos

"alunos" desta ESCOLA.
o Desta escola emergem valo-

res e ensinamentos que devem ser
captados e canalizados para os gran-
des referenciais que nos são co-
muns, como o Valor Teológico e
Bíblico do Trabalho - a busca do
DEUS LIBERTADOR, a vivência
e construção do REINO.

Isto tudo deve ser convertido
numa prátrca de ações,,atitudes,
comportamentos incarnados no in-
terior das mãos, pés, corpo, alma,
vida do trabalhador, no sentido
mais direto e abrangente. O Agente
está dentro disso rudo como uma
unidade, um reforço.

E desta unidade que surge ex-
pressões, que já são conquistas pas,-

torais como: "FE E VIDA", "FE
ENGAJADO",^ "FÉ E POLÍTI-
CA' 

" 
"MILITANCIA LIBERTA-

DORA", "AÇÃO DE IGREJA
MILITANTE'" "FÉ E ENGAJA-
MENTO". É neste núcleo que se

cenÍraliza o lugar privilegiado do
Agente. E aí que ele revive sua fé,
acreditando no excluído, no pe-
queno, no pobre, no trabalhador
que está na resistência por the fal-
tar força para estar na condução de
um processo.

Vale a pena ser Agente de Pas-
toral no coração de tântos conflitos.
A partir do momento em que um
Agente de Pastoral descobrir o mé-
rito desta questão, dificilmente vol-
tará paraperguntar - qual é o meu
papel?

Os Agentes reunidos em Nova
Iguaçu, dia 19, voltaram para casa
felizes como os discípulos de
Emaús.

Não era esta a Libertação que
nós sonhávamos e marcavam nos-
sos Encontros!

Pe. Agostinho Pretto.
Pres. da Assoc. Nac. dos

Presbíteros do Brasil.



NIUDANDO A NIANEIfiÁ DE ENF0/CAR O TRABALHf.

A pergunta foi: "O trabalho
hoje ainda é central na socie-
dade?" Não se pode responder
simplesmente a uma questão tão
ampla. Prefiro mudar a ótica e
pensá-la de outro lugar. Não vou
me ater à discussão das transfor-
mações no mundo do trabalho;
elas, de certo, têmum grande im-
pacto na sociedade atual, mudam
a or ganrzação das relações sociais,
e influenciam a nossa represen-
tação do mundo e do lugar do ho-
mem como transformador desse
mundo.

Talvez um exercício interes-
sante seja de mudar os óculos e

deixar emergir novos horizontes.
Ao que parece, o que anima a per-
gunta inicial é o desejo de um cen-
tro. Perguntar se o trabalho é
central, é supor que há um centro
a partir do qual se organiza toda
a realidade. Também a pergunta:
"o trabalho é central hoje?"
evoca um outro tempo passado
onde considerávamos que era as-
sim, e denota que algo pode estar
mudando no presente. Se o traba-
tho não é central hoje, o que es-
tará ocupando o seu lugar?

Assim, estamos frente a ape-
nas duas alternativas: 1) Confir-
mar a centralidade do trabalho e

reafirmar o seu eixo central,
mesmo depois das grandes trans-
formações. 2) verificar que não
é mais o trabalho a categoria cpe
está organizando a vida social
hoje, e neste caso a saída é
recentrar-se. Em ambos os casos,
não muda o modelo de pensa-
mento da pergunta inicial.

Mas há uma outra perspectiva
que a pergunta não doixa ver: o
de uma leitura múltipla e "descen-
trsrlq") rln rpql §ern r{ecrrqlc,rizqr

a determinação do trabalho sobre
as relações sociais, pode-se pensá-
lo como uma das múltiplas deter-
minações do real, e não a pri-
meira, central. Abrir mão desta
hierarquização do real e expor-se
verdadeiramente à diversidade é

o exercício mais difícil, pois exige
suspender uma maneira de pensar.
Contudo pode ser de alguma va-
lia.

No mundo dos movimentos
sociais, por exemplo, temos visto
emergir recentemente uma série
de movimentos, formas de orga-
nizações livres, grupos, etc, que
não passam necessariamente pela
centralidade do trabalho, nem pela
contradição fi.mdamental capital-
trabalho. Construtores de novos
sujeitos coletivos, muitas dessas
novas práticas trazern para a es-
fera pública demandas de nov'as
relações sociais em <iiversos ní-
veis: relação com a natureza, en-
tre homens e mulheres, etnias.
gerações, respeito às escoihas se-
xuais, etc. Estes acontecimentos
estão mais referidos à esfera da
cultura do que da produção. E es-
ses movimentos produzem ele-
mentos de uma nova culfura
política: novas maneiras de con-
ceber as relações entre a vida, a

subjetividade e a política.
Essesmovimentos-ébom

que se riiga - não são centrais,
e tampouco representam uma
nova onda que vai d.efinir o fu-
turo. Resistem pela sua fragmen-
tação e contradições a qualquer
tipo de generalização e totalização
de seus reclamos como "o mo-
delo" para a sociedade. E talvez
resida justamente nisso seu valor
e sua capacidade de romper com
aq eqfraféoias formadoras de con-

SENSOS.

' Recentemente um aconteci-
mento nos lembrou que felizmente
a realidade surpreende e trans-
borda dos nossos modelos e prq-
visões. Boas surpresas nos
reservou a mobilização em torno
de impeachment: a organização
dos jovens e estudantes e a recu-
peração de um passado 'ore-
belde"; um setor importante da
classe média fazerrdo valer a pa-
lavra "ética" como um basta ao
arbítrio e aos desmandos. 0 "fora
Collor" canalizou sentimentos de
indignação e renovação que aba-
laram a inércia e a apatia bastante
generalizadas. Não se tratâ de ti-
rar de tudo isso o novo "rumo"
tão esperado. A clemocracia não
estií garantida mas certamente saiu
fortalecida disso tudo.

Eventos menos felizes como
o massacre da casa de detenção,
os nro.rimentos racistas, e o apoio
cie parceias da população às prá-
ticas vioienias remetem a um ou-
tro "feixe de forças que àe cÍuzam
nesse embate. Não dá para redu-
zir esse emaranhado de forças à
uma única oposição, ou nos per-
guntar se derivam da contradição
capital-trabalho. Taluez, possa-
mos acompanhar tudo isso atentos
à multiplicidade de anseios, for-
ças, desejos, contradições, concei-
tos e preconceitos que tecem a
rede das relaÇões sociais. Uma
rede que não é tecida petas exi-
gências materiais, mas também
pela ordem simbólica, pelos dese-
jos e fantasias individuais e cole-
tivas.

Isabel Carvalho,
.Psicóloga pesquisadora no

CERIS. Rio.
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A pergunta foi: "O trabalho
hoje ainda é central na socie-
dade?" Não se pode responder
simplesmente a uma questão tão
ampla. Prefiro mudar a ótica e
pensá-la de outro lugar. Não vou
me ater à discussão das transfor-
mações no mundo do trabalho;
elas, de certo, têmum grande im-
pacto na sociedade atual, mudam
aorgaruzação das relações sociais,
e influenciam a nossa represen-
taçáo do mundo e do lugar do ho-
mem como transformador desse
mundo.

Talvez um exercício interes-
sante seja de mudar os óculos e

deixar emergir novos horizontes.
Ao que parece, o que anima a per-
gunta inicial é o desejc de um cen-
tro. Perguntar se o trabalho é
central, é supor que há um centro
a partir do qual se organiza toda
a realidade. Também a pergunta:
"o trabalho é central hoje?"
evoca um outro tempo passado
onde considerávamos que era as-
sim, e denota que algo pode estar
mudando no presente. Se o traba-
tho não é central hoje, o que es-
tará ocupando o seu lugar?

Assim, estamos frente a ape-
nas duas alternativas: l) Confir-
mar a centralidade do trabalho e

reafirmar o seu eixo central,
mesmo depois das grandes trans-
formações. 2) verificar que não
é mais o trabalho a categoria ope
está organizando a vida social
hoje, e neste caso a saída é
recentrar-se. Em ambos os casos,
não muda o modelo de pensa-
mento da pergunta inicial.

Mas há uma outra perspectiva
que a pergunta não deixa .rer: o
de uma leitura múltipla e "descen-
trada"' do real. Sem desvalorizat

a determinação do trabalho sobre
as relações sociais, pode-se pensá-
lo como uma das múltiplas deter-
minações do real, e não a pri-
meira, central. Abrir mão desta
hierarquização do real e expor-se
verdadeiramente à diversidade é

o exercício rnais difícil, pois exige
suspnder uma maneira de pensar.
Contudo pode ser de alguma va-
lia.

No mundo dos movimentos
sociais, por exemplo, temos visto
ernergir recentemente uma sórie
de movimentos, formas de orga-
nizações livres, grupos, etc, que
não passam necessariamente pela
centralidade do trabalho, nem pela
contradição fundarnental capital-
trabalho. Construtores de novos
sujeitos coletivos, muitas dessas
novas práticas trazem para a es-
fera pública demandas de novas
relações sociais em iiiversos ní-
veis: relação com a natureza. en-
tre homens e mulheres, etnias.
gerações, respeito às escolhas se-

xuais, etc. Estes acontecimentos
estão mais referidos à esfera da
cultura do que da produção. E es-
ses movimentos produzem ele-
mentos de uma nova cultura
política: novas maneiras de con-
ceber as relações entre a vida, a

sub.jetividade e a política.
Essesmovimentos-ébom

que se diga - não são centrais,
e tampouco representam runa
nova onda que vai d.efinir o fu-
turo. Resistem pela sua fragmen-
tação e contradições a qualquer
tipo de generalização e totalização
de seus reclamos como "o mo-
delo" para a sociedade. E talvez
resida justamente nisso seu valor
e sua capacidade de romper com
as estratégias formadoras de con-
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mento nos lembrou que felizmente
a realidade surpreende e trans-
borda dos nossos modelos e prq-
visões. Boas surpresas nos
reservou a mobilização em torno
de impeachment: a organização
dos jovens e estudantes e a recu-
peração de um passado "re-
belde"; um setor importante da
classe módia fazend.o valer a pa-
lavra "ética" como um basta ao
arbítrio e aos desmandos. O "fora
Collor" canalizou sentimentos de
indignação e renovação que aba-
laram a inércia e a apatia bastante
generalizadas. Não se trata de ti-
rar de tudo isso o novo "rumo"
tão esperado. A ciemocracia não
esú garantida mas certamente saiu
Íbrtalecida disso tudo.

Eventos menos felizes como
o massacre da casa de detenção,
os nro.;imentos racistas, e o apoio
de parcclas da população às prá-
ticas violenlas remetern a um ou-
tro "feixe de forças que àe cruzam
nesse embate. Não dá para redu-
zir esse emaranhado de forças à

uma única oposição, ou nos per-
guntaÍ se derivam da contradição
capital-trabalho. Talvez, possa-
mos acompanhar tudo isso atentos
à multiplicidade de anseios, for-
ças, desejos, contradições, concei-
tos e preconceitos que tecem a

rede das relações sociais. Uma
rede que não é tecida pelas exi-
gências materiais, mas também
pela ordem simbólica, pelos dese-
jos e fantasias individuais e cole-
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20 de novembro, Dia de Zumbi dos Pslmares! Dia em que comemorqmos a resistência,
a luta e a gaÍra dos negros. Neste Encarte vünos conhecer um pouco a histórin do Qui-
lombo do Palmares. Para isto utilimrnos na parÍe "Iniciando o Trabalho" texto do Livro
BRASIL WVO vol. I, Editora Vozes, de autorin de Francisco Alencar e outros.

PEGANDO AS FERRAMENTAS

Sabemos pouco sobre Zumbi. Quando
esrudamos História na escola, a figura de

Zumbi é apenas mencionada, e não estu-
dada. Nossos heróis, aqueles transmitidos
nas escolas, são todos brancos compro-
metidos com a classe dominante. Não nos
foram apresentados heróis negros e índios.
Zumbi, para muitos é sinônimo de "alma
penada", espírito que incomoda.

Zrunbi foi um lÍder da resistência. Fu-
gindo da escravidão ele se tornou líder dos
quilombola reunidos em Palrnares, no es-

tado de Alagoas. Aí ele defendeu a liber-
dade dos escravos e constituiu uma
comunidade de convivência diferente da
civilização escravista branca européia.
Como Zumbi, houveram muitos outros ho
mens e mulheres escravos que, fugidos,

fundaram outros quilombos por este Bra-
sil afora.

A luta e a resistência negras tiveram
seu auge nos quilombos e não na campa-
úa abolicionista que, no final do século
passado, estava comprometida com os in-
teresses da Inglaterra e da burguesia que

via na escravidão um empecilho para a ex-
pansão comerciai causada pela Revolução
Industrial e exploração da mão de obra li-
vre,

IMCIANDO O TRABALHO

Desde 1605, por quase 70 anos, milha-
res de negros escravizados viviam um so-

úo que havia se tornado realidade: a vida
livre na serra da Barriga, no atual Estado

de Alagoas. Bastava se embrenhar no Ínato

e seguir para aquela região de floresta fe-

chada, que dificultava a perseguição dos

capitães-do-mato a serviço dos seúores.
As terras eran férteis e havia muita

construção da nova vida, da nova comu-
nidade. Os orixás da nahrreza abençoavam
nê Aiê, a República Livre de Palmares!

O quilombo chegou a reunir mais de

20 mil habitantes, distribuÍdos por 18 mo-
cambos - as cidades-esconderijos -
numa área de24 rtil quilômetros quadra-

dos. A capital da República Palm3fi1n, e
mocambo mais importante, era a Cerca
ReaI do Macaco. Na sua guarda estavzm,
pennanentemente, um capitão e 200 sol-
dados negros. O mocambo de Subupira
era o quartel-general do quilombo: rrma

espécie de praça-forte, com mais de 800
casas, cercada de madeira e pedras. Lá
eram feitos os treinamentos militares. A
liberdade precisava ser defendida!

Os negros iam construindo uma vida
diferente daquelas das grandes fazendas.
A terra, as matas, os rios eram um bem
comum, pertenciam a todos. Cada família
tirúra um pedaço de terra para crútivar, mas
as grandes plantações de milho, mandioca,

cana, batata-doce, feijão, banana, arroz,
abóbora, amendoim, fumo e algodão eram
de todos. Quando 6s inimigos as destruÍ-
ram, a tristeza era geral. Quando elas ver-
deiavam, fruto do trabalho de homens li-
vres, a festa era geral.

LÍderes corajosos e foÍes como Ganga-
Zun"ba, Pedro Caçapava, Amaro, Acori-
tene, Osenga e Zumbi eram respeitados
por seu povo e úo vacilavam na sua de-
fesa. Ganga-MuÍça - que para os bran-

soberbo e insolente" - era o comandante
do Exército de Palmares.

Esse Exército, com menos armas que

o do inimigo, valia-se dos ataques de sur-
presa, dos perigos da floresta e, muitas
vezes, do apoio dos donos da mata, os Ín-
dios. Assim o quilombo resistiu quase um
século!

Os seúores e as autoridades organi-
zaram mais de 20 expedições contra o qui-
lombo de Palmares. Diante da resistência
dos guerrilheiros negros, contÍataram ex-
perimentados e obstinados bandeirantes.
Em troca dos serviços prestados, os ban-
deirantes ficariam com as terras tomadas
dos qurlombolas. Era o preço pago aos que
soubessem "restabelecer a ordem". (Se-

riam eles heróis?) A importância dada à
destruição do quilombo era tania que Per-
nambuco tornou-se, provisoriamente, sede

do Governo-Geral.
Nos combates, os bandeirantes revela-

ram toda sua violência. Domingos Jorge
Velho, por exemplo, decapitou 200 índios
que se recusaram a seguir até Palmares
para atacar o quilombo. Em outra ocasião
vestiu com roupas pestilentas negros cap-
turados na mata. Depois os deixou fugir,
para que contaminassem seus compaúei-
ros.

Na região das minas, muitos anos de-
pois, Bartolomeu Bueno do Prado não fi-
cou atrás. Depois de atacar um reduto
negro, retornou a Vila Rica com 3900 pa-
res de orelhas dos quilombos do rio das
Mortes. Orgulhoso do seu troféu, que era
também a prova de tão grande façanha.
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PEGANDO AS FERRAMENTAS

Sabemos pouco sobre Zumbi. Quando
estudamos História na escola, a figura de
Zumbi é apenas mencionada, e não estu-
dada. Nossos heróis, aqueles transmitidos
nas escolas, são todos brancos compro-
metidos com a classe dominante. Não nos
foram apresentados heróis negros e índios.
Zumbi, para muitos é sinônimo de "alma
p€M&", espírito que incomoda.

Zumbi foi um líder da resistência. Fu-
gindo da escravidão ele se tornou líder dos
quilombola reunidos em Palmares, no es-
tado de Alagoas. Aí ele defendeu a liber-
dade dos escravos e constituiu uma
comunidade de convivência diferente da
civilização escravista branca européia.
Como Zumbi, houveram muitos outros hG
mens e mulheres escravos que, fugidos,
fundaram outros quilombos por este Bra-
sil afora.

A luta e a resistência negras tiveram
seu auge nos quilombos e não na campa-
úa abolicionista que, no final do século
passado, estava comprometida com os in-
teresses da Inglaterra e da burguesia que
via na escravidão um empecilho para a ex-
pansão comerciai causada pela Revolução
Industrial e exploração da mão de obra li-
vre.

IMCIANDO O TRABALHO

Desde 1605, por quase 70 anos, milha-
res de negros escravizados viviam um so-
nho que havia se tornado realidade: a vida
livre na serra da Barriga, no atual Estado
de Alagoas. Bastava se embreúar no rnâto
e seguir para aquela região de floresta fe-
chada, que dificultava a perseguição dos

capitães-do-mato a serviço dos senhores.
As terras eram férteis e havia muita

madeira, caça e água. Tudo ajudava na

construção da nova vida, da nova comu-
nidade. Os orixás da natureza abençoavam
Ilê Aiê, a República Livre de Palmares!

O quilombo chegou a reunir mais de
20 mil habitantes, distribuídos por 18 mo-
cambos - as cidades-esconderijos -
numa área de24 mll quilômetros quadra-
dos. A capital da República Palmarina, o
mocambo mais importante, era a Cerca
Real do Macaco. Na sua guarda estâv2m,
permanentemente, um capitão e 200 sol-
dados negros. O mocambo de Subupira
era o quartel-general do quilombo: urn
espécie de praça-forte, com mais de 800
casas, cercada de madeira e pedras. Lá
eram feitos os treinamentos militares. A
liberdade precisava ser defendida!

Os negros iam construindo uma vida
diferente daquelas das grandes fazendas.
A terra, as matas, os rios eram um bem
comum, pertenciam a todos. Cada famÍlia
tinha um pedaço de terra para cultivar, mas
as grandes plantações de milho, mendioca,
cana, batata-doce, feijão, banena, arroz,
abóbora, amendoim, fumo e algodão eram
de todos. Quando os inimigos as destruÍ-
ram, a tristeza era geral. Quando elas ver-
dejavam, fruto do trabalho de homens li-
vres, a festa era geral.

Líderes corajosos e foÍes como Ganga-
Zumba, Pedro Caçapava, Amaro, Acori-
tene, Osenga e Zumbi eram respeitados
por seu povo e úo vacilavam na sua de-
fesa. Ganga-MuÍça - que para os bran-
cos não passava de um "general corsário

soberbo e insolente" - era o comandante
do Exército de Palmares.

Esse Exército, com menos armas que
o do inimigo, valia-se dos ataques de sur-
presa, dos perigos da floresta e, muitas
vezes, do apoio dos donos da mata, os ín-
dios. Assim o quilombo resistiu quÍIse um
século!

Os seúores e as autoridades organi-
zaram mais de 20 expedições contra o qui-
lombo de Palmares. Diante da resistência
dos guerrilheiros negros, contrataram ex-
perimentados e obstinados bandeirantes.
Em troca dos serviços prestados, os ban-
deirantes ficariam com as terras tomadas
dos quilombolas. Era o preço pago aos que
soubessem "restabelecer a ordem". (Se-
riam eles heróis?) A importância dada à
destruição do quilombo era tânta que Per-
nambuco tornou-se, provisoriamente, sede
do Governo-Geral.

Nos combates, os bandeirantes revela-
ram toda sua violência. Domingos Jorge
Velho, por exemplo, decapitou 200 índios
que se recusaram a seguir até Palmares
para atacar o quilombo. Em outra ocasião
vestiu com roupas pestilentas negros cap-
furados na mata. Depois os deixou fugir,
para que contaminassem seus compaúei-
ros.

Na região das minas, mütos anos de-
pois, Bartolomeu Bueno do Prado não fi
cou atrás. Depois de atacar urn reduto
negro, retornou a Vila Rica com 3900 pa-
res de orelhas dos quilombos do rio das
Mortes. Orgulhoso do seu troféu, que era
também a prova de tão grande façaúa.
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periores, os brancos conseguiram isolar
e enfÍaquecer Palmares. Em apenas um
combate, no ano de 1665, morreram 800
quilombolas! Três anos depois, o coman-
dante Fernão Carilho propôs uma trégua
aos palmarinos, desde que eles depuses-
sem annas. Apesar das recentes vitórias,
as tropas dos senhores recoúeciam o va-
lor do inimigo:
"Gana-Zumba é um negro de grande
ânimo e corstância rara. Sua indristria,
juízo e fortaleza aos nossos serve de em-
baraço, aos seus de exemplo", diziauma
notícia vinda da frente de combate.

Apesar do seu ânimo e de sua
constância, Ganga-Zumba aceitou a trégua
dos brancos. Julgou que o quilombo, fi- .

nalmente, poderia viver em paa. Ele já, ti-
nha perdido na guerra seus filhos Acaiene,
Zambi e Toculo. Ele já não agüentava ver
tantos mocambos e tantas roças pegando
fogo. Preferiu acreditar na palavra do ini-
migo.

Zumbi, lÍder de um mocambo, recusou
a trégua. Ele e seus partidários não acre-
ditavam na palavra do comandante Fernão
Carilho. Numa disputa dentro do qúlombo
Ganga-Zumba morreu e se retomaram as
lutas. Mas os quilombolas, a essa altura,
estavam fracos e divididos. Como os bran-
cos na época das invasões holandesas.

Finalmente, em 1694, os canhões de
Domingos Jorge Velho destruíram aCerca
Real do Macaco. Desesperados, os negros
jogaram até água fervendo nos atacantes
que escalavam sruls útimas defesas.

Zumbi, entretanto, não foi encontrado
entre os 400 mortos e 500 presos.

Saravá, aiê-abá! Zumbi não
morre! Zumbi é imortal!

Os donos do poder na Colônia úo po-
diam tolerar isso. Um ano depois, capru-
raram um quilombola na cidade de
Penedo. Depois de muito torturado, ele
contou tudo que sabia:

- Zumbi tá aleijado. Zumbi tá no
mato protegido por 20 irmãos.

TOâOS O§ OR/,(A,§ PARNRNV|
E oDUDaA Ftcou..\)f*»-

nal, "quem manda na região, manda na
religião... "

Para os negros escravizados, o exem-
plo de Palmares era imorredouro. Quem
vai esquecer Zumbi?

TESTANDO O TRABALHO
A resistência dos compaúeiros(as)

negros(as) é muito antiga. lá,1á,mÁfrica
muitos resistiam e só à força eram subju-
gados e feitos escravos.

Aqui no Brasil, desde o inÍcio da es-
cravidão (1530) houve resistência. Os qui
lombos, como já falamos, fornm umâ
forma concreta e a experiência mais forte
de resistência.

Hoje os(as) companheiros(as)
negros(as) estão organizados em diversos
movimentos de defesa, luta, reconheci-
mento e valorização dos direitos, da reli
gião, da cultural.

Devemos, todos nós, negros e brancos
abraçar a causa dos companheiros negros.
Não devemos pensar que esta causa é só
dos(as) negros(as). E também causa dos
brancos porque os brancos têm uma dívida
para com os negros e porque esta luta se
faz necessária realizar para que surja a
Nova Sociedade que tanto almejamos.

PARA REFLETIR EM GRUPOS:

I - Ao seu ver, quais as dificuldades ou
impasses que o Negro enfrenta hoje?
2 - Quais são as formas de resistência
negra hoje?
3 - Como a Igreja deve Evangelizar res-
gatando valores da Cultura Africana?

Sugestão:

- Faça uma outra reunião discutindo as
páginas 17,24 e25 da Cartilha "MUNDO
DO TRABALHO EM DADOS", Informe
CF-91, ns 03 - CPO NACIONAL

para acabar de vez com o lÍder negro. O
prisioneiro levou as forças de Furtaclo de
Mendonça até o esconderijo de Zur-ubi,
sendo depois solto. Os negros não se ren-
derarn, preferindo lutar até a morte. Ape-
ras um, segundo registros da época, não
tombou no combate desigual.

kvada até Recife, a cabeça de Zumbi
foi penduada "no lugar mais público desta
praça, para satisfazer os ofendidos e jus-
tamente queixosos. E para atemorizar os
negros que supersticiosamente julgavam
esse inrortal".

Essa foi a ordem do senhor governa-
dor, que ainda comemorou o feito atirando
diúeiro ao povo pelas janelas e mandando
rezar missa solene em ação de graças. Afi-

PARA ANIMAR:

Canto das Três Raças
1. Ninguém ouviu um soluçar de dor

No canto do Brasil.
Um lamento triste sempre ecoou
desde que o índio guerreiro
foi pro cativeiro e de lá cantou.

Negro entoou
um canto de revolta pelos ares
no Quilombo dos Palmares
onde se refugiou.
Fora a luta dos inconfidentes
pela quebra das correntes

E de guerra e paz,
de paz em guerra
todo povo desta terra
quando pode cantar,
cantadedor,ôôôô...

2. E ecoa noite e dia,
é ensurdecedor
Ai, mas que agonia
o canto do trabalhador
Essa çanto que devia,
ser um canto de alegria
soa apenas como um soluçar de dor.
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perioÍes, os brancos conseguiram isolar
e enfraquecer Palnaares. Em apenas um
combate, no ano de 1665, morreram 800
quilombolas! Três anos depois, o coman-
dante Fernão Carilho propôs uma trégua
aos palmarinos, desde que eles depuses-
sem aflnas. Apesar das recentes vitórias,
as tropas dos seúores reconheciam o va-
lor do inimigo:

'(Gana-Zumba é um negro de grande
ânimo e constância rara. Sua indrístria,
.iuízo e fortaleza aos nossos serve de em-
baraço, aos seus de exemplo", diziauma
notícia vinda da frente de combate.

Apesar do seu ânimo e de sua
constáncia, Ganga-Zumba aceitou a trégua
dos brancos. Julgou que o quilombo, fi- .

nalmente, poderia viver em paz. Ele já, ti-
úa perdido na guerra seus filhos Acaiene,
Zambi e Toculo. Ele já não agüentava ver
tantos mocambos e tantas roças pegando
fogo. Preferiu acreditar na palavra do ini-
migo.

Zumbi, líder de um mocambo, recusou
a trégua. Ele e seus partidários úo acre-
ditavam na palavra do comandante Fernão
Carilho. Numa disputa dentro do qülombo
Ganga-Zumba morreu e se retomaram as
lutas. Mas os quilombolas, a essa altura,
estavam fracos e divididos. Como os bran-
cos na época das invasões holandesas.

Finalmente, em 1694, os canhões de
Domingos Jorge Velho destruíram a Cerca
Real do Macaco. Desesperados, os negros
jogaram até água fervendo nos atacantes
que escalavam srum riltimas defesas.

Zumbi, entretanto, não foi encontrado
entre os 400 mortos e 500 presos.

Saravá, aiê-abá! Zumbi não
morre! Zumbi é imortal!

Os donos do poder na Colônia não po-
diam tolerar isso. Um ano depois, captu-
raram um quilombola na cidade de
Penedo. Depois de muito torturado, ele
contou tudo que sabia:

- Zumbi tá aleijado. Zumbi tá no
mato protegido por 20 irmãos.

Um grande exército foi organizado

rL )1//.t
Usando todo o rigor e com arÍnas su- para acabar de vez com o líder negro. O

prisioneiro levou as forças de Furtado de
Mendonça até o esconderijo de Zumbi,
sendo depois solto. Os negros não se ren-
deram, preferindo lutar até a morte. Ape-
nas um, segrurdo registros da época, não
tombou no combate desigual.

lrvada até Recife, a cabeça de Zumbi
foi penduada "no lugar mais público desta
praça, para satisfazer os ofendidos e jus-
tamente queixosos. E para atemorizar os
negros que supersticiosamente julgavam
esse imortal".

Essa foi a ordem do senhor governa-
dor, que ainda comemorou o feito atirando
diúeiro ao povo pelas janelas e mandando
rezar missa solene em ação de graças. Afi-

Para os negros escravizados, o exem-
plo de Palmares era imorredouro. Quem
vai esquecer htmbl?

TESTANDO O TRABALHO
A resistência dos compaúeiros(as)

negros(as) é muito antiga. Jálá, nz África
muitos resistiam e só à força eram subju-
gados e feitos escravos.

Aqui no Brasil, desde o inÍcio da es-
cravidão (1530) houve resistência. Os qui-
lombos, como já falamos, foram uma
forma concreta e a experiência mais forte
de resistência.

Hoje os(as) companheiros(as)
negros(as) estão orgaúzados em diversos
movimentos de defesa, luta, reconheci-
mento e valorização dos direitos, da reli-
gião, da cultural.

Devemos, todos nós, negros e brancos
abraçar a causa dos companheiros negros.
Não devemos pensar que esta causa é só
dos(as) negros(as). E também causa dos
brancos porque os brancos têm uma dívida
para com os negros e porque esta luta se

faz necessária realizar para que surja a
Nova Sociedade que tanto almejamos.

PARA REFLETIR EM GRUPOS:

I - Ao seu ver, quais as dificuldades ou
impasses que o Negro enfrenta hoje?
2 - Quais são as formas de resistência
negra hoje?
3 - Como a Igreja deve Evangelizar res-
gatando valores da Cultura Africana?

Sugestão:

- Faça urna outra reunião discutindo as
páginas 17,24 e25 da Cartilha "MUNDO
DO TRABALHO EM DADOS", Informe
CF-91, n-o 03 - CPO NACIONAL

PARA

Canto das Três Raças
1. Ninguém ouviu um soluçar de dor

No canto do Brasil.
Um lamento triste sempre ecoou
desde que o índio gnerreiro
foi pro cativeiro e de Iá cantou.

Negro entoou
um canto de revolta pelos ares
no Quilombo dos Palmares
onde se refugiou.
Fora a luta dos inconfidentes
pela quebra das correntes
nada adiantou.

ANIMAR:
E de guerra e paz,
de paz em guerra
todo povo desta terra
quando pode cantar,
cantadedor,ôôôô...

2. E ecoa noite e dia,
é ensurdecedor
Ai, mas que agonia
o canto do trabalhador
Essa çanto que devia,
ser um canto de alegria
soa apenas como um soluçar de dor.
ôôôô...
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"Considerarnos que a evangelização, em nossa realidade, deve apresentar algumas morcas
características: ser livre frente ao poder, inculturada, libefiadora, ecumênica, acotnpanhada
da práxis centrada no Reino e que seja efetivqrnente "Boa Notícia" para os pobres".

EDITORIAL

Á ESPÁDA, A CRUZ E OS POBRES
No dia 12 deste mês, celebrou-se, no meio

de grandes festejos, os 500 anos da "descoberta',
ou melhor, da invasão e colonização da América
Latina. As televisões do mundo mostram apenas
as imagens dos "vencedores" da história, dos
ricos e poderosos.

Mas, cadê a voz e as imagens das muitidões, dos
pobres e humildes, dos "vencidos" da história: in-
dígenas, negros e escravos, camponeses e migrantes,
criadças das ruas, mulheres cansadas e violentadas,
trabalhadores roubados e humilhados? Cadê a His-
tória e a vida do povo forte e lutador?

Só Deus conhece a imensidão dos sofrimentos
físicos e morais, os rios de sangue e lágrimas de um
número incalculável de irmãos e irmãs diante de tanta
injustiça e privilégios, trouxe a opressão, a miséria
e o massacre de milhões de vidas humanas.

Neste aniversário, a nossa Igreja tem que reco-
nhecer, com humildade, e pedir perdão. Ao longo
destes 5 séculos, ela ficou, na sua grande maioria,
ao lado dos ricos e poderosos, omissa na sua missão
de defender a vida e os pobres; cúmplice, consciente
ou não, de tanta violência e morte.

Graças a Deus, sempre houve homens e mulhe-
res, da hierarquia e do povo, mais livres e abertos
à força do Santo Espírito, amando e servindo a Cristo
na defesa da vida dos pequenos. Porém, quase sem-
pre a voz desses profetas foi abafada. Lembremos,
por exemplo, dos amigos ainda tão próximos de nós:
Dom Oscar Romero ou Dom Helder Câmara, entre
muitos outros.

O oitavo encontro Interclesiai das CEB's (veja
o artido de Ivo Lesbaupin, na página 3) lembrou e

celebrou as culturas oprimidas e ainda bem vivas do
nosso povo. Foi um grande hino de louvor ao Deus
da Vida. Em Santo psmingo, os bispos da América
Latina avaliam a caminhada e marcam diretrizes para
uma Nova Evangelização. Mas pode haver uma Evan-
gelua$o realmente "nova" e não apenas a repetiSo
dos erros do passado, sem que a Igreja confirme com
ardor e alegria=sua opção recente em favor dos pe-
quenos e pobres?
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"Considerarnos que a evangelização, em nossq realidade, deve apresentar algumas m(ffcas
caracfurtsficas: ser livre frente ao poder, inculÍurada, libertadora, ecumênica, acotnpanhada
da prdxis centrada no Reino e que seja efetivarnente "Boa Notícia" paru os pobres".

EDITORIAL

Á ESPÁDA, A CRUZ E OS POBRES
No dia 12 deste mês, celebrou-se, no meio

de grandes festejos, os 500 anos da "descoberta',
ou melhor, da invasão e colonização da América
Latina. As televisões do mundo mostram apenas
as imagens dos "vencedores" da história, dos
ricos e poderosos.

Mas, cadê ayoz e as imagens das multidões, dos
pobres e humildes, dos "vencidos" da história: in-
dígenas, negros e escravos, camponeses e migrantes,
criadças das ruas, mulheres cansadas e violentadas,
trabalhadores roubados e humilhados? Cadê a His-
tória e a vida do povo forte e lutador?

Só Deus conhece a imensidão dos sofrimentos
físicos e morais, os rios de sangue e lágrimas de um
número incalculável de irmãos e irmãs diante de tanta
injustiça e privilégios, trouxe a opressão, a miséria
e o massacre de milhões de vidas humanas.

Neste aniversário, a nossa Igreja tem que reco-
nhecer, com humildade, e pedir perdão. Ao longo
destes 5 séculos, ela ficou, na sua grande maioria,
ao lado dos ricos e poderosos, omissa na sua missão
de defender a vida e os pobres; cúmplice, consciente
ou úo, de tanta violência e morte.

Graças a Deus, sempre houve homens e mulhe-
res, da hierarquia e do povo, mais livres e abertos
à força do Santo Espírito, amando e servindo a Cristo
na defesa da vida dos pequenos. Porém, quÍrse sem-
pre a voz desses profetas foi abafada. lrmbremos,
por exemplo, dos amigos ainda tão próximos de nós:
Dom Oscar Romero ou Dom Helder Câmara, entre
muitos outros.

O oitavo encontro Interclesial das CEB's (veja
o artido de Ivo I*sbaupin, na página 3) lembrou e

celebrou as culturas oprimida5 e ainda bem vivas do
nosso povo. Foi um grande hino de louvor ao Deus
da Vida. Em Santo psmingo, os bispos da América
Latixa avaliam a caminhada e marcam diretrizes para
uma Nova Evangelização. Mas pode haver uma Evan-
gellzacãLo realmente "nova" e não apenas a repetição
dos erros do passado, sem que a Igreja confirme com
ardor e alegria §ua opção recente em favor dos pe-
quenos e pobres?
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Teresina, 08 de setembro de 1992.

Companheiras e companheiros.

... Teúo acomparüado os gÍupos, embora com
dificuldades, e percebo que o pessoal insiste em con-
únuar a PO, apesar dos momentos diÍíceis pelos qu-
ais passamos: "tamo" sem grana e isso desestimula,
posto que o mínimo de organização depende de fi-
nanças ... No entanto, sinto'a PO se reergu€r com
osporanças de melhorar o quadro atual.

O Grupo de base da Cidade Nova está em pro-
cosso de retomada, inclusive com porspectivas de
novos membros, os contatos não se perderam, mas
não são suficientes para fazer o grupo viver.

... Reproduimos um trecho de carta de D. Mi-
grrel em relação às eleições e divulgamos em cartaz
nas Igrejas onde M grupos de base, também osta-
mos providonciando a reprodução om panfletos dos
dez mandamentos do eleitor para serem distribuídos
nas missas ou em outros momentos.

Acho que é isso aí!
Um abraço, com saudade,

Rosângela - Terezina - PL

Salvador, 28 do agosto de 1992.

Companheiros.

Finalmente o povo brasileiro acorda da letargia
quo os contâminou durante algum tempo, úo todos
mas umâ grande maioria. Hoje vemos de ca[to-&-
-canlo do país o povão se lovantando: são esnrdan-
tes, professores, profissionais liberais, operários,
donas-de-casa, onÍim, todos aqueles qtre não supor-
tam mais tanta oprossão, até a burguesia se posiciona
(úo questionam o projeto).

Àqui em Salvador está sendo bonito, dia 25108
foi lindo! Nunca tinha paíicipado de ato onde con-
centÍou tâÍrta gente, os jornais publicaram que esti
versrn presentes cerca de 80 mil pessoas; avaliamos
que psssava de 100 mil. Do nosso próprio jeito de
ser saimos do Campo Grande à Praça Castro Alvos,
não pudemos ir à Praça Municipal, porque não ca-
bia, isso nos estimula muito. Percebemos que nosso
nível de tolerância chegou ao limite.

... percebemos um avanço da PO, no que se re-
. fere a inserção nos movimentos populares, movi

mentos reivindicatórios, etc., mas que por outro lado
os grupos de base em sua maioria não vem tendo
uma vida orgânica no seu cotidiano, como imaginá-
vamos ou como desejávamos. Na miúa-opinião o
resultado final da pesquisa de grupos de base, vai
possibilitar o desencadeamerúo de reflexão sobre a
estrutura que devemos adotar, o que devemos refor-
çar.

Um abraço a todos, em Cristo trabalhador.
Muito Axé e fé na luta.

Maria José - Salvador - BA
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V ROMARIA DO TRABALHADOR

- No dia 7 de setembro, em Apa-
recida (SP), aconteceu a 5l Romaria
dos Trabalhadores, contando com a par-
ticipação de cerca de 40 mil romeiros.

A Romaria oÍganizada pela Pasto-
ral Operária de SP, ry, MG, ES e PR
tinha como tema: "MAE! OS TRABA-
LHADORES CHORAM! GRITAM!
RESISTEM! e o lerna: 500 ANOS DE
OPRESSÃO E LUTA.

Os romeiros se concentraram em
frente à Basflica onde houve um Ato
público com shows culturais, falações
e palavras de ordem, sempre alterna-
dos por animados cantos. Em seguida
houve uma grande passeata rumo ao in-
terior da Basflica de Ns3 Aparecida,
encerrando-se com uma bonita missa
dos trabalhadores, presidida por D. Lu-
ciano Mendes (pres. CNBB) e conce-
lebrada pelos outros bispos e padres
presentes.

Foi um forte momento de fé e es-
perança dos Uabalhadores, que na casa
de nossa Mãe Aparecida pediram força
e bençãos para continlilr animando a
luta.
MERCOSUL

- Aconteceu em Curitiba, nos dias
4 à 18 de setembro, o Seminário sobre
o Mercosul, promovido pelo Setor de
Pastoral Social da CNBB. Participaram
50 pessoas membros das Pastorais So-
ciais, ouros organismos da lgreja, Cen-
tros de pesquisa, professoÍes
rrnivslsitlldss, e repres. da Argentina,
Paraguai e Uruguai. A PO esteve pre-
sente com 5 representantes.

Durante o Seminário analisaram o
projeto do Mercosul e suas implicações
para os povos dos 4 paÍses. constata-
rim a urgente necessidade da sociedade
civil participar da reflexão desse pro-
jeto, em vista da verdadeira integração
dos povos latino-americanos. Foi ela-
borado rlm comunicado final que ex-
pressa as apreensões de seus
participantes, como forma de já susci-
tar o debate, quando também tirou-se
algumas propostas:

- Mais transparência e infor-
mação sobre o projeto Mercosrú;

- Amplo debate na sociedade civil;

- Constinrição de FORUNS em di-
versos níveis;

- Realização de plebiscito nos 4
países para efetivação ou não do pro-
jeto Mercosul;

SANTO DOMINGO

- As pastorais e organismos do Se-
tor Pastoral Social da CNBB, a partir
de suas expectativas e prática pastoral
elaboraram um f,equeno subsídio, o
qual foi entregue aos bispos do Brasil

paniÍ de três pontos básicos: Nova
Evangelização, komoção Hunrana
e Cultura Cristã.

tI SEMANA SOC. BRASILEIRA

- O Setor Pastoral Social da
CNBB, em reunião realizada em
23106192, decidiu realuar a23 Semana
Social.

Após consultas e sugestões dos re-
gionais, pastorais e organismos da
CNBB, definiu-se que Semana Social
acontecerá em junho/94, procedida por
Semanas Sociais regionais, durante o
perÍodo de júho a novembro 93. O
tema, ainda provisório, é: O BRASIL
QUE QUEREMOS: Alternativas e
protagonistas.

PT]BLICAÇÕES
.Comunicamos que foi publicado

pela edições Paulrras, o documento n9
48 dâ CNBB, com as propostas para
a Conferência de Santo Domingo.

.Foi publicado pela Vozes, da Co-
leção Ensino Social-Desafio para íts co-
munidades, o livro N9 2 sobre o
Trabalho. Livrinho simples, poucas

Báginas, bastante acessÍvel para grupos.
A venda na Editora Vozes, ao preço
de Cr$ 10.000,00.

rÉ r polÍrrcl

- Você acha que existe relação en-
tre Fé e PolÍtica? Com este tema a PO
da Arqüdiocese de Salvador promoveu
um encontro nos dias 12 e 13 de setem-
bro.

ENCONTRO DO TRABALHADOR

- A PO da Diocese de Uberlândia
tem realizado nas comunidades, o En-
contro do Trabalhador. São discus-
sões de diversos temas. importantes na

vida do trabalhndol, como: A mulher
no seu dia-a-dia; Proposta de Socie-
dade; O Trabalhador e o Sistema Ca-
pitalista; Aborto, etc. O ercontro
encerra-se sempre com urna celebração.
Vamos participar compaúeiros (as) e
dar aquela força!

FORA COLLOR

- No dia 29 de setembro, o Brasil
viveu um momento inédito em sua his-
tória. Sob pressão popular, a Câmara
dos Deputados aprovou, por 441 votos
a favor e 38 contra, o impeachment de
Collor.

Esta foi uma vitória do povo!

O impeachment de Collor significa
o inÍcio da recuperação da confiança
popular, da ética na polÍtica.



Terosina, 08 de setembro de 1992.

Companheiras e coÍnPanheiÍo§.

,.. Teúo acomparüado o§ grupo§' embora com
dificuldades. e oercêbo que o pessoal insiste em con-
únuar a PO,'apesar dos inoméntos dificeis pelos ql-
ais passamos: ;'tamo" sem grana o isso desestimula,
pos'to que o mínimo de org-anização depende de fi-
nanças-... No entanto, sinto a PO se reergueÍ com
esDerançEs de melhorar o quadro atual.'O Grupo de base da Cidade Nova está em PÍo-
cosso de iaomada, inclusive com perspectivas de

novos membros, os contatos não se perderam, mas

não são suficientes para fazer o grupo viver. 
- -.

... Reproduzimos um trecho de caÍta de D. Mi-
cuel em relação às eleições e dilulgamos em cartajz
ãas Icreias dnde há qÍuDos de base, também está-

mos iróidenciando ã reprodução em panfletos dos
dez nrandamentos do eleitor para serom distribuídos
nas missas ou em outros momentos.

Acho quo é isso aí!
Um abraço, com saudade,

Rosângela - Terezina - PI'

Salvador, 28 de agosto de 1992.

Companheiros.

Finalmente o povo brasileiro acorda da letargia
que os contaminoü durante algum tempo, não todos
iras uma grande maioria. Hoje vemos de canto-a-
-canto do 9gi5 q Dovão se levantando: são estudan-
tes. orofeisores.' profissionais liberais, operários,
donai-de-casa, enfim, todos aqueles que não supor-
tsm mEis tantâ oprossão, até a burguesia se posiciona
íúo ouestionam o Droieto).' Ao:ui em Salvadàr ástá'sendo bonito, dia 25i08
foi lindo! Nunca tinha participado de ato onde con-
centrou tanta gente, os jornais publicaram qu-e estr
veram presenÉs cerca de 80 mil pessoas; avaliamos
oue oaôsuua do 100 mil. Do nosso próprio jeito de

ier.ãi*os do Campo Grande à Praça CastÍo Alves,
não pudemos ir à Praça Municipal, porque não ca-

bia, isso nos estimula muito. Percebemos que nosso

nível de tolerància chegou ao limite.
... percebemos um avanço da PO, no que se re-

, fero a inserção nos movimentos populares, movi-
mentos reiviÀdicatórios, etc., mas que por outro lado
os grupos de base em sua maioria não vem tendo
umã viãa orgânica no seu cotidiano, como imag-iná-
vamos ou cõmo desejávamos. Na miúa'opinião o

rosultado Íinal da peiquisa do grupos de baso, vai
oossibilitar o desencadeamerúo de reflexão sobre a

à.t-tu.u que devemos adotar, o que devemos refor-

ç8r.

Um abraço a todos, em Cristo trabalhador.
Muito Axé e fé na luta.

Maria José - Salvador - BA

V ROMARIA DO TRABALHADOR

- No dia 7 de setembro, em Apa-
recida (SP), aconteceu a 51 Romaria
dos Trabalhadores, contando com a paÍ-
ticipaçãp de cerca de 40 mil Íomeiros.

A Romaria orsanizad3 pela Pasto-
ral Operária de SP, RJ,MG, ES e PR

tinha como tema: "MAE! OS TRABA-
LHADORES CHORAM! GRITAM!
RESISTEM! e o lema: 500 ANOS DE
OPRESSÃO E LUTA.

Os romeiros se concentraram em
frente à Basílica onde houve um Ato
público com shows culturais, falações

e palavras de ordem, sempre alterna-
dos por animados cantos. Em seguida
houve uma grande passeata nrÍno ao in-
terior da Basflica de Ns3 AParecida,
encerrando-se com uma bonita missa

dos trabalhadores, presidida por D. Lu-
ciano Mendes (pres. CNBB) e conce-
lebrada pelos outros bispos e padres
presentes.

Foi um forte momento de fé e es-
perança dos trabalhadores, que na casa

de nossa Mãe Aparecida pediram força
e bençãos para continuar animando a

luta.
MERCOSUL

- Aconteceu em Curitiba, nos dias
4 à 1g de setembro, o Seminário sobre
o Mercosul, promovido pelo Setor de
Pastoral Social da CNBB. Participaram
50 pessoas membros das Pastorais So-
ciars, ouúos organismo§ da lgreja, Cen-
tÍos de pesquisa, Professores
trniversitários, e repres. da Argentina,
Paraguai e Uruguai. A PO esteve Pre-
sente com 5 representântes.

Durante o Seminário analisaram o
pÍojeto do Mercosttl g 5ua5 implicações
para os povos dos 4 países. Constata-
ram a urgente necessidade dâ sociedade

civil participar da reflexão desse pro-
jeto, em vista da verdadeira integração
dos povos latino-americanos. Foi ela-

borado um comunicado final que ex-
pressa as apreensões de seus
participantes, como forma de já susci-
tar o debate, quando também tirou-se
algumas Propostâs:

- Mais transparência e infor-
mação sobre o Projeto Mercosul;

- Amplo debate na spciedade civil;

- Constinrição de FÓRLINS em di-
versos níveis;

- Realização de plebiscito nos 4

paÍses para efetivação ou não do pro-
jeto Mercosul;

SANTO DOMINGO

- As pastorais e organismos do Se-

tor Pastoial Social da CNBB, ípartir
de suas expectativas e prática pastoral

elaboraram um Pequeno subsídio, o
qual foi entregue aos bispos do Brasil
delegados à Conferência de Santo Do-
mingo. O Documento desenvolve-se a

paÍiÍ de três pontos básicos: Nova
Evangeüzação, Promoção Humana
e Cultura Cristã.

TI SEMANA SOC. BRASILEIRA

- O Setor Pastoral Social da
CNBB, em reunião realizada em
23 I 06 192, decidiu Íeahzu a 2 3 Semana
Social.

Após consultas e sugestões dos re-
gionais, pastorais e organismos da

CNBB, definiu-se que Semana Social
acontecerá em jurúro/94, procedida por
Semanas Sociais regionais, durante o
período de júho a novembro 93. O
tema, ainda provisório, é: O BRASIL
QUE QUEREMOS: Alternativas e

protagonistâs.

PT]BLICAÇÕES
.Comunicamos que foi publicado

pela edições Paulinas, o documento n9

48 da CNBB, com as propostas Para
a Conferência de Santo Domingo.

.Foi publicado pela Vozes, da Co-
leção Ensuro Social-Desafio para as co-
munidades, o livro N9 2 sobre o
Trabalho. Livrinho simples, poucas

páginas. bastante acessÍvel para grupos.

À venda na Editora Vozes, ao Preço
de Cr$ 10.000,00.

rÉ r polÍrrca.

- Você acha que existe relação en-

tre Fé e Política? Com este tema a PO

da Arqúdiocese de Salvador promoveu
nm encontro nos dias L2 e 13 de setem-

bro.

ENCONTRO DO TRABALHADOR

- A PO da Diocese de Uberlândia
tem realizado nas comunidades' o En-
contro do Trabalhador. São discus-

sões de diversos telnas, importantes na

vida do trabalhador, como: A mulher
no seu dia-a-dia; Proposta de Socie-
dade; O Trabalhador e o Sistema Ca-
pitalista; Aborto, etc. O ercontro
encerra-se sempre com una celebração.
Vamos participar companheiros (as) e
dar aquela força!

FORA COLLOR

- No dia 29 de setembro, o Brasil
viveu um momento inédito em sua his-
tória. Sob pressão popular, a Câmara
dos Deputados aprovou, por 441 votos

a favor e 38 contra, o imPeachment de

Collor.

Esta foi uma vitória do Povo!

O impeachment de Collor significa
o início da recuperação da confiança
popular, da ética na PolÍtica.

PARABÉNS BRASIL! VIVA
POVO BRASILEIRO!
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O 89 INTERECLESIAL DAS CEB'S
E difícil resumir em duas páginas

o que foi o lntereclesial, por isso
mesmo o que vou fazer é destacar ape-
nas alguns aspectos.

Uma primeira coisa que chamou
a atenção foi a organizaçáo do encon-
tro e a solidariedade de todas as co-
munidades da diocese de Santa Maria
que permitiram a sua realização. Há
dois anos atrás se pediu que cada fa-
mflia de agricultor da região plantasse
umas sementes de arroz ou de feijão
ou contribuisse com algumas laranjas
para o Intereclesial. Pois foi com o ar-
Íoz, o feijão e a laranja que eles trou-
xeram que as quase 4 mil pessoas
envolvidas no encontro (2.300 delega-
dos e 1.400 nas equipes de serviços)
se alimentaram durante 5 dias! E ainda
sobrou suco concentrado de laranja!

A celebração de aberrura demorou
três horas e ninguém ficou cansado
porque foi muito bonita. Um "trenzi-
úo" com os 8 enconffos Intereclesiais
deu a volta da Igreja ao som da mú-
sica "O Trem das Ceb's". Em alguns
momentos Deus foi louvado em dife-
rentes línguas - em africano, em in-
dígena brasileiro, em indÍgena da
Bolívia; toda a primeira parte da cele-
bração foi dirigida por mulheres. D.
Ivo Lorscheider, bispo de Santa Ma-
ria, saudou aos delegados das Ceb's
de todo o Brasil e inclusive leu uma
carta enviada pelo Papa saudando o en-
contro. Os bispos - houve 98 bispos
presentes no encontro - passaram no
meio da multidão, aspergindo com
água a todo o mundo.

O tema do encontro era: as cultu-
ras oprimidas da América Latina. Os
participantes foram divididos em 5 blo-
cos de discussão: o bloco dos trabalha-
dores, dos índios, dos negros, das
mulheres e dos migrantes. E durante
três dias se discutiu a realidade de cada
um destes grupos sociais, a confti-
buição da Igreja para estas culturas e
as pistas de ação.

Chamou a atenção o destaque da
mulher no encontro. No último grande
plenário, quando foram apresentadas
as conclusões dos três dias de debate
de cada bloco, eles leram de maneira
muito viva o texto de seu bloco. Apa-
receram aí a crítica ao machismo -
que existe em muitos homens e mesmo
em muitas mulheres - à discrimi-
nação, à desigualdade, reivindicaram
o.direito 10 pÍazer, o direito à parti-
cipação, inclusive na Igreja. Nesie as-
pecto, reivindicaram inclusive o direito
ao sacerdóci9 para as mulheres. O ple-
nário aplaudiu longamente. E as mu-
lharoo li.,-..- ..^-a:^:-^^:^

Os negros também obtiveram um
destaque particular. Inclusive na cele-
bração final, várias danças foram fei
tâs em ritmo afro-brasileiro com
mulheres levando a BÍblia ao celebrante
ou incensando o altar. Lembrou-se
todo o período de opressão porque pas-
saram os negros no Brasil, primeiro
retirados de suas terras de origem, de-
pois escravizados, e mais tarde explo-
rados como trabalhadores e também
discriminados. Num dos plenários,
Dom José Maria Pires, bispo negro da
Paraíba, chamou a atenção para a ma-
neira particular dos negros de se diri-
girem a Deus, e como o Senhor pode
ser louvado em diferentes idiomas e
culturas.

No bloco dos trabalhadores foi de-
nunciado o aumento da miséria e da
exploração nos últimos anos, o desem-
prego que têm levad.o muitos à fome,
assim como ao crescimento do subem-
prego. Criticou-se os setores da Igreja
que ainda não apóiam as lutas das clas-
ses populares. Uma palavra muito re-
petida neste bloco foi: democracia,
construir uma verdadeira democracia.
É preciso aprofundar a democratização
da sociedade e da Igreja, do modo que
os trabalhadores se tornem cidadãos
plenos e não cidadãos de segunda
classe como são hoje. Dom Marcelo
Carvalheira, bispo de Guarabira, falou
sobre a igualdade fundamental que
existe entre bispos, padres e leigos:
enquanto filhos de Deus são iguais, são

Houve também uma importante
participação indígena no encontro,
tanto nas discussões quanto em apre-
sentâções no plenário, com a contri-
buição inclusive de índios de outros
países da América Latina. Os migran-
tes estavam presentes não apenas no
seu bloco mas em todos os blocos, por-
que não há Estado do Brasil sem pes-
soas que saem ou que chegam. Outro
grupo significativo representado no en-
contro foram os evangélicos - que di-
rigiram a celebração da maúã do
último dia - sendo que alguns deles
já participaram de vários intereclesiais.

Emocionante foi a recepção do ple-
nário a Leonardo Boff. Leonardo che-
gou no encontro no segundo dia.
Quando apareceu no grande plenário
à tardiúa do terceiro dia, o povo co-
meçou a gritar seu nome e só parou
quando ele subiu ao palco para falar.
Ele falou animando as comunidades
de base de todo o Brasil a continuar
sua luta, e confirmou que permanecerá
apoiando este trabalho de libertação
na sua função de teólogo, como leigo,
com o mesmo empeúo que tinha an-
tes. O plenário o aplaudiu entusiasti-
camente.

outro momento marcante foi
quando o deputado Aloísio Mercadante
fez uma análise da conjuntura política
nacional. Ele falou da crise econômica
e da recessão, contou o trabalho da CPI
do PC - dizendo que até aquele mo-
mento o Collor não havia trazido ne-
úuma prova que respondesse às
provas que a CPI tinha apresentado
contra ele - e terminou analisando as
possíveis saídas da atual situação. E
disse que só havia uma solução - a
saída de Collor -, mas que isso só
seria garantido se o povo fosse para
as ruas, pois estava sendo gasto muito
dinheiro para comprar deputados para
votarem pela continuação de Collor no
poder. Ao terminar a sua exposição,
Mercadante foi muito aplaudido en-Mercadante tol multo aplaudldo en-
quanto o plenário exigia em coro "Fora

Como sempre, um dos pontos al-
tos do encontro intereclesial foi a par-
ticipação nos cantos, as manifestações
coletivas, a animação das celebrações,
o entusiasmo dos representantes das
Ceb's. Esta força que emergia do povo
unido ali naquele encontro, renovou
as esperanças de todos que, no meio
das dificuldades, dos baixos salários,
do aperto da vida, continuam a buscar
um mundo melhor, uma sociedade
justa e solidária, onde todos tenham
voz e vez.
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O 8P INTERECLESIAL DAS CEB'S
É Oificit resumir em duas páginas

o que foi o lntereclesial, por isso
mesmo o que vou fazer é destacar ape-
nas alguns aspectos.

Uma primeira coisa que chamou
a atenção foi a organizaçáo do encon-
tro e a solidariedade de todas as co-
munidades da diocese de Santa Maria
que permitiram a sua realização. Há
dois anos atrás se pediu que cada fa-
mflia de agricultor da região plantasse
umas sementes de arroz ou de feijão
ou contribuisse com algumas laranjas
para o Intereclesial. Pois foi com o ar-
Íoz, o feijão e a laranja que eles trou-
xeram que as quase 4 mi1 pessoas
envolvidas no encontro (2.300 delega-
dos e 1.400 nas equipes de serviços)
se alimentaram durante 5 dias! E ainda
sobrou suco concentrado de laranja!

A celebração de aberlura demorou
três horas e ninguém ficou cansado
porque foi muito bonita. Um "trenzi-
úo" com os 8 encontros Intereclesiais
deu a volta da Igreja ao som da mú-
sica "O Trem das Ceb's". Em alguns
momentos Deus foi louvado em dife-
rentes línguas - em africano, em in-
dígena brasileiro, em indígena da
Bolívia; toda a primeira parte da cele-
bração foi dirigida por mulheres. D.
Ivo Lorscheider, bispo de Santa Ma-
ria, saudou aos delegados das Ceb's
de todo o Brasil e inclusive leu uma
carta enviada pelo Papa saudando o en-
contro. Os bispos - houve 98 bispos
presentes no encontro - passaram no
meio da multidão, aspergindo com
águaatodoomundo.

O tema do encontro era: as cultu-
ras oprimidas da América Latina. Os
participantes foram divididos em 5 blo-
cos de discussão: o bloco dos trabalha-
dores, dos índios, dos negros, das
mulheres e dos migrantes. E durante
três dias se discutiu a realidade de cada
um destes grupos sociais, a contri-
buição da Igreja para estas culturas e
as pistas de ação.

Chamou a atenção o destaque da
mulher no encontro. No último grande
plenário, quando foram apresentadas
as conclusões dos três dias de debate
de cada bloco, eles leram de maneira
muito viva o texto de seu bloco. Apa-
receram aí a crítica ao machismo -
que existe em muitos homens e mesmo
em muitas mulheres - à discrimi-
nação, à desigualdade, reivindicaram
o. direito 30 pÍazer, o direito à parti-
cipação, inclusive na Igreja. Nesie as-
pecto, reivindicaram inclusive o direito
ao sacerdóci9 para as mulheres. O ple-
nário aplaudiu longamente. E as mu-
lharac ti.,o.^- -^-r:^:-^^:^

Os negros também obtiveram um
destaque particular. Inclusive na cele-
bração final, várias danças foram fei
tas em ritmo afro-brasileiro com
mulheres levando a Bíblia ao celebrante
ou incensando o altar. Lembrou-se
todo o período de opressão porque pas-
saram os negros no Brasil, primeiro
retirados de suas terras de origem, de-
pois escravizados, e mais tarde explo-
rados como trabalhadores e também
discriminados. Num dos plenários,
Dom José Maria Pires, bispo negro da
Paraíba, chamou a atenção para a ma-
neira particular dos negros de se diri-
girem a Deus, e como o Seúor pode
ser louvado em diferentes idiomas e
culturas.

No bloco dos trabalhadores foi de-
nunciado o aumento da miséria e da
exploração nos últimos anos, o desem-
prego que têm levad.o muitos à fome,
assim como ao crescimento do subem-
prego. Criticou-se os setores da Igreja
que ainda não apóiam as lutas das clas-
ses populares. Uma palavra muito re-
petida neste bloco foi: democracia,
construir uma verdadeira democracia.
É preciso aprofundar a democratização
da sociedade e da Igreja, do modo que
os trabalhadores se tornem cidadãos
plenos e não cidadãos de segunda
classe como são hoje. Dom Marcelo
Carvalheira, bispo de Guarabira, falou
sobre a igualdade fundamental que
existe entre bispos, padres e leigos:
enquanto filhos de Deus são iguais, são

Houve também uma importânte
participação indígena no encontro,
tanto nas discussões quanto em apre-
sentações no plenário, com a contri-
buição inclusive de índios de outros
países da América Latina. Os migran-
tes estavam presentes não apenas no
seu bloco mas em todos os blocos, por-
que não há Estado do Brasil sem pes-
soas que saem ou que chegam. Outro
grupo significativo representado no en-
contro foram os evangélicos - que di-
rigiram a celebração da maúã do
último dia - sendo que alguns deles
já participaram de vários intereclesiais.

Emocionante foi a recepção do ple-
nário a Leonardo Boff. Leonardo che-
gou no encontro no segundo dia.
Quando apareceu no grande plenário
à tardinha do terceiro dia, o povo co-
meçou a gritar seu nome e só parou
quando ele subiu ao palco para falar.
Ele falou animando as comunidades
de base de todo o Brasil a continuar
sua luta, e confirmou que permanecerá
apoiando este trabalho de libertação
na sua função de teólogo, como leigo,
com o mesmo empeúo que tiúa an-
tes. O plenário o aplaudiu entusiasti
camente.

Outro momento marcante foi
quando o deputado Aloísio Mercadante
fez uma análise da conjuntura política
nacional. Ele falou da crise econômica
e da recessão, contou o üabalho da CPI
do PC - dizendo que até aquele mo-
mento o Collor não havia trazido ne-
úuma prova que respondesse às
provas que a CPI tiúa apresentado
contra ele - e terminou analisando as
possíveis saídas da atual situação. E
disse que só havia uma solução - a
saída de Collor -, mas que isso só
seria garantido se o povo fosse para
as ruas, pois estava sendo gasto muito
dinheiro para comprar deputados para
votarem pela continuação de Collor no
poder. Ao terminar a sua exposição,
Mercadante foi muito aplaudido en-
quanto o plenário exigia em coro "Fora
Collor" !.

Como sempre, um dos pontos al-
tos do encontro intereclesial foi a par-
ticipação nos cantos, as manifestaçoes
coletivas, a animação das celebrações,
o entusiasmo dos representantes das
Ceb's. Esta força que emergia do povo
unido a1i naquele encontro, renovou
as esperanças de todos que, no meio
das dificuldades, dos baixos salários,
do aperto da vida, continuam a buscar
um mundo melhor, uma sociedade
justa e solidária, onde todos tenham
voz e vez.
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O 89 INTERECLESIAL DAS CEB'S
É Oiticit resumir em duas páginas

o que foi o lntereclesial, por isso
mesmo o que vou fazer é destacar ape-
nas alguns aspectos.

Uma primeira coisa que chamou
a atençáo foi a organização do encon-
tro e a solidariedade de todas as co-
munidades da diocese de Santa Maria
que permitiram a sua realizaçáo. Há
dois anos atrás se pediu que cada fa-
mflia de agricultor da região plantasse
umas sementes de arroz ou de feijão
ou contribuisse com algumas laranjas
para o lntereclesial. Pois foi com o ar-
roz, o feijáo e a laranja que eles trou-
xeram que as quase 4 mil pessoas
envolvidas no encontro (2.300 delega-
dos e 1.400 nas equipes de serviços)
se alimentaram durante 5 dias! E ainda
sobrou suco concentrado de laranja!

A celebração de aberrura demorou
três horas e ninguém ficou cansado
porque foi muito bonita. Um "trenzi-
úo" com os 8 encontros Intereclesiais
deu a volta da Igreja ao som da mú-
sica "O Trem das Ceb's". Em alguns
momentos Deus foi louvado em dife-
rentes línguas - em africano, em in-
dígena brasileiro, em indígena da
Bolívia; toda a primeira parte da cele-
bração foi dirigida por mulheres. D.
Ivo Lorscheider, bispo de Santa Ma-
ria, saudou aos delegados das Ceb's
de todo o Brasil e inclusive leu uma
carta enviada pelo Papa saudando o en-
contro. Os bispos - houve 98 bispos
presentes no encontro - passaram no
meio da multidão, aspergindo com
águaatodoomundo.

O tema do encontro era: as cultu-
ras oprimidas da América Latina. Os
participantes foram divididos em 5 blo-
cos de discussão: o bloco dos trabalha-
dores, dos índios, dos negros, das
mulheres e dos migrantes. E durante
três dias se discutiu a realidade de cada
um destes grupos sociais, a contri-
buição da Igreja para estas culturas e
as pistas de ação.

Chamou a atenção o destaque da
mulher no encontro. No último grande
plenário, quando foram apresentadas
as conclusões dos três dias de debate
de cada bloco, eles leram de maneira
muito viva o texto de seu bloco. Apa-
receram aí a crítica ao machismo -
que existe em muitos homens e mesmo
em muitas mulheres - à discrimi-
nação, à desigualdade, reivindicaram
o direito ao prazer, o direito à parti
cipação, inclusive na Igreja. Neste as-
pecto, reivindicaram inclusive o direito
ao sacerdócio para as mulheres. O ple-
nário aplaudiu longamente. E as mu-
lheres tiveram uma participação
destacada nas celebraçõei.

Os negros também obtiveram um
destaque particular. Inclusive na cele-
bração final, várias danças foram fei-
las em ritmo afro-brasileiro com
mulheres levando a Bíblia ao celebrante
ou incensando o altar. Lembrou-se
todo o período de opressão porque pas-
saram os negros no Brasil, primeiro
retirados de suas terras de origem, de-
pois escravizados, e mais tarde explo-
rados como trabalhadores e também
discriminados. Num dos plenários,
Dom José Maria Pires, bispo negro da
Paraíba, chamou a atenção para a ma-
neira particular dos negros de se diri-
girem a Deus, e como o Senhor pode
ser louvado em diferentes idiomas e
culturas.

No bloco dos trabalhadores foi de-
nunciado o aumento da miséria e dâ
exploração nos últimos anos, o desem-
prego que têm levado muitos à fome,
assim como ao crescimento do subem-
prego. Criticou-se os setores da Igreja
que ainda náo apóiam as lutas das clas-
ses populares. Uma palavra muito re-
petida neste bloco foi: democracia,
construir uma verdadeira democracia.
É preciso aprofundar a democratização
da sociedade e da Igreja, do modo que
os trabalhadores se tornem cidadãos
plenos e não cidadãos de segunda
classe como são hoje. Dom Marcelo
Carvalheira, bispo de Guarabira, falou
sobre a igualdade fundamental que
existe entre bispos, padres e leigos:
enquanto filhos de Deus são iguais, são

as funções que exercem o que os di-
ferencia - "só um é vosso Mestre".

Houve também uma importante
participação indígena no encontro,
tanto nas discussões quanto em apre-
sentações no plenário, com a contri-
buição inclusive de índios de outros
países da América Latina. Os migran-
tes estavam presentes não apenas no
seu bloco mas em todos os blocos, por-
que não há Estado do Brasil sem pes-
soas que saem ou que chegam. Outro
grupo significativo representado no en-
contro foram os evangélicos - que di-
rigiram a celebração da maúã do
último dia - sendo que alguns deles
já participaram de vários intereclesiais.

Emocionante foi a recepção do ple-
nário a Leonardo Boff. Leonardo che-
gou no encontro no segundo dia.
Quando apareceu no grande plenário
à tardiúa do terceiro dia, o povo co-
meçou a gritar seu nome e só parou
quando ele subiu ao palco para falar.
Ele falou animando as comunidades
de base de todo o Brasil a continuar
sua luta, e confirmou que permanecerá
apoiando este trabalho de libertação
na sua função de teólogo, como.leigo,
com o mesmo empenho que tiúa an-
tes. O plenário o aplaudiu entusiasti
camente.

Outro momento marcante foi
quando o deputado Aloísio Mercadante
fez uma análise da conjuntura política
nacional. Ele falou da crise econômica
e da recessão, contou o trabalho da CPI
do PC - dizendo que até aquele mo-
mento o Collor não havia trazido ne-
úuma prova que respondesse às
provas que a CPI tinha apresentado
contra ele - e terminou analisando as
possíveis saídas da atual situação. E
disse que só havia uma solução - a
saída de Collor -, mas que isso só
seria garantido se o povo fosse para
as ruas, pois estava sendo gasto muito
dinheiro para comprar deputados para
votarem pela continuação de Collor no
poder. Ao terminar a sua exposição,
Mercadante foi muito aplaudido en-
quanto o plenário exigia em coro "Fora
e ollor" !.

Como sempre, um dos pontos a1-

tos do encontro intereclesial foi a par-
ticipação nos cantos, as manifestações
coletivas, a animação das celebrações,
o entusiasmo dos representantes das
Ceb's. Esta força que emergia do povo
unido ali naquele encontro, renovou
as esperanças de todos que, no meio
das dificuldades, dos baixos salários,
do aperto da vida, continuam a buscar
um mundo melhor, uma sociedade
justa e solidária, onde todos tenham
voz e vez.

Ivo Lesbaupin



As profundas transformações
que vêm ocorrendo nas socieda-
des capitalistas avançadas dão
forma a uma nova Revolução In-
dustrial que delineia novas for-
mas de funcionamento da divisão
internacional do trabalho e das
esferas tecnológicas, produtiva,
financeira, geo-política, da ética
e dos valores.

No entanto, também o mundo
do trabalho é atingido em suas
relações no interior da fábrica,
no mercado de trabalho, nas ne-
gociações coletivas, no reconhe-
cimento social dos sindicatos, em
seus níveis de sindicaluaçáo e

na própria sociabilidade de um
sistema até hoje baseado no tra-
balho.

Como resultado dos novos
métodos de organização da pro-
dução, surge nos países avança-
dos um novo tipo de trabalhador,
mais escol arizado, participativo
e polivalente. No entanto, este
novo segmento de trabalhadores
vem se mostrando reduzido e

contrasta com a cresceote redu-
ção - agora em termos absolu-
tos dos operários e do
emprego industrial, a arnpliação
do desempregpo estrutural, o
surgimento de novos pobres e

excluídos econômicos e sociais
e o crescimento de um contin-
gente de trabalhadores sujeitos
a novas formas de trabalho, mui-
tas vezes precárias ou sem ne-
nhuma proteção social.

Estes fatores reduziram, em
vários dos países avançados, os
níveis de sindicalização e de re-
conhecimento social das organi-
zações sindicais, ampliaram a

insegurança no trabalho, a frag-
mentação e a heterogeneidade
social. Não se trata, como alguns
quiseram rapidamente fazer crer,
do fim irnediato do trabalho,
nem do fim da história, muito
man^o rin íim ão lrrfo Áa nlooooc

PROBLEIIIIAS DO TRABALHO NO ÍfiUNDO DE HOJE
certo que as transformações
ocorridas nos países avançados
resultam em efeitos significati-
vos sobre o mundo do trabalho,
sobre a ação sindical e sobre os
camiúos da constituição de uma
hegemonia transformadora.

Nos países avançados, er
neeio da"q muda.nças sócio-econô-
micas e da quebra do "socia-
lismo" soviético, germinou uma
espécie de "volta ao passado"
e extraordinários desafios par.a
a reconstrução de uma nova he-
gemonia transformadora. Neste
sentido, é.sintomático, por um
lado, o renascimento do velho
nacionalismo, dos movimentos
de extrema direita e'Llo racismo
em ambos lados do Atlântico
Norte.

No entanto, por outro ladd,
comeÇam a se constituir, ainda
que muito lentamente, novas al-
ternativas hegemônicas. Nestas,
se bem os trabalhadores conti-
nuem sendo sujeitos de sua pró-
pria história e agentes do
aprofundamento da democracia
e da construção de um projeto
alternativo de sociedade, torna-
se indisnensável a redefinieão dc

Redefinir seus aliados em um
marco democrático, concebido
este como constitutivo da socie-
dade futura e espaço de criação
de novos direitos e de crítica so-
cial, significa entender que a

economia capitalista moderna
vem reduzindo mais rapidamente
a incorporação do trabalho vivo
e do direito a um trabalho eco-
nomicamente útil e remunerado.
Tal compromisso social, extra-
polaria a classe operária e seus
tradicionais aliados e incorpora-
ria novos temas, novos atores so-
ciais, uma nova divisão do
produto social e outras contra-
dições situadas além do local de
trabalho e do processo de valo-
rizaçáo.

No Brasil, estes desafios do
futuro também estão presentes,
só que se juntam aos desafios do
passado de exclusão econômica
e social de dezenas de milhões
de indivíduos em nossa socie-
dade e aos desafios do presente
de crise do modelo econômico
desenvolvimentista.

Neste sentido, a busca de
propostas múto mais amplas que
as polÍticas exclusivamente, sin-
dicais de resistência são verda-
deiras questões de vida ou morte
para os trabalhadores brasileiros.
Trata-se de ao mesmo tempo, re-
definir os aliados dos trabalha-
dores com o objetivo de cons-
tituir uma força social que bus-
que uma melhor distribuição de
renda, avançar no processo de
democratização e formular um
projeto nacional capaz, então, de
enfrentar a crise, assegurar nossa
inserção dinâmica à economia
mundial e incorporar à pro-
dução, consumo e cidadania os
milhões de miseráveis e excluí-
dos de nossa sociedade.

Jorge Eduardo Mattoso
D*^f Á^ T-.rir.-rn Á^ E^^-^-:^
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PROBLEIfiAS DO TRABALHO NO Ir'/IUNDO DE HOJE
As profundas transformações

que vêm ocorrendo nas socieda-
des capitalistas avançadas dão
forma a uma nova Revolução In-
dustrial que delineia novas for-
mas de funcionamento da divisão
internacional do trabalho e das
esferas tecnológicas, produtiva,
financeira, geo-política, da ética
e dos valores.

No entanto, também o mundo
do trabalho é atingido em suas
relações no interior da fábrica,
no mercado de trabalho, nas ne-
gociações coletivas, no reconhe-
cimento social dos sindicatos, em
seus níveis de sindicaluaçáo e

na própria sociabilidade de um
sistema até hoje baseado no tra-
balho.

Como resultado dos novos
métodos de organização da pro-
dução, surge nos países avança-
dos um novo tipo de trabalhador,
mais escol aizado, participativo
e polivalente. No entanto, este
novo segmento de trabalhadores
vem se mostrando reduzido e

contrasta com a crescente redur-

ção - agora em termos absolu-
tos dos operários e do
emprego industrial, a ampliação
do desempregpo estrutural, o
surgimento de novos pobres e

excluídos econômicos e sociais -

e o crescimento de um contin-
gente de trabalhadores sujeitos
a novas formas de trabalho, mui-
tas vezes precárias ou sem ne-
nhuma proteção social.

Estes fatores reduziram, em
vários dos países avançados, os
níveis de sindicalização e de re-
conhecimento social das organi-
zações sindicais, ampliaram a

insegurança no trabalho, a frag-
mentação e a heterogeneidade
social. Não se trata, como alguns
quiseram rapidamente íazer crer,
do fim imediato do trabalho,
nem do fim da história, muito
menos dc fim da luta de classes.
No entanto, é absolutamente

certo que as transformações
ocorridas nos países avançados
resultam em efeitos significati-
vos sobre o mundo do trabalho,
sobre a ação sindical e sobre os
camiúos da constituição de uma
hegemonia transformadora.

Nos países avançados, em
rneio das rnudanças sócio-econô-
micas e da quebra do "socia-
lismo" soviético, gerrninou uma
espécie de "volta ao passado"
e extraordinários desaf,ros para
a reconstnrÇão de uma nova he-
gemonia transformadora. Neste
sentido, é sintomático, por um
lado, o renascimento do velho
nacionalismo, dos movimentos
de extrema direita e ilo racismo
em ambos lados do Atlântico
Norte.

No entanto, por outro ladú,
começam a se constituir, ainda
que muito lentamente, novas al-
ternativas hegemônicas. Nestas,
se bem os trabalhadores conti-
nuem sendo sujeitos de sua pró-
pria história e agentes do
aprofundamento da democracia
e da construção de um projeto
alternativo de sociedade, torna-
se indispensável a redefinição de
seus compromissos e aliados.

Redefinir seus aliados em um
marco democrático, concebido
este como constitutivo da socie-
dade futura e espaço de criação
de novos direitos e de crítica so-
cial, significa entender que a

economia capitalista moderna
vem reduzindo mais rapidamente
a incorporação do trabalho vivo
e do direito a um trabalho eco-
nomicamente útil e remunerado.
Tal compromisso social, extra-
polaria a classe operária e seus
tradicionais aliados e incorpora-
ria novos temas, novos atores so-
ciais, uma nova divisão do
produto social e outras contra-
dições situadas além do local de
trabalho e do processo de valo-
rizaçáo.

No Brasil, estes desafios do
futuro também estão presentes,
só que se juntam aos desafios do
passado de exclusão econômica
e social de dezenas de milhões
de indivíduos em nossa socie-
dade e aos desafios do presente
de crise do modelo econômico
desenvolvimentista.

Neste sentido, a busca de
propostas muito mais amplas que
as políticas exclusivamente, sin-
dicais de resistência são verda-
deiras questões de vida ou morte
para os trabalhadores brasileirosr.
Trata-se de ao mesmo tempo, re-
definir os aliados dos trabalha-
dores com o objetivo de cons-
tituir uma força social que bus-
que uma melhor distribuição de
renda, avançar no processo de
democratizaçáo e formular um
projeto nacional capaz, então, de
enfrentar a crise, assegurar nossa
inserção dinâmica à ecoqomia
mundial e incorporar à pro-
dução, consumo e cidadania os
milhões de miseráveis e excluí-
dos de nossa sociedade.

Jorge Eduardo Mattoso
Prof. do Instituto de Economia

da UNICAMP
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No mês de outubro, celebramos a memória do nosso companheiro Santo Dias da
Silva, assassinado pela polícia do Sr. Paulo Maluf, no dia 30 de outubro de 1979.

Santo Dias foi um dos fundadores da Pastoral Operária, hoje o nosso mártir. Com-
panheiro, amigo, pai, esposo, sindicalista, lutador, cristão, místico, totalmente entre-
gue. Para se- manter firme no seu compromisso tinha uma forte espiritualidade.

Para celebrar o 139 aniversário de quem "deu sua vida pelos irúãos" solicitamos
ao Pe. João Inácio - João Peão - para escrever sobre a espiritualidade do trabalhador-
-militante. Espiritualidade que nasce da dura vida e da luta cotidiana. Ele nos mandou
essa linda parábola.

PARABOLA: SANTO DIAS,
SANTOS OPERÁRIOS, O REINO E A LUTA

"Que todo vale seja aterrado e todo monte e
colinas sejam nivelados; que o terreno acidentado
se transforme em planície, e as elevações em lu-
gar plano". (Is. 40,4).

Com este pensamento Zé foi subindo a mon-
tanha para o primeiro momento de deserto, no re-
tiro de militantes da PO. O ponto de partida havia
sido uma partilha entre o grupo sobre o que sig-
nificava para cada um o Reino de Deus. Depois
cada um aproveitou do tempo como queria. Al-
guns desceram até o vale, junto ao rio e as suas
cachoeiras. Mas o Zé náo. Preferiu subir a mais
alta montanha pata ter uma visão do conjunto.

Dois pensamentos contraditórios iam marte-
lando na sua cabeça. O primeiro era que o vale
cheio de árvores viçosas, todo verde, representava
a luta do povo, plena de vida, e que as móítantras
secas e cheias de pedras representavam os gran-
des que estão por cima de tudo. O segundo pen-

Seus passos eram pensativos e observadores.
Na medida em que caminhava ia descobrindo que
aquela montanha, vista de longe, e que parecia
seca, só estepes, vista de perto estava cheia de vida
e de beleza. Havia milhares de espécies de plan-
tas. E começou a colher as flores, uma de cada
tipo. Quando chegou no alto, sua mão formava
um buquê com mais de trinta variedades diferen-
tes. "Assim é o Reinot', pensou ele. ,,Um pre-
sentão que está ali, escondido, e tem de ser
buscado. E preciso descobrir a sua gratuidade.
Deus trabalha sempre".

t'Mas assim também é a luta", continuou ele
em seu pensamento. "Pequena, escondida, sufo-
cada, mas bonita, como as pequenas flores. É pre-
ciso descobrir sua gratuidade na resistência
silenciosa e no sonho que se sonha juntos ... "

Havia algumas flores do campo que se encon-
travam na beira do trilho, e outras que estavam
fora. Era preciso sair da picada para encontrá-las.
E o Zé de novo se pôs a refletir: ,,O Reino exige
ir em busca das ovelhas perdidas. Na luta tam-
bém. É precisoestar atento às formas de resistên-
cia e de luta que o próprio povo já vem fazendo' '.

Ao escolher as flores Zé foi observando que
algumas eram fáceis de apanhar. O talo rompia
com facilidade. Outras eram mais resistentes e se
rompiam com muita dificuldade. As mais frágeis
eram tambéin as mais bonitas. Sua conclusão foi
a seguinte: "O Reino é teimoso, persistente e
frágit. Cativa não pela força impositiva, mas
pela beleza, no amor e na gratuidade. Igual-
mente a luta dos trabalhadores. Sua história in-
dica fragilidade. A cada nova organização surse
outra forma de dominação. Mas a cada destruição
surge uma nova constru@o, teimosa e persistente".

O encanto de sempre novas variedades fez com
que o Zé, se perdesse por entre as montanhas. Já
não sabia onde deixara os companheiros. Ficou
nervoso, e somente mais tarde pôde tirar mais uma
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No mês de outubro, celebramos a memória do nosso companheiro Santo Dias da
Silva, assassinado pela polícia do Sr. Paulo Maluf, no dia 30 de outubro de 1979.

Santo Dias foi um dos fundadores da Pastoral Operária, hoje o nosso mártir. Com-
panheiro, amigo, pai, esposo, sindicalista, lutador, cristão, mistico, totalmente entre-
gue. Para se_ manter firme no seu compromisso tinha uma forte espiritualidade.

Para celebrar o 139 aniversário de quem ttdeu sua vida pelos irúãos" solicitamos
ao Pe. João Inácio - João Peão - para escrever sobre a espiritualidade do trabalhador-
-militante. Espiritualidade que nasce da dura vida e da luta cotidiana. Ele nos mandou
essa linda parábola.

PARÁBOLA: SANTO DIAS
SANTOS Opg[Ànros, o REINO E À LUTA

"Que todo vale seja aterrado e todo monte e

colinas sejam nivelados; que o terreno acidentado
se transforme em planície, e as elevações em lu-
gar plano". (Is. 40,4).

Com este pensamento Zé foí subindo a mon-
tanha para o primeiro momento de deserto, no re-
tiro de militantes da PO. O ponto de partida havia
sido uma partilha entre o grupo sobre o que sig-
nificava para cada um o Reino de Deus. Depois
cada um aproveitou do tempo como queria. A1-
guns desceram até o vale, junto ao rio e as suas
cachoeiras. Mas o Zé náo. Preferiu subir a mais
alta montanha pata ter uma visão do conjunto.

Dois pensamentos contraditórios iam marte-
lando na sua cabeça. O primeiro era que o vale
cheio de árvores viçosas, todo verde, representava
a luta do povo, plena de vida, e que as móítanhas
secas e cheias de pedras representavam os gran-
des que estão por cima de tudo. O segundo pen-
samento era que todaa criação está grávida de vida.

Seus passos eram pensativos e observadores.
Na medida em que caminhava ia descobrindo que
aquela montanha, vista de longe, e que parecia
seca, só estepes, vista de perto estâva cheia de vida
e de beleza. Havia miihares de espécies de plan-
tas. E começou a colher as flores, uma de cada
tipo. Quando chegou no alto, sua mão formava
um buquê com mais de trinta variedades diferen-
tes. 6(Assim é o Reino", pensou ele. ,,Uru pre-
sentão que está ali, escondido, e teur de ser
buscado. E preciso descobrir a sua gratuidade.
Deus trabalha sempre".

"Mas assim também é a luta", continuou ele
em seu pensamento. "Pequena, escondida, sufo-
cada, mas bonita, como as pequenas flores. É pre-
ciso descobrir sua gratuidade na resistência
silenciosa e no sonho que se sonha juntos ... "

Havia algumas flores do campo que se encon-
travam na beira do trilho, e outras que estavam
fora. Era preciso sair da picada para encontrá-las.
E o Zé de novo se pôs a refletir: ,,O Reino exige
ir em busca das ovelhas perdidas. Na luta tam-
bém. É precisoesar atenlo às formas de resistên-
cia e de luta que o próprio povo já vem fazendo".

Ao escolher as flores Zé foi observando que
algumas eram fáceis de apanhar. O talo rompia
com facilidade. Outras eram mais resistentes e se
rompiam com muita dificuldade. As mais frágeis
eram tambéin as mais bonitas. Sua çonclusão foi
a seguinte: "O Reino é teimoso, persistente e
frágil. Cativa não pela força impositiva, mas
pela beleza, no amor e na gratuidade. Igual-
mente a luta dos trabalhadores. Sua história in-
dica fragilidade. A cada nova organtzação surse
outra forma de dominação. Mas a cada destruição
surge uma nova construção, teimosa e persistente".

O encanto de sempre novas variedades fez com
que o Zé se perdesse por entre as montanhas. Já
não sabia onde deixara os companheiros. Ficou
nervoso, e somente mais tarde pôde tirar mais uma
lição: "O Reino exige entrega total, a ponto de



esquecer-se de si mesmo". Depois pensou na
luta: í'a luta sem método, sem revisão de vida,
faz a gente se perde-r no matagal da vida. Sem
uma mebdologia adequada dança a família, a re-
alizacfro profissional . . . "

Mas o Zé rráo se deu por vencido. Subiu ao
ponto mais alto da montanha e ali pôde se loca_
lizar novamente. Aliviado, respiroü, d*do uru,
ao pensamento: 66a busca do Reino faz a gente
ver mais longe e com mais objetividade. -E 

na
luta é-necessrírio parar de vez em quando, to_
mar distância, para perceber melhor onde se
estátt.

O fato de se perder fez com que encontrasse
outras espécies, mas na ânsia de voltar, não que-
ria mais perder tempo em colhê{as. Isso o fez se

questionar profundamente: "o Reino exige enga-
jamento, tem pressa de chegar, mas exige que
seu acontecimento se dê na gratuidade. A efi-
cácia na luta não pode esquecer de levar em
conta a participação de todos".

Do alto da montanha ele se deu conta que a
vegetação dos montes é rasteira, e nos vales é verde
e bem vistosa. Lembrou-se, então, que a própria
criação gerne como em dores de parto pela sua
perfeição e nivelarnento. Lembrou-se, também,
que a luta é desigual, mas que o objetivo é che-
gar à superação da luta de classes, a ponto de
se construir uma sociedade sem classes.

Ao voltar ele se deu conta de que só havia va-
lorizado as coisas bonitas, as flores, suas cores
e variedades. E o capim, com suas variedades e

resistências? Para buscar as flores teve que pisar

a participar do Reino, e isso exige cuidado. Do
mesmo modo a luta exige cuidado para não pi-
sar e passar por cima de pessoastt.

Contudo, por mais que se cuidasse, não con-
seguiria colher as flores sem pisar no capim, o
que fez pensar mais um pouco: ,,o Reino exige
morrer para si, a fim de que haja mais üda.
Mas por mais cuidado que tenhamos, na luta
pela vida sempre acabamos criando problemas.
A luta não é pura. Tem as srns contradições in-
ternas. Por isso precisamos estar sempre vigilan-
tes, vivendo num processo de constante
convgrsão".

Por fim, sua experiência de deserto foi fértil.
Teve de reconhecer que a montariha que parecia
estéril e seca, como os grandes desta terra, estava
cheia de vida e de luta. Muita pedra, pouca terra
e pouca água. As flores estavam ali graças às chu-
vas dos últimos meses. Mas no tempo de seca,
quem resiste mais?

De uma coisa agora o Zé tem certeza'. a cria-
ção está grávida de vida. Há sinais de vida até
entre os que consideramos opressores. E reviu
sua posição inicial. "Observando a montanha de
perto", pensou ele, "ela se parece mais com o
povo que luta na teimosia para sobreviver, e no
sonho de construir um jardim bonito e florido. Afi-
nal, o que é mais bonito, o povo que se reúne uma
vez na praça para protestâr, ou a luta persistente
dos trabalhadores na organização de suas ferra-
mentas de luta?"

Esta foi a experiência do Zé, que fez uma nova
síntese de sua vida de militante que busca inte-
grar fé e vida. Prestando atenção nos passos, se-
guindo os impulsos da vida, observando os
detalhes, ele foi dando lucidez a sua experiência
de vida.

O que o Zé experienciou em seu momento
de deserto, Santo Dias da Silva foi experien-
ciando ao longo de sua vida. Trabalhador, como
tantos outros, que não conseguiu concluir a quartâ
série, meeiro, expulso da terra, bóia-fria e, final-
mente, operário na rotina da indústria. Adquiriu
sua consciência participando do rnovimento de
luta conversando e observando os acontecimen-
tos. Assim se expressou ele num depoimento dias
antes de ser assassinado pela polícia, a 30 de ou-
nrbro de 1979, em frente à fábrica Sylvania, em
Santo Amaro:

"À medida que a gente vai conversando, vai
percebendo e aprendendo uma série de coisas. Te-
nho aprendido assim ... tanto é que a própria prá-
tica da luta operária tenho aprendido a rnaior
parte dela na discussão de pé de máquina com

várias espécies de plantas. Foi como uma ducha os comparüeiros. E o que a gente procura ensi-
de água fria em sua experiência de glória. No en- nar é a prática da vida operária ..." (do livro Por-



uma metodologia #;;;"Tff;ã*niu, u .r-
alização profissional ... "

Mas o Zé não sê deu por vencido. Subiu aoponto mais alto da montanha e ali pôde se loca_
lizar novamente. Aliviado, respiroü,-àando asas
ao pensamento: 66a busca do Reino faz a gente
ver mais longe e com mais objetividade. -E 

na
lllu é.39:.ssário parar de vez em quando, úo_
mar distância, para perceber melhor onde se
estát'.

O fato de se perder fez com que encontrasse
outras espécies, mas na ânsia de voltar, não que-
ria mais perder tempo em colhê{as. Isso o fez se
questionar profundamente: "o Reino exige enga-
jamento, tem pressa de chegar, rnas exige que
seu acontecimento se dê na gratuidade. A efi-
cácia na luta não pode esquecer de levar em
conta a participação de todos".

Do alto da montanha ele se deu conta que a
vegetação dos montes é rasteira, e nos vales é verde
e bem vistosa. Lembrou-se, então, que a própria
criação geme como em dores de parto pela sua
perfeição e nivelamento. Lernbrou-se, também,
que a luta é desigual, mas que o objetivo é che-
gar à superação da luta de classes, a ponto de
se construir uma sociedade sem classes.

Ao voltar ele se deu conta de que só havia va-
lorizado as coisas bonitas, as flores, suas cores
e variedades. E o capim, com suas variedades e
resistências? Para buscar as flores teve que pisar
várias espécies de plantas. Foi como uma ducha
de água fria em sua experiência de glória. No en-
tanto, a lição veio à tona: íítodos são chamados
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Contudo, por mais que se cuidasse, não con-
seguiria colher as flores sem pisar no capim, o
que fez pensar mais_um pouco: ,,o Reino .ig.
m_orrer para si, a fim de que haja mais üdã.
Mas por mais cuidado que tenhãmos, na luta
pela üda sempre acabamos criando problemas.
A luta 9o é pura. Tem as srus contiadições in_
ternas. Por isso precisamos estar sempre vigilan_
tes, vivendo num processo de constante
conversão".

Por fim, sua experiência de deserto foi fértil.
Teve de reconhecer que a montariha que parecia
estéril e seca, como os grandes desta terra, estava
cheia de vida e de luta. Muita pedra, pouca terra
e pouca água. As flores estavam ali graças às chu-
vas dos últimos meses. Mas no tempo de seca,
quem resiste mais?

De uma coisa agora o Zé tem certeza: a cria-
ção está grávida de vida. Há sinais de vida até
entre os que consideramos opressores. E reviu
sua posição inicial. "Observando a montanha de
perto", pensou ele, "ela se parece mais com o
povo que luta na teimosia para sobreviver, e no
sonho de construir um jardim bonito e florido. Afi-
nal, o que é mais bonito, o povo que se reúne uma
vez na praça para protestar, ou a luta persistente
dos trabalhadores na organização de iuas ferra-
mentas de luta?"

Esta foi a experiência do Zé, que fez uma nova
síntese de sua vida de militante que busca inte-
grar fé e vida. Prestando atenção nos passos, se-
guindo os impuisos da vida, obseivando os
detalhes, ele foi dando lucidez a sua experiência
de vida.

O que o Zé experienciou em seu mornento
de deserto, Santo Dias da Silva foi experien-
ciando ao longo de sua vida. Trabalhador, como
tântos outros, que não conseguiu concluir a quarta
série, meeiro, expulso da terra, bóia-fria e, final-
mente, operário na rotina da indústria. Adquiriu
sua consciência participando do movimento de
luta conyersando e observando os acontecimen-
tos. Assim se expressou ele num depoimento dias
antes de ser assassinado pela polícia, a 30 de ou-
tubro de 1979, em frente à fábrica Sylvania, em
Santo Amaro:

"À medida que a gente vai conversando, vai
percebendo e aprendendo uma série de coisas. Te-
úo aprendido assim ... tanto é que a própria prá-
tica da luta operária tenho aprendido a rnàior
parte dela na discussão de pé de máquina com
os comparüeiros. E o que a gente procura ensi-
nar é a prátrca da vida operária ..." (do livro por-
que mataram Santo Dias, pág. 74).
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",4ntes mesmo de td formnr no ventre maÍerno, eu te conhecl antes que saísse do seio, eu te consagrei.
Eu te escolhi como profeta para as nações
Mas eu disse: "Ah! Senhorlavé, eis que eunão seifalnr, porque sou aindqum jovem!"
Mas Javé me disse: "Não digas: 'Eu sou ainda jovem"
Porque a qugm eu te enviar, irós, e o que eu Íç ordenar, falards.
Não ternns diante deles, porque eu estou contigo para te salvar, oráculo de lavé.
Então Javé estendeu a suu mão e tocou-me a boca.
E Javé me disse: "Eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Vê! Eu te constituo neste dia,
sobre as nações e sobre os reinos para atrancar e para destruir, para exterminar e pqra demolií,
para construir e para plantar" (Jr 1,5-10).

Neste mês de setembro, dedicado
à Bíblia, as comunidades cristãs e as
diversas pastorais estão refletindo so-
bre g profeta Jeremias.

E significativo a escolha de Jere-
mias para essas reflexões.porque Jere-
mias era um jovem ainda quando
recebeu o chamado de Deus.

Nada melhor, então, nesse ano em
que a Campaúa da Fraternidade tam-
bém se dedicou ao tema "Juventude"
que fossemos todos nós, cidadãos, con-
vocados a ver em Jeremias o jovem
que recebe a palavra de Deus para
construir e plantar.

Mais significativo ainda se torna
nesse momento de grave crise política
nacional, em que as ruas se enchem
de jovens se manifestando em favor
da ética e contra todos esse mar de cor-
rupção no qual o governo mergulhou.

A Pastoral Operária, bem como as
comunidades de base, alimenta-se da
reflexão bíblica para daÍ tirar bases de
ação e intervenção no social.

As páginas da Bíblia estão repletas
de mensagens de Deus aos Homens
convocando-os a um relacionamento
fraterno e justo e, ao mesmo tempo,
conclamando-os à libertação das amar-
ras do cativeiro e da dominação. A Bi
blia vai mais além, pois, não só
convoca e conclama mas mostra a pró-
pria intervençãg de Deus na História
dos Homens. E o próprio Deus que
dá as "dicas" a Moisés de como con-
vêncer o faraó a deixar o povo hebreu
partir (Ex. 3,16-20). E Deus mesmo
que, inspira a Josué as formas de con-
quistar Jericó (Ex. 14, 19-20). Deus

protêtas, através da eleição de Davi
e na denúncia e arrependimento de seu
pecado (1 Sm 16,1,-3. 12-1,3; 2 Sm
12,1-15).

Jesus, o filho de Deus, é o modelo
mais concreto desse modo prático de
se ler a Bíblia. Entrando Jesus na si-
nagoga de Nazaré leu este trecho do
profeta Isaías: "O Espírito do Senhor
está sobre mim, porque me ungiu para
evangelizar os pobres, enviou-me para

cegos a recuperação da vista, libertar
os oprimidos e proclamar um ano de
graça do Senhor" (Lc 4,18-19) e,
então, proclamou bem alto e claro:
"Hoje cumpre-se esta escritura que
acabastes de ouvir!"
_ _ Assim, a BÍblia vem mostrar que
há inúmeros motivos para que os
cristãos, tendo a BÍblia nás mãoÀ, pos-
sam também intervir no social criando
um tempo de graça, bênção e liber-
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"AnÍes me$no de ti formgr no ventre maÍemo, eu tc conhecl antes que saísse do seio, eu te consagrei,
Eu te escolhi coma profeta para as nações
Mas eu disse: "Ah! Senhor Javé, eis que eu não sei falnr, porque sou qinda um jovem!"
Mas Javé me disse: "Não digas: 'Eu iou ainds jovem"
Porque a quem eu te enviar, irás, e o que eu Íe ordenar, falarás.
Não ternas diante deles, porque eu estou contigo parq te salvar, ordculo de Javé.
Então Javé estendeu a sua mão e tocou-me a boca.
E Javé me disse: "Eis que ponho as minhas palavras em tua bocu. Vê! Eu te constituo neste dia,
sobre as nações e sobre os reinos para aÍ'runcar e para destruir, pars exterminar e para demolii,
para construir e para plantar" (Jr 1,5-10).

Neste mês de setembro, dedicado
à Bíblia, as comunidades cristãs e as
diversas pastorais estão refletindo so-
bre p profeta Jeremias.

E significativo a escolha de Jere-
mias para essas reflexões.porque Jere-
mias era um jovem ainda quando
recebeu o chamado de Deus.

Nada melhor, então, nesse ano em
que a Campaúa da Fraternidade tam-
bém se dedicou ao tema "Juventude"
que fossemos todos nós, cidadãos, con-
vocados a ver em Jeremias o jovem
que recebe a palavra de Deus para
construir e plantar.

Mais significativo ainda se torna
nesse momento de grave crise política
nacional, em que as ruas se enchem
de jovens se manifestando em favor
da ética e contra todos esse mar de cor-
rupção no qual o governo mergulhou.

A Pastoral Operária, bem como as
comunidades de base, alimenta-se da
reflexão bíblica para daí tirar bases de
ação e intervenção no social.

As páginas da Bíblia estão repletas
de mensagens de Deus aos Homens
convocando-os a um relacionamento
fraterno e justo e, ao mesmo tempo,
conclamando-os à libertrção das amar-
ras do cativeiro e da dominação. A Bi
blia vai mais além, pois, não só
convoca e conclama mas mostra a pró-
pria intervençãg de Deus na História
dos Homens. E o próprio Deus que
dá as "dicas" a Moisés de como cón-
vêncer o faraó a deixar o povo hebreu
partir (Ex. 3,16-20). E Deus mesmo
que, inspira a Josué as formas de con-
quistar Jericó (Ex. 14, 19-20). Deus
ainda intervém na História através dos

protêtas, através da eleição de Davi
e na denúncia e arrependimento de seu
pecado (1 Sm 16,1,-3. 12-13; 2 Sm
12,l-15).

Jesus, o filho de Deus, é o modelo
mais concreto desse modo prático de
se ler a Bíblia. Entrando Jesus na si-
nagoga de Nazaré leu este trecho do
profeta Isaías: "O Espírito do Senhor
está sobre mim, porque me ungiu para
evangelizar os pobres, enviou-me para
proclamar a libertação dos presos e aos

cegos a recuperação da vista, libertar
os oprimidos e proclamar um ano de
graça do Senhor" (Lc 4,18-19) e,
então, proclamou bem alto e claro:
"Hoje cumpre-se esta escritura que
acabastes de ouvir!"

Assim, a Bíblia vem mostrar que
há inúmeros motivos para que os
cristãos, tendo a Bíblia nás mãos, pos-
sam também intervir no social criando
um tempo de graça, bênção e liber-
tação.
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Cartas
Queridos companheiros de luta,

... .Aqui na aldeia o correio
só chega de vez em quando!...

As informações que recebo
aravés do Boletim me ajudam no
meú rabalho para com os povos
indÍgenas e me traz notícias so-
bre as lutas dos companheiros tra-
balhadores, compaúeiros de
camiúada dos Índios também,
rumo à conquista de uma vida
mais digna.

Bom trabalho para todos vo-
cês' Pe. Diego Pelizzari

Ola pessoal, tudo bem?
Para não perdemos o elo, aqui

vão algumas notícias do Mara-
úão.

A Coordenação Regional
reuniu-se, nos dias 18 e 19 de ju-
lho, em Bacabal, para avaliar e

viabilizar planos de ação con-
junta. Ficou definido que a As-
sembléia Regional será em
outubro, dias 18 e 19 (em Baca-
bal). Bacabal, Imperatriz e

Açailândia, verão a possibilidade
de formarem cooperativas.

A participação da PO nas
eleições está "quente". Vários
compaúeiros(as) estão saindo
candidatos a vereador e vice-
prefeitos. Bom, não é? Falta só
gaúar.

Sem mais para o momento,
Abraços fraternos.

Zilda - PO Maranhão

REUI{ÃO DA COORDENAÇÃO NA-
CIONAL

Nos dias 18 e 19 de agosto, no Rio de
Janeiro, reuniu-se a Cooidenação Nacio-
nal de Pastoral Operária com o objeüvo
de encaminhar algumas questões'referen-
tes a sua estruturação e atuação polÍtica.

EnEe os pontos refletidos destacou-se:
1) Novo Liberado Nacional - Defi
niu-se os nomes dos oandidatos à próxima
liberação, os quais serão levados à votação
na próxima reunião do Conselho Nacio-
nal, de acordo com o processo de enca-
minhamento, ainda a ser definido. 2)
Desafios para a Pastoral Operária - A
partir de alguns elementos levantados pelo
Seminário Popular da PO (realüado em
júho/92), fez-se uma breve reflexão, na
perspe.ctiva de se dar continuidade à dis-
cussão, ficando alguns questioftmentos:
Qual o lugar da Pastoral Operária?
Partindo-se do questionamento de que a

PO às vezes se coloca entre a Igreja e a
Classe Trabalhadora. A Democracia das
organizações Operárias - Qual tem sido
nossa contribuição, como cristãos, para
a construção da democracia? Como traba-
lhar na PO a recuperação dos valores, da
solidariedade, partilha, confiança... 3)
Formação - A partir do texto "A PO
e os Novos Desafios do Mundo do Tra-
balho, fez-se uma discussão no sentido de
planejar melhor nossas atividades de for-
maçãô, fazendo-a acontecer também no
Conselho Nacional, já em preparação à
Assembléia N acionall 92. Definiu-se: Pre-
parar um relatório bem elaborado das vi-
sitas aos estados; Motivar o Conselho para
necessidade da formação; Trabalhar as
pesquisas de Grupo de Base.

T4mbém planejarnos a continuidade das
visitas aos estados; nossa atuação junto à
Pastoral Social; as representaçÓes e a si-
tuação financeira da PO Nacional.

Concluiu-se que é preciso fortalecer
o trabalho da PO através da qualificação
de nossa atuação sem, no entanto, perder
a dimensão da fé e esperança.f

APELO À SOINENTEDADE

indicados. É Offcl. Estamós aflitos!"
Carta de apoio enviar Para:

Odete/Onorail - R. Guia I.opg§, 587 -I
NOVAS VISITAS

Dos dias 08 a 11 de outubro os com-
panheiros da Cmrdenação Nacional, Ha-
ioldo e Adilson. estarão visitando a cidade
de Goiânia. É um espaço para conhecer
a reaüdade de Goiânia e o trabalho da PO,
bem como manter contâto com entidades
e movimentos.f

BÔNUS DA Po

A PO Nacional prodrziu un Cartão-
Bônus parg uma szmpanha de auto-sus-
tentação. E um cartão colorido, tamanho
14 x20 cm, que expressa o rosto do tra-
balhador urbano. Pode ser aproveitado
para diversas finalidades, como envio de
mensagens de boas-festas, aniversário, e
outras. O preço do cartão é Cr$ 5.000,00
e pode ser adquirido através do Secreta-
riádo Naciona[ da Pastoral Operária.!

CURSO DE FÉRIAS

Durante 7 noites dô mls de júho, a
PO diocesana (RI) realizou um Curso de
Formação destinado a iniciantes da Pasto-
ral Operária. Os temas centrais foram: JE-
SUS CRISTO, seu projeto de construçãg
do Rei4o e sua ação transformadora: FE
x POLITICA - Viu-se que a fé exige um
comprometimento maior na construção do
Reino de Deus que passa tamHm pela mu-
dança das estruturas sociais vigentes; e
PASTORAL - íorma organizada da
Igreja agir rumo à evangelização e preser-
vação da vida. Fez-se irm histórico da
âtuação da Igreja através dos tempos e
discutiu-se sobre as pastorais específicas,
entre elas a Pastoral Operária.

Houve boa participação e entusiasmo
durante todo o curso que culminou com
uma bonita celebraÇão e fesra de confra-
ternização.!
SALÁRIO MÍNIMO

EXPEDIENTE
BOLETIM NACIONAL DA
PASTORAL OPERÁR!A
Cons. de Redação: Enock Araújo,
Haroldo Gomes, Bernardo Les-
tíenne, Gilberto Dias, Jane Maran-
gôni, Alberto Caplos Dutra, Rosa
M. Ribeiro e Ari Alberti.
Responúvel: Coordenâção Nacio-
nal da Pastoral Operária
Assinaturas:
Anual: Cr$ 5.@0.00'
. A partir de oututrro: Cr$
10.000.00
Exterior: US$ 10
Pedido de assinaturas para:
SECRETARIADO NACI9NAL DA

PASTORAL OPERARIA
Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala
108
25A20 - 000 Duque de Caxias - RI
Fone: (021) 771-3459 e Fax -
772-5465

Drrvlrrcin Grifice: Krttrr GríÍica Editore

Companheiros do MST de Dourados Em jdho de 1940, o presidente Getú-
e Rio Brilhante denunciam as persegüçÕes lio Vargas criava o salário mínimo. Em
arbitrárias cometidas pelos poderes Exe- agosto de L992,52 anos após sua criação,
cutivos e Judiciários da região, contra la- o salário mÍnimo atinge seu nível mais
vradores Sem-Terra, LÍderes, agentes de baixo.
Pastoral e sindicalistas, por suas atitudes Se transportando para valores reais de
em defesa dos acampados. hoje, o primeiro salário mínimo da Histó-

Pedem a liberdade de 11 presos polÍ- ria do país correspondia a um salário de
ticos e a revogação dos mandatos de prisão Cr$ 1,29 milhão atuais - uma quantia
contra mais pessoas. 460% maror que Cr$ 230 mil.

Solicitaram nosso apoio e solidarie- Foi a partir da década de 70, que o va-
dade, através do seguinte apelo: "Vê o lor do salário mÍnimo começou a cair gra-
que vocês podem fazer. Toda força é dativamente, devido ao aumento da
pouca nestâ terra do latifiindio. Somos li- inflação e a yrya-pglÍtica de con_centração
ileranÇas de Rio Brilhante, injustamente de renda. (Cf. O DIA 09/08/92).
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EXPEDIENTE
BOLETIM NACIONAL DA
PASToRAL opeRÁRta
Cons. de Redação: Enock Araújo,
Haroldo Gomes, Bernardo Les-
tíenne, Gilberto Dias, Jane Maran-
goni, Alberto Caplos Dutra, Rosa
M. Ribeiro e Ari Alberti.
Responsível: Coordenação Nacio-
nal rla Pastoral Operária
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REUNrÃO DA COORDENAÇÃO NA-
CIONAL

Nos dias 18 e 19 de agosto, no Rio de
Janeiro, reuniu-se a Coordenação Nacio-
nal de Pastoral Operária com o objetivo
de encamiúar algumas questões'referen-
tes a sua estruturação e atuação polÍtica.

EnEe os pontos refletidos destacou-se:
1) Novo Liberado Nacional - Defi-
niu-se os nomes dosaandidatos à próxima
liberação, os quais serão levados à votação
na próxima reunião do Conselho Nacio-
nal, de acordo com o processo de enca-
minhxa1ga1q, ainda a ser definido. 2)
Desafios para a Pastoral Operária - A
partir de alguns elementos levantados peio
Semiúrio Popular da PO (reaüzado em
julho/92), fez-se uma breve reflexão, na
perspectiva de se dar continuidade à dis-
cussão, ficando alguns questionaÍnentos:

Qual o lugar da Pastoral Operária?
Partindo-se do questionamento de que a
PO às vezes se coloca entre a Igreja e a
Classe Trabalhadora. A Democracia das
organizações Operárias - Qual tem sido
nossa contribuição, como cristãos, para
a construção da democracia? Como traba-
lhar na PO a recuperação dos valores, da
solidariedade, partilha, confiança... 3)
FormaSo - A partir do texto "A PO
e os Novos Desafios do Mundo do Tra-
balho, fez-se uma discussão no sentido de
planejar melhor nossas atividades de for-
mação, fazendo-a acontecer também no
Conselho Nacional, já em preparação à
Assembléia Nacional/92. Definiu-se: Pre-
parar um relatório bem elaborado das vi-
sitas aos estados; Motivar o Conselho para
necessidade da formação; Trabalhar as
pesquisas de Grupo de Base.

T4rnbém planejÍImos a continüdade das
visitas aos estados; nossa atuação iunto à
Pastoral Social; as representações e a si-
tuação financeira da PO Nacional.

Concluiu-se que é preciso fortalecer
o trabalho da PO através da qualificação
de nossa atuação sem, no entanto, perder
a dimensão da fé e esperança.!

APELO À SOT-MAruEDADE

indicados. É Oiftcit. Estamós aflitos!"
Carta de apoio enviar para:

Olete/Onorail - R. Guia Lopep, 587 -I
NOVAS VISITAS

Dos dias 08 a 11 de ouübro os com-
parüeiros da Coordenação Nacional, Ha-
roldo e Adilson. estarão visitando a cidade
de Goiânia. É um espaço para conhecer
a realidade de Goiânia e o trabalho da PO,
bem como manter contato com entidades
e -our-errros.r

sÔNus DA Po

A PO Nacional produziu um Cartão-
Bônus parg rme gsmpanha de auto-sus-
tentação. E um cartão colorido, tamaúo
14 x 20 cm, que.expressa o rosto do tra-
balhador urbano. Pode ser aproveitado
para diversas finalidades, como envio de
mensagens de boas-festas, aniversário, e
outras. O preço do cartão é Cr$ 5.000,00
e pde ser adquirido através do Secreta-
riado Nacionai da Pastoral Operária.!

CURSO DE FÉRIAS

Durante 7 noites do m{,," de julho, a
PO diocesana (RI) realizou ,m Curso de
Formação destinado a iniciantes da Pasto-
ral Operária. Os temas centrais foram: JE-
SUS CRISTO, seu projeto de construçãg
do Reipo e sua ação transformadora: FE
x POLITICA - Viu-se que a fé exige um
comprometimento maior na construção do
Reino de Deus que passa tamMm pela mu-
dança das estruturas sociais vigentes; e
PASTORAL - forma organizada da
Igreja agir rumo à evangelização e preser-
vação da vida. Fez-se um histórico da
atuação da Igreja atnvés dos tempos e
discutiu-se sobre as pastorais específicas,
entre elas a Pastoral Operária.

Houve boa participação e ennrsiasmo
durante todo o curso que culminou com
uma bonita celebração e fesia de confra-
ternização.!
SALÁRIO MÍMMO

Companheiros do MST de Dourados Em júho de 1940, o presidente Getú-
e Rio Brilhante denunciam as persegúções lio Vargas criava o salário mínimo. Em
arbitrárias cometidas pelos poderes Exe- agosto de 1992,52 anos após sua criação,
cutivos e Judiciários da região, contra la- o salário mÍnimo atinge seu nível mais
vradores Sem-Terra, Líderes, agentes de baixo.
Pastoral e sindicalistas, por suas atitudes Se transportando para valores reais de
em defesa dos acampados. hoje, o primeiro salário mínimo da Histó-

Pedem a liberdade de 11 presos polÍ- ria do país correspondia a um salário de
ticos e a revogação dos mandatos de prisão Cr§ 1,29 milhão atuais - uma quantia
contra mais pessoas. 460% maior que Cr$ 230 mil.

Solicitaram nosso apoio e solidarie- Foia partirda década de 70, queo va-
dade, através do seguinte apelo: "Vê o lor do salário mínimo começou a cair gra-
que vocês podem fazer. Toda força é dativamente, devido ao aumento da
pouca nesta terra do latifrindio. Somos li- inflação e a uma polÍtica de concentração
deranças de Rio Brilhante, iniustamente de renda. (Cf. O DiA 09/08/92).

Queridos compaúeiros de luta,
....,A.qui na aldeia o correio

só chega de vez em quando!...
As informações que recebo

afavés do Boletim me ajudam no
meú üabalho para com os povos
indígenas e me üaz notícias so-
bre as lutas dos companheiros tra-
balhadores, compaúeiros de
camiúada dos índios também,
rumo à conqui§ta de uma vida
mais digna.

Bom trabalho para todos vo-
cês' Pe. Diego Pelizzari

oiu].r*ãi,ãoãuãrf
Para não perdemos o elo, aqui

vão algumas notícias do Mara-
úão.

A Coordenação Regional
reuniu-se, nos dias 18 e 19 de ju-
tho, em Bacabal, para avaliar e

viabilizar planos de ação con-
junta. Ficou definido que a As-
sembléia Regional será em
outubro, dias 18 e 19 (em Baca-
bal). Bacabal, Imperatriz e
Açailândia, verão a possibilidade
de formarem cooperativas.

A participação da PO nas
eleições esfá "quente". Vários
compaúeiros(as) estão saindo
candidatos a vereador e vice-
prefeitos. Bom, não é? Falta só
ganhar.

Sem mais para o momento,
Abraços fraternos.

Zilda * PO Maranhão
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A BIBLIA E A PASTORAL OPERARIA
[6 rrm eficontro em Curitiba, de es-

piritualidade de militantes enganjados, to-
dos da PO, estavam presentes 7 pessoas
que particivam do diretório doPTUm mé-
dico, vereador e a presidente do diretório
de Curitiba disseram que o que mais os
animava na luta de libertação dos trabalha-
dores empobrecidos eram os Encontros de
Bíblia do CEBI.

O Pe. Agostinho Pretto disse que es-
tudou por 4 anos a BÍblia no seminário,
mas aprendan a arnar a BÍblia só na cadeia.

Numa assembléia nacional da PO, rrm
rapaz do Nordeste dfuia na avaliação: "Es-
perava encontrar mais reflexão sobre a BÍ-
blia, porque é ela que rnais enima nós
trabalhadg195",

E nós, trabalhadores da PO já desco.
brimos a Bíblia? Na nossa luta de liber-
tação que papel tem a BÍblia?

O Papa João Paulo II diz na encÍcüca
sobre o Trabalho Humano: "O trabelho
humano é uma chave, prôvavelmente a
chave essencial', de toda a quesüio sociâI"

(LE. n9 2 e 3). Toda BÍblia é rrma luta
de libertação dos trabalhadores empobre-
cidos contra os exploradores.

Fernando, um trabalhador especiali
zado em altas tecnologias de São José dos
Campos, dizia numa reunião da PO: "Da
evangelização que recebi quando. criança
úo sobrou nada. Na universidade, com
os estudos cientÍficos, a religião era para
mim alienação, enrolalção, e a BÍblia era
porcaria. Agora para.mim a Bíblia é es-
perança porque me ajuda a eru(ergar um
projeto de libertação e me aÍirul na luta".
O mesmo Fernando, junto com o amigo
Marcos dâ PO estão agora organizando
um encontro em São José dos Campos so-
bre fé e novas tecnologias.

De fato a BÍblia foi usada na história
tanto como um meio de libeÍtação como
de alienação.

O grande sociólogo Octávio Ianni vi-
sitou, na repressão de 1968, um amigo ra-
balhador preso úa cadeia. Por sua sur-
presa, encontrou o trabalhador lendo a Bí-

Nao
adÍanta

blia. Ao lhe perguntar porque estava lendo
aquele livro, o trabalhor respondeu-lhe:
'Professor, nurca o senhor mê falou deste
livro, este é o livro mais revolucioúrio
que eu encontrei".

Em vários encontÍos da avaliação da
PO muitos animadores afirmam: "i.losso
povo se anima mais com a BÍblia qüe com
outra coisa". Outros dizem: i'A-exoeri-
ência dos trabalhadores na Bíblia abastece
nossa espiritualidade de lutr, mantém vivo
o projeto de uma nova sociedade, nos
ajuda a dialogar com o povo religioso e
com as outras Pastorais, e nos ajuda a der-
rular todos os poderosos e elevar os em-
pobrecidos".

_ Mário Aquino, da ACO de Mogi das
Cruzes, viajava toda a América útina.
Eraprocuradopor padres e leigos paÍa Íe-
fletir a luta dos trabalhadores de hoje e
do mundo bÍblico. Será que este papel fcde
ser de cada membro da PO?

Luciano Marini.

boca do jovemA profecia da
er profeta é sempre ,m desafio. Mas
para ser profeta desdejovem é qua-

se runa loucura. No entanto, foi isso que
aconteceu com Jeremias. Ele mesmo
COtrta, maiS tarde, como foi que Deus o
chamorr para. ser seu "porta-voz" (Jr
1,1-10).

Tempos difíceis - A sinução social
do profeta blblico Jeremia§ era de muita
insegurança. O povo estava sendo opri-
mido por pesados tributos, pagos para strs-
tentar a corte e o exército. Era o perÍodo
de expansionismo dos impérios babitônico,
persa e egÍpcio. Todos brigando para con-
qús.!aÍ o melhor lugar entre as nações da
regrao.

Judá, um pequeno reino ao Sul da Pa-
lestina, tinhe qrÉ lutar, com unhas e den-
tes, para se defender dos "senhores do
mundo". Havia os que estavam a favor
do entreguismo e os que lutavam para de-
f91{s1 5rras raízes, sua identidade, que vi-
nha desde os patriarcas Abraão, Isaac,
Jacó. Moisés e Davi.

Desculpas - É dentro desta realidade
que Deus chama Jeremias, "para arran-
caÍ e arraar, para demolir e destruir, para
construir e plantar".

A tarefa é difÍcil e desafiadora. Jere-
mias tenüa, de todas as formas, fugir desta
missão. Coloca-se frente a frente com
Deus e lhe diz: "Ah, Serihor Javé, eu não
sei falar porque sou jovem!".

Mas Deus quer que sua vontade se
cumpra e não aceita desculpas: "Pare de
dizer 'sou jovem', porque você irá para
aqueles a quem eu mandar e anunciará
aquilo que eu lhe ordenar. E úo tenha
medo deles, porque eu estou com você
ntrl nrnfeoê-lntt

gritar:
"Tttdo vai

beftt!",
porque tudo
vai de mal a

Sofrimento... - É provável que Jere-
mias tivesse 22 anos quando teve elta forte
experiência de encontro profi.rndo com o
Deus da Vida. Então, se entrega totalmente
a Deus e, como diz o frei Carlos Mesters,
se torna "boca de Deus, boca do povo".

cou muito fortemente gravada na memó-
na do profeta. Anos mais tarde, ele a

19gorda, com a seguinte confissão:
"Seduziste-me, Seúoi, e eu me deixei
seduzir. Derrubaste-me, e venceste! "

Ser profeta custou a Jeremias mútos
sofrimentos e injúrias. Custou-lhe a vida.
Mas a profecia, isto é, a fala de Deus, es-
teve sempre em seu coração, na boca e
na vida desse jovem. Ele foi descobrindo
aos poucos, olhando para as situações con-
cietas vividas pelo seu povo, o que sig-
nifica ser 'iboca de Deusê boca do povo;.

Alegre e sincero - Jeremias tere tam-
bém grandes alegrias, que lhe vinharn de
sua intimidade com Deus, de sua ficieli-
9idg. u ele e ao povo. Essas alegrias, não
há diúeiro que as possa pagar. Ele pôde
dizer a Deus:-"Tu sàbes, Seúor, que meu
coração está sempre contigo! " -

Era um jovem de carátér alegre, sin-
cero, sensÍvel, crunpridor de seu dever.
Gostava de parúcipar das festas de seu
povo. Para ele, a pior desgraça era não
haver mais música nem, danla (cf. Jrj.34:
16,9;25 ,10). E que é mesmo triste quando
o povo já não pode mais fazer-festa.
Quando não pode mais ter as alegrias da
vida que Deus lhe deu.

"Jeremias, profeta desde jovem, fiel
até o fim" é o tema que o Mês da BÍblia
deste ano propõe para todas as comunida-
des cristãs que querem ser fiéis a Deus
sendo elas mesmas: profetas desde jovens.
Boca de Deus, boca do povo. Hõje!

Rosana Pulga

(Extraído da revista Sem Fronteira, ng
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A BIBLIA B A PASTORAL OPE,RARIA
[,6 rrm encontro em Curitiba, de es-

pritualidade de milllxalss enganjados, to-
dos da PO, estavam presentes 7 pessoas
que particivam do diretório doPTUm mé-
dico, vereador e a presidente do diretório
de Curitiba disseram que o que mais os
enimava na luta de libertação dos trabalha-
dores empobrecidos eram os Encontros de
Bíblia do CEBtr.

O Pe. Agostiúo Pretto disse que es-
tudou por 4 anos a BÍblia no seminário,
mas aorendeu a âmâr a BÍblia ú na cadeia.

Ni'ma assembléia nacional da PO, um
rapaz do Nordeste dizia nl avaliaç{o: "ps;
perava enoontrar mais reflexão sobre a BÍ-
blia, porque é ela que mais enima nós
trabalhadores".

E nós, trabalhadores da PO já desco'
brimos a Bíblia? Na nossa luta de liber-
tação que papel tem a Bíblia?

O Papa João Paulo II diz na encÍclica
sobre o Trabalho Humano: "O trabalho
bumano é uma cluve, prôvavelmente a
chave essencial', de toda a questão social"

A profecia da
§ er profeta é sempre rrm ds5sE6. N/Ías

D para ser profeta desdejovem é qua-
se uma loucura. No entanto, foi isso que
aconteceu com Jeremias. Ele mesmo
çonta, mais tarde, como foi que Deus o
cbamou para. ser seu "porta-voz" (Jr
1,1-10).

Tempos difíceis - A situação social
do profeta bíblico Jeremiai era de muita
insegurança. O povo estava sendo opri-
mido por pesados tributos, pagos para srs-
tentar a corte e o exército. Era o perÍodo
de expansionismo dos impérios babilônico,
persa e egÍpcio. Todos brigando para con-
qús.!aÍ o melhor lugar enúe as nações da
regrao.

Judá, r,m pequeno reino ao Sú da Pa-
lestina, tinha que lutar, com unhas e den-
tes, para se defender dos "senhores do
mundo". Havia os que estavÍrm a favor
do entreguismo e os que lutavam para de-
fender suas raÍzes, sua identidade, que vi-
nha desde os patriarcas Abraão, Isaac,
Jacó, Moisés e D4vi.

Desculpas - E dentro desta realidade
que Deus chama Jeremias, "para arran-
car e arraar, para demolir e destruir, para
construir e plantar".

A tarefa é difÍcil e desafiadora. Jere-
mias tenta, de todas as formas, fugir desta
missão. Coloca-se frente a frente com
Deus e lhe diz: "Ah, Seúor Javé, eu não
sei falar porque sou jovem!".

Mas Deus quer que sua.vontade se

cumpra e não aceita desculpas: "Pare de
dizer 'sou jovem', porque você irá para
aqueles a quem eu mandar e anunciará
aquilo que eu lhe ordenar. E não tenha
medo deles, porque eu estou com você
para protegê-Io".

(LE. n9 2 e 3). Toda BÍblia é uma luta
de libertação dos trabalhadores empobre-
cidos contra os exploradores.

Fernando, um trabalhador especiali-
zado em altas tecnologias de São José dos
Campos, dizia numa reunião da PO: "Da
evangelização que recebi quando criança
úo sobrou nada. Na universidade, com
os esildos científicos, a religião era paÍa
mim alienação, enrola'ção, e a BÍblia era
porcaria. Agora para.mim a BÍblia é es-
perança porque me ajuda a eru(ergar um
projeto d,e libertaÇão e me enim? na luta".
O mesmo Fernando, junto com o amigo
Marcos dâ PO estiio agora organizando
um encontro em São José dos Campos so-
bre fé e novas tecnologias.

De fato a BÍblia foi usada na história
tanto como um meio de libertação como
de alienação.

O grande sociólogo Octávio [2nni vi-
sitou, na repressão de 1968, um amigo ra-
balhador preso na cadeia. Por zua sur-
presa, encontrou o trabalhador lendo a Bl

blia. Ao lhe perg.untar porque estava lendo
aquele livro, o trabalhor respondeu-lhe:
'Professor, nunca o seúor me falou deste
livro, este é o livro mais revolucionário
que eu encontÍei".

Em vários encontÍos da avaliação da
PO muitos animadores afirmam: "Nosso
povo se anima mais com a BÍblia que com
outra coisa". Outros dizem: ."4 expefi-
ência dos trabalhadores na BÍblia abastece
nossa espiritualidade de luta, mantém vivo
o projeto de uma nova sociedade, nos
ajuda a dialogar com o povo religioso e
com as outras Pastorais, e nos ajuda a der-
rubar todos os poderosos e elevar os em-
pobrecidos".

Mário Aquino, da ACO de Mogi das
Cruzes, viajava toda a América Iátina.
Eraprocuradopor padres e leigos para re-
fletir a luta dos trabalhadores de hoje e
do mundo bÍbüco. Será que este papel pode
ser de cada membro da PO? 

- -

Luciano Marini.

Nao
adÍanta
gritar:

"Tttdo vAi
bem!",

porque tudo
vai de mal a

Sofrimento... - É provável que Jere-
mias tivesse 22 anos quando teve esta forte
experiência de encontro profrrndo com o
Deus da Vida. Então, se entÍega totalmente
a Deus e, como diz o frei Carlos Mesters,
se torna "boca de Deus, boca do povo".

A lembrança desse acontecimento fi-

cou muito fortemente gravada na memó-
ria do profeta. Anos mais tarde, ele a
recorda, com a seguinte confissão:
"Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei
seduzir. Derrubaste-me, e venceste! "

Ser profeta custou a Jeremias mútos
sofrimentos e injúrias. Custou-lhe a vida.
Mas a profecia, isto é, a fala de Deus, es-
teve sempre em seu coração, na boca e
na vida desse jovem. Ele foi descobrindo
aos poucos, olhando pÍua as situações con-
cretas vividas pelo seu povo, o que sig-
nifica ser 'lboca de Deus e boca do povon.

Alegre e sincero - Jeremias teve tam.
bém grandes alegrias, que lhe vinharp de
sua intimidade com Deus, de sua ficieli-
dade a ele e ao povo. Essas alegrias, não
há diúeiro que as possa pagar. Ele pôde
dizer a Deus: "Tu sabes, Senhor, que meu
coração está sempre contigo!"

Era um jovem de caráter alegre, sin-
cero, sensÍvel, cumpridor de seu dever.
Gostava de participar das festas de seu
povo. Para ele, a pior desgraça era não
haver mais mr$ica nem, dança (cf .lr1 ,34:
16,9;25,10). E que é mesmo triste quando
o povo já não pode mais fazer festa.
Quando não pode mais ter as alegrias da
vida que Deus lhe deu.

"Jeremias, profeta desde jovem, fiel
até o fim" é o tema que o Mês da BÍblia
deste ano propõe para todas as comunida-
des cristãs que querem ser fiéis a Deus
sendo elas mesmas: profetas desde jovens.
Boca de Deus, boca do povo. Hoje!

Rosana Pulga

(Extraído da revista Sem Fronteira, n9
202, set/92)

boca do jovem

v x.\ 
Qt46'

íe--o )
L, '/

\@l



A pafiir deste tnês o BN dá. início a utn debate sobre a CENTRALIDADE DO TRABALHO
NA SOCIEDADE. Uma séie de 4 attigos serdo publica.dos. Esper*mos que eÍn nossos leitores
se manifestetn sobre este terna polêmico.

Neste ntirnero, o BN entrevista Ricardo Antunes, professor de Sociologia do Trabalho da UNI-
CAMP, que está relançando o lívro "A Rebeldía do Trabalho", pela editora UNICAMP, e tam-
bém é autor de outros livros corno "O NOVO SINDICALISMO", editado pela Brasil Urgente.

W
*

o

BN - No mundo de hoje, com o sur-
gimento das novas tecnologias, é o tra-
balho um elemento central na üda das
sociedades?
RÀ - Considero a categoria trabalho ainda
central na nossa sociedade, porque é a par-
tir do trabalho que se criam ós válores (uma
coisa só pode ser valor ser for objeto de
uso). Mesmo quando pensamos nos países
de capitalismo avançado, o que se vê é ainda
uma predominância do trabalho na criação
desses valores.

O que de fato tem ocorrido nestes paí-
ses é um aumento da participação do tra-
balho mais qualificativo e mais
intelectualizado no universo da criação dos
valores. Hoje, existe rmâ tendência de o
trabalho qualificado tomar uma dimensão
malor.

No Terceiro Mundo, especialmente nos
países industrializados intermediários, a
centralidade do trabalho é múto mais gri-
tante. Na medida em que, na criação do va-
lor a força-de-trabalho ainda é, eminen-
temente central. Nesse caso, a presença do
uabalho (manual, fabril, tradicional, ope-
rário) á predominante, ainda que esteja em
relativa diminuição.

Aqui retomo a idéia muito importante
de Marx, quando ele diz que o trabalho pro-
dutivo é aquele que cria valor. "Não im-
porta se o trabalho é feito com as mãos,
ou com a cabeça, como engenheiro, como
técnico,-como operário manual ou um sim-
ples ajudante. O que importa é se esse tra.
balho é ou úo decisivo nâ criação do valor"
(lvÍarx).

BN - Nos últirnoe anos, que mudan-
ças têm acontecido na composição da
classe trabalhadora?
RA - Há uma crise aguda no Mundo do
Trabalho, especialmente nos países capita-
listas avançados, mas repercutindo com
mais ou menor força em países como o Bra-
sil, México, Argentina, Venezuela, etc. Isto
porque houve proftrndas mudanças em de-

o autoritarismo nas fábricas já não são mais
as únicas formas de controlar o trabalha-
dor mas há um processo muito grande de
aperfeiçoar a produção, de criar novas for-
mas de controle sobre a força-de-trabalho,
etc.

É preciso reconhecer que este processo
é complexo, contraditório e que não per-
mite uma Íesposta única. Permite sim, mos-
trar que há tendências.

BN - E que tendências são estas?
RA - Primeiro, é evidente que nos países
de capitalismo avançado e nos países de Ter-
ceiro Mundo industrializados, com mais ên-
fase nos primeiros, lú uma tendência a uma
desproletarização do trabalho fabril, indus-
trial, trabalho operário estável, trabalho ma-
nual. Há uma tendência à redução desses
setores. Como existe rrma redução do ope-
rariado tradicional, M uma subproletári-
zação intensificada: aumento do trabalho
precário, temporário que já está presente
nas sociedades capitalistas avançadas.

Segundo, há um processo que clrama-
môs "Terceinzação do Trabalho". Ê o as-
salariamento crescente do setor de serviços,
dos setores que se desenvolvem nestas duas
últimas décadas tanto qualitativamente
quanto quantitativamente.

Terceiro, há una crescente incorporação
do trabalho feminino no Mundo do Traba-
lho. Há exclusão de jovens e velhos.

BN - A clàsse operária está aca-
bando?
RA - Não é possÍvel dizer isso. Dá para
dizer que a Classe Trabalhadora (prefiro
usar este termo porque é mais ampla) tem
se compexificado e se heterogeneizado. Por-
que tem agora menos operário estável e
mais um subproletariado precário, menos
operário manual tradicional e mais assala-
riados médios, menos operário do mercado
formal e mais trabalhadores precários do
mercado informal. Ou seja, é um processo

rio, permite falar num processo de maior
heterogeneidade do trabalho.

BN - Que implicações têm estas
questões na construção de um projeto al-
ternativo de sociedade pelos trabalhado-
res?
RA - Quando se tem uma diferença (um
fosso) entre operários estáveis s 6silalh:-
dores precários, entre trabalhadores da eco.
nomia estável e trabalhadores ligados ao
setor informal, tem-se um primeiro pro-
blema: os sindicatos, por exemplo, em ge-
ral, são mais ligados aos trabalhadores
estáveis e não conseguiram ainda orgenizar
os chamados trabalhadores precários da eco-
nomia informal. A luta sindical tem que co-
meçar a abarcar este contingente cada vez
maior de trabalh;dores da economia infor-
mal.

Isso complenfica as questões e por isso
temos o aumento do corporativismo exar-
cebado nos paÍses de capitalismo avançado,
tendêncas nacionalistas e de direita de ope-
rários estáveis lutando contra os imigiantes
de outros países que vão trabalhar naqueles
países. Tendências que são preocupantes.

Agora, o que se coloca são algumas
questões básicas: a luta de classes no ca-
pitalismo avançado mesmo que teúa se
complexificado, não está eliminada. Existe
a contradição entre a lógica do trabalho e
a lógica do capital. Isso coloca a pertinên-
cia e a necessidade de se peÍrsar a evolução
socialista nos dias de hoje. Ainda que o mo-
mento que vivamos seja de refluxo e defen-
siva das lutas sociais.

Aqui coloco uma questão: a revolução
dos nossos dias é muito mais uma revolução
do trabalho do que a revolução dp um rínico
contingente, de um rinico setor. E unxl pers-
pectiva muito tbrte e real nos nossos dias,
aumentada esta persfrctiv&com a crise cada
vez mais intensa em todo o mundo. O ca-
pitalismo vive em condições de explosão
como mostrou os recentes conflitos em Los
Angeles (EUA) e como mostram outras ma-
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A pafiir deste tnês o BN dá. início a urn debate sobre a CENTRALIDADE DO TRABALHO
NA SOCIEDADE. Uma séie de 4 artigos serão publícados. Esperamos que etn nossos leitores
se rnanifestern sobre este tema polêmico.
_ Neste ntimero, o BN entrevista Ricardo Antunes, professor ile Sociologia do Trabalho da UNI-
çAMP, quc esaú relançando o livro 'A Rebeldia do Tiabalho"; pela eíitora UNICAMP, e tam-
bém é autor de outros-livros cotno "O NOVO SINDICALISMO-", ed.itad,o pela Brasil (Irgente.

>fu4W
BN - No mundo de hoje, com o sur-

gimento das novas tecnologias, é o tra-
balho um elemento central na üda das
sociedades?
RA - Considero a categoria trabalho ainda
central na nossa sociedade, porque é a par-
tir do trabalho que se criam ós válores (uma
coisa só pode ser valor ser for objeto de
uso). Mesmo quando pensamos nos paÍses
de capitalismo avançado, o que se vê é ainda
rma predominância do trabalho na criação
desses valores.

O que de fato tem ocorrido nestes paÍ-
ses é um aumento da participação do tra-
balho mais qualificativo e mais
intelectualizado no universo da criação dos
valores. Hoje, existe rrmâ tendência de o
trabalho qualificado tomar uma dimensão
maror.

No Terceiro Mundo, especialmente nos
paÍses industrializados intermediários, a
centralidade do trabalho é muito mais gri-
tante. Na medida em que, na criação do va-
lor a força-de-tÍabalho ainda é, eminen-
temente central. Nesse caso, a presença do
trabalho (manual, fabril, tradicional, ope-
rário) é predominante, ainda que esteja em
relativa diminuição.

Aqui retomo a idéia muito importante
de Marx, quando ele diz que o trabalho pro-
duüvo é aquele que cria valor. "Não im-
porta se o tÍabalho é feito com as mãos,
ou.com a cabe4a, como engenheiro, como
téciúco, como operário manual ou um sim-
ples ajudante. O que importa é se esse tra
balho é ouúo decisivo na criação do valor"
(Marx).

BN - Nos últirnos anos, que mudan-
ças têm acontecido na composi$o da
classe trabalhadora?
RA - Há uma crise aguda no Mundo do
Trabalho, especialmente nos países capita-
listas avançados, mas repercutindo com
mais ou menor força em países como o Bra-
sil, México, Argentirn, Venezuela, etc. Isto
porque houve profrrndas mudanças em de-
corrência da automação e da robótica. A
produção em série, o uso do cronômetro,

o autoritarismo nas fábricas já úo são mais
as únicas formas de controlar o trabalha-
dor mas há um processo muito grande de
aperfeiçoar a produção, de criar novas for-
mas de controle sobre a força-de-trabalho,
etc.

É preciso recoúecer que este processo
é complexo, contraditório e que não per-
mite uma resposta única. Permite sim, mos-
trar que há tendências.

BN - E que tendências são estas?
RA - Primeiro, é evidente que nos paÍses
de capitalismo avançado e nos paÍses de Ter-
ceiro Mundo indusnializados, com mais ên-
fase nos primeiros, lú uma tendência a uma
desproletarização do trabalho fabril, indus-
trial, trabalho operário estável, Eabalho ma-
nual. Há uma tendência à redução desses
setores. Como existe uma redução do ope-
rariado tradicional, M uma subproletâri-
zação intensificada: arunento do trabalho
precário, temporário que já está presente
nas sociedades capitalistas avançadas.

Segundo, M um processo que cfama-
môs "Terceiruação do Trabalhô". É o as-
salarianrento crescente do setor de serviços,
dos setores que se desenvolvem nestas duas
útimas décadas tanto qualitativamente
quanto quantitativamente.

Terceiro, M urn crescente incorporação
do trabalho feminino no Mundo doTraba-
lho. Há exclusão de jovens e velhos.

BN - A classe operária está aca-
bando?
RA - Não é possÍvel dizer isso. Dá para
dizer que a Classe Trabalhadora (prefiro
usar este termo porque é mais arnpla) tem
se compexificado e se heterogeneizado. Por-
que tem agora menos operário estável e
mais um subproletariado precário, menos
operário manual tradiciornl e mais assala-
riados médios, menos operário do mercado
formal e mais trabalhadores precários do
mercado informal. Ou seja, é um processo
contraditório que não permite falar natural-
mente do fim do trabalho mas, ao contrá-

rio, permite falar num processo de maior
heterogeneidade do trabalho.

BN - Que implicações têm estas
questões na construçâo de um projeto al-
ternativo de sociedade pelos trabalhado-
res?
RA - Quando se tem rrma diferença (rrm
fosso) entre operários estáveis e trai;alba-
dores precários, entre trabalhadores da eco'
nomia estável e trabalhadores ligados ao
setor informal, tem-se um primeiro pro-
blema: os sindicatos, por exemplo, em ge-
ral, são mais ligados aos trabalhadores
estáveis e não conseguiram ainda organtzar
os chamados nabalhadores precários da eco-
nomia informal. A luta sindical temque co-
meçar a abarcar este contingente cada vez
maior de trabalh,:dores da economia infor-
mal.

Isso complexfica as questões e por isso
temos o aumento do corporativismo exar-
cebado nos paÍses de capitalismo avançado,
tendêncas nacionalistas e de direita.de ope-
rários estáveis lutando contra os imigrantes
de outros países que vão uabalhar naqueles
paÍses. Tendências que são preocupantes.

Agora, o que se coloca são algurnas
questões básicas: a luta de classes no ca-
pitalismo avançado mesmo que teúa se
complexificado, não está eliminada. Existe
a contradição entre a lógica do trabalho e
a lógica do capital. Isso coloca a pertinên-
cia e a necessidade de se pensar a evolução
socialista nos dias de hoje. Ainda que o mo-
mento que vivamos seja de refluko e defen-
siva das lutas sociais.

Aqui coloco uma questão: a revolução
dos nossos dias é muito mais uma revolução
do trabalho do que a revolução dp um rínico
contingente, de um rínico setor. E turu pers-
pectiva muito fbrte e real nos nossos dias,
aumentada esta persflectiv&com a crise cada
vez mais intensa em todo o mundo. O ca-
pitalismo vive em condições de explosão
ôomo mostrou os recentes conflitos em Los
Angeles (EUA) e como mostramoutras ma-
nifestações na Espanha, França, Alemarüa
e em outros paÍses capitalistas do mundo.
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Oprocesso defundação úaCENTRAL DOS MO- ( - *."*À ítÀ
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IYASCIMEIVTO DE UMA
CEIVTRAL POPTILAR

Antes de iripiarmos nossa conversa,
vamos tentar responder a uma pergunta:
Quem de nós (oú você) já ouriu fa-lar na
Pró-Central dos Movimentos Populares?
Qrrando.foi e em que ocasião? Tente se
lembrar e contar pros seus
companheiros(as) aqú presentes.

PEGANDO A FERRAMENTA

Se olharmos bem, a história dos mo-
vimentos sociais no brasil vem de longo
tempo. Somente que essa história de luta
foi silenciada. Na-história oficial do Bra-
sil, que aprendemos na escola, ela não é
contada. Quando se fala nela, se fala
do ponto de vista dos vencetlores.
Isto é; daqueles que reprimil2al os movi-
mentos populares, a reação do povo às do-
minações de uma minoria, à§ injustiças.
Aí entiio, como exemplo, a luta dos Qui-
lombos, dos Indios. os movimentos liber-
tários da "Guerra dos Mascates",
Confederação do Equador, Canudos.

Por volta da década de cinqüenta, os
movimentos sociais do Brasil vão se avo-
lumando através da .Educação de Base,
Liga Camponesa e da Ação Católica. Os

movime-ntos de jovens são sua coop'eração
no final da década de sessenta.-SurLe.
então, em meados dos anos 70 os váfi'oó
movimentos de bairros ("Amigos de Bair-
ros", Associações de Moradúes) que lu-
taÍn por melhorias em seus locais de
moradia. Nessa déçada, podemos dizer,
os Movimentos Populares desenvolvem
rrma atividade mais reivindicatória, mas
M uma grande força de resistência latente
dentro desses movimentos que vêm ques-
tionar todo o "statuo quo"- vigente.

Dentro desse conteito, estóuram em
78 e 79 as grandes greves de São paúo
e do ABC Paulista. Os trabattadores, até
então silenciados, tomam o palco como
atores sociais. E nessa época que surge
a ANAMPOS (Articulação Nacional dós
Movimenlos Populares e Sindicais). A
ANAMPOS é frrndada por liderenças sin-
dicais e populares, em fevereiro Oê tqAO,
em João Monlevade (MG). Ela propu-
nha-se a ser uma articulação de ps-soas e
não de movimentos e entidades, têndo em
vista o fortalecimento dos Movimentos po-
pulares e sindicais à luz dos princípjos de-
fendidos nos DOCUMENTOS DÉ MON-
LEVADE, e de São Bernardo, êtc.

Nos seus três primeiros anos, a
ANAMPOS convergiü esforços para a frrn-
dação de 'ma central dos trabàlhadores.
Com o racha do Congresso Sinücal da
Praia Grande, em fevereiro de 1983, a
ANAMPOS investiu todo seu esforço na
convocação do congresso qug, em agosto
de 1983, frrnda a CENTRAL fftrqCnbOS
TRABALHADORES (CUT).

Em seu congresso de Belo Horizonte,
em 1989, com a parricipação de uma cen-
tena de representantes de Movimentos po-
pulares, a ANAMPOS reconheceu a
importância de se traçar uma organização
de mobilização nacional tendo em vista a
formação de una Central de Movimentos
Populares. Assim os movimentos ali re-
presentados decidiram eleger uma Comis
são Pró-Central de Movimentos Populares
(CPC) com a tarefa ds saçaminhai aque-
las resoluções aprovadas.

INICIANDO O TRABALHO

- Como surgiu a idéia de organizar
uma Central de Movimentos Po[ulares
e quais os objetivos?
José Albino - Ainda no final dos anos
70, as lideranças do Movimento Sindical
criaram a ANAMPOS - Articulação Na-
cional dos Movimentos Populàres e Sin-
dical - com o objetr.lvo dé rearticular e
fortalecer esses movimentos. Também era
um dos objetivos da ANAMPOS a cria-
Ção de uma central sindical e outra dos
movimentos populares. O primeiro passo
foi dado com a criaÇão da eUT em 1983.
Agora, estamos batalhando pela criação
dessa segunda central que.tem o papel frrn-
damental de rurificar os inovimentos po-
pulares existentes no paÍs. Com i§so,
pretendemos fortalecer e imprüsionar lu-
tar como a dos movimentos de saúde, edu-
cação, habitação, de mulheres, aposen-
tados, negro, ecológicos, além de outros
mais especÍficos, como os que brigam por
luz, água ou sacolões.

- Por que ainda não se conseguiu
c-riar uma central e qual a situação atual
do movimento?
José Albino - Até meados da décacla
de 80, o grande impdso o movimento po-



pular e sindical foi pela criação de uma
ceftral sindical. Com isso, a idéia de uma
central popular foi deixada em segundo
plano. Em 1989, foi realizado um enson-
tro em Belo Horizonte-MG, no qúl se
avaliou a necessidade de se criar efetiva-
mente a central dos movimentos popula-
res." Nessa ocasião, também se decidiu
criar uma Plenária dos Movimentos Po-
pulares, para iniciar u 211içrrlAção dos mo-
vimentos a nÍvel nacional. Em 1990, em
Brasíia, realizou-se a primeira Plenária,
com a participação de 5 mil militantes dos
movimentos populares. Na segunda Ple-
nária, realizad;: em 1991, em São Ber-
nardo, no Instituto Metodista de Ensino
Superior, participaram 250 delegados re-
presentando 20 estados. Na primeira Ple-
nária ficou definido que essa seria uma
cenual lecional, democrática e represen-
tativa. E claro que num país com as di-
mensões do Brasil essa é uma tarefa
gigantesca e que exige tempo. Por isso,
uma das definições da última Plenária foi
pela realização de um Congresso Nacio-
nal dos Movimentos Populares em 1993,
no qual será criada a Central.

- Politicamente, como se definem
esses movimentos?
José Albino - Eles são basicamente
pluripartidários. Há militantes de vários
partidos, como PH, PT, PMDB, PCdoB,
PC, entre outros. Essa participação variada
tem propiciadq um debate considerado
muito rico por todos nós. São diferentes
visões polÍticas se expressando em diver-
sos movimentos, com a garantir de parti-
cipação democrática para todos.

- Não. há o risco dessa central se
confundir com as já existentes no mo-
vimento sindical?
José Albino - Absolutamente. Pode-
mos dizer que eles podem ser complemen-
tares, como em épocas de campaúas

salariais, por exemplo.'Nada impede que,
em vez de os sindicatos e as centrais sin-
dicais reivindicarem apenas salários, lutem
também por questões como saúde, trans-
porte, moradia. E a riqueza de movimen-
tos que existirão no interior dessa central
impedirá que isso aconteÇa. Ali estarão
representados também o movimento de
mulheres, pelos direitos humanos, dos me-
ninos e meninas de rua, associa§ões de mo-
radores, de luta pela terra e moradia. São
diversos segmentos da . sociedade civil
atuando em todos esses movimentos, com
mais de. cinco mil militantes em todas as
regiões do país. Com isso, podemos reu-
nir desde a dona-de-casa, os meninos e
meninas de rua, o movimento negro e até
os aposentados. Essa riqueza foi funda-
mental em diversos momentos importan-
tes para a vida política do país, como na
luta pelas Diretas Já, na Constituinte de
88, e em muitos outros. Quer dizer, a de-
mocracia brasileira também deve bastante
ao movimento popular.

- No curto prazo, quais são as ati-
vidades programadas pela Pró-Central
dos Movimentos Populares?
José Albino - Vamos rcalaar a 2?
Jornada pela Terra Campo-Cidade, em ju-
lho deste n1e. !, [{ rrma disposição de par-
ticipar muito grande de movimentos que
não têm em seus programas a luta pela
terra, Ínas acreditam ser esta uma das gran-
des o,:estões a serem resolvidas no Brasil
aualhrente. Essajornada pedirá terra para
morar e teÍÍa para plantar. Esses são dois
grandes problemas do país. Hoje em São
Elernardo, por exemplo, está havendo ocu-
pação de áreas de mananciais porque as
terras aqui, em sua-maioria, são de em-
presas privadas. E não há mais espaço pú-
blico disponÍvel. Essa é uma questão
polêmica que envolve o movimento popu-
Iar. De uú lado. há a necessidade de se
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preservar o patrimônio que é a água po-
tável dos mananciais. Por outro, o pro-
blema social dos sem-teto precisa ser
resolvido.

lIá alguma proposta por parÉe da
Pró-Central para essa questão?
José Albino - Na 21 Plenária do mo-
vimento tiramos dois grandes eixos de luta.
O primeiro deles é a Reforma Urbana, en-
tendida não só como uma questão de mo-
radia, mas de toda a infra-estrutura
necessária às pessoas, como transporte,
educação, creches, saúde, etc. E o segundo
foi o da Cidadania. Isso porque o que está
na Constiição cúntrasta com a realidade
existente no paÍs. O número de crianças
e adolescentes assassinados nos Brasil dia-
riamente é enornte. Em 91, somente no
primeiro semestre, forarn assassinados 500
meninos e meninas de rua. E temos hoje
urna estimativa de cerca de 25 milhões de
mulheres em idade fértil esterelizadas no
Brasil, conforme dados do próprio Minis-
tério da Saúde. Por outro lado, a recessão
e o desemprego, assim como o reajuste
dos vencimentos de aposentados e pensio-
nistas também são questões urgente's a exi-
gir o resgate da cidadania para milhões
de brasileiros. São tarefas que aguardam
um movimento popular forte e organizado
em uma central nacional. Esta é a nossa
luta.

TESTANDO O TRABALHO
A) A organização de uma Central de

Movimentos Populares é uma tarefa difí-
cil. Como você, ou nosso grupo pode con-
tribuir nessa questão?

B) Como você, ou nosso grupo, acha
que pode ser orgúizada uma Central de
Movimentos Populares? Quais os proble-
mas, quais as prioridades, quais os instru-
mentos necessários para viabilizar essa
Central?
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MEDIDA DO CARTÃO _ L4 X 20 CM
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Companheiro (a)

Você vê ao lado uma amostra de um cartão que

fj-zerros para promover uma Campanha de auto-sustenta
ção oa Pastoral Operária Nacional.

Este cartão é em guatro cores, papel bom

mais ou menos o dobro do tamanho desta amostra.
Serve muito bem para ser utilizado como cartao

de Boas festas de final de ano, e outros fi-ns: ani
versãrio, mensagem, etc.

Real-izar uma Campanha financeira não é fáci1.
Você sabe porque. No entanto, achamos que este passo
por menor que seja, é multo importante.

Se você quizer ad.quirir algum ou alguns exem

plares deste cartão, veja aquj- as condições:

. o preço dele ê ae cR$ 5.000,00 ( cinco mi1 cruzei
ros )

. As despesas com correio á de cR$1.500,00 até 10ex.

. O cartão será enviado mediante o recebi-mento do

pagamento, que pode ser em cheque nominal ao SECRETA

RITTDO NAC. PAST. OPERÃRIA, ou em val-e Postal- para a

agêncJ-a 25001 Duque de Caxias - RJ.

. Os pedidos deverão ser feitos ao :

SECRETARIADO NAC. PASTORAL OPtrRÃRIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY 1861 /OB
25020-000 - Duque de Caxias- RJ

e,
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EDITORIAL
SEMANA Dos Povos tNDícrNAS 1ss7

13 a 19 de abril

"Povos indígenas: resistência ao neoliberalismo"

Formas de dominação:

A situação dos povos
indígenas têm se agravado e muito,
nestes últimos anos. Da mesma
f orma que outros setores da
população, os indígenas estão
ameaçados e são vítimas dos baixos
níveis de vida, de pobreza extrema, de
doenças, da altos índices de
analfabetismo, desnutrição e al-
coolismo, de deslocamentos
compulsivos, de atos de violência.

O processo de globalização da
economia, baseado na liberdade de
exploração, não está preocupada e não
dá espaços para as pessoas, apenas
para o mercado.

Desta forma os povos
indígenas estão excluídos deste
processo e na visão do governo só
atrapalham o desenvolvimento. É
por isso que os povos indígenas vem
enfrentando mais uma onda de
agressões as suas formas tradi-
cionais de organização sócio-
cultural e de produção, a sua
integridade f ísica e étnica, ao
usufruto exclusivo de suas terras e
recursos naturais, ao seu direito à
autonomia.

Resistência dos Povos
lndígenas

Os povos indígenas,

de sua própria terra, foram a luta,
mobilizaram-se para denunciar e
pressionar o governo, amadure-ceram
na capacidade de negociação, de
articulação entre si e com outros
setores da sociedade, obtendo
grandes conquistas.

Apesar das adversidades, que
condenam à
marginalização e
ameaÇam de
extermínio aos
povos indígenas,
estes continuam
resistindo, de
formas dif e-
rentes, através
da multiplicação
de suas organi-
zações, da luta
pelo reconhe-
cimento e res-
peito a seus
direitos, tanto em
nível nacional
quanto inter-
nacional.

Embora
estejam situados
entre os mais
empobrecidos e
excluídos, os
povos indígenas
têm se conveftido
em um dos
principais oposi-
toresaoprocesso
de homogenei-
zacãarnrrnrlial an

uma identidade específica e diferenciada,
e deÍender a base material espiritual da
sua continuidade étnica e cultural: a
terra e o território, entre outros direitos.

ClMl - Conselho lndigenista
Missionário
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EDITORIAL
SEMANA DOS POVOS INDIGENAS 1997

13 a 19 de abril

"Povos indígenas: resistência ao neoliberalismo"

Formas de dominação:

A situação dos povos
indígenas têm se agravado e muito,
nestes últimos anos. Da mesma
f orma que outros setores da
população, os indígenas estão
ameaçados e são vítimas dos baixos
níveis de vida, de pobrezaextrema, de
doenças, da altos índices de
analÍabetismo, desnutrição e al-
coolismo, de deslocamentos
compulsivos, de atos de violência.

O processo de globalização da
economia, baseado na liberdade de
exploração, não está preocupada e não
dá espaços para as pessoas, apenas
para o mercado.

Desta forma os povos
indígenas estão excluídos deste
processo e na visão do governo só
atrapalham o desenvolvimento. É
por isso que os povos indígenas vem
enfrentando mais uma onda de
agressões as suas formas tradi-
cionais de organização sócio-
cultural e de produção, a sua
integridade f ísica e étnica, ao
usufruto exclusivo de suas terras e
recursos naturais, ao seu direito à
autonomia.

Resistência dos Povos
lndígenas

Os povos ind ígenas,
aterrorizados com essas ameaças de
serem subjugados e espoliados dentro

de sua própria terra, Íoram a luta,
mobilizaram-se para denunciar e
pressionar o governo, amadure-ceram
na capacidade de negociação, de
articulação entre si e com outros
setores da sociedade, obtendo
grandes conquistas.

Apesar das adversidades, que
condenam à
marginalização e
ameaçam de
extermínio aos
povos indígenas,
estes continuam
resistindo, de
formas dif e-
rentes, através
da multiplicação
de suas organi-
zações, da luta
pelo reconhe-
cimento e res-
peito a seus
direitos, tanto em
nível nacional
quanto inter-
nacional.

Embora
estejam situados
entre os mais
empobrecidos e
excluídos, os
povos indígenas
têm se convertido
em um dos
principais oposi-
toresaoprocesso
de homogenei-
zação mundial, ao
lutar pelo direito a

uma identidade especíÍica e diferenciada,
e defendera basematerial espiritual da
sua continuidade étnica e cultural: a
terra e o território, entre outros direitos.

ClMl - Conselho lndigenista
Missionário
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"Quanto a mim, eu confio
no teu amor"(Sl 13,6)

Queridas amigas (os):

Sem a minha experiência como
liberada nacional da Pastoral
Operária, eu não poderia escrever o
que escrevo agora. Após 03 (três) anos
ligados diretamente em âmbito
nacional, gostaria de contar da riqueza,
problemas e desafios de tal período
vivenciado intensamente.

A PO em todo seu processo
de transição está ao lado de diversas
entidades, pastorais e organismos, na
busca de caminhos novos. Caminhar
juntos Íortalece a solidariedade,
expressa amor e companheirismo,
afinal, como diz o refrão "e impossível
ser feliz sozinho".

O mundo está se trans-
formando. Mudam-se os tempos, as
vontades e o ser. Para mim, ser
Pastoral Operária mudou "meLt céu
e meu chão"a partirde 1 986, ano em
que assumi tendo um en-volvimento
direto nas lutas sindicais (construção
de oposições, panfletagem, porta de
fábrica, congressos, eleições sindicais,
construção da CUT) e movimentos
sociais (Constituinte, Diretas já, Lula-
lá...) Tudo mudou. Conheci novas
pessoas, novo jeito de ser lgreja, senti
o Nordeste o Brasilcom as diÍerentes
culturas, mitos, crenças e Íestas.

Estar liberada nacionalda PO
contribuiu eÍetivamente para o que sou
hoje, o que penso e sinto. Os erros e
acertos contribuem para uma maior
Ílexibilidade e compreensão das
relações humanas, sociais, etc.
Conversar, dançar e reÍletircom o povo
de "bah chê"; "ô meu"', "uai", "ó xente"...
enriquece e dá alegria no ritmo
"tarefeiro" do cotidiano. De Íato, todo
este mosaico de culturas muito ensina
daVlDA!

Continuo firme na luta e mais
que nunca, comprometidacom a busca
e libertação dos pequenos. Apesar das
diÍiculdades, tenho Fé no que virá,
principalmente oorque estou na escola

e Íaz crer-ser! Também mostra a dureza
do dia-a-dia, o medo do desconhecido,
a busca e o desafio da descoberta do
"outro".

EnÍim, todos buscamos viver
com simplicidade e alegria. Permaneço
em SP e estamos aí pra o que der e
vier, porque "Amar e mudar as coisas
me interessam mais".

Um beijo e muito Aché!

TELMA BESSA

Varginha, Og I 04 197

Estimados lrmãos em Cristo
Ressuscitado:

Em primeiro lugar
desejamos saúde e coragem para
podermos continuar a nossa luta.
Queremos acusar o recebimento do
subsidio e dos cartazes que vocês
nos enviaram e pelos quais
queremos agradecer muito e dizer-
lhes que para nós Íoi uma grande
alegria vocês lembrarem de nós
aqui no sulde Minas.

Queremos dizer-lhes que
depois da última campanha eleitoral,
com alguns de nossos companheiros
envolvidos nos trabalhos dos
mesmos, a PO de Varginha deu uma
desarticulação e só agora que
comeÇamos a nos reunir novamente.

Queremos comunicar que
temos um de nossos irmãos do
grupo de base PO que é de São
Mateus (SP) Juliano M. Paiva, ele
está conosco a uns 5 anos já, e tem
nos passado muita experiência boa.

Queremos comunicar que
vamos distribuir os cartazes para as
04 paróquias, sindicatos de tra-
balhadores e para o Partido dos
Trabalhadores. Os cartazes che-
garam em uma boa hora, pois
estamos preparando a 7a Romaria
dos Trabalhadores da Diocese, que
será no dia 04 I 051 97 , com inicio
as 8:00 hs. saindo as caminhadas
das paróquias rumo ao VTC
(Varginha Tênis Clube) onde será a
celebração, e se vocês pudessem
nnc rlar a hanra da nnmnaroràr r\Àrl

Boletim Nacional da Pastoral Operária

Esta Romaria é promovida a 7 anos
pelas CEB's com participação da PO
e outros.
Vamos Íicando por aqui.

Obrigado!

Fausto Bello

Atenção companheiros e
companheiras!

Na sede da PO Nacional
temos várias publicações que podem
ser úteis nos seus grupos:

PREÇOS PROMOCTONAIS:
(incluindo as despesas de envio)

-"SANTO DIAS DA SILVA"
Guilherme Salgado Rocha. (R$ 1,50)

-"A PO NO BRASIL CONTEMPO-
RÂNEO" Vários autores. (R$ 1,50)

-"A HISTORIA DO POVO DE
DEUS"
Vol. 2e3 ACO E PO. (R$8,00)
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"Quanto a mim, eu confio
no teu amor"(Sl 13,6)

Queridas amigas (os):

Sem a minha experiência como
liberada nacional da Pastoral
Operária, eu não poderia escrever o
que escrevo agora. Após 03 (três) anos
ligados diretamente em âmbito
nacional, gostaria de contar da riqueza,
problemas e desaÍios de tal período
vivenciado intensamente.

A PO em todo seu processo
de transição está ao lado de diversas
entidades, pastorais e organismos, na
busca de caminhos novos. Caminhar
juntos fortalece a solidariedade,
expressa amor e companheirismo,
afinal, como diz o refráo "e impossível
ser feliz sozinho".

O mundo está se trans-
formando. Mudam-se os tempos, as
vontades e o ser. Para mim, ser
Pastoral Operária mudou "meu céu
e meu chão"a partir de 1986, ano em
que assumi tendo um en-volvimento
direto nas lutas sindicais (construção
de oposições, panfle-tagem, porta de
Íábrica, congressos, eleições sindicais,
construção da CUT) e movimentos
sociais (Constituinte, Diretas já, Lula-
lá...) Tudo mudou. Conheci novas
pessoas, novo jeito de ser lgreja, senti
o Nordeste o Brasilcom as diÍerentes
culturas, mitos, crenças e festas.

Estar liberada nacionalda PO
contribuiu efetivamente para o que sou
hoje, o que penso e sinto. Os erros e
acertos contribuem para uma maior
flexibilidade e compreensão das
relaçóes humanas, sociais, etc.
Conversar, dançar e reÍletircom o povo
de "bah chê"; "ô meu"', "uai", "ó xente"...
enriquece e dá alegria no ritmo
"tareÍeiro" do cotidiano. De fato, todo
este mosaico de culturas muito ensina
daVIDA!

Continuo Íirme na luta e mais
que nunca, comprometidacom a busca
e libertação dos pequenos. Apesar das
dificuldades, tenho Fé no que virá,
principalmente porque estou na escola
chamada VIDA. que muito ensina,
liberta, expande, alarga os sentimentos

e faz crer-ser! TamhÉm mostra a dureza
do dia-a-dia, o medo do desconhecido,
a busca e o desaÍio da descoberta do
"outro".

Enfim, todos buscamos viver
com simplicidade e alegria. Permaneço
em SP e estamos aí pra o que der e
vier, porque "Amar e mudar as coisas
me interessam mais".

Um beijo e muito Aché!

Varginha, Og I 04 197

Estimados lrmãos em Cristo
Ressuscitado:

Em primeiro lugar
desejamos saúde e coragem para
podermos continuar a nossa luta.
Queremos acusar o recebimento do
subsidio e dos cartazes que vocês
nos enviaram e pelos quais
queremos agradecer muito e dizer-
lhes que para nós foi uma grande
alegria vocês lembrarem de nós
aqui no sulde Minas.

Queremos dizer-lhes que
depois da última campanha eleitoral,
com alguns de nossos companheiros
envolvidos nos trabalhos dos
mesmos, a PO de Varginha deu uma
desarticulação e só agora que
começamos a nos reunir novamente.

Queremos comunicar que
temos um de nossos irmãos do
grupo de base PO que é de São
Mateus (SP) Juliano M. Paiva, ele
está conosco a uns 5 anos já, e tem
nos passado muita experiência boa.

Queremos comunicar que
vamos distribuir os cartazes para as
04 paróquias, sindicatos de tra-
balhadores e para o Partido dos
Trabalhadores. Os cartazes che-
garam em uma boa hora, pois
estamos preparando a 7a Romaria
dos Trabalhadores da Diocese, que
será no dia 04 105197 , com inicio
as 8:00 hs. saindo as caminhadas
das paróquias rumo ao VTC
(Varginha Tênis Clube) onde será a
celebração, e se vocês pudessem
nos dar a honra de comparecer para
tal celebração, seria um grande
ptazer.

e ouros.
Vamos Íicando por aqui.

Obrigado!

Fausto Bello

Atenção companheiros e
companheiras!

Na sede da PO Nacional
temos várias publicações que podem
ser úteis nos seus grupos:

PREÇOS PROMOCIONAIS:
(incluindo as despesas de envio)

-,'SANTO DIAS DA SILVA"
Guilherme Salgado Rocha. (R$ 1,50)

-"A PO NO BRASIL CONTEMPO-
RÂNEO" Vários autores. (R$ 1,50)

-"A HISTORIA DO POVO DE
DEUS"
Vol. 2e3 ACO E PO. (R$8,00)
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ainda precisam de um debate mais
amplo entre os trabalhadores. Em
janeiro deste ano, Íez um ano que a
Volks e o Sindicato do ABC
Íecharam um acordo batizado pelo
nome de'bancos de horas". Foi um
acordo que causo muita polêmica
entre os trabalhadores e muito
debate entre os dirigentes sindicais.
De imediato, os trabalhadores
perderam as horas-extras (que
giravam em torno de 90 horas
mensais. Por outro lado, não houve
demissões no período e a empresa
voltou a empregar. A Ford, por sua
vez, resolveu encampar o acordo.
Seus trabalhado-res passaram a tra-
balhar 38 horas semanais sem

redução salarial.
Por outro lado, os
9.600 trabalhado-
res estão devendo
em torno de 90
horas de trabalho
cada um à
empresa.

TEIMOSIA E

FIDELIDADE

Mesmo
diante de dificul-
dades e aflições, a
classe trabalhado-
ra e o movimento
sindical mais orga-
nizado realizam
intervenções que
são vitais para
manter a classe na
ordem do dia. Os
trabalhadores no

trabalho e economia inÍormais,
porém, sobrevivem à custa de muita
teimosia. No Evangelho de João,
Jesus está sempre instigado a
realizarsinais e prodígios. Ele reage,
dizendo que se "não virdes sinais e
prodígios, não crereis" (4,48). Neste
tempo pascal é Íundamental
perceber onde "prodígios" estão em
marcha. Nossa Íé pascal não é
verdadeira se não enxergamos por
onde está passando a vitalidade do
Ressuscitado. E é preciso perceber
isso entre os nossos.

''ATOS PRODIGIOSOS ENTRE NÓS : A ITIANEIRA DE

O ano de 1.996 foi um ano
tenso. Na política, as eleições
municipais. Na economia, a política
de'Vai-não-vai" durante o 1q semestre
inibiu o crescimento do PlB, além de
crônico problema do desemprego.
Mesmo assim, o governo apregoava
aos quatro ventos que os mais pobres
tinham Írango em suas mesas. lsto
porque o imposto inflacionário não
existe mais. De todos os impostos,
este era o pior. Enquanto a
"modernização" avança em todos os
segmentos da vida econômica, a velha
arte de "se virar" vai sendo a arma do
"povão". Até quando, ninguém sabe.
A classe trabalhadora também está "se
virando".

A CLASSE
THABATJüIPHA
RESISTENTE E

COMBATIVA

Prensada
pelo desemprego e
salário curto, a
classe trabalhado-
ra Íoi à luta, uma
das coisas que ela
melhor sabe Íazer.
Em 1.996 foram
1.258 greves,2O2
a mais sobre o
ano anterior.
Foram dois
milhões,
quinhentos e
quarenta
trabalhadores
que "meteram a
mão na massa" para sobreviver e
lutar por direitos assegurados. A
mais longa das greves Íoi a dos
médicos do setor público do Espirito
Santo:de setembro de 95 a março de
96. A maior parte das greves foi por
empresa. Mas também houve greves
por categorias proÍissionais. Elas
chegaram a 312 do total. Este dado é
importante.

No ano passado, houve um
repique de greves

Todos sabemos das
diÍiculdades de categorias
profissionais se organizarem,
principalmente quando sua base
territorial é extensa. Às vezes, o seu
imnaetn náo á nereohido nala

DIZER FAZE,NDO''
eram para receber salários, 13e e
benefícios atrasados; 28o/o por
reajustes salariais; 18"/" pela
participação em lucros e resultados; e
11§% pela redução da jornada de
trabalho. O movimento sindical está
acostumado a chamar as greves por
salários de "defensivas". Aquelas que
são motivadas pela redução de jornada,
por exemplo, são consideradas
"ofensivas" porque apontam na direção
de um sindicato combativo, de novas
conquistas trabalhistas. As oÍensivas
somaram 145 paralisações. lsto é
muito significativo se se levar em conta
que a classe trabalhadora e o
movimento sindical se encontram
acuados devido aÍatores vários. Lutar

por redução de jornada de trabalho
significa também não Íazer horas-
extras, proposta que nenhum dirigente
sindical se presta a defender em porta
de fábrica ou outro local de trabalho.
Entre consciência de classe e
problemas de bolso, não fica difícil
saber para onde vaia preÍerência. Em
épocas de vacas magras não há como
escapar da premente necessidade de
manter-se empregado e garantir algum
salário. Por isso, o aumento de 19%
no número de greves em 1.996 aponta
para uma classe trabalhadora
resistente e combativa. Greves por
categoria ou pela redução da jornada
de trabalho, implica em visão maior das
questões que afetam a mobilização e
organização de classe.

Miguel Pipolo



O ano de 1.996 Íoi um ano
tenso. Na política, as eleições
municipais. Na economia, a política
de'Vai-náo-vai" durante o 1a semestre
inibiu o crescimento do PlB, além de
crônico problema do desemPrego.
Mesmo assim, o governo apregoava
aos quatro ventos que os mais pobres
tinham frango em suas mesas. lsto
porque o imposto inflacionário não
existe mais. De todos os imPostos,
este era o pior. Enquanto a
"modernização" avança em todos os
segmentos da vida econômica, a velha
arte de "se virar" vai sendo a arma do
"povão". Até quando, ninguém sabe.
A classe trabalhadora também está "se

virando".

ACLASSE
TRABATJ{AEORA
RESISTENTE E

COMBATIVA

Prensada
pelo desemprego e
salário curto, a
classe trabalhado-
ra foi à luta, uma
das coisas que ela
melhor sabe Íazer.
Em 1.996 foram
1.258 greves,202
a mais sobre o
ano anterior.
Foram dois
milhões,
quinhentos e
quarenta
trabalhadores
que "meteram a
mão na massa" para sobreviver e

lutar por direitos assegurados. A

mais longa das greves foi a dos
médicos do setor público do Espirito
Santo: de setembro de 95 a março de
96. A maior parte das greves Íoi Por
empresa. Mas também houve greves
por categorias proÍissionais. Elas
chegaram a 312 do total. Este dado é

importante.

No ano passado, houve um
repique de greves

Todos sabemos das
diÍiculdades de categorias
proÍissionais se organizarem,
principalmente quando sua base
territorial é extensa. As vezes, o seu

impacto não é percebido Pela
população e opinião pÚblica.

Das 1.258 greves. 42o/odelas

eram para receber salários, 13q e
benefícios atrasados; 28"/" Por
reajustes salariais; 18% Pela
participação em lucros e resultados; e
11,5% pela redução da jornada de

trabalho. O movimento sindical está
acostumado a chamar as greves Por
salários de "deÍensivas". Aquelas que

são motivadas pela redução de jornada,

por exemplo, são consideradas
"ofensivas" porque apontam na direção

de um sindicato combativo, de novas
conquistas trabalhistas. As oÍensivas
somaram 145 Paralisações. lsto é

muito significativo se se levar em conta
que a classe trabalhadora e o

movimento sindical se encontram
acuados devido a fatores vários. Lutar

por redução de iornada de trabalho
signiÍica também náo Íazer horas-
extras, proposta que nenhum dirigente

sindical se presta a deÍender em porta

de Íábrica ou outro local de trabalho.
Entre consciência de classe e

problemas de bolso, não Íica difícil
saber para onde vai a preferência. Em

épocas de vacas magras não há como
escapar da premente necessidade de

manter-se empregado e garantir algum

salário. Por isso, o aumento de 19%

no número de greves em 1.996 aponta
para uma classe trabalhadora
resistente e combativa. Greves por

categoria ou pela redução da jornada

de trabalho, implica em visão maior das

questões que aÍetam a mobilização e

organização de classe.

Em categorias como a dos
metalúrgicos, têm havido acordos que

ainda precisam de um debate mais
amplo entre os trabalhadores. Em
janeiro deste ano, fez um ano que a

Volks e o Sindicato do ABC
fecharam um acordo batizado Pelo
nome de'bancos de horas". Foi um

acordo que causo muita Polêmica
entre os trabalhadores e muito
debate entre os dirigentes sindicais.

De imediato, os trabalhadores
perderam as horas-extras (que
giravam em torno de 90 horas
mensais. Por outro lado, não houve
demissões no período e a empresa
voltou a empregar. A Ford, Por sua
vez, resolveu encampar o acordo.
Seus trabalhado-res passaram a tfa-

balhar 38 horas semanais sem
redução salarial.
Por outro lado, os

9.600 trabalhado-
res estão devendo
em torno de 90
horas de trabalho
cada um à
empresa.

TEIMOSIA E

F!DELIDADE

Mesmo
diante de diÍicul-
dades e aÍlições, a
classe trabalhado-
ra e o movimento
sindical mais orga-
nizado realizam
intervenções que
são vitais Para
manter a classe na
ordem do dia. Os
trabalhadores no

trabalho e economia inÍormais,
porém, sobrevivem à custa de muita

teimosia. No Evangelho de João'
Jesus está semPre instigado a

realizarsinais e prodígios. Ele reage,

dizendo que se "não virdes sinais e
prodígios, não crereis" (4,48). Neste

tempo pascal é Íundamental
perceber onde "prodígios" estão em

marcha. Nossa fé Pascal não é
verdadeira se não enxergamos Por
onde está passando a vitalidade do

Ressuscitado. E é preciso perceber

isso entre os nossos.

Miguel Pipolo
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alternativas amenizadoras que contribuam a curtíssimo
prazo pa(a saírmos da situação de penúria a que o povo
brasileiro está submetido.

É fundamental assegurar, com profunda
convicção, que nenhuma força hegemônica é
irreversível na história. Por assim pensar, torna-se
imperioso persistir na construção de um projeto
alternativo da realidade atual, especialmente nas
cidades, a partir da ótica da solidariedade, da teimosia
que surge e ressurge, que floresce em Íavor da vida,
buscando soluções.

É necessário contribuir para a existência de um
amplo movimento dos trabalhadores, em parceria com
a sociedade, Írente às mudanças no mundo do trabalho,
conlra o desemprego e pelo emprego, por poiíticas
sociais que resgatem a dignidade humana.

A solidariedade se apresenta de maneira Íorte,
fazendo surgir gestos criativos e concretos Írente ao
desemprego. Várias são as práticas de sobrevivência
e de resistência desenvolvidas, na velha arte "de se
virar".

E preciso que se busque a melhoria da qualidade
de vida, democratizando a propriedade dos meios de
produção, fazendo a Reforma Agrária, que geraria
imediatamente milhares de empregos; o Íim das horas
extras, redução da jornada de trabalho, fim do trabalho
inÍantil, demarcação das terras indígenas, etc. Enfim,
humanizando-se o proEresso técnico e realizando a
justiça social.

POR REFORMA AGRARIA, EMPREGO É IUSTIçAI
"Meu Pai trabalha e eu também trabalho" ( Jo 5, l7)

Nosso Deus é apresentado como trabalhador que
cria, que constrói, que Íaz história, que se alegra e se
admira da criação de seu trabalho. O trabalho na visão
do Criador é Íonte de vida, de transformação. O trabalho
é pão, casa, terra, saúde, educação, vida... privar o
homem e a mulher do seu trabalho é despojá-los de sua
dignidade, deixá-los de mãos vazias, é tirar-lhes a vida.
O Nosso Deus é o Deus da Vida!

A realidade dos trabalhadores e trabalhadoras do
Brasildenuncia o agravamento da exploração e a violência
da degradação humana a que estão submetidos, sem Íalar
da exploração de mão de obra inÍantil.

A passos largos os altos índices de desemprego
já registrados, sentidos e vividos avançam rumo a um
quadro sombrio. Acompanhado de constante
precariedade de novas Íormas de ocupação, flexibiliza-
ção das relações de trabalho, elevação da jornada , entre
outras situações. Estes são apenas alguns aspectos
do panorama dramático do mundo do trabalho.

Para a mulher trabalhadora a situação é ainda
pior: salários mais baixos que os pagos aos homens,
dupla jornada de trabalho, discriminação e assédio
sexual.

Não dá para aceitar pacificamente os limites
impostos pelo mercado, o descompromisso do governo
com as camadas sociais mais atingidas. É inconcebível
que o Estado continue com a inexistência de polítigas

Neste 1q de Maio, maisluma vez temos muito que gritar, reclamar, exigir:

QUEREMOS REFORMA AGRÁRIA, EMPREGO E JUSTIçA.

A Esperança não engana. O nosso compromisso com a solidariedade é cada vez mais necessário, pois ser
solidário é lutar junto para que a justiça se Íaça e se cumpra. Somente assim honraremos os que tombaram em 1e de
maio, lutando para que houvesse justiça e solidariedade no mundo.

Rua Capitão chaves, 60
Nova lguaçu RJ
26221-010

IMPRESSO
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tIçA!
"Meu Pai trabalha e eu também trabalho" ( Jo S, 17)

Nosso Deus é apresentado como trabalhador que
cria, que constrói, que faz história, que se alegra e se
admira da criação de seu trabalho. O trabalho na visão
do Criador é fonte de vida, de transformação. O trabalho
é pão, casa, terra, saúde, educação, vida... privar o
homem e a mulher do seu trabalho é despojá-los de sua
dignidade, deixá-los de mãos vazias, é tirar-lhes a vida.
O Nosso Deus é o Deus da Vida!

A realidade dos trabalhadores e trabalhadoras do
Brasil denuncia o agravamento da exploração e a violência
da degradação humana a que estão submetidos, sem falar
da exploração de mão de obra infantil.

A passos largos os altos índices de desemprego
já registrados, sentidos e vividos avançam rumo a um
quadro sombrio. Acompanhado de constante
precariedade de novas formas de ocupação, Ílexibiliza-
ção das relações de trabalho, elevação da jornada , entre
outras situações. Estes são apenas alguns aspectos
do panorama dramático do mundo do trabalho.

Para a mulher trabalhadora a situação é ainda
pior: salários mais baixos que os pagos aos homens,
dupla jornada de trabalho, discriminação e assédio
sexual.

Não dá para aceitar pacificamente os limites
impostos pelo mercado, o descompromisso do governo
com as camadas sociais mais atingidas. E inconcebível
que o Estado continue com a inexistência de polític-as

Neste 1e de Maio, maisruma vez temos muito que gritar, reclamar, exigir:

QUEREMOS REFORMA AGRÁRIA, EMPREGO E JUSTIÇA.

A Esperança não engana. O nosso compromisso com a solidariedade é cada vez mais necessário, pois ser
solidário é lutar junto para que a justiça se faça e se cumpra. Somente assim honraremos os que tombaram em 1e de
maio, lutando para que houvesse justiça e solidariedade no mundo.

alternativas amenizadoras que contribuam a curtíssimo
prazo para saírmos da situação de penúria a que o povo
brasilei ro está submetido.

É Íundamental assegurar, com prof unda
convicção, que nenhuma Íorça hegemônica é
irreversível na história. Por assim pensar, torna-se
imperioso persistir na construção de um projeto
alternativo da realidade atual, especialmente nas
cidades, a partir da ótica da solidariedade, da teimosia
que surge e ressurge, que Íloresce em favor da vida,
buscando soluções.

É necessário contribuir para a existência de um
amplo movimento dos trabalhadores, em parceria com
a sociedade, Írente às mudanças no mundo do trabalho,
contra o desemprego e pelo emprego, por políticas
sociais que resgatem a dignidade humana.

A solidariedade se apresenta de maneira forte,
Íazendo surgir gestos criativos e concretos Írente ao
desemprego. Várias são as práticas de sobrevivência
e de resistência desenvolvidas, na velha arte "de se
virar".

E preciso que se busque a melhoria da qualidade
de vida, democratizando a propriedade dos meios de
produção, Íazendo a FleÍorma Agrária, que geraria
imediatamente milhares de empregos; o Íim das horas
extras, redução da jornada de trabalho, fim do trabalho
infantil, demarcação das terras indígenas, etc. Enfim,
humanizando-se o proEresso técnico e realizando a
justiça social.
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stamos à beira do ano 2000.Tês-

temunhamos no processo histó-
rico deste seculo XX, aconteci-

rnentos jamais realizados numa veloci-
dade tão grande! Lamentamos as guer-

ras. catásffofes. crises; vivemos incer-

tezas, revoluções, invenções, enfirn, vis-
lumbramos o ser humano conquistando
espaços e construindo a história.

Olhando pra frente, o novo que

se aproxima está cheio do des-

conhecido, de novidades e

mudanças. E um tempo que ,l1ii§
exige uma mudança profun- -'q$i+?

da de atitudes. a busca de i;
'x1l

novos instrumentos para en- .,.rlriii]

frentar os desafios coloca- =§ÉifX

dos. Especialmente a pro- .ffi§
blemática do mundo do tra- ' .rJ

balho que é complexa e am- 'iitl
pla. Trabalhar esta complexi-
dade/amplitude é tarefa árdua

e dificil. É um novo modo de or- '.'i'.lii

ganizar a produção, num novo ci- :

clo do capitalismo que se recicla no

mundo inteiro. Não é novidade que este

sistema gera a exclusão social, o de-

semprego estrutural, criando uma apar-

tação sem precedentes.

A realidade do mundo do trabalho
mudou.Temos plena consciência e so-

bre isto já refletimos muito. É preciso
refletir sobre a ação da PO dentro da

qualidade em sua prática, estando atenta

às transformações que são constantes.

A Pastoral Operária, frente aos desa-

fios sociais, culturais e religiosos, se lan-

ça (em conjunto com outras pastorais e

movimentos) nesta realidade rica e com-

plexa, na busca de renovar sua prática,

descortinar horizontes, fortalecer sua

presença proféticailibertadora/confl itiva
na sociedade.

Realizamos em 1996 um amplo pro-
cesso de avaliação - que continuará em

em seus métodos e expressão, nos ade-

quando ao nosso tempo e aos novos

contextos. O seminário rracional apon-

ta assim, mudanças não irpenas em ati-
tudes exteriores. mas na raíz do sentir.

agir e ser Pastoral Operária.

Estamos não repetindo a história,
mas "sacudindo a poeira" de nossos

tempos, nossas certezas e compreen-

sões, sendo abertos ao futuro, con-

siderando e valorizando a mulher

e o homem em süa integridade
e espiritualidad,:. Ações volta-

das para o crer;cimento inte-
gral da pessot humana, na

tentativa de s,-rperar o fardo

da violência, rla indiferença.

individualismo. competiti-
vidade e mazelas do projeto

neoliberal destacando o de-
i'' semprego, fom€, mlsena.

Queremos afimar de manei-

ra contundente, os valores de uma
L" mística presente onde as pessoas vi-
vem, trabalham, amam, riem e choram:

a solidariedade, partilha, dignidade,
companheirismo, amor, ternura.

Enfim, a construção de um mundo
melhoE uma sociedade j rsta e fraterna

marcada pelo diálogo, pela parceria com

todas as forças vivas que se empenham

a favor dajustiça e fraternidade.

Acreditamos e queremos avançar
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stamos à beira do ano 2000.Tês-

temuúamos no processo histó-
rico deste seculo XX, aconteci-

mentos jamais realizados numa veloci-
dade tão grande! Lamentamos as guer-

ras. catásffo[es. crises; vivemos incer-

tezas, revoluções, invenções, enfim, vis-
lumbramos o ser humano conquistando
espaços e construindo a história.

Olhando pra frente, o novo que

se aproxima está cheio do des-

conhecido, de novidades e 
i

mudanças. E um tempo que .

exige uma mudança profun- 
.Xi$

da de atitudes. a busca de ',i
novos instrurnentos para en-

frentar os desafios coloca- -if,$

blemática do mundo do tra- ,

balho que é complexa e arn-

pla. Trabalhar esta complexi-
dade/amplitude é tarefa árdua

e dificil. É um novo modo de or-
ganízar a produçào. num novo ci-
clo do capitalismo que se recicla no

mundo inteiro. Não é novidade que este

sistema gera a exclusão social, o de-

semprego estrutural, criando uma apar-

tação sem precedentes.

A realidade do mundo do trabalho
mudou.Temos plena consciência e so-

bre isto já refletimos muito" É preciso
refletir sobre a ação da PO dentro da

nova realidade. Um novo jeito de ser e

fazer pastoral, buscando uma maior

qualidade em sua prática, estando atenta

às transformações que são constantes.

A Pastoral Operária, frente aos desa-

fios sociais, culturais e religiosos, se lan-

ça (em conjunto com outras pastorais e

movimentos) nesta realidade rica e com-

plexa, na busca de renovar sua prática,

descortinar horizontes, fortalecer sua

presença proféti callibertadora/confl itiva
na sociedade.

Realizamos em 1996 um amplo pro-
cesso de avaliação - que continuará em

1997 - e queremos construir com todo

ardor missionário uma ação pastoral nova

em seus métodos e expressão, nos ade-

quando ao nosso tempo e aos novos

contextos. O seminário rracionai apon-

ta assirn. mudanças não ;rpenas em ati-
tudes exteriores. mas naratz do sentir.

agir e ser Pastoral Operâria.

Estamos não repetindo a história.
mas "sacudindo a poeira" de nossos

tempos, nossas certezas e compreen-

sões, sendo abertos rro futuro, con-

siderando e valorizando a mulher

e o homem eln süa integridade

e espiritualidad,:. Ações volta-

das para o crer;cimento inte-
gral da pessoa humana, na

tentativa de srrperar o fardo

da violência, rla indiferença.

I individualismo, competiti-

ffil vidade e mazclas do projeto

ffi neoliberal clesracanclo o de-

ffi' semprego. lomt. miseria.
ü$rir

'{/' Queremos afirmar de manei-

i' ra contundente. os valores de uma
' mística presente onde as pessoas vi-
vem, trabalham, amam. riem e choram:

a solidariedade. partilha, digniclade,

companheirismo, amor, ternura.

Enfim, a construção de um mundo

melhor, uma sociedade j rsta e fraterna

marcadapelo diálogo, pela parceria com

todas as forças vivas que se empenham

a favor dajustiça e fraternidade.

Acreditamos e queremos avançar

porque a terra que Deus pÍomeÍe,a ter-

ra do futuro, é boa ! ( Dt. 1,25)
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t As mudanças no mundo atual

' atingem dramaticamente aos

trabalhadores e trabalhadoras,

cadavezmais excluídos e excluídas do

mundo do trabalho e dos bens social-

mente produzidos. As classes dirigen-
tes insistem em atribuir um caráter ine-

vitável às inovações tecnológicas e ao

processo de globalização, que levam a

um fatalismo e determinismo. Esta ati-
tude é incompatível com a capacidade

humana de generosidade e de vonta-
de, que aliadas ao avanço da ciência e

dos conhecimentos já acumulados pela

humanidade neste limiar do terceiro
milênio, podem desenvolver uma tec-

nologia e globalização à serviço da

vida. Mais do que ressaltar o aspecto

dramático das mudanças. o que preci-

sa ser ressaltado e a crueldade em con-

siderar a situação como insolúvel.

, Neste sentido. e preciso reafir-
mar a profunda convicçào de

que nenhuma força hegemônica é

irreversível na história. Por isso torna-

se imperioso persistir na construção de

um projeto alternativo de sociedade
que dê conta da complexidade da rea-

lidade atual, especialmente nas cida-

des. do processo de inculturação e dos

anseios, desejos, perspectivas indivi-
duais e coletivas, a partir da ótica da

solidariedade, em oposição à compe-

tição que só consegue a realização de

poucos indivíduos.

2 Encarando este desafio acredi-
u tamos que cabe ao campo demo-

crático-popular de nossa sociedade as-

sumir a dimensão tanto propositiva
como reivindicativa e formativa no tra-

balho de mobilização e organização

dos setores que possam compor este

s,8ffi,ffi,ff#tffi,,ui #tficüfr,,#t#&, EE, fr,wÁLrfi,ç,*@. 8
A PO Nacional em seus 20 anos de presença profética ao lado dos trabalhadore,

NesÍe momento, pára e repensa sua prática. Faz uma profunda reflexão de sua

Este processo deverá continuar durante 1997, pensando na intervenção, proir

Que o Espírito criador ilumine mais este passo na caminhada rumo à conquis

enfrentam a si mesmoq e neste momento, buscam, com desprendimento e Fé,

Eis as reflexões do seminário nacional, reali2ado em dezembro/96 em São P,

versos sujeitos, historicamente oprimi-
dos em nossa sociedade, entre os quais

destacam-se as mulheres, os negros e os

povos indígenas.

I A Pastoral Onerária DarticiDa e
-r contribui neste campo a partir da

exigência de sua Fé Cristã. E esta Fé que

irá influir na sua forma de abordagem,

na sua postura e na sua metodologia den-

tro do mundo do trabalho, no qual se si-

tua sua identidade e sua mística. Assim,

a PO não é um movimento, não é uma

tendência política, não é uma forma para
!

atrair fieis. E uma pastoral com um olhar

e um agir que contribui para a constru-

ção de um projeto alternativo de socie-

dade, o qual será obra das trabalhadoras

e trabaihadores, onde ela cumpre a mis-

são Evangélica de ser sal e fermento.

E Neste momento. seu comPromis-
J so impõe a necessidade de contri-

buirpara a existência de um amplo movi-
mento dos trabalhadores e trabalhadoras

e do conjunto da sociedade fiente às mu-

danças no mundo do trabalho, contra o

desemprego e pelo emprego como políti-

ca social, chamando à responsabilidade

os setores empresariais e governamentais.

Este é o eixo articulador em tomo do qual

devem girar os programas, projetos e ati-

vidades das equipes e instâncias da PO

em todo o Brasil, delimitando setores es-

pecíficos a serem

trabalhados de

acordo com a re-

gião, a qualifica-

ção dos e das mili-
tantes e os recursos

disponíveis.. 
x"'".l,,',;

eixo é preciso ar-

ticular as ações

concretas, imedia-

çáo, organização e compromisso daque-

les que se envolvem nestas ações. Caso

contrário, corre-se o risco de transformar

a intuição correta de pr,:scupsr-se com

as necessidades básicas das pessoas em

uma nova forma de assislencialismo, que

desresponsab rliza o Esta do e culpabiliza

os pobres por eventuais fracassos"

rJ Os grupos da PO nào podem ser
, fim em si mesmr,s. ou seja. nào

existem, apenas para aglutinar trabalha-

dores e trabalhadoras. Eles são espaços

de avaliação, revisão da prática e refle-

xão crítica do trabalho que realizam en-

quanto um grupo que ;stá intervindo
numa situação. São, airLda, espaços de

partilha das experiências que as pesso-

as do grupo reaTizam irdividualmente.
quer no local de trabalho como em ou-

tros espaços de sua vidit, além da inte-
gração e lazer. São campos de

interrelação que podem contribuir para

a superação da fragmentação e

atomização das ativida,les, bem como

reforço e motivação das pessoas"

C A PO quer conttibuir de f,orma
c ele'va para a construÇao oe uma

sociedade justa. democrática, ética e plu-

ral, onde homens e multeres sejam pro-

tagonistas. Isso implica em considerar

todas as dimensões da vida humana, e

os sujeitos como portadores de interes-



A PO Nacional em seus 20 anos de presença profética ao lado dos trabalhadore
NesÍe momento, pára e repensa sua prática. Faz uma profunda reflexão de sua
Este processo deverá continuar durante 1997, pensando na intervenção, projt

Que o Espírito criador ilumine mais este passo na caminhada rumo à conquis
enfrentam a si mesmos, e neste momento, buscam, com desprendimento e Fé,
Eis as reflexões do seminário nacional, reali2ado em dezembro/96 em São Pi

I As mudanças no mundo atual
I atingem dramaticamente aos

trabalhadores e trabalhadoras,

cadavezmais excluídos e excluídas do

mundo do trabalho e dos bens social-
nlente produzidos. As classes dirigen-
tes insistem em atribuir um caráter ine-
vitáve1 às inovações tecnológicas e ao

processo de globalização, que levam a
um fatalismo e determinismo. E,sta ati-
tude é incompatível com a capacidade

humana de generosidade e de vonta-
de, que aliadas ao avanço da ciência e

dos conhecimentos já acumulados pela

humanidade neste limiar do terceiro
milênio, podem desenvolver uma tec-
noiogia e globalização à serviço da

vida. Mais do que ressaltar o aspecto

dramático das mudanças. o que preci-
sa ser ressaltado é a crueldade em con-
siderar a situação como insolúvel.

2 Neste sentido. e preciso reafir-
mar a profunda convicção de

que nenhuma força hegemônica é

irreversível na história. Por isso torna-
se imperioso persistir na construção de

um projeto alternativo de sociedade
que dê conta da complexidade da rea-

lidade atual, especialmente nas cida-
des. do processo de inculturação e dos

anseios, desejos, perspectivas indivi-
duais e coletivas, a partir da ótica da

solidariedade, em oposição à compe-
tição que só consegue arealização de

poucos indivíduos.

e Encarando este desafio acredi-
u ta*os que cabe ao campo demo-

crático-popular de nossa sociedade as-

sumir a dimensão tanto propositiva
como reivindicativa e formativa no tra-

balho de mobilização e organização

dos setores que possam compor este

campo. Neste processo é preciso assu-

mir o compromisso de afirmar os di-

versos sujeitos, historicamente oprimi-
dos em nossa sociedade, entre os quais

destacam-se as mulheres, os negros e os

povos indígenas.

I A Pastoral Operária oarticipa e
T contribui neste campo a partir da

exigência de sua Fé Cristã. É esta Fé que

irá influir na sua fotma de abordagem,

na sua postura e na sua metodologia den-

tro do mundo do trabalho, no qual se si-

tua sua identidade e sua mística. Assim,

a PO não é um movimento, não é uma

tendência política, não é uma forma para

atrair fiéis. É uma pastoral com um olhar
e um agir que contribui para a constru-

ção de um projeto alternativo de socie-

dade, o qual será obra das trabalhadoras

e trabalhadores, onde ela cumpre a mis-
são Evangélica de ser sal e fermento.

Ê Neste momento, seu compromis-
J so impôe a necessidade de contri-

buirpara a existência de um amplo movi-
mento dos trabalhadores e trabalhadoras

e do conjunto da sociedade frente às mu-

danças no mundo do trabalho, contra o

desemprego e pelo emprego como políti-
ca social, chamando à responsabilidade

os setores empresariais e governamentais.

Este é o eixo articulador em torno do qual

devem girar os programas, projetos e ati-
vidades das equipes e instâncias da PO

em todo o Brasil, delimitando setores es-

pecíficos a serem

trabalhados de

acordo com a re-

gião, a qualifica-

ção dos e das mili-
tantes e os recursos

disponíveis.

É Para reali-
-- zat este

eixo é preciso ar-

ticular as ações

concretas, imedia-
tas, localizadas
com a mobiliza-

ção, organização e compromisso daque-

les que se envolvem nestas ações. Caso

contrário, corre-se o risco de transformar

a intuição correta de pr,:ocupsr-se com

as necessidades básicas das pessoas em

uma nova forma de assislencialismo, que

desresponsablliza o Estado e culpabiliza
os pobres por eventuais fracassos.

.J Os grupos da PO nào podem ser
, fim em si mesmos. ou se.ja. nào

existem, apenas para aglutinar trabalha-

dores e trabalhadoras. Eies são espaços

de avaliação, revisão da prática e refle-
xão crítica do trabalho que realizam en-

quanto um grupo que :stá intervindo
numa situação. São, airrda, espaços de

partilha das experiências que as pesso-

as do grupo realizam irdividualmente.
quer no local de trabalho como em ou-

tros espaços de sua vida, além da ir-rte-

gração e lazer. São campos de

interrelação que podem contribuir para

a superação da fragmentação e

atomização das ativida,les, bem como

reforço e motivação das pessoas.

ô A PO quer contribuir de forma
c ere,va para a construÇao oe uma

sociedade justa, democrática. ética e piu-

ra1, onde homens e multeres sejam pro-

tagonistas. Isso implica em considerar

todas as dimensões da vida humana, e

os sujeitos como portadores de interes-
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ses, desejos e emoções, que estão em per-

manente processo de construção e re-
construção, a partir das condições obje-
tivas socialmente estabelecidas.

e O eixo articulador impõe a neces-r sidade da PO estabelecer alianças

táticas e estratégicas com diferentes for-

ças sociais, sem perder sua própria iden-
tidade e sem deixar de priorizar o traba-
tho direto com a população. Estas alian-

ças têm que ser pautadas em princípios
e responsabilidades bem definidas. Elas

nào se confundem com eventuais con-
vênios que possam ser estabelecidos para

obtenção de recursos financeiros. Da
mesma forma, a relação
com a cooperação interna-
cional implica em assumir

um diálogo com as agên-

cias que formule propostas

claras, objetivas e transpa-

rente. sem subordinaçào ou

utilitarismo, mas em
sintonia com pontos mutu-
amente definidos.

i*iiiii,ffJã.
lica. Mantém seu vínculo
de comunhào e sua justa

autonomia frente às demais pastorais e

frente a hierarquia. Assume a missão de

levar para dentro da Igreja a preocupa-

çào e o compromisso com o mundo do

trabalho. Portanto, sua atuação no inte-

rio-? da Igreja tem que caracterizar-se pela

disputa de espaços a partir de processos

dinâmicos e não simplesmente pela jus-
teza de sua proposta. Por outro lado, a

PO deseja atuar com outras Igrejas cris-
tãs prionzando o "ecumenismo de base".

Procura mesmo colocar-se em diálogo
com outras religiões e culturas em defe-

sa da vida e da dignidade do trabalho.

Finalmente a PO se esforçará para pro-
mover o intercâmbio com as pastorais

Com a mesma metodologia - de cons-

trução coletiva - foi desenvolvida a dis-
cussão sobre a estratégia da PO. Assim,
após as reflexões conjuntas, debates e

questionamentos decidiu-se :

t Campanha de sensibilização. jun-
r to aos setores populares. sobre a

questão do desemprego, conhecendo as

diferentes propostas que existem sobre

esta problemática. Promover fóruns de

debates, levantamento sobre as catego-

rias mais atingidas pelo desemprego, ins-

tituições que financiam iniciativas de ge-

ração de emprego. Articular este traba-

lho com o processo da 3u Semana Social

Brasileira, inserindo-se na realização do

Projeto Rumo ao Terceiro Milênio.

,D Agrupar as experiências "inova-
t doras" da Pastoral Operária nos

estados. Discutir e aprofundar estas ex-

periências de atividades de massa, como

Romarias, Grito dos Excluídos ...

? A discussào do desemprego. bem
l' como outras temáticas, deve acon-

tecer primeiro no plano diocesano, em

do planejamento nacion;rl para o pla-
nejamento estadual e diocesano.

i Debate sobre o nome PASTO-

' RAL OPERARIA. levando em

consideração a sua metrrória histórica
e a nova realidade onrle a PO está

inserida;

E Buscar novas flornras de susten-
J taçâo a partir das coordenaçoes

estadual e nacional, procurando con-

seguir uma destinação Íinanceira nos

orÇamentos diocesanos. regionais e

CNBB. ao mesmo temFo, a PO deve

iniciar um processo d; correspon-

t Rencvar a metodo-ilv logia da lbrmaçào.

com preocupaçào especi-

al com aqur:les que estão

iniciando srn caminhada

na PO. Sistematizar a prá-

tica de edur;ação popular
que a PO d:senvolve em

suas experi()ncias.

, Utilizar os recursos disponí-

' veis( Fax. Internet...) nas

dioceses para aglTizar a comunicação

e troca de experiências cntre os regio-

nais da PO, buscando, também espaço

nos MCS.

' iüi' â ::m â?:il I ffi l,,llil
plode cada vez mais como elemento ab-

solutamente indispensáve1 e urgente para

arealização da justiça e dapaz. Sua im-
plementação deve ser, sern mais demo-

ra, e de forma verdadeira. Todos e todas

somos chamados(as) à responsabilidade.

contribuindo parua formação e amplia-

sabilidade rle seus mem-

tr bros para uma aulo-sus-
t-I tentaçao;
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ses, desejos e emoções, que estão emper-
manente processo de construção e re-
construção, a partir das condições obje-
tivas socialmente estabelecidas.

Ô O eixo articulador impõe a neces-

' sidade da PO estabelecer alianças

táticas e estratégicas com diferentes for-

ças sociais, sem perder suaprópria iden-

tidade e sem deixar de priorizar o traba-
tho direto com a população. Estas alian-

ças têm que ser pautadas em princípios
e responsabilidades bem definidas. Elas
nào se confundem com eventuais con-
vênios que possam ser estabelecidos para

obtenção de recursos financeiros. Da
mesma forma, a relação
com a cooperação interna-

cional irnplica em assumir

um diálogo com as agên-

cias que formule propostas

claras, objetivas e transpa-
rente. sem subordinaçào ou

utilitarismo, mas em

sintonia com pontos mutu-
amente definidos.

A PO se assume en-

quanto Igreja Cató-

1ica. Mantém seu vínculo
de comunhão e sua justa

autonomia frente às demais pastorais e

frente a hierarquia. Assume a missão de

levar para dentro da lgreja a preocupa-

ção e o compromisso com o mundo do

trabalho. Porlanto, sua atuação no inte-
riõí da Igreja tem que caracteizar-se pela

disputa de espaços a partir de processos

dinâmicos e não simplesmente pela jus-

teza de sua proposta. Por outro lado, a

PO deseja atuar com outras Igrejas cris-
tãs priorizando o "ecumenismo de base".

Procura mesmo colocar-se em diálogo

Çom outras religiões e culturas em defe-

sa da vida e da dignidade do trabalho.

Finalmente a PO se esforçará para pro-

mover o intercâmbio com as pastorais

congêneres em outros países num am-

plo esforço de articulação internacional.

Com a mesma metodologia - de cons-

trução coletiva - foi desenvolvida a dis-

cussão sobre a estratégia da PO. Assim,

após as reflexões conjuntas, debates e

questionamentos decidiu-se :

I Campanha de sensibilização. jun-
r to aos setores populares. sobre a

questão do desemprego, conhecendo as

diferentes propostas que existem sobre

esta problemática. Promover fóruns de

debates, levantamento sobre as catego-

rias mais atingidas pelo desemprego, ins-

tituições que financiam iniciativas de ge-

ração de emprego. Articular este traba-

lho com o processo da 3' Semana Social

Brasileira, inserindo-se na realização do

Projeto Rumo ao Terceiro Milênio.

f; Agrupar as experiências "inova-
1 doras" da Pastoral Operária nos

estados. Discutir e aprofundar estas ex-

periências de atividades de massa, como

Romarias, Grito dos Excluídos ...

i A discussão do desemprego. bem
u como outras temáticas, deve acon-

tecer primeiro no plano diocesano, em

seguida no plano estadual e nacional' O
planejamento deve seguir as orientações

do planejamento nacion;rl para o pla-

nejamento estadual e diocesano.

i Debate sobre o nome PASTO-
r RAL OPERARIA. levando em

consideração a sua metrrória histórica

e a nova realidade on<le a PO está

inserida;

E Buscar novas lornras de susten-
t' tação a partir das coordenaçôes

estadual e nacional, procurando con-

seguir uma destinação Íinanceira nos

orçamentos diocesanos. regionais e

CNBB, ao mesmo tempo, a PO deve

iniciar um processo d: correspon-
sabilidade cle seus mem-

n bros para uma auto-sus-

! tentação;

t Rencvar a metodo-Tu logia da Íbrmaçào.

com preocupaçào especr-

al com aqucles que estão

iniciando stra caminhada

na PO. Sistematizar a prá-

tica de edur:ação popular
que a PO d:senvolve em

suas experi(:ncias.

I Utilizar os recursos disponí-

' 
veisl Fax. Internet ... ) nas

dioceses para agllizar a comunicação

e troca de experiências cntre os regio-

nais da PO, buscando, também espâço

nos MCS.

O n Reforma Agrána acompaúa-
0 da de uma poiíricir agricoia. ex-

plode cada vez mais como elemento ab-

solutamente indispensável e urgente para

arealização da justiça e dapaz. Sua im-

plementação deve ser, setn mais demo-

ra, e de forma verdadeira. Todos e todas

somos chamados(as) à responsabilidade.

contribuindo parua formrrção e amplia-

ção de uma consciêncianrtcional em seu

favor , e em sua efetivação.
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VILA OPERARIA
(São Luís - Maranhão)

Companheiros (as),

'A lei do Senhor é perfeita e re-

.frigera a alma; o testemunho do Se-
nhor éJiel e dá sabedoria ao simples"

(Salmo l9-7).

Com nossas lutas já conseguimos
melhorias :

No coRREIo: Onde havia um gran-

de problema com nossas correspon-

dências pois as mesmas eraÍ1
estraviadas e agora os carteiros as en-

tregam uma vez por semana ( todos os

sábados).

No TRANSPoRTE: Há um ônibus que

sai às 4:00 h (da manhã) que leva os

feirantes e tarnbém a limpeza(interna)

dos mesmos

rRÍuuo: Realizamos o tríduo do

trabaihador de l7 a 20110196 com o
tema central: Concientizar é preciso;

palestra sobre a P.O e a realidade em

que vivemos. a Igreja e as causas soci-

ais; antecipar o Reino de Deus.

Tivemos as colaborações e ajuda de

Pe. Marcelo, Valdetário e Neuton
(coord. estadual), juntamente com to-

dos os grupos de base: V. Isabel, V.

Paleira, e Coroadinho.A comunidade de

V Operária que participou e fez com que

isso acontecesse...

Nós reunirnos nos sábados às l9:30
hs, no salão comunitário (ao lado da Igre-
ja), rua 05.

Que os trabalhadores se concientize e

se libertem para ulra nova vida em har-

monia com o Reino de Deus.

Um abraço fraterno!

VILA PALMEIRA
(São Lttís - Maronhão)

"Olá! Companheiros (as) amados por

todos nós.

Com o seguimento do novo grupo de

Pastoral Operária aqui de Vila
Palmeira(cap. N.Sra. Aparecida), para

nós é motivo de alegria e força para

nossa caminhada.
Desde o surgimento, contribui para

aumentar o nosso conhecimento frente

às causas evangelicas e fundamentação

de nossa Fé.

Realizamos vários encontros nas ruas

e diversas pessoas participam conosco.

Nos encontramos todas as 4u feiras às

l9:00 h.

Nosso objetivo e ajudar o trabalha-

dor a se tornar capaz de enxergar a sua

realidade e julgar a luz da Fé e agir.

Unt Ábraço !

PA(Hr)STOREANDO
Boletim Nocionol do Pcrstoro/ Operorio
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VILA OPERARIA
(São Luís - Maranhão)

Companheiros (as),

'A lei do Senhor é perfeita e re-

frigera a alma; o testemunho do Se-
nhor éfiel e dá sabedoria ao simples"

(Salmo 19-7).

Com nossas lutas já conseguimos
melhorias :

No coRREro: Onde havia um gran-
de problerna coln nossas correspon-
dências pois as mesmas eram
estraviadas e agora os carteiros as en-
tregam uma vez por semana ( todos os

sábados).

No rRa.NSpoRrE: Há um ônibus que

sai às 4:00 h (da manhã) que leva os

t-eirantes e também a lirnpeza(intema)
dos mesmos

'rnÍruo: Realizamos o tríduo do
trabalhador de 17 a 20110196 com o
tema central: Concientizar é preciso;
palestra sobre a P.O e a realidade em
qtre vivemos. a lgreja e as causas soci-
ais; antecipar o Reino de Deus.

Tivemos as colaborações e ajuda de

Pe. Marcelo, Valdetário e Neuton
(coord. estadual), juntamente com to-

dos os grupos de base: V. Isabel, V
Paleira, e Coroadiniro.A comunidade de
V Operária qne parlicipou e fez com que

isso acontecesse...

Nós reunirnos nos sábados às 19:30

hs, no salão cornunitário (ao lado da Igre-
ja), rua 05.

Que os trabalhadores se concientize e

se libertem para uma nova vida em har-

monia colr o Reino de Deus.

LIru abraço fraterno!

VILA PALMEIRA
(São Ltrís - Maranhão)

"O1á! Companheiros (as) amados por
todos nós.

Com o seguimento do novo grupo de

Pastoral Operária aqui de Vila
Palmeira(cap. N.Sra. Aparecida), para
nós é motivo de alegria e força para

nossa caminhada.

Desde o surgimento, contribui para

aumentar o nosso conhecimento frente
às causas evangelicas c fundamentação
de nossa Fé-

Realizamos vários encontros nas ruas

e diversas pessoas participam conosco.

Nos encontramos todas as 4' feiras às

l9:00 h.

Nosso objetivo é ajudar o trabalha-
dor a se tornar capaz de enxergar a sua

realidade e julgar a luz da Fe e agir.

Um Ábraço !

nãa sei que tnais..
Depois de um dia desses
não tem quem. agüente.

Então, respire fundo, feche
os olhos e corn o trrrnd,o
Franciseo reze s,ssim:

-1

IOUVADO SEJA O ITEU SENHOR, PEU

CAPACIDADE DE SER ALOUIITAS VEZES

VERT I CN $TA E O UTRAS H ORI ZO NTAI I STA !

SEC RETARIA DO NACIONAL DA
PASTOR{L OPERÁRIA

Praça da Sé. I 8,1 - sala I 00 I

CEP 01001-000 - Centro - Sào Paulo - SP

Tel (01 1) 605-1393 / Fax (01 1) 604-4382

Cons. de Redação: Darli Sampaio

Tcltna Bessa

Responsável: Coordenaçào Nacional - PO

Assinatura: R$ 3.00
Exterior: US$ I0.00

Diagramação e lmpressão:
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PELO PRE S IDEIV CIALI S M O
Estamos a poucos

dias da realização do
Plebiscito sobre forma
e sistema de governo.

Neste momento tão
importante, é necessá-
rio termos claro que a
escolha da forma e de
sistemadegoverno, em
si, não acarreta melho-
rias na situação econô-
mica e social do povo
brasileiro, mergulhado
há décadas em miséri-
as e pobreza.

Frente a este plebis-
cito, convém recordar
umpouco denossahis-
tória recente. AÍ ve-
mos que nos últimos
anos o povo Brasileiro tem participado
de forma mais constante e direta das
mudanças polÍticas e sociais, como
Campaúa das Diretas-já, Eleições Pre-
sidenciais de 1989, Impeachment de
Collor e outras formas populares de
organização e manifestação que, nesse
perÍodo, reforçaram a construção de
uma democracia popular. Também no-
tamos que nossÍrs elites, frente a cres-
cente participação popular, está
inconformada e procura formas con-
cretas de impedir o acesso direto do
povo ao comando do poder polÍtico.

No nosso entender, o plebiscito é um
exercício a mais de soberaniapopular e
também um processo educativo. No
entanto, constatamos que, embora
muitas pessoÍts vêm procurando enten-
der o que significa monarquia, repúbli-
ca, presidencialismo e parlamentaris-
mo, se informando para melhor dar seu
voto, há ainda um grande descaso das
mass:§ sobre o plebiscito. A propagan-

mina o cuáter enganador e falso que
deixa a maior parte do eleitorado con-
fuso, descrente e alheio. Aumenta as-
sim a rejeição ao debate e à tomada de
posição.

Apesar de tudo, é importante tom:r
posição e votar no dia 21 de abril. Não
podemos cair na ilusão do voto nulo.
Isto seria se furtar a uma discussão que
envolve toda a sociedade, o futuro de
nossa pátria e da luta popular. Deve-
mos escolher umas das alternativas que
melhor contribua na formação e aper-
feiçoamento da nossa cidadania, forta-
lecendo a organização de nossa socie-
dade.

Nós, Coordenação Nac. da Pastoral
Operária, entendendo a importância da
participação nesse debate, nos
posicionamos: somos a favor da Repú-
blica Presidencialista. Acreditamos que
há uma cultura política do povo brasi-
leiro em formação. Essa nova cultura
polÍticavem se fortalecendo pela Cam-

lor, pelo movimento
da Etica na PolÍtica,
etc.

Além disso, não está
claro a proposta parla-
mentarista de gover-
no: queparlamentaris-
mo seria implantado no
Brasil? Temos um
Congresso Nacional
muito atrasado. No ano
passado havia cem dis-
positivos constitucio-
nais aguardando regu-
lamentação e cercaT5
mil emendas ao orça-
mentodogoverno. Por
último, a Câmara dos
Deputados elegeu
Inocêncio de Oliveira,

sÍmbolo do conservadorismo, como
seu presidente.

Mas, também alertamos que, mesmo
escolhido o presidencialismo, se esta
for a opção, ou dentro de qualquer
outra forma e sistema de governo,
precisamos de mudanças profundas na
legislação eleitoral e partidária que
garantaÍn melhor representatiyidade no
Congresso Nacional, maior controle da
sociedade sobre os polÍticos, fortaleci-
mento dos partidos, etÇ. Nós, como
PO, devemos participar com afinco e
coragem do debate que diz respeito a
Revisão Constitucional a fim de garan-
tir os direitos sociais já conquistados e,
se possível, até ampliá{os.

Esta nossa posição em favor do pre-
sidencialismo não significa que todos
os membros da PO devem segui-la
acriticamente. Cremos que o debate, a
análise de argumentos nos garantiÍá,
dentro da liberdade, a escolha que
melhor contribuirá para o crescimento
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PELO PRE SIDEIYCIALI SMO
Estamos a poucos

dias da realização do
Plebiscito sobre forma
e sistema de governo.

Neste momento tão
importante, é necessá-
rio termos claro que a
escolha da forma e de
sistemadegoverno, em
si, não acaÍTeta melho-
rias na situação econô-
mica e social do povo
brasileiro, mergulhado
há décadas em miséri-
as e pobreza.

Frente a este plebis-
cito, convém recordar
umpouco denossahis-
tória recente. AÍ ve-
mos que nos últimos
anos o povo Brasileiro tem participado
de forma mais constante e diretá das
mudanças polÍticas e sociais, como
Campaúa das Diretas-já, Eleições pre.
sjdenciais de 1989, Impeachment de
Collor e outras formas populares de
organização e manifestação que, nesse
perÍodo, reforçaram a construção de
uma democracia popular. Também no-
tamos que noss:ls elites, frente a cres-
cente participação popular, está
inconformada e procuia formas con-
cretas de impedir o acesso direto do
povo ao comando do poder polÍtico.

No nosso entender, o plebiscito é um
exercÍcio amais de soberaniapopular e
também um processo educátiv^o. No
entanto, constatamos que, embora
muitas pessoas vêm procürando enten-
der o que significa monarquia, repúbli-
ca, presidencialismo e parlamentaris-
mo, se informando para melhor dar seu
voto, há ainda um grande descaso das

Taslry sobre o plebiscito. A propagan-
da eleitoral gratuita envolve-ie ehãis-
putas e acusaçõei mútuas onde predo-

yi.na o caráter enganador e falso que
deixa a maior parte do eleitorado côn-
fuso, descrente e alheio. Aumenta as-
sim a rejeição ao debate e à tomada de
posição.

Apesar de tudo, é importante tomar
posição e votar no dia 21 de abril. Não
podemos cair na ilusão do voto nulo.
Isto seria se furtar a uma discussão que
envolve toda a sociedade, o futuro de
nossa pátria e da luta popular. Deve-
mos escolher umas das altêrnativas que
melhor contribua na formação e apix-
feiçoamento da nossa cidadania, forta-
lecendo a organização de nossa socie-
dade.

Nós, Coordenação Nac. da pastoral
Operária, entendendo a importância da
participação nesse débate, nos
posicionamos: somos a favor da Repú-
blica Presidencialista. Acreditamos que
há uma cultura polÍtica do povo brasi-
leiro em formação. Essa nôva cultura
polÍticavem se fortalecendo pela Cam-
pq4a das Diretas-Já, pela êampaúa
do Lula-lá, pelo impedimenb dó Col-

Inocêncio de Oliveira,
sÍmbolo do conservadorismo, como
seu presidente.

Mas, também alertamos que, mesmo
escolhido o presidencialismo, se esta
for a opção, ou dentro de qualquer
outra forma e sistema de g-oveino,
precisamos de mudanças profundas ná
legislação eleitoral e partidária que
garantam melhor representatiyidade no
Congresso Nacional, maior controle da
sociedade sobre os polÍticos, fortaleci-
Tgntg dos partidos, etÇ. Nós, como
PO, devemos participar com afinco e
goragem do debate que diz respeito a
Revisão Constitucion.al a fim de garan-
tir os direitos sociais já conquisti<los e,
se possível, até ampliá-los.

. 
Esta.nossa posição em favor do pre-

sidencialismo não significa que todos
os membros da PO devem segui-la
acriticamente. Cremos que o debãte, a
análise de argumentos nos garantirá,
dentro da liberdade, a escãha qué
melhor contribuirá para o crescimeito
da participação e do controle das insti-
tuições pela classe trabalhadora.

lor,,pelo movimento
da Etica na Política,
etc.

Além disso, não está
claro a proposta parla-
mentarista de gover-
no: queparlamentaris-
mo seria implantado no
Brasil? Temos um
Congresso Nacional
muito atrasado. No ano
passado havia cem dis-
positivos constitucio-
nais aguardando regu-
Iamentação e cercaT5
mil emendas ao orça-
mento do governo. Por
último, a Câmara dos
Deputados elegeu



Cartas
Goiânia, 19 de março de 1993
Aos compaúeiros membros da Pas-

toral Operária
Desej-amos que estejamtodos com fé

no filho do carpinteiro (José) e da
tecedeira (Maria) trabalhando para con-
uetlzar o objetivo de Deus.

Tivemos Assembléia Diocesana dias
27 a 29 de novembrol92. A Pauta foi
para avaliar os trabalhos e escolher
novas prioridades. Foram três dias de
muita ãlegria e discussões proveitosas
e ricas. No fim dos três dias escolhe-
mos 4 prioridades para trabalhar nos
próximos quatro anos.

A Pastoral Operária foi escolhida
como prioridade a ser reforçada na
Diocese. Aproveitando a força que a
Assembléia nos deu, eu (Geraldo) e
Rúbia, visitamos quasetodas as regiões
da cidade de Goiânia. O nosso plano é
ter dois grupos em cada região da
cidade. Acredito que com muito traba-
lho e dedicação vai nascer mais alguns
grupos em Goiânia.

Nas demais cidades de Goias e To-
cantins está difícil o trabalho, mas não
perdemos a esperança. Estamos em
aontato com as outras Dioceses a pro-
cura de compaúeiro que acredita que

somos capazes de comPletar o reino
que nosso *Pai" deixou para nós dar-
mos o acabamento.

De 93 por enquanto temos isso.
Geraldb Silva - Pastoral Operária de

Goiânia e Regional Centro Oeste.

Tgresina-Pl, 03 de março de 1993.
"E a mulher dona de casa, sem tempo

pra descansar, faz almoço, faz a janta,
é à noite lá pras tantas ela ainda sem
deitar.

É a mulher que se organiza e ao
homem dá a mão, duas forças bem
unidas, prá fechar esta ferida e acabar
a opressão.'

Fizemos um Encontro de Auto-avali
ação super dura e muito difÍcil, tendo
em vista que praticamente não atuamos
no ano de92.

Foi muito gratifiante o encontro. Par-
ticiparam26pessoas daPO eo Pe. João
Pau-lo com Ir. Leônidas (Sub-secretária
do Regional NE Ma CNBB). Ficou
definido de se fazer um planejamento
no mês de abril e tiramos alguns
enamiúamentos em torno do Seminá-
rio e Pesquisa para o Nordestão.

O encontro foi bom porque nos dei-
xou mais animados e com boas pers-
pectivÍrs para o restante do ano. Se tudo
der certo acho que vai darpara avançír
um pouco, pelo menos o pessoal saiu
bem mais animado.

FO.P,R §OLIDI(RIA AOS RO.
DOVIARIOS - No dia 16 de feve-
reiro aconteceu um Ato Ecumênico
em memória dos trabalhadores Ro-
doviários, assassinados em Curitiba.
O ato, coordenado pela Pastoral
Operária de Curitiba, contou com a
participação de, aproximadamente,
300 pessoas.

No espaço de apenas um mês 4
rodoviários foram assassinados em
curitiba (PR).

CURSO DE INVERNO - Sob a
Coordenação do CENAP (Centro
Nordestino de Animação Popular)
está sendo organizado o Curso de
Inverno/93, que terá duração de 8
dias, a realizar-se de 16 a 24 de
julho. O Curso, de caráter
ecumênico, é dirigido aos animado-
res de comunidades, pastorais e
movimentos populares. O tema será:
Homem e Mulher os fez; integrando
a Criação.

Maiores informações contactar o
CENAP 

-Fone: 
(081) 231-7408

REVISAO CONSTITUCIO.
NAL - De acordo com as orienta-
ções da última reunião do Conselho
Nacional, em novembrol92, aPO
Nacional lançou um Boletim Infor-
mativo sobre a Revisão Constituci-
onal. O objetivo é participar desse
debate que é de suma importância
para a Classe Trabalhadora.

O Boletim Informativo não terá
periodicidade fixa. A medida que as
informações forem chegando ao Se-
cretariado Nacional publicaremos o
próximo número.

Enviem-nos toda e qualquer notí-
cia sobre a Revisão Constitucional,
quepossam ajudar-nos a enriquecer
o próximo informativo.

MERCOSUL E ÀIrGRAÇAO -
Este é o tema do Seminário que está
sendo oÍganizado pelo SPM, dirigi-
do à Pastoral de Migrantes latinos.
O Seminário acontecerá nos dias 05
e 06 dejunho, em Caxias do Sul-RS.
A idéia surgiu apar:tir do Seminário
sobre Mercosul, realizado em se-

tembrol92, promovido pelo Setor
Pastoral Social da CNBB.

A princípio este Seminário será
como um repasse, tendo anteceden-
tes históricos, analisando as conse-
qüências para os trabalhadores e os
desafios pastorais.

Com o objetivo de manter outras
pastorais integradas nessas discus-
.sões- a Pastoral Ooerária foi convi-

NAIS - Está em pleno desenvolvi-
mento os preparativos e organiza-
ções das Semanas Sociais Regio'
nais. Diversos estados/Regionais j á
têm sua programação com datas
definidas. Veja o calendário: RS:
días26 e 27 de julho; Campo Gran-
de-MS: 17 a2llagosto;SC: 19a22l
agosto; PR: 19 a 2Zlagosto; MA:
30/set. a O3/outubro; GO: 08 a 10/
outubro; CE: 11 a l7loutubro; PI:
18 a 2}loutubro; ll.ÁS 22 a 241
outubro; RI: em outubro; SP: em
novembro.

As semanas Sociais se propõem a
"acompanhar a conjuntura e pensr
um projeto alternativo para o Bra-
sil".

É importante garantir a participa-
ção dos trabalhadores naconstrução
das Semanas Sociais Regionais.

TERCEIRIZAÇAO - Este é um
tema na ordem do dia para o movi-
mento sindical eos trabalhadores de
modo geral.
A terceirização representa uma

séria ameaça aos trabalhadores, pois
promove o rebaixamento salarial,
piora as condições de trabalho, eli-
mina as conquistas sociais, enfra-
quece os sindicatos, entre outras
desvantagens.

Se você deseja entender melhor
este assunto, para enfrentar este
novo desafio, conheça o caderno
dos metalúrgicos do ABC: "OS
TRABALHADORES E A
TERCEIRIZAÇLO" . Para adqui-
rir contactar o Sind. Metalúrgicos
do ABC Fones: (011) 452-39221
444-7766

EXPEDIENTE
BOLETIM NACIONAL DA
PASTORAL OPERÁRN

Cons. de Redação: Enock Araújo,
Haroldo Gomes. Bemardo Les-
tíenrie, Gilberto Dias,' Jane Maran-
goni, Alberto Caplos Dutra, Rosa
M. Ribeiro e Ari Albcrti.
Responsáúel: Coordeução Nacio-
nal cla Pastoral Operária
Assinaturas:
Anual: Cr$ Sb.OOO,OO

Exterior: US$ l0
Pedido de assinaturzs para:'
SECRETARTÁDO NACT9NAL DA

PASTORAL OPERÁRIA
Av. Pres. Kennedy. 186l - Sala
l0E
25V20 - 00 Duqúe de Caxias - U
Fone: (021) 711-3459 e Fax -772-5465



Cartas
Goiânia, 19 de março de 1993
Aos compaúeiros membros da Pas-

toral Operária
Desejamos que estejam todos com fé

no filho do carpinteiro (José) e da
tecedeira (Maria) trabalhando para con-
cretlzar o objetivo de Deus.

Tivemos Assembléia Diocesana dias
27 a29 de novembrol9?. A pauta foi
para avaliar os trabalhos e escolher
novas prioridades. Foram três dias de
muita alegria e discussões proveitosas
e ricas. No fim dos três dias escolhe-
mos 4 prioridades para trabalhar nos
próximos quatro anos.

A Pastoral Operária foi escolhida
como prioridade a ser reforçada na
Diocese. Aproveitando a força que a
Assembléia nos deu, eu (Geraldo) e
Rúbia, visitamos quase todas as regiões
da cidade de Goiânia. O nosso plano é
ter dois grupos em cada região da
cidade. Acredito que com muito traba-
lho e dedicação vai nascer mais alguns
gÍupos em Goiânia.

Nas demais cidades de Goias e To-
cantins está difícil o trabalho, mas não
perdemos a esperança. Estamos em
contato com as outras Dioceses a pro-
cura de compaúeiro que acredita que
somos capives de completar o reino
que nosso *Pai" deixou para nós dar-
mos o acabamento.

De 93 por enquanto temos isso.
Geraldo Silva - Pastoral Operária de

Goiânia e Regional Centro Oeste.

Tgresina-Pl, 03 de março de 1993.
"E a mulher dona de casa, sem tempo

pra descansat, faz almoço, faz a janta,
e à noite lá pras tantas ela ainda sem
deitar.

É a mulher que se organiza e ao
homem dá a mão, duas forças bem
unidas, prá fechar esta ferida e acabar
a opressão."

Fizemos um Encontro de Auto-avali-
ação super dura e muito difÍcil, tendo
em vista que praticamente não atuamos
no ano de92.

Foi muito gratifiante o encontro. Par-
ticiparam26pessoÍls daPO eo Pe. João
Paulo com Ir. Leônidas (Sub-secretária
do Regional NE Ma CNBB). Ficou
definido de se fazer um planejamento
no mês de abril e tiramos alguns
enamiúamentos em torno do Seminá-
rio e Pesquisa para o Nordestão.

O encontro foi bom porque nos dei-
xou mais animados e com boas pers-
pectivas para o restante do ano. Se tudo
der certo acho que vai dar para avançar
um pouco, pelo menos o pessoal saiu
bem mais animado.

Muita Paz e Bem.
Toinha Carvalho - PO Teresina - PI

PO-PB SOLTDARTA AOS RO-
DOVIARIOS - No dia 16 de feve-
reiro aconteceu um Ato Ecumênico
em memória dos trabalhadores Ro-
doviários, assassinados em Curitiba.
O ato, coordenado pela Pastoral
Operária de Curitiba, contou com a
participação de, aproximadamente,
300 pessoas.

No espaço de apenas um mês 4
rodoviários foram assassinados em
Curitiba (PR).

CURSO DE INVERNO - Sob a
Coordenação do CENAP (Centro
Nordestino de Animação Popular)
está sendo organizado o Curso de
Inverno/93, que terá duração de 8
dias, a realizar-se de 16 a 24 de
julho. O Curso, de carâter
ecumênico, é dirigido aos animado-
res de comunidades, pastorais e
movimentos populares. O tema será:
Homem e Mulher os fez; integrando
a Criação.

Maiores informações contactar o
CENAP _Fone: (081) 231-7408

REVISAO CONSTITUCIO.
NAL - De acordo com as orienta-
ções da última reunião do Conselho
Nacional, em novembrol9Z, a PO
Nacional lançou um Boletim Infor-
mativo sobre a Revisão Constituci-
onal. O objetivo é participar desse
debate que é de suma importância
para a Classe Trabalhadora.

O Boletim Informativo não terá
periodicidade fixa. A medida que as
informações forem chegando ao Se-
cretariado Nacional publicaremos o
próximo número.

Enviem-nos toda e qualquer notí-
cia sobre a Revisão Constitucional,
que possam ajudar-nos a enriquecer
o próximo informativo.

MERCOSTJL E MrGRAÇAO -
Este é o tema do Seminário que está
sendo organizado pelo SPM, dirigi-
do à Pastoral de Migrantes L.atinos.
O Seminário acontecerá nos dias 05
e 06 dejunho, em Caxias do Sul-RS.
A idéia surgiu a partir do Seminário
sobre Mercosul, realizado em se-
tembrol92, promovido pelo Setor
Pastoral Social da CNBB.

A princípio este Seminário será
como um repasse, tendo anteceden-
tes históricos, analisando as conse-
qüências para os trabalhadores e os
desafios pastorais.

Com o objetivo de manter outras
pastorais integradas nessas discus-
sões, a Pastoral Operária foi convi-
dada a participar desse evento.

SEIVIANAS SOCIAIS REGIO.

-v
NAIS - Está em pleno desenvolvi-
mento os preparativos e organiza-
ções das Semanas Sociais Regie'
nais. Diversos estados/Regionais já
têm sua programação com datas
definidas. Veja o calendário: RS:
dias 26 e 27 de julho; Campo Gran-
de-MS: 17 a2llagosto; SC: 19 a22l
agosto; PR: 19 a 2Zlagosto; MA:
30/set. a 03/outubro; GO: 08 a 10/
outubro; CE: 11 a 17loutubro; PI:
18 a 22loutubro; MS: 22 a 241
outubro; RI: em outubro; SP: em
novembro.

As semanas Sociais se propõem a
'acompanhar a conjuntura e pensar
um projeto alternativo para o Bra-
sil".

É importante garantir a participa-
ção dos trabalhadores naconstrução
das Semanas Sociaig Regionais,

TERCEIRIZAçAO - Este é um
tema na ordem do dia para o movi-
mento sindical eos trabalhadores de
modo geral.
A terceirização representa uma

séria ameaça aos trabalhadores, pois
promove o rebaixamento salarial,
piora as condições de trabalho, eli-
mina as conquistas sociais, enfra-
quece os sindicatos, entre outras
desvantagens.

Se você deseja entender melhor
este assunto, paÍa enfrentar este
novo desafio, conheça o caderno
dos metalúrgicos do ABC: "OS
TRABALHADORES E A
TERCEIRIZAÇAO". Para adqui-
rir contactar o Sind. Metalúrgicos
do ABC Fones: (0ll) 452-39221
444-7766

EXPEDIENTE
BOLETIM NACIONAL DA
PASTORAL OPERÁRN

Cons. de Redação: Enock Araújo,
Haroldo Gomes. Bernardo [rs-
tíenrie, Gilberto Dias, Jane Maran-
goni. Alberto Caglos Dutra, Roca
M. Ribeiro e Ari Albcni.
Responúiel: Coordenação Nacio-
nal da Pastoral Operária
Assinaturas:
Anual: Cr$ Sb.OOO,OO

Exterior: US$ l0
Pedido de assinaturas para:'
SECRETARIÁDO NACI0NAL DA

PASTORAL OPERÁRIA
Av. Prcs. Kennedy, 186l - Sala
l0E
25V20 - 00 Duqúe de Caxias - RI
Fone: (021) 771-3459 e Fax -772-5465
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VIDA DA PO
Comzçarcmos aqui a trazer experüncias de alguns Grupos de Base da PO pam que os companheiros (as) conheçam

outrts realidades e assim tenhnm mais um naterial para ajudar nas reuniões do,grupo.
O pimeiro,ê o grupo de base da lgreja Nossc Senhom Aparecida, em Nilópolis, na Diocese de Nova lguaçu, no Rio

de laneiro. I9um grupo pequeno, 9 pessoasfaas, mas commuüaforçade vonÍade emfarcr o grupo estar sempre aiuaüe
e paÉicipante ru vida da Cornunidade.

Pam seus trabalhos eles coüarn com urn calenàúrio de atividades ftxas, que são:
- Celebmção e reunião no 30 domingo de cada mês;
- Semarw do Trabalhador encerrada com Missa do 10 de Maio;
- Semtrw de estudos/Fonnação no rnês de julho;
- Romaria d.o Trabalhador, em Aparecida do Norte (SP) - 7 de setembro;
- Dois firuk de semana pam lazer (1o e 20 semestre);
- Paticipação d.e evenÍoi da PO Diocesana (Reuniões ampliadas, Bingo, Forró, etc.)
- Paúicipação no Conselho Comunílári.o e Paroquial.
Estas sãô algumas de suas atividades, alémde outras promovidas pelaPO estadualemque o grupo procuraestarsempre

presetúe.' Eles nos enviaram alguns depoimentos, onde contam no que a PO tem ajudado para swrs vidas de cristãos; o quie

represerúaaPOparaeles; o quc êpaticiparde umgrupo debase. Enfim, nos conÍamsuas experiências que, comceftezt,
sdo bastante inÍàressaúes. Sele{ionamas os seguinÍes depoimentos para refletinnos:

Depoimentos
ttquando 

comecei a participar da Pastoral Operária, constantemente perguntava o que é uma Pastoral Operária. No início não
encontrava resposta. Demorei um pouco, mas hoje, sei o que é uma Pastoral Operária.

A resposta encontrei na minha çaminhada do dia-adia, nas reuniões que participava do grupo nps tercgiro dofingo do mês.
Começávamos com a missa às 18:0O horas, depois da mi,ssa todos nós participávamos da reunião da PO. São vários temas, com
documentos, slides e debates, temas sbciais e polÍticos. Framos convidados a participar de algumas reuniões em Associações de
Moradores, temas atual e debate conforme as necéssidades. Iamos para as ruas fazerpasseatas, reivindicando os nossos direitos conforme
as nossas necessidades: transportes melhores para os trabalhadores, imposto do município, etc.

Na minha vida dentro da Pãstoral Operária houve uma mudança. Eu queria me doar mais, assumindo uma responsabilidade na PO.
Urn das coisas que me deixou muitó feliz foi participar da Liturgia. Eu me sinto como uma criança, trabalhando com meüs amigos

e sendo cada um de nós instrumentos de Jesus. Uma das coisas que me tnârca muito é a semana dos trabalhadores. Temos vários temas
que ajudam os trabalhadores a conhecer seus direitos. ,,^ 

Na-minha camiúada de PO agradeço a Deus os amigos que tenho. "
(Marly - Nilópolis-R}.

tt 
Depois que comecei a participar da PO houve uma completa mudança na minha maneira de ver a realidade e assim entender as causas

quelevàmonossopaísaessecáos:afome,amiséria,aignorância...eapósessaconscientizaçãocomocristã,nãopoderiadeixardesentir
uma grande vonüade de servir, de ajudar e de ser solidário com esse povo sofrido e marginalizado e principalmente com a classe
trabalhadora, que trabalha muito, ganha pouco e vive mal, enquanto poucos não trabalham, ganham muito e vivem muito bem. Sinto
que a PO, iluminada pelo Evangelho, quer ajudar a mudar essa situação, porque é essa a vontade de Deus. Ele quer Vida Plena para
todos.

Nesta caminhada com a PO sinto que estou crescendo, mas ainda tenho muito a caminhar. A gente vai crescendo com a preparação
dos eventos, com os cursinhos de forrração (vídeos, palestras, encenações), na solidariedade e participação nos Movimentos Populares,
com a palavra de Deus, na Liturgia, na amizade do grupo, nos momentos de lazer...

Através da participação na PO aprendi a ter uma visão mais crítica do acontecimento, da política, dag notícias na TV e nos jornais.
Compreendi que todos somos responsáveis pela transformação e que ela virá com o povo organizado. "

§ecinha - Grupo Nilópolis - Rl)

ttÉ 
importante, primeiramente, colocar que eu via a PO como algo que não tinha muito sentido eu me envolver, que eu já havia

superado, pois, quando conheci a PO, eu já vinha de um gmpo revolucionário e já começava a participar do partido dos trabalhadores
ativamente. Eu achava que a PO era urna instância que simplesmente formava os trabalhadores, conscientizando-os de seu valor e de
sua importância naconstrução deuma sociedade fraterna, tendoumaúnicadiferença queerautilizara Bíblia e isso eunão precisava múto,
pois já conhecia um pouco e também sempre achei a Bíblia uma coisa muito subjetiva; depois, claro, fui encarando a Palavra de Deus
como algo maior, mais consciente. Era isso que a PO representava para mim.

Mas quando entrei para a PO, percebi que era algo mais, que a PO quer transformar a gente; quer que nossa fé de criança, fria e sem
compromisso, se transforme em fé adulta, quente, e comprometida com a construção do Reino de Deus; quer ser a verdadeira Igreja
de Deus, comprometida como as primeiras comunidades cristãs, colocando tudo em comum, onde ninguém tenha necessidade; quer uma
Igreja muito mais preocupada com a condição de vida dos filhos de Deus do que com valores morais, individuais que muiüas vezes
reprimem a totalidade do ser, causando traumas e problemas psicológicos; quer formar pessoas, sim, para atuar fora, mas não só com
vaiores racionais, scsÍr§micos, mas também com valores da fé evangélica, inspirada em Deus. A PO, realmente, é muito rnais que eu
pensava, por isso ainda insisto, apesar de todas as dificuldades e incompreensôes em faznr PO.

O que mais me atrai na PO é a dinâmica, que sempre radicalíza a democracia, valorizando todos que delas participam, mesmo quando
estes não se encontram preparados ou não tem um bom nÍvel de cultura e/ou enüendimento. E essa vontade de faznr to.dos iguais, nós
sabemos que isso, às vezes, até trazproblemas, q+s o que vale é que demonstra a importância que se dá a cada pessoa e estimula cada
vez mais à participação, onde todos são zujeitos. " (Roberto - Nilópolis - $)

t1fàra esses companhéiros,e cô,mpanheira§:Oâ PO Oe Nilópolis; a,,participáÇão no Giupo de Base,trouxe:algumas

môUincálóei,.ê,m,,süai vlOas, no môdô,,de,atuai ê,Ue têr Íé. É...pàrà vôcê, que transformação a participeçãô na PO

9\ôarrarvraic...lha,nhamnrtâllannãn,.naceocrlannimpnlnc?,,:,,:,,



O priwin-é o gtryo de fuc do lgtcirNossc Scnliom Aprccida, em Nilópolis,-na'Diocese de Nova lguaçu, no Ria
ü laa.im. Euagrtp pcgumr 9 pessoasftxasr rnas commuítaforçadevontade emfazer o grupo estarsempre atuaüe
e partciryntc na Yida fu Comunidadc.

Pata serx trabalhos eles contam com urn calenúário de atividades ftxas, que são:
- Cclebmção e reuniõo no 30 domingo de coda mês;
- Semana do Trabalhador encenoda com Missa do 10 de Maio;
- Semana de estudos/Formação na mês de julho;
- Romaria do Tmbalhador, em Aparecida do Norte (SP) - 7 de setembro;
- Dois finak de semana para lazer (7o e 20 semestre\
- Participação de eventos da PO Diocesana (Reuniões ampliadas, Bingo, Fonó, etc.)
- PaÉicipafio no Conselho Comunitório e Paroquful.
Estas são algumas de suas atividades, alêm de outras promovidas pela PO estadual etn que o grupo procura estar sempre

presente.' 
Eles nos enviaram alguns depoimentos, onde contam no que a PO tem ajudodo para suos vidas de crtstõos; o quc

rcpresenlaaPOparaeles; o que êpafticiparde umgrupo debase. Enfitn, nos conlamsuas experiêncíos que, comceríezt,
sõo bastaúe interessantes. Selecionamos os seguinÍes depoimeúos para refletirmos:

Depoimentos
"q.oodo comecei a participar da Pastoral Operária, constantemente perguntava o que é urna Pastoral Operária. No inÍcio não

eacontrava resposta. Demorei um pouco, mas hoje, sei o que é uma Pastoral Operária.
A resposta encontrei na minha caminhada do dia-a-dia, nas reuniões que participava do grupo nos terceiro domingo do mês.

Começávamos com a missa às 18:00 horas, depois da mipsa todos nós participávamos da reunião da PO. São vários temas, com
documentos, slides e debates, temas sociais e políticos. Framos convidados a participar de algumas reuniões em Associações de
Moradores, temas atual e debate conforme as necessidades. lamos para Írs nus fazer passeatas, reivindicando os nossos direitos conforme
as nossas necessidades: transportes melhores para os trabalhadores, imposto do município, etc.

Na minha vida dentro da Pastoral Operária houve uma mudança. Eu queria me doar mais, assumindo uma responsabilidade na PO.
Uma das coisas que me deixou muito feliz foi participar da Liturgia. Eu me sinto como uma criança, trabalhando com meus amigos

e sendo cada um de nós instrumentos de Jesus. Uma das coisas que me rnarca muito é a seurana dos trabalhadores. Temos vários temas
que ajudam os trabalhadores a conhecer seus direitos.
^ Na"minha caminhada de PO agradeço a Deus os amigos que tenho. "

(Marly - Nilópolis-Rf).

ttDepois 
que comecei aparticipar da PO houveuma completa mudançana minha nanslra dever a realidadee assim entender as causas

que lelamo nosso país a esse cáos:a fome, a miséria, a ignorância... ea1ús essa conscientização como cristã, não poderia deixar de sentir
uma grande vontade de servir, de ajudar e de ser solidário com esse povo sofrido e marginalizado e principalmente com a classe
trabalhadora, que trabalha muito, ganha pouco e vive mal, enquanto poucos não trabalham, ganham múto e vivem muito bem. Sinto
que a PO, iluminada pelo Evangelho, quer ajudar a mudar essa situação, porque é essa a vontade de Deus. Ele quer Vida Plena para
todos.

Nesta caminhada com a PO sinto que estou crescendo, mas ainda tenho muito a caminhar. A gente vai crescendo com a preparação
dos eventos, comos cursinhos de formação (vídeos, palestras, encenações), na solidariedade e participação nos Movimentos Populares,
com a palavra de Deus, na Liturgia, ta atrizzde do grupo, nos momentos de lazer...

Através da participação na PO aprendi a ter uma viúo mais crítica do acontecimento, da política, dag notícias na TV e nos jornais.
Compreendi que todos somos responsáveis pela transformação e que ela virá com o povo organizado. "

§ecinha - Grupo Nilópolis - RJ)

aat -"E importante, primeiramente, colocar que eu via a PO como algo que não tinha muito sentido eu me envolver, que eu já havia
superado, pois, quando conheci a PO, eu já viúa de um grupo revolucionário e já começava a participar do paÍido dos trabalhadores
ativamente. Eu achava que a PO era urna instância que simplesmente formava os trabalhadores, conscientizando-os de seu valor e de
suaimportâncianaconstrução deuma sociedade fraterna, tendo umaúnicadiferença que erautilizara Bíbliaeisso eunão precisava muito,
pois já coúecia um pouco e também sempre achei a Bíblia uma coisa muito subjetiva; depois, claro, fui encarando a Palavra de Deus
como algo maior, mais consciente. Era isso que a PO representava para mim.

Mas quando entrei para a PO, percebi que era algo mais, que a PO quer transformar a gente; quer que nossa fé de criança, fria e sem
compromisso, se transforme em fé adulta, quente, e comprometida com a construção do Reino de Deus; quer ser a verdadeira Igreja
de Deus, comprometida como as primeiras comunidades cristãs, colocando tudo em comum, qnde ninguém tenha necessidade; quer uma
[g§a muito mais preocupada com a condição de vida dos filhos de Deus do que com valores morais, individuais que muitas vezes
reprimem a totalidade do ser, causando trauÍnas e problemas psicológicos; quer formar pessoas, sim, para atuar fora, mas não só com
valores racionais, econômicos, mas também çom valores da fé evangélica, inspirada em Deus. A PO, realmente, é muito mais que eu
pensava, por isso ainda insisto, apesar de todas as dificuldades e incompreensões em faznr PO.

O que mais me atrai na PO é a dinâmica, que sempre rudicaliza a democracia, valorizando todos que delas participam, mesmo quando
estes não se encontram preparados ou não tem um bom nível de cultura e/ou entendimento. E essa vontade de fazer todos iguais, nós
sabemos que isso, às veles, até traz problemas, try1s o que vale é que demonstra a importância que se dá, a cadapessoa e estimula cada
vez mais a participação, onde todos são zujeitos. " (Roberto - Nilópolis - RJ)

1) Para esses companhéiio§ e Cômpanhêiras,,da P,O dê Nilópoli§, a pàrticipação::nô Grupo,,dê Base trouxe al§umas
modfficáfõâs em süas vidasi no:::modo de atuar ê dê têr,,fé;,E para você;,:qüe trànsÍormâção a,participação na PO

2):oguê,maislhechamouaatênçãoness,eSdepoimentos?;.............,.,.,,,,,.



DET]S ESTA COIYOSCO

Assim como Abraão muitos com-
panheiros nossos, militantes da PO,
apesarde todaa crise sócio-econô-
mica-polítici por que passamos não
fraquejam E uma resistência surda
de pessoas que muitas vezes traba-
lham o dia inteiro (de segunda a
úbado) e reseryam a noite e o
domingopara se reunircom outros
trabalhadores (as), desenvolver ati-
vidades conjuntas que nos mante-
nham vivos na luta pela construção
de uma sociedadé mais justa e
fraterna, um Brasil de pessoas tra-
balhadoras mais felizes. E como se
víssemos o que é invisível para
outras pessoas.

Sebastiana Fidélis, membro da
PO-João Pessoa @B), diz que quan-
do fabalhava num supeÍrnercado
daquela cidade, não aceitava que o
patrão passasse por cima dos seus
direitos. Foi assim que começou a
conversar com ouffos (as) colegas
de trabalho e ficou sabendo que
tiúa alguns deles até com um ano
sem carteira assinada. "Neste mo-
mento fui lembrando da formação
quê estava vivendo na Pastoral Ope-
rária e comecei a minha missão:
reunir-se com os comfrnheiros (as)
na hora do lanche e combinar for-
mas de enfrentar esta situação".
Um certo domingo, o superÍnerca-
do ia funcionar até o meio-dia e
chegou a fiscalização do Ministé-
rio do Trabalho, onde os trabalha-
dores (as) tinham denunciado o
fato. TMos tiveram sua situação
legahzada mas Sebastiana ou Til,
como é popularmente conhecida,
perdeu o emprego. Hoje, mãe de
cinco filhos, Til continua firme na
luta, liderança recoúecida no bair-
ro onde mora, ainda encontra força
para fazer poesia:

"Na luta da vida
Jesus quer construir
Uma nova vida social
Fundada sobre a justiça o

respeito,

E o direito de ter um lar.
Onde moras?"

Para nós, militantes da PQ a vida
é essa caminhada sem rumo defini-
do. É construção. É da poder fazet
luta por uma nova sociedade, um
momento de festa e pÍazeÍ. E ter
sempre uma reserva de forças para
vencer o deúnimo e o cansaço
nestes úempo; de conformismo ge-
neralizado. E o poder se le,vantar
após cada tombo, é ser feliz no
sofrimento. O que faz com que
companheiro (a) deixe sua famflia
por algum tempo, corra o risco de
perder o emprego e muitas vezes
não tenha tempo para se aperfeiço-
ar profissionalmente nesúe mundo
invadido pelas novas tecnologias?
Estas sãoperguntas de difíceis res-
postas.

"No fim da greve confia as de-
missões em massa na Fiat-Xerém,
os trabalhadores (as) organizaram
um grupo denominado Comitê
Contra o Desemprego onde se bus-
ca'ra formas de sensibüzar outros
trabalhadores(as) que estavam à
margem deste processo. O grupo
vivia um espÍrito de solidariedade
que garantia aos participantes, pela
prática do caixa-comum, ajudar os
companheiros (as) desempregados
nas dificuldades do dia-a-dia: com-
pra do gás, bolsa de compra, de
remédio, etc. Esta prática que de-
veria ser incentivada foi sorrateira-
mente combatida. E hoje, que a
situação do desemprego é muito
mais grave, não há um movimento
capaz de responder as angústias e
necessidades dos desempregados
(as)" (Salvador Marcelino, mem-
bro da PO-Nova Iguaçu-RI). Sal-
vador trabalhou durante muito tem-
po como vendedor pracista nas
praças do Grande Rio, vendendo
conêcções no comércio varejista
da capital do estado do Rio de
Janeiro e nas cidades vizinhas.

É interessante perceber na fala de

Como posso estar bem se o meu
irmão está passando fome? Como
posso me preocupar com o meu
futuro pessoal se o meu irmão não
tem futuro? Como resolver o meu
problema isoladamente sem incluir
o meu irmão? A soüdariedade
enhe companheiros (as) é algo que
se consfrói na luta de cada dia
quando se está presente nestia luta.

Dizemque o Brasil tem mudado
muito (campanha das diretas, elei-
ções presidenciaig, impedimento
do Collor, etc). E verdade. Que
atores anônimos como Til e Salrra-
dor contribuíram muitonestas mu-
danças, é verdade maior ainda.
Como estes dois têm milhares pe-
los quatro cantos deste país. Gente
que luta cotidianamente, pírrír quem
o trabalho continua cenual pois
dependem dele para sobreviver,
botar a comida na mesa de suas
casas. Por isso, pela vida, alguns
úo mortos. Foi assim com Santo
Dias da Silva. Um desses lutadores
anônimos que se tornou santo de-
pois de morto. Não é a toa que k.
Shantal, hoje em Campina Gran-
de-PB, religiosa que tem optado
por viver enfie trabalhadores (as)
não esquece da celebração de mor-
te do companheiro Santo. Para
Shantal aquele foi o acontecimento
mais impoÍtante de sua vida.

De onde vem toda esta motivação
que nos impulsiona na caminhada?
Vem de Deus. "Persevere em sua
tarefa, faça dela sua vida, e enve-
lheça cqmprindo o seu dever" @clo
11,20). Este Deus que nós encon-
tramos no caminho e somente no
caminho havemos de encontrá-lo.
Mas, diz opoetaque "épreciso ter
força, é preciso teÍ Íaça, é preciso
ter gana sempre, quem traz no
peito esta marca, possui a estranha
mania de úer fé na vida". Não
desanimemos pois Deus está co-
nosco!

Haroldo Gomes, membro da Co-
ordenacão Nacional da Pastoral



'Espe rando contra toda espeÍançâ, Abraão acre0ltou e tornoll-se o pal Ce multâs naç-oes,

confo^rme foi dito a ele: 'Assim será sua descendência'. Ele não fraquejou na fé, embora
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Assim como Abraão muitos com-
panheiros nossos, militantes da PO,

apesar de toda a crise sócio-econô-
mica-polítici por que passamos não
fraquejam E uma resistência surda
de pessoas que muitas vezes traba-
lham o dia inteiro (de segunda a

úbado) e reservÍLm a noite e o
domingopara se reunircom outros
trabalhadores (as), desenvolver ati-
vidades conjuntas que nos mante-
nham vivos nalutaPela construção
de uma sociedade mais justa e
fraterna, um Brasil de pessoas tra-
balhadoras mais felizes. E como se

víssemos o que é invisível Para
outras pessoas.

Sebastiana Fidélis, membro da
PO-João Pessoa (PB), diz que quan-
do trabalhava num supermercado
daquela cidade, não aceitava que o
patrão passasse por cima dos seus

direitos. Foi assim que começou a

conversar com ouhos (as) colegas
de fabalho e ficou sabendo que'

tiúa alguns deles até com um ano
sem carteira assinada. "Neste mo-
mento fui lembrando da formação
que estava vivendo na Pastoral Ope-
rária e comecei a minha missão:
reunir-se com os comfanheiros (as)

na hora do lanche e combinar for-
mas de enfrentar esta sifuação".
Um certo domingo, o supeÍrnerca-
do ia funcionar até o meio-dia e

chegou a fiscalização do Ministé-
rio do Trabalho, onde os trabalha-
dores (as) tinham denunciado o
fato. Todos tiveram sua situação
legaltzada mas Sebastiana ou Til,
como é popularmente conhecida,
perdeu o emprego. Hoje, mãe de
cinco filhos, Til continua frrme na
luta, liderança recoúecida no bair-
ro onde mora, ainda encontra força
para fazer poesia:

"Na luta da vida
Jesus quer construir
Uma nova vida social
Fundada sobre a justiça o

respeito,
A verdadeira fraternidade,

E o direito de ter um lar.
Onde moras?"

Paranós, militantes daPO, avida
é essa caminhada sem rumo defini-
do. É construção. É da poder fazer
luta por uma nova sociedade, um
momento de festa e prazeÍ. E ter
sempre uma reserva de forças Para
vencer o desânimo e o cansaço
nestes tempo; de conformismo ge-
neralizado. E o poder se levantar
após cada tombo, é ser feliz no
sofrimento. O que faz com que
companheiro (a) deixe sua famflia
por algum tempo, coÍra o risco de
perder o empÍego e muitas vezes
não tenha tempo para se aperfeiço-
ar profissionalmente neste mundo
invadido pelas novas tecnologias?
Estas úo perguntas de difíceis res-
postas.

"No fim da greve confia as de-
missões em massa na Fiat-Xerém,
os trabalhadores (as) organizaram
um grupo denominado Comitê
Conúa o Desemprego onde se bus-
cava formas de sensibtllzaÍ outros
trabalhadores(as) que estavam à

margem deste processo. O gruPo
vivia um espÍrito de solidariedade
que garantia aos participantes, pela
prática do caixa-comum, ajudar os
companheiros (as) desempregados
nas dificuldades do dia-a-dia: com-
pra do gás, bolsa de compra, de
remédio, etc. Esta prática que de-
veria ser incentivada foi sorrateira-
mente combatida. E hoje, que a
situação do desemprego é muito
mais grave, não há um movimento
capaz de responder as angústias e

necessidades dos desempregados
(as)" (Salvador Marcelino, mem-
bro da PO-Nova Iguaçu-RI). Sal-
vador trabalhou durante muito tem-
po como vendedor pracistia nas
praças do Grande Rio, vendendo
confecções no comércio varejista
da capital do estado do Rio de
Janeiro e nas cidades vizinhas.

É interessante perceber na fala de
Salvadqr que a nossa vida é, tam-
bém, a vida do outro, do próximo.

Como posso estar bem se o meu
irmão estií passando fome? Como
posso me preocupar com o meu
futuro pessoal se o meu irmão não
tem futuro? Como resolver o meu
problema isoladamente sem incluir
o meu irmão? A solidariedade
entre companheiros (as) é algo que
se constrói na luta de cada dia
quando se estií presente nesta luta.

Dizem que o Brasil tem mudado
muito (campanha das diretas, elei-

ções presidenciai;, impedimento
do Collor, etc). E verdade. Que
atores anônimos como Til e Salva-
dor contribuíram muito nestas mu-
danças, é verdade maior ainda.
Como estes dois têm milhares Pe-
los quatro cantos deste país. Gente
que luta cotidianamente, Para quem
o trabalho continua cenhal Pois
dependem dele para sobreviver,
botar a comida na mesa de suas

casas. Por isso, pela vida, alguns
são mortos. Foi assim com Santo
Dias da Silva. Um desses lutadores
anônimos que se tornou santo de-
pois de morto. Não é a toa que Ir.
Shantal, hoje em Campina Gran-
de-PB, religiosa que tem oPtado
por viver entre trabalhadores (as)

não esquece da celebração de mor-
te do companheiro Santo. Para
Shantal aquele foi o acontecimento
mais importante de sua vida.

De onde vem toda esta motivação
que nos impulsiona na caminhada?
Vem de Deus. "Persevere em sua
tarefa, faça dela sua vida, e enve-
lheça cgmprindo o seu dever" @clo
11,20). Este Deus que nós encon-
tramos no caminho e somente no
caminho havemos de encontrá-lo.
Mas, diz o poeta que "é preciso ter
força, é preciso ter raça, é preciso
ter gana sempre, quem ffaz no
peito esta marca, possui a estranha
mania de ter fé na vida". Não
desanimemos pois Deus está co-
nosco!

Haroldo Gomes, membro da Co-
ordenação Nacional da Pastoral
Opeúria.



SEM ANA § O CIA L BR ASII EIRA
A portir deste número, estoremos publicondo olgumos reflexôes em torno

dos módulos temóticos do llSemonq Sociol Brosileiro. Nos próximos número
estoremos folondo sobre: Desenvolvimento Econômico, Sujeitos e Volores

Emergentes e DominoçÕo PolÍtico e Culturol,

O ESTADO DEMOCRATICO NA PERSPECTIVA
DOS TRABALHADORES (AS)

Este título nos coloca diante de um
desafio quase insuperável, uma vez
que não podemos esquecer um ele-
mento fundamental: as duas dimen-
sões expressas no título se realizam
numa dada sociedade, e no caso do
Brasil, trata-se de uma sociedade
capitalista periférica, onde Estado
Democrático e Perspectiva dos Tra-
balhadores (as) têm poucas chances
de se realizarem. Daí o caráter qua-
se insuperável do desafio. Mas ele
está posto e vou tentar buscar bre-
chas que possam nos levar a seu
enfrentamento.

Começo com um breve esclareci-
mento sobre o conceito de Estado.
Comumente usamos o termo Estado
como sinônimo de Governo ou mes-
mo com o conceito de Governo
brasileiro e de Estado brasileiro. Na
verdade, são três conceitos distintos
e é importante que tenhamos clara
esta distinção. Quando falamos Es-
tado, estamos nos referindo a um
organismo de gestão da sociedade
como um todo, que tem como fun-
ção a articulação de diferentes inte-
resses. Ao afirmamos, por exem-
plo, que a sociedade brasileira teve
da década de 30 à 80 um Estado
Desenvolvimentista, estamos dizen-
do que o órgão gestor da sociedade
neste período se orientou,
prioritariamente, para esta gestão,

por uma ótica desenv^olvimentista,
mesmo que para isso fosse necessá-
rio afastar a dimensão democrática,
como foi de 37 a 45 e de 64 a 80.

Assim, o conceito Estado pode
incorporar distintas qualifica@s não
necessariamente antagônicas. Esta-
do capitalista, desenvolvimentist4,
democrático, mínimo, ampliado,
etc. são ângulos, de maior ou menor
abrangência, para apreensão do con-
ceito. Trabalho, aqui, com Estado
Democrático, o que supõe, necessa-
riamente, a ênfase na questão da
articulação de interesses, estes sim,
muitas vezes antagônicos, e o papel
que têm na gestão da sociedade.
Com este entendimento, podemos
falar em Estado Democrático na
perspectiva dos Trabalhadores (as),
o que implica a discussão sobre
determinados interesses que têm que
se impor na conformação deste or-
ganismo gestor da sociedade como
um todo.

Feito este preâmbulo, retornemos
a questão: na atual correlação de
forças da sociedade, qual o Estado
que pode interessar aos trabalhado-
res? Que organismo é capaz de genr
a sociedade garantindo que os traba-
lhadores es§am em cena como um
de seus"protagonistas? Para respon-
der a estas questões, é preciso ter
presente que até agora a sociedade

brasileira teve sua gestão
centrada na exclusão, de
parcelas significativas da
população, dos bens soci-
almente produzidos. Não
se trata de um isolamento,
mas de uma exclusão a par-
tir de uma relação
estabelecida. Os bens são
produzidos pelo conjunto
da sociedade e apenas al-

mais e efetivando assim a exclusão.
Cito, aqui, um pequeno exemplo

para caracterizar o que estou falan-
do. Solicitei a uma conhecida -
mulher, negra e pobre que levasse à
PUC uma encomenda. Ela mora
numa favela da zona sul do Rio e a
PUC fica em seu caminho. Daí a
minha solicitação. Ela prontamente
aceitou e quando voltou estava sim-
plesmente encantada com o que ti-
nha visto. Ela disse-me que todos os
dias passava em frente a PUC e
nunca imaginou que fosse um local
tão bonito. Evidentemente, ela não
falava somente das pessoas, do lo-
cal, do astral existente naquele am-
biente de incluídos. Sua exclusão,
apesar de ser uma faxineira que com
seu trabalho'garante que pessoas
possam ter tempo disponível, a faz
se surpreender, apenas, com o que
viu na aparência. Existia um outro
mundo, com o qual, de alguma
forma, ela mantinha relações, mas
do qual ela era excluída.

Com este exemplo, quero, tam-
bém, chamar a atenção para alguns
componentes de nossa realidade. Há
um grande contingente de trabalha-
dores em nossa sociedade como esta
mulher: sem qualificação e da raça
negra. Neste exemplo há ainda um
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O ESTADO DEMOCRATICO NA PERSPECTIVA
DOS TRABALHADORES (AS)

Este título nos coloca diante de um
desafio quase insuperável, uma vez
que não podemos esquecer um ele-
mento fundamental: as duas dimen-
sões expressas no título se realizam
numa dada sociedade, e no caso do
Brasil, trata-se de uma sociedade
capitalista periférica, onde Estado
Democrático e Perspectiva dos Tra-
balhadores (as) têm poucas chances
de se realizarem. Daí o caráter qua-
se insuperável do desafio. Mas ele
está posto e vou tentar buscar bre-
chas que possam nos levar a seu
enfrentamento.

Começo com um breve esclareci-
mento sobre o conceito de Estado.
Comumente usamos o termo Estado
como sinônimode Governo ou mes-
mo com o conceito de Governo
brasileiro e de Estado brasileiro. Na
verdade, são três conceitos distintos
e é importante que tenhamos clara
esta distinção. Quando falamos Es-
tado, estamos nos referindo a um
organismo de gestão da sociedade
como um todo, que tem como fun-
ção a articulação de diferentes inte-
resses. Ao afirmamos, por exem-
plo, que a sociedade brasileira teve
da década de 30 à 80 um Estado
Desenvolvimentista, estamos dizen-
do que o órgão gestor da sociedade
neste período se orientou,
prioritariamente, para esta gestão,

por uma ótica desenvolvimentista,
mesmo que para isso fosse necessá-
rio afastar a dimensão democrática,
como foi de 37 a 45 e de 64 a 80.

Assim, o conceito Estado pode
incorporar distintas quatifica@ s não
necessariamente antagônicas. Esta-
do capitalista, desenvolvimentist4,
democrático, mínimo, ampliado,
etc. são ângulos, de maior ou menor
abrangência, para apreensão do con-
ceito. Trabalho, aqui, com Estado
Democrático, o que supõe, necessa-
riamente, a ênfase na questão da
articulação de interesses, estes sim,
muitas vezes antagônicos, e o papel
que têm na gestão da sociedade.
Com este entendimento, podemos
falar em Estado Democrático na
perspectiva dos Trabalhadores (as),
o que implica a discussão sobre
determinados interesses que têm que
se impor na conformação deste or-
ganismo gestor da sociedade como
um todo.

Feito este preâmbulo, retornemos
a questão: na atual correlação de
forças da sociedade, qual o Estado
que pode interessar aos trabalhado-
res? Que organismo é cap az de geirr
a sociedade garantindo que os traba-
lhadores estejam em cena como um
de seus'protagonistas? Para respon-
der a estas questões, é preciso ter
presente que até agora a sociedade

brasileira teve sua gestão
centrada na exclusão, de
parcelas significativas da
população, dos bens soci-
almente produzidos. Não
se trata de um isolamento,
mas de uma exclusão a par-
tir de uma relação
estabelecida. Os bens são
produzidos pelo conjunto
da sociedade e apenas al-
guns se apropriam desses
bens, expropriando os de-

mais e efetivando assim a exclusão.
Cito, aqui, um pequeno exemplo

para caracterizaÍ o que estou falan-
do. Solicitei a uma conhecida -
mulher, negra epobre que levasseà
PUC uma encomenda. Ela mora
numa favela da zona sul do Rio e a
PUC fica em seu caminho. Daí a
minha solicitação. Ela prontamente
aceitou e quando voltou estava sim-
plesmente encantada com o que ti-
nha visto. Ela disse-me que todos os
dias passava em frente a PUC e
nunca imaginou que fosse um local
ü[o bonito. Evidentemente, ela não
falava somente das pessoas, do lo-
cal, do astral existente naquele am-
biente de incluídos. Sua exclusão,
apesar de ser uma faxineira que com
seu trabalho'garante que pessoas
possam ter tempo disponível, a faz
se surpreender, apenas, com o que
viu na aparência. Existia um outro
mundo, com o qual, de alguma
forma, ela mantinha relações, mas
do qual ela era excluída.

Com este exemplo, quero, tam-
bém, chamar a atenção para alguns
componentes de nossa realidade. Há
um grande contingente de trabalha-
dores em nossa sociedade como esta
mulher: sem qualificação e da raça
negra. Neste exemplo há ainda um
outro componente de peso: mulher.
Se examinarmos o contexto daque-



les que menos acesso têm aos bens
socialmente produzidos, vamos en-
contrar esses componentes: sem
qualificaçãor negro, mulher. E isso
não ocorre por acaso. Nossa forma-
ção sócio-política e cultural é
escravocrata e machista. Duas mar-
cas que pesam na construção de um
Estado democrático e que precisam
ser superadas.

O Estado que a sociedade brasilei-
ra tem, na atualidade, é profunda-
mente marcado pela herança de 300
anos de escravidão. Os cem anos de
República não alteraram a essência
escra- vocrata no trato da coisa
pública. A característica básica do
modelo escra- vocratanão éa exclu-
são, mas principalmente a não in-
clusão. Não incluir o negro, e tam-
bém o índio, entre aqueles com
acesso aos bens socialmente produ-
zidos torna-se o grande achado das
elites dominantes. Quando, por ne-
cessidade de formação de mercado,
se pensa na inclusão de parcelas
desta população, recorre-se à inclu-
são selecionada e parcializada, man-
tendo:se mecanismos impeditivos
ao acesso. Por isso, a discussão
sobreo Estado democrático napers-
pectiva dos trabalhadores, ao meu
ver passa pela criação de mecanis-
mos que contribuam no processo de
ruptura do modelo escravocrata, o
que significa, necessariamente, um
Estado que viabilize o acesso, pelo
conjunto dos ffabalhadores, aos bens
socialmente produzidos.

Quando falo em modelo
escravocrata, na discussão sobre
Estado democrático, uma das refe-
rências que vem à tona relaciona-se
à maneira como em nossa sociedade
se estabelecem as esferas do público
e do privado. Estas esferas torna-
ram-se um dos eixos de sustentação
dos mecanismos impeditivos ao aces-
so. Embora elas não sejam suficien-
tes para discussão deste modelo,
creio que oferecem pistas valiosas
para a abordagem da questão. Va-
mos, aqui, rapidamente, dar algu-
mas pinceladas em torno delas.

A questão do público e do privado
encontra as primeiras formulações
na Grécia antiga. Para os gregos, a
participação dos cidadãos na vida
pública dependia de sua autonomia
privada como senhores da casa. Ser
pobre e não possuir escravos eram
impecilhos no sentido de poder
participar na pólis. A esfera pública
se apresenta comoo espaço do reco-
nhanirrrantn e rlq wicihiliÁqde F.cte

de, nossa sociedade atribui as mes-
mas funções que os gregos atribuiam
ao público e ao privado. O público
é utilizado para o reconhecimento
da posição que o indivíduo ocupa
em sua vida particular, ou seja,
aquilo que ele tem é reconhecido e
tornado visível na esfera pública.

Daí a apropriação privada da esfe-
ra pública, como um dos mecanis-
mos que sustentam a barreira ao
acesso aos bens socialmente produ-
zidos. O que existe é um dispor da
esfera pública em função das rela-

ções sociais que se estabelecem na
sociedade. O público é, em nossa
sociedade, o espaço do reconheci-
mento e da visibilidade: sabe com
quem está falando; fui indicado pelo
Dr. Fulano; aqui quem manda sou
eu; mandaquem pode obedece quem
tem juízo; vou empregar minha fa-
mflia; etc, são todas expressões des-
tas relações escravocratal qu9 per-
manecem na sociedade brasileira,
capialista periférica do final do sé-
culo 20.

A construção do Estado democrá-
tico, certamente, terá que colocar
em questão aredefinição das esferas
públicas e privadas, o que significa
a criação de mecanismos que façam
valer a força dos trabalhadores na
gestão do Estado. A esfera pública e
aprivada, em nossa sociedade, pre-
cisam romperas amÍIÍTas do modelo
escravocrata. Para isso um longo
caminho tem que ser percorrido.
Para iniciar este debate, irei, aqui,
colocar um pequeno aspecto que
aparece neste longo caminho, e que
pode caracteÍtzÀÍ bem a questão do
público e do privado. Refiro-me à
questão do acesso à informação e da
transparência na tomada de decisões
da coisa de Estado.

Na esfera pública, diria que não
eviste seqrerlo rle F-starlo como não

da transparência ou continuaremos
a fazê-lo oespaço do reronhecimen-
to e da visibilidade, mesmo que os
personagens, que eventualmente es-
tejam na gestão da coisa pública,
tenham passado pelas fábricas ou
tenham estado na luta dos trabalha-
dores. A organização política da
sociedade tem que se constituir a
partir de mecanismos que êliminem
"o jogo de cartas marcadas" e os
"conchavos" de gabinetes.

Por outro lado, os trabalhadores
têm que lutar, em diferentes níveis,
para que as vias de acesso, princi-
palmente à informação e à clecisão,
sejam desobstruídas. No sindicato,
na comissão de fábrica, no partido,
na escola, no trabalho, no bairro, na
Pastoral, torna-se fundamental a bus-
ca e a dessacralização da informa-
ção bem como a transparência nas
decisões.

Na esfera privada, ganha relevân-
cia a perspectiva em que o trabalha-
dor - que é visto e se vê enquanto
escravo, ou seja, aquele que não
pode estar na esfera público por não
ter posição - atribua uma nova di-
mensão ao espaço público e se reco-
nheça no espaço privado como tra-
balhador - sujeito. Para isso', é
prioritário que se tenha uma outra
posição emrelação ao trabalho deste
trabalhador., O trabalho não pode
ser visto como algo sem valor e
descartável. Enfim, trata-se entre
outras coisas, de uma mudança cul-
tural que se constrói e se realiza no
próprio processo de luta por um
Estado democrático. Por isso, creio
que aprofundar a discussão sobre o
público e o privado podeú fornecer
pistas paÍa a efetivação de um Esta-
do democrático, que contemple a
perspectiva dos trabalhadores.

Peulo Robeúo Curvelo Lones
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ção sócio-política e cultural é
escravocrata e machista. Duas mar-
cas que pesam na construção de um
Estado democrático e que precisam
ser superadas.

O Estado que a sociedade brasilei-
ra tem, na atualidade, é profunda-
mente marcado pela herança de 300
anos de escravidão. Os cem anos de
República não alteraram a essência
escra- vocrata no trato da coisa
pública. A característica básica do
modelo escra- vocratanão éaexclu-
são, mas principalmente a não in-
clusão. Não incluir o negro, e tam-
bém o índio, entre aqueles com
acesso aos bens socialmente produ-
zidos torna-se o grande achado das
elites dominantes. Quando, por ne-
cessidade de formação de mercado,
se pensa na inclusão de parcelas
desta população, recoÍre-se à inclu-
são selecionada eparcializada, man-
tendo:se mecanismos impeditivos
ao acesso. Por isso, a discussão
sobreo Estado democrático napers-
pectiva dos trabalhadores, ao meu
ver passa pela criação de mecanis-
mos que contribuam no processo de
ruptura do modelo escravocratâ, o
que significa, necessariamente, um
Estado que viabilize o acesso, pelo
conjunto dos trabalhadores, aos bens
socialmente produzido s

Quando falo em modelo
escravocrata, na discussão sobre
Estado democrático, uma das refe-
rências que vem à tona relaciona-se
à maneiracomo em nossa sociedade
se estabelecem as esferas do público
e do privado. Estas esferas torna-
ram-se um dos eixos de sustentação
dos mecanismos impeditivos ao aces-
so. Embora elas não sejam suficien-
tes para discussão deste modelo,
creio que oferecem pistas valiosas
para a abordagem da questão. Va-
mos, aqui, rapidamente, dar algu-
mas pinceladas em torno delas.

A questão dopúblico e doprivado
encontra as primeiras formulações
na Grécia antiga. Para os gregos, a
participação dos cidadãos na vida
pública dependia de sua autonomia
privada como senhores da casa. Ser
pobre e não possuir escravos eram
impecilhos no sentido de poder
participar na pólis. A esfera pública
se apresenta como o espaço do reco-
nherimento e da visibilidade. Esta
formação, apesaÍ de tão antiga, pa-
rece-nos muito familiar. Na verda-

de, nossa sociedade atribui as mes-
mas funções que os gregos atribuiam
ao púb1ico e ao privado. O público
é utilizado para o reconhecimento
da posição que o indivíduo ocupa
em sua vida particular, ou seja,
aquilo que ele tem é reconhecido e

tornado visível na esfera pública.
Daía apropriação privada da esfe-

ra pública, como um dos mecanis-
mos que sustentam a barreira ao
acesso aos bens socialmente produ-
zidos. O que existe é um dispor da
esfera pública em função das rela-

ções sociais que se estabelecem na
sociedade. O público é, em nossa
sociedade, o espaço do reconheci-
mento e da visibilidade: sabe com
quem está falando; fui indicado pelo
Dr. Fulano; aqui quem manda sou
eu; manda quem pode obedece quem
tem juízo; vou empregar minha fa-
mflia; etc, são todas expressões des-
tas relações escravocrata: qug qer-
manecem na soctedade brasileira,
capialista periférica do final do sé-
culo 20.

A construção do Estado democrá-
tico, certamente, terá que colocar
em questão aredefinição das esferas
públicas e privadas, o que significa
a criação de mecanismos que façam
valer a força dos trabalhadores na
gestão do Estado. A esfera pública e
aprivada, em nossa sociedade, pre-
cisamromperas amaÍTas do modelo
escravocrata. Para isso um longo
caminho tem que ser percorrido.
Para iniciar este debate, irei, aqui,
colocar um pequeno aspecto que
apaÍece neste longo caminho, e que
pode caracteizar bem a questão do
público e do privado. Refiro-me à
questão do acesso à informação e da
transparência na tomada de decisões
da coisa de Estado.

Na esfera pública, diria que não
existe segredo de Estado como não
existe decisão a quatro paredes. Ou
o público é o espaço da circulação e

da transparência ou continuaremos
afazê-lo o espaço do reconhecimen-
to e da visibilidade, mesmo que os
personagens, que eventualmente es-
tejam na gestão da coisa pública,
tenham passado pelas fábricas ou
tenham estado na luta dos trabalha-
dores. A organização política da
sociedade tem que se constituir a
partir de mecanismos que êliminem
"o jogo de cartas marcadas" e os
"conchavos" de gabinetes.

Por outro lado, os trabalhadores
têm que lutar, em diferentes níveis,
paÍa que as vias de acesso, princi-
palmente à informação e à clecisão,
sejam desobstruídas. No sindicato,
na comissão de fábrica, no partido,
na escola, no trabalho, no bairro, na
Pastoral, torna-se fundamental a bus-
ca e a dessacralização da informa-
ção bem como a transparência nas
decisões.

Na esfera privada, ganha relevân-
cia a perspectiva em que o trabalha-
dor - que é visto e se vê enquanto
escravo, ou seja, aquele que não
pode estar na esfera público por não
ter posição - atribua uma nova di-
mensão ao espaço público e se reco-
nheça no espaço privado como tra-
balhador - sujeito. Para isso', é
prioritário que se tenha uma outra
posição emrelação ao trabalho deste
trabalhador., O trabalho não pode
ser visto como algo sem valor e
descartável. Enfim, trata-se entre
outras coisas, de uma mudança cul-
tural que se constrói e se realiza no
próprio processo de luta por um
Estado democrático. Por isso, creio
que aprofundar a discussão sobre o
público e o privado poderá fornecer
pistas paÍa a efetivação de um Esta-
do democrático, que contemple a
perspectiva dos trabalhadores.

Paulo Roberto Curvelo Lopes
DEAS. CTÀIS.RI
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CRESCE A ESPERAI\ÇA
Vivemos uma época de profunda

crise. Essa crise se espalha por todo o

mundo. Aqui, na América Latina, tem

torma de miséria e instabilidade políti-
ca. Acolá, na Europa e leste-europeu,

se apresenta como mudanças das estru-

turas sócio-políticas, dadominaSo, seja

do socialismo real para o capitalismo
liberal, seja do predomínio político-
militar, unipolar, dos EEUU.

Mas, aqui, no Brasil, esta crise vai
mais a fundo. Não só as instituições do

poder estão em crise, como também as

instituições populares. Já não se sabe,

já não se quer mais, lutar, engajar,

organizar. Lutar prá quê? Organizar-se
prá quê?

Essas questões estão presentes de

maneira consciente ou inconsciente,
formal ou informal, nos movimentos
populares, sindical e da Igreja. Hoje,
assistimos a um desencanto geral das

lutas populares. Os motivos desse de-

sencanto? Eis alguns: a) o movimento
popular e sindical não conseguiu, nes-

sa última década, popularizar sua men-

sagem para atingir grande parte da

população; b) muitas vezes, aplicou-
se o ditado "façam o que digo e não o

que faço" às gestões dos movimentos

populares e sindical. Isto é, elas não

foram coerentes com o discurso. Uma

vez no poder, seja dentro do sindicato,
das Associaçóes de Moradores, ou seja

na administração de prefeituras, cici-

xou a desejar; c) a classe dominante

EDITORIAL

na fragilidade que ela apresen-

tou; d) brigas e divisões - internas

dificultando a união de forças

contra o inimigo maior e comum.

Hoje vivemos um momento

importante. Surgem sinais de es-

perança, como, da parte da Igreja,

a convocação da sociedade orga-
nizada para a discussão de um
projeto de Brasil vindo das bases.

Da sociedade civil, a Ação da Ci-
dadania contra a Miséria e pela

Vida. E dos movimentos popula-

res, a realização do 1a Congresso

da Pró-Central dos Movimentos
Populares que, entre outras coi-

sas, intenciona criar a Centrel dos

Movimentos Populares.

Serão estes sinais de novos tem-

pos? De novos caminhos? Sim, se en-

tendermos a importância da luta con-
junta, coletiva. Se valorizarmos os su-

jeitos coletivos como detonadores de

um processo novo de conquista de va-

lores e direitos. Se estes sujeitos coleti-
vos forem construtores da Sociedade

Nova e da História, com capacidade

autosuficiente de enfrentar e desorga-

nizar o aparelho político que emperra e

descartaaparticipagopopular. Nocaso

da Central dos Movimentos Populares,

se ela for a convergência de lutas isola-

das que se perdem nas dificuldades do

dia-a-dia, nas brigas internas de entida-

des individualizadas. ACentral dos Mo-
vimentos Populares pode ser o cami-
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No entanto, esses empreendimen-
tos não acenderão a chama da esperan-

ça se palmilhàrem o caminho das bri-
gas e disputas internas; se, ao invés de

conquistarem o povo, forem empeci-
lhos para a identidade das forças po-

pulares. Se não se diferenciarem em-
preendendo lutas concretas e constan-

tes que venham ao encontro das neces-

sidades do povo.

E importante neste momento de

crise discutir e buscar saídas. O apoio
e engajamento de todas as forças po-
pulares nesses projetos é condição ne-

cessária para que dêem certo. Essa

participação, no entanto, deve ser crí-
tica o suficiente para não cair em víci-

^§ 
nrrê rer{rrzpm n nrvlpr rlc lrrfo rlqc



! u!- v v-
-! -r -- lrrt rr 

-
tTEL

CRESCE A ESPERAT{ÇA
Vivemos uma época de profunda

crise. Essa crise se espalha por todo o

mundo. Aqui, na América Latina, tem

forma de miséria e instabilidade políti-
ca. Acolá, na Europa e leste-europeu,

se apresenta como mudanças das estru-

turas sócio-políticas, da dominaSo, sej a

do socialismo real para o capitalismo

Iiberal, seja do predomínio político-
militar, unipolar, dos EEUU.

Mas, aqui, no Brasil, esta crise vai
mais a fundo. Não só as instituições do

poder estão em crise, como também as

instituições populares. Jânao se sabe,

já não se quer mais, lutar, engajar,

organizar. Lutar prá quê? Organizar-se

prá quê?

Essas questões estão presentes de

maneira consciente ou inconsciente,

formal ou informal, nos movimentos
populares, sindical e da lgreja. Hoje,
assistimos a um desencanto geral das

lutas populares. Os motivos desse de-

sencanto? Eis alguns: a) o movimento
popular e sindical não conseguiu, nes-

sa última década, popularizar sua men-

sagem para atingir grande parte da

população; b) muitas vezes, aplicou-
se o ditado "façam o que digo e não o

que faço" às gestões dos movimentos

populares e sindical. Isto é, elas não

foram coerentes com o discurso. Uma

vez no poder, seja dentro do sindicato,
das Associações de Moradores, ou seja

na administração de prefeituras, cici-

xou a desejar; c) a classe dominante

investiu muito no descrédito das for-

ças da esquerda apoiando-se na falha,

na fragilidade que ela apresen-

tou; d) brigas e divisões - internas

dificultando a união de forças

contra o inimigo maior e comum.

Hoje vivemos um momento

importante. Surgem sinais de es-

perança, como, da parte da Igreja,

a convocação da sociedade orga-

nizada para a discussão de um

projeto de Brasil vindo das bases.

Da sociedade civil, a Ação da Ci-
dadania contra a Miséria e pela

Vida. E dos movimentos popula-

res, a realização do 1q Congresso

da Pró-Central dos Movimentos

Populares que, entre outras coi-

sas, intenciona criar a Centrel dos

Movimentos Populares.

Serão estes sinais de novos tem-

pos? De novos caminhos? Sim, se en-

tendermos a importância da luta con-

junta, coletiva. Se valorizarmos os su-

jeitos coletivos como detonadores de

um processo novo de conquista de va-

lores e direitos. Se estes sujeitos coleti-
vos forem construtores da Sociedade

Nova e da História, com capacidade

autosuficiente de enfrentar e desorga-

nizar o aparelho político que emperra e

descartaa participação popular. Nocaso

da Central dos Movimentos Populares,

se ela for a convergência de lutas isola-

das que se perdem nas dificuldades do

dia-a-dia, nas brigas internas de entida-

des individualizadas. ACentral dos Mo-
vimentos Popularep pode ser o cami-

nho amplo no qual todas as luias se

encontram.

No entanto, esses empreendimen-
tos não acenderão a chama da esperan-

ça se palmilhârem o caminho das bri-
gas e disputas internas; se, ao invés de

conquistarem o povo, forem empeci-
lhos para a identidade das forças po-

pulares. Se náo se diferenciarem em-
preendendo lutas concretas e constan-

tes que venham ao encontro das neces-

sidades do povo.

E importante neste momento de

crise discutir e buscar saídas. O apoio

e engajamento de todas as forças po-

pulares nesses projetos é condição ne-

cessária para que dêem certo. Essa

participação, no entanto, deve ser crí-
tica o suficiente para não cair em víci-
os que reduzem o poder de luta das

forças populares.
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ArB UUANDO...?
Ouvirun do lpiranga, às nargens plócidas

O grito de uma classe daminante.

E o sol da liberdade do nonento
Foi o ópio que surgiu naquele instante.

"Oh! Pátria amada

Em ülar atoda

Salve-se! Salve-x!

Brasil, um sonla intenso, um raiovívi-do

Das multinacionais à tena desce.

Se em teu formoso céu risonho e límpido,

Só a poluiçao que resplandece!

Gigante pela própria naturezo,

Submerso à hipocrisia, é doloroso!

A exploraçao espellra essa grandeza

Grande jogada!

Trabalhador, descruza os braços právirada
Só auniao ü andunento amil
Olha a mudanço, Brosil!

Caído, assassinado, "isso é esplêndido" !
Ao som das metralhtdoras dos imundos.

Burgueses, ó Brasil, te dominando

Exterminando a construção do now munda!

E a terra, reprimida..
I njustunente transformada em latifunüo !
Nossos bosques, todos semvidt
Porque todo esse sistema é o infortúnio.

Oh! Pótria amaà4

Em ülar atadt
Salve-se! Salw-se!

Brasil nossa pobreza é o símbolo

Dessa grande iniustiça implantada

Se nao lutarmos contra os ditadores

Nao vai ter a mudtnça deseiada

Se nos organizarmos, seremos fortes.
A justiça e a igualda.de é nossa luta
Vamos juntos transÍormar esse país de morte!

Grande jogada!

T rafulhador, desuuza os braços prá virad*
Só auniao ü andanento amil...

OLHAAMUDANÇA\ BRASIL!

APARECIDA FERNÁÀDES
PO de Natal. RN.

EXPEDIENTE

BOLETIM NACIONAL DA
PASTORAL OPERÁRIA

CoÉ. da R.d!çáo: EnockAraúlo, Haroldo Goma,
Alberlo Carlos, Jan€ MaÍangoni, Ro§a Biboio' fui
Alberti 6 Gilb€Íto Dias.
Rcrponrávcl: CooÍd€naÉo Nac. da Past. Operária
Aa3lnlturl!:
Anual: Crl70.üD,ü)
Exterbr: US$ 10
Pcdldo dr rr3lnrtuÍa PaÍt:
ôÉcnerlnnoo ilAc. bA PAsr. oPERÁRn
Av. PÍes. Kennedv, 1 86.| ' Sala 1 08

Esteve reunido nm dias @ a 7IN7D3, em

Santa Tereza-Rl, o Conselho Nacional de PO,

que contou com a participação de 30

companheirm(as), repes€ntando 18 eshdm.

Nesta reunião avaliou-se a caminhada da

PO nos estados; deliberou o processo de

preparaçáo e definição dos passos para a

realização da Assembléia Nacional; elegeu-

se a companheira Telma Bessa (CE), como

nova liberada nacional da PO (94'95), e

celebrou-se a caminhada da PO e a vida dos

trabalhadores.

Foi uma reuniãobastante produtiva, que

conseguiu animar os participantes, os quais

saíram mais preparados e com o compro-

misso de reforçar a organização das Roma-

rias do Trabalhador; construir as Semanas

Sociais; apoiar a criação da Central de Mov.

Populares; trabalhar a formação e, princi-
palmente, desencadear a preparação da

Assembléia Nacional através da realiza-

ção das Assembléias Estaduais.

Botetim Noclono/ do PosÍorol Ocerqio

tes da PO que estão contribuindo noproces-

so de discussão, organizaçáo e desenvolvi-

mento das Semanas Sociais Regionais.

O Seminário foi construído pelos própri-

06 participantes, criando ânimo e novas

motivações para continuar construindo as

Semanas Sociais Regionais e enfrentar al-

guns desafios apontados no Seminário, para

que a participaçáo da PO seja concreta.

Ao final, os participantes do Seminário

elaboraram uma carta convocando "os
compaúeiroe(as) da PO a se envolverem

com ardor neste processo trazendo consigo

os sindicatos, mov. populares, pastorais,

partidos políticos e toda a sociedade civil".
"Vá e faça a mesma coisa" (Ir. 10,25'37)

Nos dias 24 e25 de julho/93 estiveram

reunidos, em São Paulo, animadores de Gru-

pos de Base de 08 dioceses, para trocar

experiências e comprometerem-se a manter

vivos os grupos de base.

Este encontro foi precedido pelarealiza-

çáo de uma pesquisa nos Grupos de Base'

seguida de encontros com animadores, des-

de as dioceses, sub-regionais até o encontro

Estadual, numa perspectiva de manter viva

a chama da libertação.

"Todo encontro foi muito dinâmico e

com bom conteúdo, pois trazia em si propm-

tas inovadoras".

O encontro deixou muitos desafios, mas

tamMm abriu novas esperanças.

Dando continuidade às atividades de

formaçáo, a PO diocesana do RJ, realizou de

08 a29 de julho, às 3a e Sa-feiras, um curso

de formação destinado aos militantes dos

gupos de base da PO.

O tema central do curso foi C.L.T.,
abordado em diversos subtemas: lq) Admis-

úo do Trabalhador/Jornada de Trabalho;

2q) Férias/134 Salário;34) Contrato de Tra-

balho/Remunera$o; 4a Estabilidade no Em-

prego; 50) Rescisão do Contrato de Traba-

lho;64) Organiza$o dos Trabalhadores; e

Avalia$o, celebração e confraternizaSo.

Coordenado pela equipe de formaçáo

diocesana, o curso teve, em média, 20 parti-

cipantes por noite, assessorados por IIELIO
PENNA e PEDRO PAUTO QUEIROZ,

ambos do Sind. dos Aux. de Administraçáo

PA(HI)STOREANDO

Com este tema a Diocese de SantoAndré

promoveu, entre os dias 19 a 23 dejunho/93,

a I Semana Social Diocesana.

Os debates e exposições foram sempre à

noite, havendo 3 debatedores em cada dia,

sob os seguintes temas: Família, Moradia,

Educação, Empresas e Sindicato.

A Pastoral Operária da Diocese de Nova

Iguaçu (RJ), está organizando para o dia 07
agosto/93, o 2a Forró do Trabalhador.

A PO propoe com esta atividade arreca-

dar fundos; confraternização entre

companheiros(as) e formar o trabalhador(a)

no direito aolazer. Parabéns pela iniciativa.

A idéia é unir o útil ao agrad.ável.

Entre os dias 04 a 07/julho/93, em Santa

Tereza-RJ, a Pastoral Operária promoveu

um Seminário Nacional, em prepara$o à

discussão dm temas dos módulos da II Se-

mana Social Brasileira.
Pqrtinimrqm dcste Seminárin ?Q rre<so-



ATE QUANDO...?
Ouviran do lpiranga, às margerc pl,ácidas

O grito de unw classe dominonte.

E o sol da liberdade do momento

Foi o ópio que surgiu noquele instante.

"Oh! Pátria amada
Em ülar atoda
Salve-se! Sa|ve-se!

Brasil, um sonln intenso, um rqiovívido
Das multinacionais à lena desce.

Se em teu formoso céu risonho e lí^pido,
Só a poluiçao que resplandece!

Gigante pela própri.a ntturezq
Submerso à hipocrisiq é doloroso!
A exploraçao espelha essa grandeza

Grande jogada!
Trabalhador, descruza os braços prá virada

Só a uniao ü andatnento a mil
Olha a mudança, Brasil!

Caído, assassinado, "isso é esplêndido" !
Ao som das metralhodoras das imundos.

Burgueses, ó Brasil, te dominando
Exterminando a construçõo do now mundo!

E a terrq reprimila..
I nj ustunente transformada em latifúndio !
Nossos bosques, todos semvido
Porque todo esse sistema é o infortúnio.

Oh! Pátria amadq
Em ülar atada
Salve-se! Salve-se!

Brasil nossapobrezaé o símttolo
Dessa grande injustiça implantada
Se nao lutarmos contra os ditadores
Nao vai ter a mudança desejada-

Se nos organizormos, seremos fortes.
A justiça e a igualdnde é nossa luta
Vunos juntos transformar esse país de morte!

Grande jogada!
Trabalhador, descruza os braços právirada^

Só a uniao ü andonento a mil...
OLHAAMUDANÇA, BRASIL!

APARECIDA FERNANDES

PO de Natal - RN.

EXPEDTENTE

BOLETIM NACIONALDA
PASTORALOPERÁRIA

Conr. dc Rcdaçáo: Enock Araújo, Haroldo Goma,
Alb€Íto Carlos, Jane Marangoni, Rosa Rib€io, fui
AlbêÍti e GilboÍto Dhs.
Rc.pomávcl: CooÍdenaÉo Nac. da Paí. Operária
AaslnrtuÍ!!:
Anual: Crl70.fiD,fi)
Eíerior: US$ 10
Padldo do r$ln.tuÍ83 paÍa:
SECRETARIiADO NAC. 

.OA 
PAST. OPERÁRIA

Av. Pres. Kennedy, Í861 - Sala 108
25020-000 Duque de Caxic - RJ
Fono: (02í) 771-34.59 - Fax: 7/2-í65

OBRASILEDIBU§CA
,,1:,,1.,,,r DJALTEBNÀTIVÂ§

Com este tema a Diocese de Santo André
promoveu, entre os dias 19 a 23 dejunho/93,

a I Semana Social Diocesana.

Os debates e exposições foram sempre à

noite, havendo 3 debatedores em cada dia,

sob os seguintes temas: Família, Moradia,

Fducação, Empresas e Sindicato.

tes da PO çe estáo contnbu.inclo no proces-

so de discusúo, organiza$o e desenvoh'i-

mento das Semanas Sociais Regionais.

O Seminário foi construídopelos própri-
os participantes, criando ânimo e novas

motivações para continuar construindo as

Semanas Sociais Regionais e enfrentar al-
guns desafios apontados no Seminário, para

que a participação da PO seja concreta.

Ao final, os participantes do Seminário

elaboraram uma carta convocando "os
compaúeiros(as) da PO a se envolverem

com ardor neste processo traz€ndo consigo

os sindicatos, mov. populares, pastorais,

partidos políticos e toda a sociedade civil".
"Vá e faça a mesma coisa" ([r. 10,25-37)

MIILHER E HOMEM NA
,,,, 

,::,.rt,,,a1;f.[E NO LAZER

A Pastoral Operária da Diocese de Nova

Iguaçu (RJ), está organizando para o dia 07/

agosto/93, o 2q Forní do Trabalhador.
A PO propoe com esta atividade arreca-

dar fundos; confraternização entre
companheiros(as) e formar o trabalhador(a)

no direito aolazet. Parabéns pela iniciativa.
A idéia é unir o útil ao agradável.

CONSELHO NAC DA PO

Esteve reunido nm dias B a 7llA7E3, em

Santa Tereza-RI, o C-onselho Naciural de PO,

que contou com a participação de 30

mmpaúeirm(as), repesentando 18 eshdm.

Nesta reunião avaliou-se a caminhada da

PO nos estados; deliberou o processo de

preparação e definição dos passos para a

realização da Assembléia Nacional; elegeu-

se a compa.nheira Telma Bessa (CE), como

nova liberada nacional da PO (94-95), e

celebrou-se a caminhada da PO e a vida dos

trabalhadores.

Foi uma reuniáo bastante produtiva, que

conseguiu animar os participantes, os quais

saíram mais preparados e com o compro-

misso de reforçar a organização das Roma-

rias do Trabalhador; construir as Semanas

Sociais; apoiara criaçãodaCentral de Mov.
Populares; trabalhar a formação e, princi-
palmente, desencadear a preparação da

Assembléia Nacional através da realiza-

ção das Assembléias Estaduais.

Entre os dias M a 07/julhop3, em Santa

Tereza-RJ, a Pastoral Operária promoveu

um Seminário Nacional, em preparação à

discussão dos temas dos módulos da II Se-

mana Social Brasileira.

Participaram deste Seminário 29 pesso-

as, represenüando 13 estados. Todos militan-

Nos dias 24 e 25 de julho/93 estiveram

reunidos, em São Paulo, animadores de Gru-
pos de Base de 08 dioceses, para trocar

experiências e comprometerem-se a manter

vivos os grupos de base.

Este encontro foi precedido pela realiza-

çáo de uma pesquisa nos Grupos de Base.

seguida de encontros com animadores, des-

de as dioceses, sub-regionais até o enconüo

Estadual, numa perspectiva de manter viva

a chama da libeÍação.
"Todo encontro foi muito dinâmico e

com bom conteúdo, pois trazia em si propos-

tas inovadoras".

O encontro deixou muitos desafios, mas

também abriu novas esperançí§.

Dando continuidade às atividades de

formação, a PO diocesana do RJ, realizou de

O8 a 29 de julho, às 3r e 5a-feiras, um curso

de formaçáo destinado aos militantes dos

gÍupos de base da PO.

O tema central do curso foi C.L.T.,
abordado em diversos subtemas: 10) Admis-
sáo do Trabalhador/Jornada de Trabalho;

2q) Férias/l3q Salário;3q) Contrato de Tra-

balho/Remunera$o; 4a Estabilidade no Em-
prego; 5a) Rescisão do Contrato de Traba-

lho; d) Organiza$o dos Trabalhadores; e

Avalia$o, celebração e confratemização.

Coordenado pela equipe de formaSo
diocesana, o curso teve, em média, 20 parti-

cipantes pornoite, assessorados por TIELIO

PENNA e PEDRO PAULO QUEIROZ,
ambos do Sind. dos Aux. de Administra$o
Escolar do RJ.

I
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O Grupo de Base de Pastoral Operá-
ria de Mãe Luiza nasceu a 27 dejulho de

1991, contando com participantes que,

tendo suas atividades de luta na comuni-
dadejunto à Igreja, perceberam a neces-

sidade de aprofundar e sistematizar den-
tro de um contexto maior, a problemáti-
ca da classe habalhadora relacionada à

realidade local.Isto, na perspectiva tam-
bém de obter maior formação e contri-
buir mais para o avanço das discussóes
que se travavam no ambiente de traba-
lho, na igreja e no contexto político.

Neste processo, nosso grupo realizou
três encontros de formação: o primeiro a

nível intemo para aprofun- damento de

como se dava a organiza$o da PO e

compreensão do seu papel; o segundo
aberto à comunidade, numa tentativa de

divulgar a PO e ampliar o número de

participantes. O terceiro encontro siste-
matizou um dos objetivos iniciais que

era articular os grupc existentes na Igreja
e na comunidade. Participaram então,
grupos de jovens, culturais, Irgião de
Maria, clubes de máes, idosos, crisma,
catequese.

Nascido justamente num período de
conflitos na comunidade, pois moramos
num bairro periférico porém, situado
numa área nobre, rodeado por mata,

dunas e mar, nosso GdB desde entáo,

está envolvido nas atividades do movi-
mento comunitário no âmbito econômi-
co, político, social e cultural.

EXISTIMO§ E RESISTIMOS

A partir de um seminário sobre Saú-
de Comunitária puxado pela Igreja, viu-
se que a gande problemática apontada
pelas mães e pais de família presentes,

era o lixo e o rato. Foi decidido então
realizat um grande "Mutirão de limpeza
e desra- tiza$o" que coordenado pelos
grupos organizados da comunidade, mo-

bilizou cerca de 350 pessoas no baino.
Não parando por aí, fruto de uma briga

contra a construção de um Flat em cima
das dunas, foi realizado o *Semináriodo

Povo Máe Luiza existe e rnesiste' que

discutiu a questão ambiental no seu sen-

tido mais amplo, com os temas Educa-

ção, Saúde, Segurança, Meio Ambiente,
Adolescência e Religião, no período de

20 a26 de janeiro de 92, nos quatro cantos

do bairro. Daí, foi elaborado um relatório
contendo as reivindicações da comunida-
de e entregue ao poder público estadual e

municipal.

Através de outra semana sobre saúde,

desta vez para discutir a cólera no seu

aspecto náo só clínico, mas principal-
mente político, novamente a comunidade
apontou o problema do lixo e do rato
levantando a necessidade de um segundo

mutiáo de limpeza e desratiza@o, que

será realizado em agosto.

NAS ENTRELII\THAS...

Afravés destas atividades pretendia-se:

- Que a comunidade se percebesse

enquanto sujeito para solução de seus
problemas fazendo valer o papel do poder
público que é de estar a seniço da comu-
nidade e não o contrário;

- Que m grupc envolvidc cres@sseÍn
politicamente notabalhoom amass4 forta-
lecendo+e erquanto liderarçs.

Não ficando só no "ativismo", todos
estes eventos promovidos ofereceram

subsídios para que se fizesse um maior
aprofundamento dos problemas levan-
tados. Desde então, vem se estudando
continuamente a questÍio do uso e ocu-
pação do solo, reaproveitamento dos
espaços vazios da comunidade e a pro-
blemática do lixo. Destes estudos, fo-
ram elaborados:

- proposta para regulamentaçáo de
Mãe Luiza noPlano Diretor sobre o uso
do solo e sua ocupação;

- Projeto de construção de praças;

- Projeto de Coleta Seletiva e

Reciclagem do lixo, que pretende ser
recurso econômico, pedagógico e poli
tico para Mãe Luiza.

NOSSO GRT]PO HOJE

Hoje somos 11 componentes: 9 mu-
lheres e 2 homens. Nos dividimos enffe
professores, secretária, aposentado e
padre.

Nossa rela$o com a lgreja não pode-
ria ser melhor, pois.o crescimento polí-
tico de Mãe Luiza deve-se aos trabalha-
dores de base da lgreja. Aliás, somos
privilegiados neste aspecto, pois o as-

sessor da PO-RN é nada menos que

nosso pároco!

AIém da PO, os militantes estão en-
volvidos no movimento popular, sindi-
cato, catequese, lrgião de Maria, grupo
de jovens; Graças a Deus, temos pers-
pectiva de um maior crescimento daqui
em diante. Nos reunimos periodicamen-
te nos primeiros e terceiros domingos do
mês.

Bom companheiros, isto é um pouco
da nossa história. Esperamos contribuir
com outros gupos deste Brasil afora.

Axé e abraços no Cristo Libertador!

Grupo de Base de Mãe Luiza.

B&tlm Noclonol do Pastorol Operórlo

UMAVTDADE PO
Olá companheiros(as)! Neste boletim estamos publicando a história do Grupo de Base de Mãe Luiza,

bairro de Natal-RN. É uma história de resistência e luta pela vida que pode nos mostrar
um pouco da vida da PO por esse Brasil afora.

PARAVOCE REFLETIR

- Pelo que você percebeu, qual é o espaço de atuação do
- A exemplo da experiência aqui relatada, que atividades

1

2
grupo?

de formação seu grupo têm desenvolvido?

ü,IlD05 Sfllos
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um pouco da vida da PO por esse Brasil afora.

O Grupo de Base de Pastoral Operá-
ria de Mãe Luiza nasceu a 27 dejulho de
1991, contando com participantes que,
tendosuas atividades de luta na comuni-
dadejunto à Igreja, perceberam a neces-
sidade de aprofundar e sistematizar den-
tro de um contexto maior, a problemáti-
ca da classe habalhadora relacionada à

realidade local.Isto, na perspectiva tam-
bém de obter maior formação e contri-
buir mais para o avans, das discussóes
que se travavam no ambiente de traba-
lho, na igreja e no contexto político.

Neste processo, nosso grupo realizou
três encontros de forma$o: o primeiro a

nível intemo para aprofun- damento de

como se dava a oiganiza$o da PO e
compreenúo do seu papel; o segundo
aberto à comunidade, numa tentativa de

divulgar a PO e ampliar o número de

participantes. O terceiro encontro siste-
matizou um dos objetivos iniciais que

era articular os grupos existentes na Igreja
e na comunidade. Participaram entáo,
grupos de jovens, culturais, I-egião de
Maria, clubes de mães, idosos, crisma,
catequese.

Nascido justamente num período de
conflitos na comunidade, pois moramos
num bairro periférico porém, situado
numa área nobre, rodeado por mata,

dunas e mar, nosso GdB desde então,

está envolvido nas atividades do movi-
mento comunitário no âmbito econômi-
co, político, social e cultural.

EXISTIMOS E RESISTIMOS

A partir de um seminário sobre Saú-
de Comunitária puxado pela Igreja, viu-
se que a grande problemática apontada
pelas mães e pais de família presentes,
era o lixo e o rato. Foi decidido então

realizar um grande "Mutirão de limpeza
e desra- tizaso" que coordenado pelos
gupos organizados da comunidade, mo-

bilizou cerca de 350 pessoas no bairro.

Não parando por aí, fruto de uma briga
contra a construção de um Flat em cima
das dunas, foi realizado o §eminário do
Povo Máe Luiza existe e rcsiste'que
discutiu a questão ambiental no seu sen-
tido mais amplo, com os temas Educa-

ção, Saúde, Segurança, Meio Ambiente,
Adolescência e Religião, no período de
20 a26 de janeiro de 92, nos quatro cantos

do bairro. Daí, foi elaborado um relatório
contendo as reivindicações da comunida-
de e entregue ao poder público estadual e

municipal.

Através de outra semana sobre saúde,

desta vez para discutir a cólera no seu

aspecto não só clínico, mas principal-
mente político, novamente a comunidade
apontou o problema do lixo e do rato
levantando a necessidade de um segundo

mutirão de limpeza e desratizaSo, que

será realizado em agosto.

NAS ENTRELINHAS...

Através destas atividades pretendia-se:

- Que a comunidade se percebesse

enquanto sujeito para solução de seus
problemas fazendovalero papel do poder
público que é de estara serviço da comu-
nidade e não o contriârio;

- Que c grupc envolvidc crescssem
politicamentenofabalhocom amassa, forta-
lecendo+e erquanto liderangs.

Não ficando só no "ativismo", todos
estes eventos promovidos ofereceram

subsídios para que se fizesse um maior
aprofundamento dos problemas levan-
tados. Desde então, vem se estudando
continuamente a questão do uso e ocu-
pação do solo, reaproveitamento dos
espaços vazios da comunidade e a pro-
blemática do lixo. Destes estudos, fo-
ram elaborados:

- proposta para regulamentação de
Mãe Luiza no PlanoDiretorsobre o uso
do solo e sua ocupaçáo;

- Projeto de construção de praças;

- Projeto de Coleta Seletiva e

Reciclagem do lixo, que pretende ser
recurso econômico, pedagógico e poli
tim para Mãe Luiza.

NOSSO GRTIPO HOJE

Hoje somos 11 componentes: 9 mu-
lheres e 2 homens. Nos dividimos entre
professores, secretária, aposentado e
padre.

Nossa rela$o com a lgreja não pode-
ria ser melhor, pois. o crescimento polí-
tico de MáeLuizadeve-se aos trabalha-
dores de base da Igreja. Alias, somos
privilegiados neste aspecto, pois o as-

sessor da PO-RN é nada menos que

nosso pároco!

Além da PO, os militantes estão en-

volvidos no movimento popular, sindi-
cato, catequese,lrgião de Maria, grupo
de jovens; Graças a Deus, temos pers-
pectiva de um maior crescimento daqui
em diante. Nos reunimos periodicamen-
te nos primeiros e terceiros domingos do
mês.

Bom companheiros, isto é um pouco
da nossa história. Esperamos contribuir
com ouhm gupos deste Brasil afora.

Axé e abraços no Cristo Libertador!

Grupo de Base de Máe Luiza.

PARAVOCE REF'LETIR

I - Pelo que você percebeu, qual é o espaço de atuação do grupo?
2 - Aexemplo da experiência aqui relatada, que atividades de formação seu grupo têm desenvolvido?
3 - Qual é o envolvimento do seu grupo com oufas pastorais, grupos e movimentos populares?

t,IlDoS s0los
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PELO ADIAMENTO DA REVISAO CONSTITUCIONAL
Por que esta pressa toda dos seto-

res conservadores e dos patrões em
fazer a Revisão Constitucional? Por
que.da revisão agora?

E verdade que há na Constituigo
um dispositivo pela sua revisáo após

5 anos, mas este dispositivo, é bom
recordar, foi lá colocado em função
do plebiscito sobre sistema de gover-
no. Foi colocado, inicialmentê, por-
que os parlamentaristas, pensavam
que se o Parlamentarismo passasse,

todo o sistema de governo devia ser

mudado. Continuou no entanto, o

Presidencialismo, e a nossa Consti-
tuiçáo continua adotando todas as

regras para este sistema.

Se o motivo pri ncipal da revisão foi
este, porque toda essa pressa e pressão

dos patróes e conservadores? É que,

com o perfil do atual Congresso, ex-
tremamente conservador consideram
fácil retirar todos aqueles direitos pe-
los quais lutamos dürante vários anos.

E que com a revisão, o quórum para as

modificações é menor, em vez de2l3
do congresso, só é necessário a maio-
ria absoluta, ou seja 5OVo mais I.

Será Iegítimo escrever nova Cons-

tituiçáo após 5 anos, com um Con-
gresso que náo foi eleito para tal?

É necessário, portanto que aguar-
demos até a próxima eleiSo dos de-
putados, para que estes com mais
legitimidade e um perfil mais demo-
crático, progressista e popular pos-
sam fazer as revisões que sejam ne-
cessárias.

É bom recordar também que em
94 estará em jogo nas eleições presi-
denciais ou a continuação de um pro-
jeto conservador e neoliberal, ou um
outro projeto de mudanças substanci-
ais para o nosso país. Evidente que
dentro do contexto de um projeto
mais democrático e popular, como é
o caso da candidatura do companhei-
ro Lula, serão necessárias algumas
reformas no campo constitucional
para a efetivaçáo destas mudanças.

Com a conjuntura atual, de um
congresso bastante conservador, es-

tão em jogo com a revisão agora;
nossas principais conquistas, como o
113 de férias, o turno de 6 horas, as 44
horas semanais, a estabilidade dos

cipistas, a privatização da Previdên-
cia Social, a desregulamentaçáo total

do Sistema Único de Saúde Pública,
entre outros pontos. Enfim os conser-
vadores e patrões querem definir
menos Estado, menos direitos soci-
ais, menos garantia... e deixar tudo ao

Deus dará.
A CUT Nacional e as suas Confe-

deraçóes já estão colocando o bloco
na rua pelo adiamento, precisamos

conclamar todos os setores da Socie-
dade Civil que lutam contra todos os

retrocessos para que estejam conos-

co, como a OAB, ABI, CNBB, Pasto-
ral Operária, e outros...

Precisamos sim nos mobilizar para
que não haja retrocesso, e esta discus-
são deve estar nas famílias, comuni-
dades, igrejas, bairros, sindicatos. A
luta é pelo adiamento, mas também
não esquecer que se a mesma revisáo
acontecer neste ano precisamos evi-
tar com amplas mobilizaçóes, dias

NACIONAIS DE LUTA, Greves,
etc... o náo retrocesso de nossos direi-
tos e conquistas!

Remígio Todeschini
Pres. Sind. Químicos ABC/CUT e

Diretor da Conf. Nac. dos

Químicos da CUT.

EM DEFESA DA CONSTTTUIÇAO
(Moçáo)

Os bispos do Brasil, reunidos na 3 1 
a

Assembléia Geral da CNBB, sentimos
o dever de manifestar à Nação nossa

apreensão diante da Revisão Constitu-
cional, prevista no Artigo 3a das Dis-
posições Transi tórias.

O atual Congresso não poderia va-
ler-se da revisáo para proceder
indevidamente a mudanças substanci-
ais apressadas em nossa Constituição.
Isto colocaria em risco o Estado de

Direito, deitando a perder o rico patri-
mônio conseguido pelo esiorÇo con-
junto da Nação na última Constituinte.

Para reordenar o.texto, eli minar pos-

síveis contradições, e sobretudo provi-
denciar mudanças coerentes com o Íe-
sultado do plebiscito, existe sim a revi-
são consÍitrrcinnel nup nnrle ser rleci-

Mas para introduzir mudanças subs-

tanciais é necessário adotar o procedi-

mento da emenda constitucional, a ser

feita após preciso e exaustivo debate,

conforme estabelece a Constituição em

seu Artigo 60, Parágrafo 2e: "A pro-
posta será discutida e votada em cada

Casa do Congresso Nacional, em dois

turnos, considerando-se aprovada se

obtiver, em ambos, três quintos dos

votos dos respectivos membros".

Nosso processo legislativo distin-
gue, pois, claramente entre revisão e
reforma constitucional.

Estamos surpresos diante das fre-
qüentes manifestaçóes, inclusive de par-

lamentares, que revelam a intenção de

alterar profundamente a atual Consti-
hricãn velendn-se dos trâmiÍes d;r revi-

sições Transitórias.

Chamamos a atenção para o fato de

que nenhuma carta constitucional mo-

derna admite modificações de fundo só

por maioria absoluta. Mas sobretudo

abalizados juristas alertam que o atual

Congresso não tem poder constituinte,
pois para tal não foi eleito pela Nação.

Diante disto, j ulgamos conven iente

que se faça recurso ao Supremo Tribu-
nal Federal para que, como guardião da

Constituição, defina clara e precisa-

mente o âmbito exato da Revisão Cons-

titucional, que as Disposições Transi-

tórias preceituam. Pertence a toda a
Nação a defesa do patrimônio constitu-

cional, em que se enraíza a democracia

brasileira.
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são constitucional prevista nas Dispo-

siçõt's Transitórias.

Chamamos a atenção para o fato de
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Itaici,07 de maio de 1993.
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SEMANA SOCTAL BRASILEIRA

NOVOSATORES EM CENA
Umadas caracteísticas mais fas-

cinantes desta última década do sé-
culo 20 reside, certamente, na mani-
festa$o, cadavez mais visível, de
novos atores na cena social brasilei-
ra. Trata-se, aliás, de um processo
que ocoÍTe em todo o planeta Terra:
ao lado dos atores a que chamare-
mos "tradicionais", ou seja, aqueles
que apresentam maior acúmulo de
lutas, novos atores aparecem em cena
e seduzem a platéia com suas pro-
postas de luta. Dessa formq ao lado
dos partidos políticos e sindicatos,
movimentos sociais urbanos e rurais
redefinem as regÍÍls do jogo em uma
sociedade capitalista em crise per-
manente. Precisamos prestar aten-

ção a esses novos atores; muito se

ouvirá falar sobre eles, daqui por
diante.

O cenário onde esses novos ato-
res se movimentam é, como disse-
mos acima, o cenário de um capita-
lismo em crise. Essa crise, contudo,
diferencia-se acentuadamente das
demais em razão do movimento do
capitalismo em escala mundial, vi-
vendo, neste momento, o chamado
projeto neoliberal. O neoliberalismo
tem como base, entre outras propo-
sições, o Estado "mínimo" (ou "óti-
mo" "Ótimo para quem, cara páii-
da"?) Em outras palavras, o

neoliberalismo diz que o estado deve
se afastar de tudo aquilo que pode
ser produzido pela empresa privada,
por exemplo : serviços de saúde, edu-
cação, transporte, etc. Assim sendo,
sucateia-seo Estado e ele abandona,
de fato, as políticas sociais básicas.
Abandonando-as, os pobres e os mi-
seráveis ficam à mingua de recursos
para poder tocar para adiante o seu

dia-a-dia. Ao invés de chorar lágri-

nos maltratados pelo capital se orga-
nizam parafazer ouvir a sua voz. É
deles que falaremos neste texto.

Diz-se, freqüentemente, que a re-
volução socialista acabou com a que-
da do muro de Berlim em outubro de

1989. A propósito, um escritor nor-
te-americano, extremamente bem-
humorado, Francis Fukuyama, che-
gou aescreverumensaio ("O Fimda
História") no qual apregoava, em
alto e bom som, a vitória definitiva
do capitalismo sobre um socialismo
morto para todo e sempre. Rapaz

bem-humorado, Fukuyama expres-
sava o sonho dourado do capitalis-

- "Agora, contudo, não se

trata de revolução dos

canhões, levada adiante

por um partido único,

dono da verdade única e

indiscutív el. A rev olução

está feita no cotidiano.

Ninguém melhor que as

mulheres para falar
(e fazer) dessa

revolução".

mo. "Infelizmente", esse sonho não

se realizará: a revolução continua a

se fazer presente. Agora, contudo,
não se trata da revolução dos ca-

nhóes, levada adiante por um partido
único, "dono da verdade única e
indiscutível". A revolução está sen-

do feita no cotidiano. Ninguém me-
lhor que as mulheres para falar (e

fazer) dessa revol ução.

As mulheres, em seus diversos

e guerreiras, de todas as idades, co-
res e credos, as mulheres rompem,
com voz cada vez mais clara, todas
as barreiras impostas pelo capitalis-
mo (e por uma de suas manifesta-

ções mais evidentes, o machismo).
Se antes eram chamadas "donas de
casa" (mas não donas da casa), ago-
ra essas mulheres estão presentes

em todos os espaços da vida cotidi-
ana, nos movimentos, nas lgrejas,
no mundo sindical, na política for-
mal, na Universidade, etc. Rompen-
do a prisão da casa como espaço de
produção da opressão, as mulheres
redesenham, a cada novo amanhe-
cer, os espaços coletivos da socieda-
de, trazendo para os mesmos o colo-
rido específico de sua condição fe-
minina.

Ora, responderão alguns, esses

movimentos já são bastante "tradi-
cionais", em razáo das lutas que
acumularam neste extraordinário sé-

culo 20. Certo? Sim e não. Não se

trata, por certo, de um "novo" movi-
mento de mulheres, na medida em
que esse processo é contínuo e per-
manente. Esses movimentos, entre-
tanto, têm o frescor da rosa recém-
desabrochada. Ao longo de um sé-
culo de exigências, os movimentos
de mulheres exigiram o direito à

igualdade, entendido como o direito
ao usufruto igualitário de direitos,
bens e serviços, sobretudo a prática
concreta da cidadania.

À vésperas do século 21, os mo-
vimentos de mulheres exigem o di-
reito à diferença, o direito ao
pluralismo das manifestações cultu-
rais, o direito à plena expressão da
feminilidade, da contribuição que

somente as mulheres podem dar ao
processo de gestão de uma nova
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nos maltratados pelo capital se orga-
nizam paru fazer ouvir a sua voz. É
deles que falaremos neste texto.

Diz-se, freqüentemente, que a re-
volução socialista acabou com a que-
da do muro de Berlim em outubro de

1989. A propósito, um escritor nor-
te-americano, extremamente bem-
humorado, Francis Fukuyama, che-
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mo. "Infelizmente", esse sonho náo

se realizará: a revolução continua a

se fazer presente. Agora, contudo,
não se trata da revolução dos ca-

nhões, levada adiante por um partido
único, "dono da verdade única e
indiscutível". A revolução está sen-

do feita no cotidiano. Ninguém me-
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fazer) dessa revolução.

As mulheres, em seus diversos
movimentos, constituem o mais fas-

cinante desses atores sociais. Doces

e gueneiras, de todas as idades, co-
res e credos, as mulheres rompem,
com voz cadavezmais clara, todas
as barreiras impostas pelo capitalis-
mo (e por uma de suas manifesta-

ções mais evidentes, o machismo).
Se antes eram chamadas "donas de
casa" (mas não donas da casa), ago-
ra essas mulheres estão presentes
em todos os espaços da vida cotidi-
ana, nos movimentos, nas Igrejas,
no mundo sindical, na política for-
mal, na Universidade, etc. Rompen-
do a prisão da casa como espaço de
produção da opressão, as mulheres
redesenham, a cada novo amanhe-
cer, os espaços coletivos da socieda-
de, trazendo para os mesmos o colo-
rido específico de sua condição fe-
minina.

Ora, responderão alguns, esses

movimentos já são bastante "tradi-
cionais", em razáo das lutas que
acumularam neste extraordinário sé-

culo 20. Certo? Sim e não. Não se

trata, porcerto, de um "novo" movi-
mento de mulheres, na medida em
que esse processo é contínuo e per-
manente. Esses movimentos, entre-
tanto, têm o frescor da rosa recém-
desabrochada. Ao longo de um sé-
culo de exigências, os movimentos
de mulheres exigiram o direito à
igualdade, entendido como o direito
ao usufruto igualitário de direitos,
bens e serviços, sobretudo aprâtica
concreta da cidadania.

As vésperas do século 21, os mo-
vimentos de mulheres exigem o di-
reito à diferença, o direito ao
pluralismo das manifestações cultu-
rais, o direito à plena expressão da
feminilidade, da contribuição que

somente as mulheres podem dar ao
processo de gestão de uma nova
civilização. Por sua intensa proxi-
midade à gestação da vida, as mu-



lheres têm uma leitura do mundo
que lhes é específica. Desejamos

ardentemente que a feminilidade se

espraie sobre o mundo do alvorecer
dessa sociedade nova em constru-

çáo e, sobretudo, na sua concre-
tizaç.ão incessante.

Na produção de uma civilização
solidária, os movimentos ambien-

talistas também desempeúam um
papel revolucionário. Felizmente, há

múto desapareceu a falsa idéia que

esses movimentos lutavam tão-so-

mente pela preservação de

"aryorezinhas" e "animais em extin-

ção". Colorindo com o verde afacr-

de um planeta em erosão continua-

dq os movimentos ambientalistas

levam a humanidade a compreender

que a Ecologia diz respeito, acima

de tudo, aos ecossistemas humanos

e, vir de conseqüência, aos

ecossistemas naturais. A leitura ati-
va desses movimentos camiúa no

sentido do questionamento profun-
do acelca do atual modelo de "de-
senvolvimento" posto em prática e

- "Os movimentos

ambientalistas recordam

à humanidade a

necessidade de se

constituir uma

civilização que demonstre

coerentemente sua

reverência à vida".

hegemonizado pelas multinacionais,

centrado na cÍescente concenhação

de riqueza em escala planetária e na

destruição incessante dos já menci-

onados ecossistemas. A proposi$o
do ilesenvolvimento sustentável
centra-se exatamente na proposição

de rela$es radicalmente novas dos

homens com a natureza e dos ho-

mens entre si. Os movimentos

ambientalistas recordam à humani-

rentemente sua reverência à vida. E
essa reverência à vidq para seÍ con-

Ç-reÇ demanda a transformação do

universo das condições que produ-

zÊÍrravida material e simbólica, as

mercadorias e os desejos, os servi-

ços e os valores.Araizdeuma nova

civilização se afiirma também aqui e

ela é imprescindível.

- uA revolução tõo

sonhada está

acontecendo debaixo de

nossos narizes e muitos

de nós a ignoram, nõo

sabendo reconhecer na

floração desses novos

atores a gestação da vida

em sua maravilhosa força
de transformação".

Embora sejam, de certa forma,

"tradicionais", os movimentos de

defesa dos direitos humanos têm

servido acentuadamente para expan-

dir nossa compreensão acerca da

falência das concepções e práticas

de vida estabelecidas a partir da

hegemonia do capital. Esses movi-
mentos, durante muito tempo restri-
tos aos "direitos políticos" (os direi-
tos dos perseguidos por questões de

consciência e militância políticas),

expandem-se, hoje, para a defesa

apaixonada dos direitos de crianças

e adolescentes, de idosos, de desva-

lidos de todas as formas; dos exclu-

ídos, enfim, esses movimentos de

defesa dos direitos humanos têm,

nos dias atuais, uma belíssima ex-

pressão naAçáo da Cidadania con-

tra a Miséria e pelaVida. Espaço (e

isto é inegável) rigorosamente novo

e que atua na organização dos mi-
lhóes de brasileiros politicamente

desorganizados, aAção da Cidada-
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novas formas de atuação política e
existencial das maiorias "silencio-
sas" em nosso país. Essas maiorias
começÍrm afaz,er ouvir a sua voz e
suas exigências inadiáveis.

Acima de tudo, no dia-adia da

vida que não aparece nas telinhas
colloridas da vida, o "povão" tece

uma profunda e extensa rede de so-

lidariedade que permite, neste mo-
mento, a sobrevivência dos excluí-
dos e que deve se @nstituir em mais
uma raiz da frondosa árvore que está

dando origem a vida verdadeira para

milhões de mulheres, crianças e ho-
mens considerados "sucata" pelo ca-

pitalismo multinacional. Essa rede é

composta de heróis anônimos, de

seres humanos corajosos que
constróem a vida com materiais des-

prezados pelas "elites" (extrema-

mente atrasadas, aliás!) que "diri-
gem"oBrasileomundo.

Devemos teÍ os olhos e a inteli-
gência antenados para esses movi-
mentos. A revolução táo sonhada

está acontecendo debaixo denossos

narizes e muitos de nós a ignoram,

não sabendo reconhecer na floração

desses novos atores a gestação da

vida em sua maravilhosa força de

transformação. Toda a nossa refle-
xão, todas as nossÍls categorias de

análise política, têm que ser ajusta-

das para a compreensão dessa vida
nova que está surgindo, com doce

orçra, a despeito da crise capitalista.

Cabe lembÍar, ao terminar, as pala-

vras mágicas de um grande poeta, o

alemão Goethe. Em sua peça Fausto,
ele nos diz:"Cirruenta, caro amigo,

é toda teoria. Verdejante e dourada é

a Árvore da Vida".

José Femandes Dias

Assessor do Centro de Açáo
Comunitária (CEDAC),

Rio de Janeiro, onde coordena o
Prno- de tnehalho



espraie sobre o mundo do alvorecer universo das condições que produ-
dessa sociedade nova em constru- zÊmavida material e simbólic4 as
Éo e, sobretudo, na sua concre- mercadorias e os desejos, os servi-
tha$o incessante' 

§os e os valores.Ar aizdeuma nova
Na produção de uma civilização civilização se afirmatambém aqui e

solidáriq os movimentos ambien- ela é imprescindível.
talistas também desempenham um
papel revolucionário. Felizmente, há

muito desapareceu a falsa idéia que

esses movimentos lutavam tão-so-

mente pela preservação de

"arvorezinhas" e "animais em extin-

ção". Colorindo com o verde a face

de um planeta em erosáo continua-
dq os movimentos ambientalistas

levam a humanidade a compreender

que a Ecologia diz respeito, acima

de tudo, aos ecossistemas humanos

e, vir de conseqüência, aos

ecossistemas naturais. A leitura ati-
va desses movimentos camiúa no

sentido do questionamento profun-

do acefca do atual modelo de "de-
senvolvimento" posto em prática e

- "Os movimentos

ambientalistas recordam

à humanidade a

necessidade de se

constituir uma

civilização que demonstre

coerentemente sua

reverência à vida".

hegemonizado pelas multinacionais,

centrado na crescente concentraçáo

de riqueza em escala planetária e na

destrui$o incessante dos já menci-

onados ecossistemas. A proposi$o
do ilesenvolvimento sustentável
centra-se exatamente na proposição

de rela$es radicalmente novas dos

homens com a natureza e dos ho-

mens entre si. Os movimentos

ambientalistas recordam à humani-

dade a necessidade de se constituir
uma civilizaçáo que demonstre coe-

de transformação".

- uA revoluçõo tão

sonhada estô

acontecendo debaixo de

nossos narizes e muitos

de nós a ignoram, nõo

sabendo reconhecer na

floração desses novos

atores a gestação da vida

em sua maravilhosa força

Embora sejam, de certa forma,

"tradicionais", os movimentos de

defesa dos direitos humanos têm

servido acentuadamente para expan-

dir nossa compreensão acerca da

falência das concepções e práticas

de vida estabelecidas a partir da

hegemonia do capital. Esses movi-
mentos, durante muito tempo restri-
tos aos "direitos políticos" (os direi-
tos dos perseguidos por questões de

consciência e militância políticas),

expandem-se, hoje, para a defesa

apaixonada dos direitos de crianças

e adolescentes, de idosos, de desva-

lidos de todas as formas; dos exclu-

ídos, enfim, esses movimentos de

defesa dos direitos humanos têm,

nos dias atuais, uma belíssima ex-
pressão naAção da Cidadania con-

tra a Miséria e pelaVida. Espaço (e

isto é inegável) rigorosamente novo

e que atua na organiza$o dos mi-
lhões de brasileiros politicamente

desorganizados, aAção da Cidada-

nia oonstitui um movimento de mas-

sa capaz de apoiar a gestação de

E rulwle

começâm afazet ouvir a sua voz e
suas exigências inadiáveis.

Acima de tudo, no dia-adia da

vida que não aparece nas telinhas
colloridas da vida, o "pováo" tece

uma profunda e extensa rede de so-

lidariedade que permite, neste mo-
mento, a sobrevivência dos excluí-
dos e que deve se @nstituir em mais
uma raiz da frondosa árvore que está

dando origem a vida verdadeira para

milhões de mulheres, crianças e ho-
mens considerados "sucata" pelo ca-

pitalismo multinacional. Essa rede é

composta de heróis anônimos, de

seres humanos corajosos que
constróem a vida com materiais des-

prezados pelas "elites" (extrema-
mente atrasadas, alirás!) que "diri-
gem"oBrasileomundo.

Devemos ter os olhos e a inteli-
gência antenados para esses movi-
mentos. A revolução táo sonhada

está acontecendo debaixo denossos

narizes e muitos de nós a ignoram,

não sabendo reconhecer na floração

desses novos atores a gestação da

vida em sua maravilhosa força de

transformação. Toda a nossa refle-
xão, todas as nossas categorias de

análise política, têm que ser ajusta-

das para a compreensão dessa vida
nova que está surgindo, com doce

orçra, a despeito da crise capitalista.

Cabe lembrar, ao terminar, as pala-

vras mágicas de um grande poeta, o

alemáo Goethe. Em sua peça Fausto,
ele nos diz:"Cirlrzenta, caro amigo,

é toda teoria. Verdejante e dourada é

a Árvore da Vida".

José Fernandes Dias

Assessor do Centno de Agáo
Comunitária (CEDAC),

Rio de Janeirro, onde coordena o
Prog. de trabalho

«Reforma Urbana e Cidadania'.
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EDITORIAL

IT SEMANA SOCTAL BRASILEIRA
A CNBB rcalizarâ a 2e Semana So-

cial Brasileira nos dias 04 a 08 de julho
do próximo ano.

A 2e Semana Social Brasileira tem
por tema: "BRASIL: Altemativas e Pro-
tagonistas". Este tema será refletido
dentro de quatro módulos, a saber: De-
senvolvimento Fronômico, Es-

tado Democrático, Sujeitos e

Valores Emergentes, Dominação
Política e Cultural. Todos os

módulos temáticos serão perpas-

sados e vistos à luz da questão

ética e da subjetividade.

A CPO está envolvida na

construção desse projeto da 2a

Semana Social Brasileira. Esse

envolvimento se dá tanto ao nível
da CNBB, pois ela é, junto com
as pastorais e organismos da li-
nha 6, uma das olganizadoras.
Alem disso, grupos de PO nos

estados e dioceses estão paÍici-
pando das diversas Semanas So-
ciais Regionais que acontecerão
já no decorer deste ano.

Discutir um p§eto alternativo de

Brasil é uma proposta anojada diante
da conjuntura sócio-político-econômi-
ca do Brasil. Vivemos momentos de

grande insegurança e também de gran-

de descrédito. O povo está amorfo. No
seu lidar diário pouco liga para as ques-

tões de ordem política.Talvezas ques-

tões econômicas lhe falam mais alto;

aumento do custo de vida e insuficiên-
cia do Salário Mínimo. As questões

sociais também recebem certa conside-
rqnín nrinninolrvranÍa qc referenÍes â

miserabilização. No entanto, em rela-

ção às questões políticas, a apatia ê,

geral, o descrédito nesse setor é enor-

me. A sociedade organizada, aquela

que luta em alguma organização, está

também desorientada não sabendo bem

o que fazet e como agir. Ao mesmo

tempo que aplaude o surgimento de

alguma luta, por exemPlo o combate à

fome e miséria, se afasta de comPro-

misso que a envolva. Asituação é, pois,

caótica em todos os sentidos.

Por isso perguntamos: existe algum

sentido na convocaçáo das forças orga-

nizadas e da sociedade em geral para

um debate em busca de saídas Para
nosso Brasil? Não ficará esta discussão

restrita aqueles que já estão na luta e,

ainda, nela acreditam?

em se queÍer que a Semana Social
Brasileira envolva a sociedade. Até
hoje esse debate em torno de um pro-
jeto para o Brasil não conseguiu sair da

agenda de alguns políticos, de um que

outro partido e de alguns setores do

movimento sindical.

Esse debate não evoluiu, ema-
ranhando-se nos inleresses espe-

cíficos dos segmentos que o
agendou... e por aí morreu. Agora,
a Semana Social Brasileira convo-
ca a construção desse projeto a

partir de baixo, das bases. A Se-

mana Social Brasileira se propõe à

reflexáo dessa questão de uma ma-
neira conscienciosa, profunda e

concreta. Para isso, joga pesado

nas Semanas Sociais Regionais que

serão os laboratórios experimen-
tais onde esse projeto crescerá.

A Pastoral Operária desde o
início contribue para o acontecer

da Semana Social Brasileira. Seus

militantes, em vários regionais,
estão envolvidos na realização de

Semanas Sociais. Neste corrente mês
está realizando um seminário em nível
nacional com o propósito de subsidiar
lideranças da PO que estão na articula-

ção das Semanas Sociais Regionais. O

seminário se torna assim uma impor-
tante contribuição à organização das

Semanas Sociais Regionais e da Se-

mana Social Brasileira.

Cremosque as forçaspopulares em

todo o Brasil podem dar um recado

nítido a toda sociedade brasileira apÍe-

sentando umDroieto nascido das bases
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BDITORIAL

II SEMANA SOCIAL BRASTLEIRA
A CNBB rcalizaúta 2e Semana So-

cial BrasileiÍa nos dias 04 a 08 de julho
do próximo ano.

A 23 Semana Social Brasileira tem
por tema: "BRASIL: Altemativas e Pro-
tagonistas". Este tema será refletido
dentro de quatro módulos, a saber: De-
senvolvimento Econômico, Es-

tado Democrático, Sujeitos e

Valores Emergentes, Dominação
Política e Cultural. Todos os

módulos temáticos serão perpas-

sados e vistos à luz da questão

ética e da subjetividade.

A CPO está envolvida na

construção desse projeto da 2a

Semana Social Brasileira. Esse

envolvimento se dá tanto ao nível
da CNBB, pois ela é, junto com
as pastorais e organismos da li-
nha 6, uma das drganizadoras.
Alem disso, grupos de FO nos

estados e dioceses estão partici-
pando das diversas Semanas So-

ciais Regionais que acontecerão
já no decorrer deste ano.

Discutir um projeto alternativo de

Brasil é uma proposta arrojada diante

da conjuntura sócio.político-econômi-
ca do Brasil. Vivemos momentos de

grande insegurança e também de gran-

de descrédito. O povo está amorfo. No
seu lidar diáriopouco liga para as ques-

tões de ordem'política. Talvez as ques-

tões econômicas lhe falam mais alto;

aumento do custo de vida e insuficiên-
cia do Salário Mínimo. As questões

sociais também recebem certa conside-
rqnãn nrinninolmanÍe oc refcrcnleq I

miserabilização. No entanto, em rela-

ção às questões políticas, a apatia é

geral, o descrédito nesse setor é enor-

me. A sociedade organizada, aquela

que luta em alguma organização, está

também desorientada não sabendo bem

o que fazer e como agir. Ao mesmo

tempo que aplaude o surgimento de

alguma luta, por exemPlo o combate à

fome e miséria, se afasta de comPro-

misso que a envolva. Asituação é, pois,

caótica em todos os sentidos.

Por isso perguntamos: existe algum

sentido na convocaçáo das forças orga-

nizadas e da sociedade em geral para

um debate em busca de saídas Para
nosso Brasil? Não ficará esta discussão

restrita aqueles que já estão na luta e,

ainda, nela acreditam?

em se querer que a Semana Social

Brasileira envolva a sociedade. Até
hoje esse debate em torno de um pro-
jeto para o Brasil náo conseguiu sair da

agenda de alguns políticos, de um que

outro partido e de alguns setores do

movimento sindical.

Esse debate não evoluiu, ema-
ranhando-se nos interesses espe-

cíficos dos segmentos que o
agendou... e por aí morreu. Agora,
a Semana Social Brasileira convo-
ca a construção desse projeto a

partir de baixo, das bases. A Se-

mana Social Brasileira se propõe à

reflexão dessa questão de uma ma-

neira conscienciosa, profunda e

concreta. Para isso, joga pesado

nas Semanas Sociais Regionais que

serão os laboratórios experimen-
tais onde esse projeto crescerá.

A Pastoral Operária desde o
início contribue para o acontecer

da Semana Social Brasileira. Seus

militantes, em vários regionais,
estão envolvidos na realização de

Semanas Sociais. Neste corrente mês

está realizando um seminário em nível
nacional com o propósito de subsidiar

lideranças da PO que estão na articula-

ção das Semanas Sociais Regionais. O

seminário se torna assim uma impor-
tante contribuição à organização das

Semanas Sociais Regionais e da Se-

mana Social Brasileira.

Cremos que as forças populares em

todo o Brasil podem dar um recado

nítido a toda sociedade brasileira apre-

sentando um proieto nascido das bases
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TT SEMANA SOCIAL BRASILEIRA
A CNBB rcalizará a 2e Semana So-

cial Brasileira nos dias 04 a 08 de julho
do próximo ano.

A 23 Semana Social Brasileira tem
por tema: "BRASIL: Alternativas e Pro-
tagonistas". Este tema será refletido
dentro de quatro módulos, a saber: De-
senvolvimento Econômico, Es-
tado Democrático, Sujeitos e

Valores Emergentes, Dominaçáo
Política e Cultural. Todos os

módulos temáticos serão perpas-

sados e vistos à luz da questão

ética e da subjetividade.

A CPO está envolvida na

construção desse projeto da 2a

Semana Social Brasileira. Esse

envolvimento se dá tanto ao nível
da CNBB, pois ela é, junto com
as pastorais e organismos da li-
nha 6, uma das o'rganizadoras.
Alem disso, grupos de PO nos

estados e dioceses estão partici-
pando das diversas Semanas So-
ciais Regionais que acontecerão
já no decorrer deste ano.

Discutir um projeto alternativo de

Brasil é uma proposta arrojada diante
da conjuntura sócio'político-econômi-
ca do Brasil. Vivemos momentos de

grande insegurança e também de gran-

de descrédito. O povo está amorfo. No
seu lidar diário pouco liga para as ques-

tóes de ordern'políti ca. Talvezas ques-

tões econômicas lhe falam mais alto;
aumento do custo de vida e insuficiên-
cia do Salário Mínimo. As questões

sociais também recebem cerk conside-
ração, principalmente, as referentes a

segurança urbana, violência e premente

miserabilização. No entanto, em rela-

ção às questões políticas, a apatia é

geral, o descrédito nesse setor é enor-

me. A sociedade organizada, aquela

que luta em alguma organização, está

também desorientada não sabendo bem

o que fazer e como agir. Ao mesmo

tempo que aplaude o surgimento de

alguma luta, por exemPlo o combate à

fome e miséria, se afasta de comPro-

misso que a envolva. Asituação é, Pois,
caótica em todos os sentidos.

Por isso perguntamos: existe algum

sentido na convocação das forças orga-

nizadas e da sociedade em geral para

um debate em busca de saídas Para
nosso Brasil? Náo ficará esta discussão

restrita aqueles que já estão na luta e,

ainda, nela acreditam?

Há um sentido bastante Profundo

em se queÍer que a Semana Social
Brasileira envolva a sociedade. Até
hoje esse debate em torno de um pro-
jeto para o Brasil não conseguiu sair da

agenda de alguns políticos, de um que

outro partido e de alguns setores do

movimento sindical.

Esse debate não evoluiu, ema-
ranhando-se nos interesses espe-

cíficos dos segmentos que o

agendou... e por aí morreu. Agora,
a Semana Social Brasileira convo-
ca a constÍução desse projeto a

partir de baixo, das bases. A Se-

mana Social Brasileira se propõe à

reflexáo dessa questão de uma ma-
neira conscienciosa, profunda e

concreta. Para isso, joga pesado

nas Semanas Sociais Regionais que

seráo os laboratórios experimen-
tais onde esse projeto crescerá.

A Pastoral Operária desde o
início contribue para o acontecer

da Semana Social Brasileira. Seus

militantes, em vários regionais,
estão envolvidos na realização de

Semanas Sociais. Neste corrente mês
está realizando um seminário em nível
nacional com o propósito de subsidiar
lideranças da PO que estão na articula-

ção das Semanas Sociais Regionais. O
seminário se torna assim uma impor-
tante contribuição à organização das

Semanas Sociais Regionais e da Se-

mana Social Brasileira.

Cremosque as forças populares em

todo o Brasil podem dar um recado

nítido a toda sociedade brasileira apre-

sentando umprojeto nascido das bases

e voltado para o povo.
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Jaragud do Sul" SC, maio de 1993.

Boletim Nocbnol do PatorotOperlcÍt

Segundo dados oficiais, há no Brasil,
9,1 milhões de famílias indigentes espa-

lhadas por 4.400 municípios, entre os quais
a metade está no Nordeste. Informaçóes
divulgadas pelo sociólogo Betinho
(IBASE), que acrescentou: "Temos 32
milhões de brasileiros vivendo em estado
de indigência, que precisam de ajuda ur-
gente". E hora de mobilizar a sociedade!

Há 47 anos o Congresso Nacional tenta
regulamentar a participação dos emprega-
dos nos lucros das empresas. Agora, os

próprios empresários defendem a medida,
para aumentar a produtividade. O que será

que há por trás desse interesse?

Nos dias 10 a 15 de julho, em Nova
Iguaçu (RI), acontecerá a III Consulta de
Bispos e Pastores da América l-atina e

Caribe. O tema desse encontro será "De-
mocracia em crise e nova ordem mundial:
Desafios às igrejas da América Iatina e

Caribe". Será um momento de reflexáo
solidária, objetivando celebrar; compre-
ender o contexto mundial, da América
[-atina e Caribe, a partir da perspectiva dos
excluídos; perceber os desafios pastorais e

os compromissos a serem assumidos pelas
igrejas.

Devem estar presentes 160 pessoas,

entre participantes, assessores, convida-
dos e equipe coordenadora.

11 a 16/julhol93, em São Luis-MA, X
Assembléia Geral da Caritas Brasi-
leira

11 a 15 dejulho/93, em Salvador-Bd
ENCONTRO I,ATINO AMERICA.
NO DE ORGANTZAÇÓFS rrVDÍ-
GENAS, NEGRAS E POPUIÁRES.
12 a 17ljtlhol93, em Ibiraçu-ES, YIII
Encontro Nacional da PJMP

17 a 28/julho/93, em Arrozal-Rl, 28s
Assembléia Nacional da JOC
26 a 30/julhoD3, em Goiânia-GO, X
Assembléia Geral do CIMI
03 a O7lagostol93,em Goiânia-Go, F
Assembléia Nacional da CPT

Errata
Na carta publicada no Boletim na 105,

ref.junho/93, onde se lê 20 paÉicipantes
leia-se 200.

Pedimos desculpas aos comoanheiros

PA(Hr)STOREAT\DO

No dia 02 dej unho foi deflagrada a greve
dos Rodoviários de Crritiba (PR), com 100%
de adesão da categoria. Durante 02 dias de
greve ocorreram vários piquetes e os rodo-
viários resistiram a todo tipo de pressão por
paÍe dos patrões, prefeitura, repressáo po-
licial, etc. Houve também campaúa nas

rádios, jornais e televisão dizendo mentiras
e deturpações sobre o movimento com o
propósito de jogar a população contra a

greve dos Rodoviários.
Como resultado de intensa pressão, a

categoria não conseguiu ganho econômico e
19 lideranças dos Rodoviários foram demi-
tidas, várias, porjusta causa.

Apesar desse saldo lamentável, houve
crescimento da consciência política da cate-

goria. Através da Assoc. Prof. do Transpor-
te Rodoviário de oposi$o ao atual sindica-
to, que é atrelado aos empresários, preten-
de-se organizar e dar continuidade ao movi-
mento na perspectiva de conquistar o sindi-
cato.

A primeira medida de urgência é criar
uma solidariedade mínima aos demitidos e,

ao mesmo tempo, lutar na justiça pela rein-
tegraÉo dos mesmos.

Houve participação efetiva de compa-
nheiros da PO de Curitiba durante a greve,
e agora na continuidade do movimento.

No dia 28de maio, em Nova Iguaçu-RJ,

aconteceu o lançamento oficial da Semana

Social do RJ. Participaram cerca de 200
pessoas, representando 4 dioceses do estado

do Rio de Janeiro. Estiveram presentes ao

evento D. Adriano Hipólito (Bispo N.
Iguaçu), D. Vital (Bispo Itaguaí), D. Elias

@ispo Valença), Herbert de Souza (Betiúo)
do IBSE e Pe. Inácio Neutzling (Coord.

Semana Social Brasileira), entre tantos ou-
tros, representantes de pastorais, movimen-
tos, organizações populares e sindicais.

A palavra chave foi mobiliza$o. Não
resigaar-se com a situação de miséria e
exclusáo que já atinge o índice de 32 mi-
lhões de brasileiros. E preciso indignar-se

com esta realidade criando idéias e possibi-

lidades na perspectiva da construSo do

Brasil que queÍemos, confoÍme nos convocil
aSemanaSocial do RJ. Mobilizar, articular
e unir as forças sociais!

A Semana Social do RJ será precedida

de diversos Seminários e terá seu desfecho

nos dias 15 a 17 de outubro, com o tema:
*POR UM BRASIL QUE A GENTE

PO e sua Formaçáo

A necessidade de criar uma equipe
de Formação Diocesana surgiu das dí-
ficuldades encontradas na avaliação da
Caminhada, onde percebeu-se que a F or-
mação vinha se dando sem um planeja-
mento sisteruítico.

Reunidos em Blumenau, no SemiruÍ-
rio de Política de Formaçãq em fev./
1992 discutiu-se nívek de Formaçõo e
criaçõo da equipe de formação
diocesana com 5 pes soas que trabalham
em conjunto com a equipe de coordena-

ção diocesana.
Para atender nossos objetivos foi

proposto um curso intensivo, sobretudo
para despertar a capacidade de lide-
ranço.

O curso destina-se à participantes
da PO e movimentos sociais que tenham
uma visão da realidade e com perspec-
tivas de participar das lutas. Com o
objetivo primeiro de capacitar
trabalhadores(as) para animar e for-
mar grupos de base.

Esse cursovisa proporcionar um co-
nhecimento da história do trabalhador;
a história da sociedade à luz da palavra
de Deus e a Mística da luta, criando
gosto pela luta. Essa luta gratificante!

Os temas do curso sõo:
- 19 e 20106193: A história da socie-

dade e como fazer Análise de Conjuntu-
ra;

- 14 e 15108193: Bíblia e Mística
- 18 e 19109193: PO e a história da

Classe Trabalhadora

Queremos o animador, animado, co-
rajoso, fiel ao projeto de Jesus Cristo,
comprometido corn o sonho d.os traba-
lhadores e acima de tudo, Ser Humano.

Maristela Palmira
Equipe Coord. Diocesana e de Formação.

EXPEDIENTE
BOI,ETIM NACIONAL DA

PASTORAL OPERÁRIA

Conr. de Bedaçáo: Enock tuaú|1 Haroldo Gomes,
Albeno Carlc, Jane MaÍangpíti, Rosa Ribeho, Ari
Albedi e Gilberto Dhs.
Respon:fod: CooÍdonaçá) Nac. da Past. Operária
As3lnrtuÍas:
Anual: Cr$ 70.00o,fi)
EíeÍbr: US$ 10
Pedldo dê asslnatuÍr3 paÍr:
SEcRETARTADo r{Ac. DA pAsr. openÁRn
Av. PÍes. Kenneü, 186Í - Sala 108



Jaraguó do Sul" SC, maio de 1993.

PO e sua Formação

A necessidade de criar uma equipe
de Formaçõo Diocesana surgiu das di-
ficuldades encontradas na avaliação da
Caminhada, onde percebeu-se que a For-
maçãovinha se dando sem umplaneja-
mento sistemático.

Reunidos em Blutnenau, no Seminá-
rio de Política de Formaçãq em fev.l
1992 discutiu-se níveis de Formaçõo e
criação da equipe de formação
diocesana com 5 pessoas que trabalham
em conjunto com a equipe de coordena-
ção diocesana.

Para atender rossos objetivos foi
proposto um curso intensivo, sobretudo
para despertar a capacidade de lide-
ranço.

O curso destina-se à participantes
da PO e movimentos sociais que tenham
uma visão da realidade e com perspec-
tivas de participar das lutas. Com o
objetivo primeiro de capacitar
trabalhadores(as) para animar e for-
mar grupos de base.

Esse curso visa proporcionar um co-
nhecimento da história do trabalhador;
a história da sociedade à luz da palavra
de Deus e a Mística da luta, criando
gosto pela luta. Essa luta gratificante!

Os temas do curso são:
- 19 e 20106193: A história da socie-

dade e como fazer AruÍlise de Conjuntu-
ra;

- 14 e 15108193: Bíblia e Mística
- 18 e 19109193: PO e a história da

Classe Trabalhadora

Queremos oanimador, animado, co-
rajoso, fiel ao projeto de Jesus Cristo,
comprometido com o sonho dos traba-
lhadores e acima de tudo, Ser Humano.

Marisela Palmira
Equipe Coord. Diocesana e de Formação.

EXPEDIENTE
BOLETIM NACIONAL DA

PASTORALOPERÁRIA

Cons. do Redaçáo: Enock tuaúF, Haroldo Gomes,
Albedo Carlos, Jene MsÍangoni, Rosa Ribeko, Ari
Alb€íti e Gilb€íto Dhs.
Responrávcl: Coordenaçáo Nac. da Pas{. OpsráÍia
As3lnatur8:
Anual: Cl$ 70.000,00
Eíerior: US$ 10
Pedido de asslnatuÍG para:
SEcRETARtiADo ilAc. DA pAsÍ. openÁRn
Av. Pres. Kenne{, 18ô1 - Sala 1@
25ü20-0O0 Duque de Caxias - RJ
Fone: (021 ) Tt 1 -34,59 - Fax: 772-ú465

No dia 02 dej unho foi deflagrada a greve
dos Rodoviários de C\ritiba (PR), com 1 00%
de adesão da categoria. Durante 02 dias de
greve ocoÍreram vários piquetes e os rodo-
viários resistiram a todo tipo de pressão por
parte dos patróes, prefeitura, repressáo po-
licial, etc. Flouve também campaúa nas
rádios, jornais e televisão dizendo mentiras
e deturpações sobre o movimento com o
propósito de jogar a população contra a

greve dos Rodoviários.
Como resultado de intensa pressão, a

categoria não conseguiu ganho econômico e
19 lideranças dos Rodoviários foram demi-
tidas, várias, porjusta câusa.

Apesar desse saldo lamentável, houve
crescimento da consciência política da cate-
goria. Através da Assoc. Prof. do Transpor-
te Rodoviário de oposi$o ao atual sindica-
to, que é atrelado aos empresários, preten-
de-se organizar e dar continuidade ao movi-
mento na perspectiva de conquistar o sindi-
cato.

A primeira medida de urgência é criar
uma solidariedade mínima aos demitidos e,

ao mesmo tempo, lutar na justiça pela rein-
tegraÉo dos mesmos.

Houve participação efetiva de compa-
nheiros da PO de Curitiba durante a greve,
e agora na continuidade do movimento.

No dia 28 demaio, em Novalguaçu-RJ,
aconteceu o lançamento oficial da Semana

Social do RJ. Participaram cerca de 200
pessoas, representando 4 dioceses do estado

do Rio de Janeiro. Estiveram presentes ao

evento D. Adriano Hipólito (Bispo N.
Iguaçu), D. Vital (Bispo Itaguaí), D. Elias
(Bispo Valença), Herbert de Souza(Betiúo)
do IBSE e Pe. Inácio Neutzling (Coord.

Semana Social Brasileira), entre tantos ou-
tros, representantes de pastorais, movimen-
tos, organizações populares e sindicais.

A palavra chave foi mobiliza$o. Não
resignar-se com a situaçáo de miséria e
exclusão que já atinge o índice de 32 mi-
lhões de brasileiros. E preciso indignar-se
com esta realidade criando idéias e possibi-
lidades na perspectiva da constru$o do

Brasil que queremos, conforme nos convoca
aSemanaSocial do RJ. Mobilizar, articular
e unir as forças sociais!

A Semana Social do RI será precedida

de diversos Seminários e terá seu desfecho

nos dias 1,5 a 17 de outubro, com o tema:
.POR UM BRASIL QUE A GENTE
QUER".

Segundo dados oficiais, há no Brasil,
9,1 milhões de famílias indigentes espa-
lhadas por 4.400 municípios, entre os quais
a metade está no Nordeste. Informaçóes
divulgadas pelo sociólogo Betinho
(IBASE), que acrescentou: "Temos 32
milhões de brasileiros vivendo em estado
de indigência, que precisam de ajuda ur-
gente". E hora de mobilizar a sociedade!

Há 47 anos o Congresso Nacional tenta
regulamentar a participação dos emprega-
dos nos lucros das empresas. Agora, os
próprios empresários defendem a medida,
para aumentar a produtividade. O que será
que há por trás desse interesse?

Nos dias 10 a 15 de julho, em Nova
Iguaçu (RJ), acontecerá a III Consulta de

Bispos e Pastores da América I-atina e

Caribe. O tema desse encontro será "De-
mocracia em crise e nova ordem mundial:
Desafios às igrejas da América latina e

Caribe". Será um momento de reflexáo
solidária, objetivando celebrar; compre-
ender o contexto mundial, da América
l:tina e Caribe, a partir da perspectiva dos
excluídos; perceber os desafios pastorais e

os compromissos a serem Ílssumidos pelas
igrejas.

Devem estar presentes 160 pessoas,

entre participantes, assessores, convida-
dos e equipe coordenadora.

11 a 16/julhol93, em São Luis-MA, X
Assembléia Geral da Caritas Brasi-
leira

1l a 75 de julho/93, em Salvador-Bd
ENCONTRO IÁTINO AMERICA.
NO DE ORGANTZAÇÔFS rNDÍ-
GENAS, NEGRAS E POPULARES.

12 a 17ljulho93, em Ibiraçu-Es, VIII
Encontro Nacional da PJMP

17 a 28/jnlhol93, em Anozal-Rl, 28!
Assembléia Nacional da JOC
26 a 30l}ulho/93, em Goiânia-GO, X
Assembléia Geral do CIMI
03 a 07/agosto/93, em Goiânia-GO,9
Assembléia Nacional da CPT

Errata
Na carta publicada no Boletim n0 105,

ref. junho/93, onde se lê 20 paÉicipantes
leia-se 200.

Pedimos desculpas aos companheiros
da PO de Manaus, por ess€ eno gráfico.
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Somos crrca de 250 trabalhadores(as)
provenientes de 08 estados do Nordeste,
reunidosnoCentremar, em João pessoa-pB,

no VI Encontro Nordestão da pastoral Ope-
rária, que tem como tema: A CLASSE TRA-
BALHADORA DO NORDESTE E SUAS
oRGANTZAÇÓES: PARA ONDE VA-
MOS?

O nosso trabalho começou há vários
meses átrás. O primeiro passo para realiza-
çáo deste encontro foi uma pesquisa que
fizemos com outros trabalhadores(as) do
mercado formal e informal da economia na
regiáo. Conseguimos atingir cerca de 2500
trabalhadores(as): sendo 1500 do mercado
formal e i000 do informal. A pesquisa foi
feita por nós mesmos. Em alguns estados,
técnicos de outras entidades nos ajudaram a
organizar melhor os dados. No entanto, a
vivência da pesquisa, o contalo com outros
tantos companheiros(as) trabalhadores(as)

CONTO NORDESTINO
"ó Deus, cria

renova no meu peito um
foi o mais impoíante para nós.

Foi a partir desta pesquisa que demos o
segundopasso: realizamos um Seminário em
cada estado da região onde tem pO (exceto
Sergipe). Tentamos envolver nestes seminá_
rios outras pastorais e entidades do movimen-
!o social, principalmente, o sindical. Alguns
seminários conseguiram atingir mais pessoas
outros menos. Mas, todos tentaram trabalhar
a partir da pesquisa feita anteriormente. Co-
nhecer melhor os anseios de uma p€quena
parcelas dos trabalha- dores(as) de cada esta-
do.

Terminamos os seminários, definidos os
delegados ao VI Nordestão, cada estado pas-
sou a trabalhar duro para levantar o dinheiro
das despesas deviagem dosseus delegados. O
esforço valeu a pena. Chegamos no Centremar,
uns mais cedo outros mais tarde, mas todos
muito animados. Dividimo-nos em 05 semi-
nários: 1) Luta pela Sobrevivência;2) parti-
cipaçáo Política; 3) Participação Sindical; 4)
Participação no Movimento popular; 5) par-
ticipação Religiosa e Cultural. Cada Seminá-
rio teve sua dinâmica própria mas todos
partiram dos dados da pesquisa e das conclu_
sóes dos seminários nos estados.

Neste M Nordestão verificamos que a
classe trabalhadora está muito desacreditada
das suas ferramentas de luta (os sindicatos, os
partidos políticos, as associaçóes de morado_
res, etc.). Há muita distância entre o que
pensa a base e as nossas lideranças. A prática
destas últimas, em algumas situaçõei, con_
trapóe-se ao seu próprio discurso. precisamos
reforçar o trabalho de base, aprender a cons_
truira democracia no nosso cotidiano, respei-
tando o outro, o diferente.

Outro problema que constatamos é com

em mtm um coração puro e
espírito firme" (Sl. Sl, 12)

relação a linguagem. O nosso falar não
chega no coração dos trabalhadores(as). Não
conseguimos despertar os trabalhadores(as)
para questões que dizem respeito a sua pró-
pria vida. Numa região lão rica culturalmen_
te como o Nordeste, onde a arte s€ expÍessa
com tanta força, insistimos ainda nos discur-
sos longos e cansativos quejá não despertam
interesse. Repetimos frases já gastas, fala_
mos às vezes de coisas que náo conhecemos.
Esquecemos de buscar na nossa própria his-
tória de trabalhadores(as) nordestinos,
lutadores(as) de tantas épocas, retiranles em
eterno caminhar neste chão seco marcado
pelas alpercatas de nossos antepassados, for_
mas de expressão próprias, inclusive valori_
zando o nosso linguajar.

Ouvir outros trabalhadores(as), ser paci_
ente e humilde, saber expressar com clareza
os nossos propósitos, reforçar o trabalho de
base, estar atento para os desafios da conj un_
lura nacional: a Revisão Constitucional em
curso no Congresso Nacional e as Eleiçóes
Gerais em 1994, são desafios que se apreien_
tam com força, difíceis de ser enfrentados.
Exigem conversão, que sejamos imita<lores
do Deus Libertador, como filhos queriilos
Dele que somos. O VI Norclestao faz parte
desta luta contínua e árclua pela construção
de uma nova sociedade. ,.Libertem-se 

de
todas as injustiças cometidas e formem um
coração novo e um espírito n ovo(821g,31).
Saímos deste encontro animados, continua-
mente"em conversáo", caminhando por este
Nordeste afora. Hoje,',todos sonhos, sonha-
ram, sonharam..."

Haroldo Gomes
Membro da Coord. Nacional da pO

ASAS A LIBERDADE...
"A alma do homem ganhou asas e afinat começa a voar!

Mais do que mdquinas precisamos de humanidade. Mais do que intetigêniia, precisamos de afeiçao e doçura.,,
(Charles Chapltn)

Imaginemumencontroprodutivo,dinâmico, apresentada nas diversas formas culturais, ex-
cheio de alegria e expressáo de vida. Pois foi pressascomgrandecriatividadeealegria,atiavés
assim o M Nordestáo da Pastorat Operária, dasencenaçõesteatrais,nasmúsicaslarodiadas,
realiz-adonosdiaslOa13dejunho/93,emJoáo nos repentes, enÍim nas danças e na alegria
Pessoa PB. contagiante.

Foram 4 dias de estudos, debates, reflexóes, Tivemosoportunidade,nesseNoRDEsTÃo,
quando os participantes motivados pela de vivenciar e ter uma visão mais global de comoespiritualidade, tendo presente o vivemostrabalhadoresnaLlffeiBLeSOBRE-
companheirismo, o compromissoenquantoclas- vrvÊNclA pARTICIpAÇÁo poLÍTICÀ SIN_
se trabalhadora e com fidelidade à missão de DICAI.REUGIoSA-CLrLTURALenosMOvI_
Cristo libertador f2eram do Nordestão um mar- MENTOS pOpUtÁ.RES.
co na história da Pastoral Operária do Nordeste. Se houveram falhas? É possível que sim ! MasComo sujeitos responsáveis por seus destinos e o que vale é que estas falhas não aparec€ram nopelo resgate de sua cidadania. conjunto. Acreditamos que toda riqueza, vivida

A Palavra de ordem foi unir as forças popu- nesteVlNordestão,foifrutodotrabalhodaqueles
lares e sociais - Unificar a luta! Ali aconteceu um que acreditam no potencial individual 

" 
o" 

"upu-perfeito entrosamento; harmonizou-se as dife- cidade criativa dô Nordestino. De g.n,, {u.rençás e a integração foi totall participação, trabalhacompaixão,masnãoperdea razáo Àrr"

da persistência e resistência nordestina aos desa-
fios e dificuldades que lhes sáo impostos por um
sistema cruel, destruidor e excludénte. Mas ape-
sar das forças contrárias, investiu-se nos valores,
trabalhou-se a subjetividade e se produziu vida.

Com certeza, todos voltaram às suas regióes
fortificados na fé, encorajados prá luta elom
novas esperanças. Mais preparados para enfren_
tar os desafios e responder a grande pergunta,
tema e eixo central do Nordestão - Classe Traba_
lhadora do Nordeste e suas Organizaçóes: pARA
ONDE VAMOS?

Todos, participantes, coordenação, assesso-
ria, serviços, com paixão e vontade política traba-
lharam para garantir o sucesso dessa grande
atividade que foi o VI Nordestáo.

Parabéns, Pastoral Operária do Nordeste!
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Somos cerca de 250 trabalhadores(as)
provenientes de 08 estados do Nordeste,
reunidos no CentremaÍ, em João Pessoa-PB,
no VI Encontro Nordestão da Pastoral Ope-
rária, que tem como tema: A CLASSE TRA-
BALHADORA DO NORDESTE E SUAS
ORGANTZAÇÓES: PARA ONDE VA-
MOS?

O nosso trabalho comeÇou há vários
meses atrás. O primeiro passo para realiza-

ção deste encontro floi uma pesquisa que
fizemos com outros trabalhadores(as) do
mercado formal e informal da economia na
região. Conseguimos atingir cerca de 2500
trabalhadores(as): sendo 1500 do mercado
formal e i000 do informal. A pesquisa foi
feita por nós mesmos. Em alguns estados,
técnicos de outras entidades nos ajudaram a

organizar melhor os dados. No entanto, a

vivência da pesquisa, o contato com outros
tantos companheiros(as) trabalhadores(as)

foi o mais impoíante para nós.
Foi a partir desta pesquisa que demos o

segundo passo: realizamos um Seminário em
cada estado da região onde tem PO (exceto
Sergpe). Tentamos envolver nestes seminá-
rios outraspastorais e entidadesdo movimen-
to social, principalmente, o sindical. Alguns
seminários conseguiram atingir mais pessoas
outros menos. Mas, todos tentaram trabalhar
a partir da pesquisa feita anteriormente. Co-
nhecer melhor os anseios de uma pequena
parcelas dos trabalha- dores(as) de cada esta-
do.

Terminamos os seminários, definidos os
delegados ao VI Nordestão, cada estado pas-
sou a trabalhar duro para levantar o dinheiro
das despesas de viagem dos seus delegados. O
esforçovaleuapena. ChegamosnoCentremar,
uns mais cedo outros mais tarde, mas todos
muito animados. Dividimo-nos em 05 semi-
nários: 1) Luta pela Sobrevivência; 2) Parti-
cipação Política; 3) Participaçáo Sindical ; 4)
Participaçáo no Movimento Popular; 5) Par-
ticipaçáo Religiosa e Cultural. Cada Seminá-
rio teve sua dinâmica própria mas todos
parliram dos dados da pesquisa e das conclu-
sões dos seminários nos estados.

Neste M Nordestão verificamos que a
classe trabalhadora está muito desacreditada
das suas ferramentas de luta (os sindicatos, os
partidos políticos, as associaçóes de moraclo-
res, etc.). Há muita distância entre o que
pensa a base e as nossas lideranças. A prática
destas últimas, em algumas situações, con-
trapõe-se ao seu próprio discurso. precisamos

reforçar o trabalho de base, aprender a cons-
truira democracia no nosso cotidiano, respei-
tando o outro, o diferente.

Outro problema que constatamos é com

renova no meu peito um espírito firme,' (sl. 51, 12)

relação a linguagem. O nosso falar não
chega no coração dos trabalhadores(as). Não
conseguimos despertar os trabalhadores(as)
para questões que dizem respeito a sua pró_
pria vida. Numa região lão rica culturalmen-
te como o Nordeste, onde a aíe se expressa
com tanta força, insislimos ainda nos discur_
sos longos e cansativos quejá não despertam
interesse. Repetimos frases já gastas, fala-
mos às vezes de coisas que náo conhecemos.
Esquecemos de buscar na nossa própria his-
tória de trabalhadores(as) nordestinos,
lutadores(as) de tantas épocas, retirantes em
elerno caminhar neste chão seco marcado
pelas alpercatas de nossos antepassados, for-
mas de expressáo próprias, inclusive valori-
zando o nosso linguajar.

Ouvir outros trabalhadores(as), ser paci-
ente e humilde, saber expressar com clareza
os nossos propósitos, reforçar o trabalho de
base, estar atento para os desafios da conj un-
tura nacional: a Revisão Constitucional em
curso no Congresso Nacional e as Eleições
Gerais em 1994, são desafios que se apresen-
tam com força, difíceis de ser enfrentados.
Exigem conversão, que sejamos imitaclores
do Deus Libertador, como filhos quericlos
Dele que somos. O VI Nordestho faz parte
desta luta contínua e árdua pela construção
de uma nova sociedade. "Libertem-se de
todas as injustiças cometidas e formem um
coraçáo novo e um espírito novo (Ez 1 8, 3 1).
Saímos deste encontro animados, continua-
mente "em conversão", caminhando por este
Nordeste afora. Hoje, "todos sonhos, sonha-
tam, sonharam..."

Haroldo Gomes
Membro da Coord. Nacional da PO

,1.-.:.-:r

ASAS A LIBERDADE...
"A alma do homem ganhou asas e afinat começa a voar!

Mais do que máquinas precisamos de humanidade. Mais do que inteligêncin, preckamos de afeição e doçura.,,
(Charles Chaplin)

Imaginem um encontro produtivo, dinâmico,
cheio de alegria e expressão de vida. Pois foi
assim o VI Nordestão da Pastoral Operária,
realizado nos dias 10 a 13 dejunho/93, em Joáo
Pessoa PB.

Foram 4 dias de estudos, debates, reflexões,
quando os participantes motivados pela
espiritualidade, tendo pÍesente o
companheirismo, o compromisso enquanto clas-
se trabalhadora e com fidelidade à missáo de
Cristo libertador fizeram do Nordestão um mar-
co na história da Pastoral Operária do Nordeste.
Como sujeitos responsáveis por seus destinos e

pelo Íesgate de sua cidadania.

A Palavra de ordem foi unir as forças popu-
Iares e sociais - Unificar a luta! AIi aconteceu um
perfeito entrosamento; harmonizou-se as dife-
rençÍs e a integração foi total: participação,
reflexão, produtividade.

A simbologia foi a marca do Nordestáo,

apresentada nas diversas formas culturais, ex-
pressas com grande criatividade e alegria, através
das encenações teatrais, nas músicas parodiadas,
nos Íepentes, enfim nas danças e na alegria
contagiante.

Tivemos oportunidade, nesse NORDESTÁO,
de vivenciar e ter uma visão mais global de como
vivem os trabalhadores na LUTA PEL-ASOBRE-
vrvÊNcrA pARTrcrpAÇÁo poLÍTrcA srN-
DICAI. REUGIOSA-CULTURALe nos MOVI-
MENTOS POPUL.ARES.

Se houveram falhas? É possível que sim ! Mas
o que vale é que estas falhas não apareceram no
conjunto. Acreditamos que toda riqueza, vivida
neste VI Nordestão, foi fruto do trabalho daqueles
que acreditam no potencial individual e na capa-
cidade criativa do Nordestino. De gente que
trabalha com paixão, mas não perde a razão, que
se doa e coloca seus conhecimentos intuitivos e
científicos à serviço da vida. É também resultado

da persistência e resistência nordestina aos desa-
fios e dificuldades que lhes são impostos por urn
sistema cruel, destruidor e excludente. Mas ape-
sar das forças contrárias, investiu-se nos valores,
trabalhou-se a subjetividade e se produziu vida.

Com certeza, todos voltaram às suas regióes
fortificados na fé, encorajados prá luta e com
novas esperanças. Mais preparados para enfren-
tar os desafios e responder a grande pergunta,
tema e eixo central do Nordestão - Classe Traba-
thadora do Nordeste e suas Organizaçoes: pARA
ONDE VAMOS?

Todos, participantes, coordenação, assesso-
ria, serviços, com paixáo e vontade política traba-
lharam para garantir o sucesso dessa grande
atividade que foi o VI Nordestão.

Parabéns, Pastoral Operária do Nordeste!
Parabéns trabalhadores(as) I

secrcrâriâdo ,..." .lmfàI§:::
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A QUEM INTERESSA O SEPARATISMO?
"Somos todos irtnãos

'ão porque seja o tnesn o o sangue

que no corpo levamos:
oqieéomesmoéomodo
como o derramarnos"

(Feneira Gullar)

A crise sócio-econômica-política e

ética que vive a sociedade brasileira
acentua sentimentos preconceitumos.

Reintroduz o debate sobre a formaçáo
do povo brasileiro, suas diferenças cul-
turais e regionais e a questão social.
Deste ponto de vista, divide-se o Brasil
em três épocas: a primeira, "durante o

Imperio predominou o indianismo lite-
rário, como uma afirmaçáo lbstrata da

nacionalidade brasileira erd face do

lusitanismo predominante na Colônia.

Mas logo emerge o europeísmo, Por
meio do qual se valoriza o imigrante
europeu, como trabalhador livre... Na

primeira República, à medida que cres-

ceu âs atividades econômicas no cam-

po e na cidade, emerge o arianismo.
Trata-se de uma valorização mais m-
tensiva do europeu, como civilizado,
superior, histórico e branco, em face

do negro, mulato, índio e caboclo. Em
seguida, com o predomínio do
populismo, inicialmente, e militaris-
mo, depois, desenvolveu-se várias te-

ses." (L)

As diversas formas de regionalis-
mos, de ações separatistas que existi-
ram e existem no Brasil têm, com
ceÍteza, muito dos ingredientes acima

mencionados. Somos um país diverso
culturalmente e precisamos aprender a

conviver nesta diversidade. Reconhe-

cer o outro(a) como cidadão "Em L8ã,
os constituintes se perguntavam como
definir "brasileiro" e "cidadão brasilei-
ro", já que a população se compunha
de negros escravos e livres, trazidos da

Africa e nascidos no país, índios arre-
dids, administrados e assimilados,
brancospobres e brancos ricos, analfa-
betos e alfabetizados, cristãos e feti-
chistas" (2).

A MISTI]RA DAS RAÇAS

Desde o início da colonização da

américa pelos europeus, está presente

a visão preconceituosa e interesseira

que os invasores têm dos latino-ameri-

bre os povos latino-americanos se Íe-
duz a sentenças condenatórias, Contra
nossa maneira de ser e de üver contra
nossa suposta inferioridade racial de

novos mestiços, contra noss6 atraso

irredutível de povos tropicais e

luxuriosos.(3)

Em 1905, Manoel Bonfim, ào início
de século já se contrapuúa a essa visão

dizendo que nossos males não vêm do
povo. São produto da mediocridade do

p§eto das classes dominantes que oÍ-
ganizaram nossa sociedade em provei
to próprio com o maior descaso pelo

povo trahlhador.

No processo de formação do povo

brasileiro, o preconceito racial sempre

forte era expresso em frases tipo: ... O

que se pode esperar de negros bossais e

degenerados...? Autores como Joaquim

Nabuco, Silvio Romero e outros, anali-

saram que a mistura de raças é danosa

paÍa o Brasil e que o atraso do país é

atribuído às incapacidades da popula-

ção e inferioridade das raças náo euro-

peias.

Esta ideologia serviu de cimento na

construção de nossas consciências na-

cionais e está anaigado na mente e até

no coração das pessoas.

A *REPUBLICA

DOS PAMPAS"

Hoje beirando o século X)í, con§ta-

tamos açóes isolacionistas como o de-

sejo de criar a "República dos pampm".

São cidadãos do sul do país que, e§tan-

do mais próximos dos países eurqpeus

que do conjunto do Brasil, buscam de

leva em conta a diversidade cultural e o
respeito às identidades próprias exis-
tentes. Isto nos leva a pensar: Qual a
compreensão que se tem das diferenças
e riquezas culturais de uma ou outra
regtão do país? Como é recoúecida e
valorizada a identidade própria de cada
seÍ, corn suas peculiarida&s, dialetos,
danças, músicas, roupas, bem como
todas as caracteúticas nojeito de fazer
a vida social, política, religiosa e cultu-
raL

Como aceitar o discurso de superio.
ridade de uma raça sobre outra? Como
se curvar à dominação econômica, po-
lítica e social de uma classe sobre outra?
Aquem esta segregação concreta bene-

ficia? De que maneira podemos avan-

çaÍ e supeÍar o corporativismo existente

hoje?

POR T]M BRASIL
DIYERSO E PLURAL

Neste sentido, é importante conside-
rar que a formaSo nacional do povo
brasileiro é plural e que a situa@o social

e gênero de vida, influenciam direta-

mente o fazer social e político coletiva-

mente e que a realidade brasileira é

fruto da política econômica, educacio-

nal e cultural presentes no processo

histórico.

Pois, não esqueçamos que "a histó-

ria humana não se desenrola apenasnos

campos de batalha e nos gabinetes pre-

sidenciais. Ela se desenrola também

nos quintais entÍe plantas e galiúas,
nas ruas de subúrbios, nas casas de

jogos, nos prostíbulos, nos colégios,

nas usinag nos namoros de esquinas." (4)

APO, então, é um espaço Para refle-
tir mais pnofundamente o que significa
esta luta regionalista, neo-nacionalista
que mais lembra o preconceito racial, o

desrespeito à cultura e identidade prG
pria. É fundamental não se fechar em

cada região, num "bairrismo doentio" e

sim, recoúecer os valores existentes

em cada uma, coRstruindo a Partir do

local a globalidade e o pluralismo que

faz o nosso Brasil ser BRASIL
Tehna Bessa - Coordenaçáo

Nacional da Pastoral OPenária

A Iéia de Brasil Modemo, Qç1dvis ranni'

1992
Idem

ESTE O BRASTL

(1)

(2\



"Somos todos irmãos
Nõo porque seja o mesmo o sangue
que no corpo levamos:
oqueéomesmoéomodo
como o deruamarfios"

(Feneira Gullar)

A crise sócio-econômica-política e

ética que vive a sociedade brasileira
acentua sentimentos preconceituosos.

Reintroduz o debate sobre a forma$o
do povo brasileiro, suas diferenças cul-
turais e regionais e a questão social.
Deste ponto de vista, divide-se o Brasil
em três épocas: a primeira, "durante o

Imperio predominou o indianismo lite-
rário, como uma afirmação qbstrata da

nacionalidade brasileira erd face do
lusitanismo predominante na Colônia.
Mas logo emerge o europeísmo, poÍ
meio do qual se valoriza o imigrante
europeu, como trabalhador livre... Na
primeira República, à medida que cres-

ceu as atividades econômicas no cam-
po e na cidade, emerge o arianismo.
Trata-se de uma valorização mais os-

tensiva do europeu, como civilizado,
superior, histórico e branco, em face
do negro, mulato, índio e caboclo. Em
seguida, com o predomínio do
populismo, inicialmente, e militaris-
mo, depois, desenvolveu-se várias te-
ses." (1)

As diversas formas de regionalis-
mos, de ações separatistas que existi-
ram e existem no Brasil têm, com
ceÍtezz,, muito dos ingredientes acima
mencionados. Somos um país diverso
culturalmente e precisamos aprender a
conviver nesta diversidade. Reconhe-
cer o outro(a) como cidadão "Em 1823,
os constituintes se peÍguntavam como
definir "brasileiro" e "cidadão brasilei-
ro", já que a população se compunha
de negros escravos e livres, trazidos da

África e nascidos no país, índios arre-
dids, administrados e assimilados,
brancos pobres e brancos ricos, analfa-
betos e alfabetizados, cristãos e feti-
chistas" (2).

A MISTTIRA DAS RAÇAS

Desde o início da colonizaÉo da

américa pelos europeus, está presente
a visão preconceituosa e interesseira
que os invasores têm dos latino-ameri-
canos.

Toda a sabedoria &s europeus so-

bre m povos latino-americírnc s€ rc-
duz a sentenças condenatórias. Contra
nossa maneira de ser e de üveÍ contÍa
nossa suposta inferioridade racial de

novos mestiços, contra noss6 atraso
irredutível de povos tropicais e

luxuriosos.(3)

Em 1905, Manoel Bonfim, ào início
de séculojá se contrapuúa a essa visão
dizendo que nossos males não vêm do
povo. São produto da mediocridade do
projeto das classes dominantes que oÍ-
ganizaram nossa sociedade em provei -
to próprio com o maior descaso pelo
povo tra@lhador.

No processo de formação do povo

brasileiro, o preconceito racial sempÍe

forte era expresso em frases tipo: ... O
que se pode esperar de negros bossais e

degenerados...? Autores como Joaquim
Nabuco, Silvio Romero e outros, anali-
saram que a mistura de raças é danosa

para o Brasil e que o atraso do país é

atribuído às incapacidades da popula-

ção e inferioridade das raças não euro-

peias.

Esta ideologia serviu de cimento na

construção de nossas consciências na-

cionais e está arraigado na mente e até

no coraçáo das pessoas.

A "REPUBLICA
DOS PAMPAS'

Hoje beirando o século X)fl , consta-

tamos açóes isolacionistas como o de-

sejo de criara "República dospampa§".

São cidadãos do sul do país quc, estan-

do mais próximos dos países euÍopeus

que do conjunto do Brasil, buscam dc

forma regionalista, o separtismo, lem-

brando mais o preceito racial que não

leva em conta adiversidadc coltural eo
respeito às identidades próprias exis-
tentes. Isto nos leva a pen$Í: Qual a
compreensão que se tem das diferenças
e riquezas culfurais de uma ou outÍa
região do país? C-omo é recoúecida e
valorizada a identidade própria de cada
ser, com suas peculiarida&s, dialetos,
danças, músicas, roulxls, bem como
todas as caracteúticas aojeito de fazer
a üda sociâI, política, religrosa e cultu-
raL

Como aceitaro discurso de superio-
ridade de uma raça sobre outra? Como
se curvar à dominação econômica, po-
lítica e social de uma classe sobre outra?
Aquem esta segregaçáo concreta bene-
ficia? De que maneira podemos avan-

çar e supeÍaÍ o corporativismo existente
hoje?

POR t'M BRASIL
DIYERSO E PLURAL

Neste sentido, é importante conside-
rar que a forma$o nacional do povo
brasileiro é plural e que a situa$o social
e gênero de vida, influenciam direta-
mente o fazer social e político coletiva-
mente e que a realidade brasileira é

fruto da política econômica, educacio-

nal e cultural presentes no processo

histórico.

Pois, não esqueçamos que "a histó-
ria humana não se desenrola apenasnos

campos de batalha e nos gabinetes pre-

sidenciais. Ela se desenrola também

nos quintais entre plantas e galiúas,
nas ruas de subúrbios, nas casas de

jogos, nos prostíbulos, nos colégios,
nas usinag nos namoros de esquinas." (4)

APO, então, éum espaço pararefle-
ür mais profundamente o que significa
esta luta regionalista, neo-nacionalista

çe mais lembra o preconceito racial, o
desrespeito à cultura e identidade prG
pria. É fundamental não se fechar em
cada região, num "bairrismo doentio" e

sim, recoúeceÍ os valores existentes

em cada uma, construindo a partir &
local a globalidade e o pluralismo que

faz o nosso Brasil ser BRASIL
Tekna Bessa - Coordenaçáo

Nacional da Pastorral OpeÉria

(1) A Idéia de Brasil Modemo, Octiávio lanni,
1992
Idem
Manoel Bonfim
Ferreira Gullar

(2)
(3)
(4)

ESTE O BRASIL
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LTELB

TEMPO DE DESAFIO E ESPERANÇAS
Há alguns anos, no final da déca-

da de setenta, renascia o movimento
sindical brasileiro através das gran-
des greves da capital e do ABC
paulistas. Naquelas greves se con-
frontaram trabalhadores, patrões e
o govemo militar. Destacamos aqui
dois fatos importantes daqueles anos
que se incorporaram à História do
sindicalismo brasileiro: o assassina-

to, em 30110179, do metalúrgico
Santo.,.Dias da Silva, membro da

PO, num piquete em frente à fábrica
Sylvania, em Santo Amaro (SP) e o
1q de Maio de 1980, em São
Bemardo do Campo, comemorado
sob o.9erco das tropas do exército,
durante a greve de 4L dias.

Sem dúvida, acontecimentos
como esses e outros mais recentes
despertaram a consciência nacional
da classe trabalhadora e contribuí-
ram tanto para a criação da CUT
como do PT.

Hoje, assistimos ao enfraqueci-
mento do movimento sindical bra-
sileiro, vítima, por um lado, de sua
própria divisão interna e, por outro,
de um projeto, promovido pela clas-
se dominante, paÍa sua
descredibilidade. Exemplodisso, fo-
ram as últimas comemorações do
dia 10 de maio que, em quase todos
os estados do Brasil, se caracteriza-
ram pela falta de mobilizaçáo, pelos
discursos vazios das lideranças, que

ocuparam os espaços nos pequenos
atos convocados em cima da hora.

Sem dúvida- n6s- trabalhadores

de recessão prolongado e, pior do
que isto, sem saída a curto e médio
prazos. No entanto, isto não pode

ser motivo para que o movimento
sindical brasileiro seja
descaracterizado, sem plataforma
concreta de luta e sem ter o que
dizer à sociedade brasileira.

O dia Lo de Maio devia ser um
momento de se reacender a chama
da esperança. Os (as) trabalhadores
(as) querem ouvir propostas con-
cretas de luta para solucionar pro-
blemas de seu dia-adia. No entan-
to, as lideranças desviam-se das
questões de interesse dos (as) traba-
thadores (as). Não estão sendo sen-

siveis.a este momento crucial da

situa$o do povo.

As comemorações do 10 de Maio

um dia de luta intemacional e tam-
bém de luta dos (as) trabalhadores
(as) brasileiros (as).

É preciso recriar, renovar o 10 de
Maio! Buscar formas novas de co-
memorações na§ quais o (a)
trabalhador(a) se encontre, se iden-
tifique. As lideranças devem aban-
donar os palanques e as aparelha-
gens de som, devolvendo o 10 de
Maio aos próprios trabalhadores.
Urge acreditar no vigor, na força
revolucionária tanto das bases como
do próprio trabalho. Talvez, o co-
míciojá não seja a melhor forma de
se celebrar o 10 de Maio.

APastoral Operária costum4 em
alguns lugares, promover "Sema-
nas do Trabalhador", em outros
"Romarias dos Trabalhadores". Será
que a PO não poderia expandir e
aperfeiçoar essas experiências e
transformar o dia 10 de Maio num
momento que envolva mais os (as)
trabalhadores (as) dando maior en-
tusiasmo e ânimo para as lutas?

Santo Dias, e o 1a de Maio de
1980 são momentos significativos
que devem se transformar em sím-
bolos da luta dos (as) trabalhadores
(as). Isto significa dizer que deve-
mos transformá-los em "MEMÓ-
RIA". Assim, como o Cristo trans-
formou sua última ceia numa "ME-
MÓRIA" e esta memóriaé celebra-
da diariamente nos altares cristãos,
assim também devemos celebrar
riossos mártires, noss6 fatos, nos-
sas vitóriec na memÁrio dn nnm a
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TEMPO DE DESAFTO E ESPERANÇAS
Háalguns anos, nofinal dadéca-

da de setenta, renascia o movimento
sindical brasileiro através das gran-
des greves da capital e do ABC
paulistas. Naquelas greves se con-
frontaram trabalhadores, patrões e
o governo militar. Destacamos aqui
dois fatos importantes daqueles anos
que se incorporaram à História do
sindicalismo brasileiro: o assassina-

to, em 3011,0179, do metalúrgico
Santo=.Dias da Silva, membro da
PO, num piquete em frente à fábrica
Sylvania, em Santo Amaro (SP) e o
Lo de Maio de 1980, em São
Bemardo do Campo, comemorado
sob o.perco das tropas do exército,
durante a greve de 41 dias.

Sem dúvida, acontecimentos
como esses e outros mais recentes
despertaram a consciência nacional
da classe trabalhadora e contribuí-
ram tanto para a criação da CUT
como do PT.

Hoje, assistimos ao enfraqueci-
mento do movimento sindical bra-
sileiro, vítima, por um lado, de sua
própria divisão intema e, por outro,
de um projeto, promovido pela clas-
se dominante, paÍa sua
descredibilidade. Exemplo disso, fo-
ram as últimas comemorações do
dia 1a de maio que, em quase todos
os estados do Brasil, se caracteriza-
ram pela falta de mobilização, pelos
discursos vazios das lideranças, que
ocuparam os espaços nos pequenos
atos convocados em cima da hora.

Sem dúvida, nós, trabalhadores
(as), viveraos um momento difícil e
delicado. O Brasil vive um processo

de recessão prolongado e, pior do
que isto, sem saída a curto e médio
prazos. No entanto, isto náo pode

ser motivo para que o movimento
sindical brasileiro seja
descaracterizado, sem plataforma
concreta de luta e sem ter o que
dizer à sociedade brasileira.

O dia 1a de Maio devia ser um
momento de se reacender a chama
da esperança. Os (as) trabalhadores
(as) querem ouvir propostas con-
cretas de luta para solucionar pro-
blemas de seu dia-adia. No entan-
to, as lideranças desviam-se das
questões de interesse dos (as) traba-
lhadores (as). Não estão sendo sen-
síveis.a este momento crucial da

situa$o do povo.

As comemorações do 1a de Maio
estão caindono lugarcomum eper-
dendo seu sentido hi§tórieo como

um dia de luta intemacional e tam-
bém de luta dos (as) trabalhadores
(as) brasileiros (as).

É preciso recriar, renovar o La de
Maio! Buscar formas novas de co-
memorações naS quais o (a)
trabalhador(a) se encontre, se iden-
tifique. As lideranças devem aban-
donar os palanques e as aparelha-
gens de som, devolvendo o 10 de
Maio aos próprios trabalhadores.
Urge acreditar no vigor, na força
revolucionária tanto das bases como
do próprio trabalho. Talvez, o co-
míciojá não seja a melhor forma de
se celebrar o 10 de Maio.

APastoral Operária costuma, em
alguns lugares, promover "Sema-
nas do Trabalhador", em outros
"Romarias dos Trabalhadores". Será
que a PO não poderia expandir e
aperfeiçoar essas experiências e
transformar o dia 1a de Maio num
momento que envolva mais os (as)
trabalhadores (as) dando maior en-
tusiasmo e ânimo para as lutas?

Santo Dias, e o 1a de Maio de
1980 são momentos significativos
que devem se transformar em sím-
bolos da luta dos (as) trabalhadores
(as). Isto significa dizer que deve-
mos transformáJos em "MEMó-
RIA'. Assim, como o Cristo trans-
formou sua última ceia numa "ME-
MÓRIA" e esta memória é celebra-
da diariamente nos altares cristãos,
assim também devemos celebrar
âossos mártires, nossos fatos, nos-
sas vitórias na memória do corpo e
sangue do Homem e da Mulher
trabalhadores.
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PA(Hr)STORTANDO

Este é o tema do Curso de Forma-

ção, promovido pela PO do Paraná, à

militantes engajados na luta.

Os objetivos do curso são: Capaci-

tar lideranças para atuação política
partidárta, norteada pela ética dos

valores cristãos; Fomecer formação

básica para cristãos engajados na po-
lítica, possibilitando fazer uma refl e-

xáo crítica de sua prática; Desenvol-
ver a mística e espiritualidade
libertadora, integrando FE e VIDA.

O Curso acontecerá em 6 etapas,

que vai do período de julho adezem'
bro, sendo um final de semana por

mês.

Pógino 2

Cartas

Boletim Noclono/ do Poslorol O perorio

tam sob diversas formas. Entre ou-
tras, comentou sobre as atrocidades
cometidas pelo Batalhão da ROTA
da Polícia Militar (SP), fatos esses

amplamente denunciados na impren-
sa.

Por esses fatos, Frei Beto é acusa-
do de difamar a corporação militar.
Seu julgamento está marcado para o
dia 02 de julho do corrente ano.

Soli citamos manifestações de soli-
dariedade à Frei Beto dirigidas direta-
mente para:

Governador de São Paulo - Luiz
Antonio Fleury - Palácio Bandeiran-
tes - 05698-900 - São Paulo/SP; e ao

Ministro da Justiça - Maurício Corrêa,
Esplanada dos Ministérios, 70.000 -

Brasília - DF. - Fax (061) 321-5745.

Manaus, 03 de maio de 1993.
Prezados (as) C ompanheíros(as) da
Coordenação Nacional,

Inicialmente queremos agradecer as cor-
r e spondênci as r ecebidas.

... Como prepar açao da I I S emana S ocial
regional, a comissão organizadora delibe-
rourealizar 4 seminários precedentes. O la
Seminário realizou-se nos dias 15 e 16 de

abril, com o módulo: "Ética na Economia",
e teve como expositores: no la dia, Dr.
FernandoAlencar, do Inst. Nac. de Pesquisa
da Amazônia (INPA) e, no segundo dia, as
Prof s. S ocorro R odri gue s e C aro I ina C ási a,

com mais 4 alunas daUniversidade doAma-
zonas. Os temas dos dois dias foramresulta-
dos de pesquisas realizadas na periferia da
cidade de Manaus e enfocaram o problema
da miséria e da fome.

O la Seminário reuniu mais de 20 pesso-
as e, em grande parÍe, correspondeu às nos-
sas expectativas. A equipe organizadorafor-
mada por entidades, como: Pastoral Operá-
ria, CIMI, CPT, CDDH e Univ. Amazonas
irá ampliar-se em vista da preparação dos
próximos seminários previstos: 2a - Dias 25
e 26105 - "Sujeitos e Valores Emergentes";
3e - Dias l4 e I 5107 - "O Estado Democráti-
co":4a - "A DominaçaoPolíticae Cultural";
e a II Semana Social Regional nos dias 16 à

18 de setembrol93.
A PO contribue nas equipes de secretari(l

e execução.
Aproveitanos para Passar outros infor'

mes sobre o trabalho da PO:
A Escola sócio-políticq coordenada pe'

las pastorais sociais, continua funcionando
uma vez por mês, e este ano tem uma turma

de la ano e outra de 2'ano. Esta tem sido a

principal fonte de informaçao dos membros

da PO em Manaus.
- O Dia 1' de Maio foi celebrado Pelos

diversos setores daArquidiocese, com bas'
tante críatividade: carninhadas, semanas do

trabalhador, poesias, cantos e

dranatizações. Porém houve muita dificul-
dade na mobilizaçao dos trabalhadores.

S em mais informações, continuamos uni-

das à vocês, na oração e na luta!
(Jm carinhoso abraço.
Ir. Fótima Barbosa - Pastoral Operária

Manaus

EXPEDIENTE
BOLETIM NACIONAL DA

PASTORAL OPERÁRIA
Cons. de Redaçáo: Enock Araújo, Haroldo Gomes,

Bernardo Leslienne, Gilberto Dias, Jane Marangoni,

Alberto Carlos Dtrtra, Rosa M. Ribeiro e Ari Alberti.

Responsável: Coordenaçáo Nacional da Pastoral Ope-

rária
AssinatuÍas:
Anual: Cr$ 50.000,00
Exterior: US$ 10
Pedido de assinatuÍas PaÍa:
SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL OPE-

RÁRn

Acontecerá nos dias 26 a 29 de ,
julho, na PUC-RS, a Semana Social

do Regional Sul III da CNBB, que

conta com a participaçáo da Pastoral

Operária, outras pastorais sociais e

organismos ligados à Igreja no RS.

A Semana Social Sul III desenvol-

Yerá3 temas: 1) Dominação política

e cultural; 2) Desenvolvimento Eco-

nômico e Social e 3) O Estado De-

mocrático, além do Eixo Central que

é Ética e a Subjetividade.
O objetivo das Semanas Sociais é

criar espaços de discussões e debates

sobre os problemas e desafios que

afetam a sociedade brasileira. Quer
serum "instrumento aserviço daüda

e da esperança do povo brasileiro."

É importantíssimo envolver-se na

oÍganizaçáo e participação da Sema-

na Social.

Com este título o DIAP lançará,

brevemente, um livro com o resulta-
do da pesquisà feita a Parlamentares
sobre os temas da Revisão Constitu-
cional, que trás também o perfil indi-
vidual de cada deputado e Senador.

O livro tem como sub-título "Quem
é quem na Revisão Constitucional".
Pedidos poderão ser feitos ao DIAP -
Setor Comercial Sul, Ed. Segurado-
ras, 17q andar - Brasília - DF. - CEP.

70070-700.

A Pastoral Operária da
Arquidiocese do Rio de Janeiro rea-
lizou no dia02 de maio, uma bonita
caminhada em comemoração ao Dia
do Trabalhador. Após a caminhada
fez-se a concentraçáo no CIEP, onde
houve apresentações culturais como :

teatro, músicas, poesia e dança afro,
intercaladas por falações de traba-

lhadores, sindicatos e pastorais. Par-

ticiparam deste evento diversos gru-

O Dominicano Frei Beto está sob pos de base da PO Arquidiocesana,

processo judicial, movido pelo Mi- Pastoral da Juventude, Pastoral de

ni.tério Público (SP). Favelas, Sind. dos Trabs' nas Indús-

Em 15l05lg2,Frei Beto escreveu trias Químicas, sind. das Emprega-

um artigo para o Jornal "O Estado de das Domésticas e Associação dos

Sao pauló,, intitulado ..Temporadu mutuários. A atividade encerrou-se



Cartas
Manaus,03 de maio de 1993.
Prezados(as) C ompanheiros( as) da
Coordenação Nacional

Inicialmente queremos agradecer as cor-
re spondências recebidas.

... C omo preparaçao da I I Semana S ocial
regional, a comissõo organizadora delibe-
rou realizar 4 seminórios precedentes. O le
Seminário realizou-se nos dias 15 e ló de
abril, com o módulo: "Ética na Economia",
e teve como expositores: no le dia, Dr.
FernandoAlencar, do Inst. Nac. de Pesquisa
da Amazônia (INPA) e, no segundo dia, as
Profs. Socorro Rodrigues e Carolina C ósia,
com rnais 4 alunas da Universidade da Ama-
zonas. Os temas dos dois dias foramresulta-
dos de pesquisas realizadas na periferia da
cidade de Manaus e enfocaram o problema
da miséria e da fome.

O la Seminário reuniu mais de 20 pesso-
as e, em grande parte, coruespondeu às nos-
sas expectalivas. A equipe organizadorafor-
mada por entidades, como: Pastoral Operá-
ria, CIMI, CPT, CDDH e Univ. Amazonas
irá ampliar-se em vista da preparação dos
próximos seminários previstos: 2e - Dias 25
e 2ó105 - "Sujeitos e Valores Emergentes";
3a - Dias l4 e 15107 - "O Estado Democróti-
co":40 - "A Dominaçao Políticae Cultural";
e a II Semana Social Regional nos dias 16 à
18 de setembrol93.

A PO contribue nas equipes de secretaria
e execução.

Aproveilamos para passar outros infor-
mes sobre o trabalho da PO:

A Escola sócio'políticq coordenada pe-

las pastorais sociais, continua funcionando
uma vez por mês, e este ano Íem uma Íurma
de le ano e outra de 2a ano. Esta tem sido a
principal fonte de informaçao dos membros

da PO em Manaus.
- O Dia le de Maio foi celebrado pelos

diversos setores da Arquidiocese, com bas'
tante criatividade: caminhadas, semanas do

trabalhador, poesias, cantos e

dratnatizações. Porém houve muita dificul-
dade na mobilizaçao dos trabalhadores.

Sem mais informações, continuamos uni-
das à vocês, na oração e na luta!

Um carinhoso abraço.
Ir. Fátima Barbosa - Pastoral Operária

Manaus

Este é o tema do Curso de Forma-

ção, promovido pela PO do Paraná, à

militantes engajados na luta.

Os objetivos do curso são: Capaci-
tar lideranças para atuação política
partidária, norteada pela ética dos

valores cristãos; Fornecer formação

básica para cristãos engajados na po-
lítica, possibilitando fazer uma refl e-

xão crítica de sua pÍática; Desenvol-
ver a mística e espiritualidade
libertadora, integrando FÉ e VIDA.

O Curso acontecerá em 6 etapas,

que vai do peíodo de julho a dezem-

bro, sendo um final de semana por

mês.

tam sob diversas formas. Entre ou-
tras, comentou sobre as atrocidades
cometidas pelo Batalhão da ROTA
da Polícia Militar (SP), fatos esses

amplamente denunciados na impren-
sa.

Por esses fatos, Frei Beto é acusa-
do de difamar a corporação militar.
Seu julgamento está marcado para o
dia 02 de julho do corrente ano.

Soli citamos manifestaçoes de soli-
dariedade à Frei Beto dirigidas direta-
mente para:

Governador de São Paulo - Luiz
Antonio Fleury - Palácio Bandeiran-
tes - 05698-900 - São Paulo/SP; e ao

Ministro daJustiça - Maurício Corrêa,
Esplanada dos Ministérios, 70.000 -

Brasília - DF. - Fax (061) 321-5145.

Acontecerá nos dias 26 a 29 de

julho, na PUC-RS, a Semana Social

do Regional Sul III da CNBB, que

conta com a participação da Pastoral

Operária, outras pastorais sociais e
organismos ligados à Igreja no RS.

A Semana Social Sul III desenvol-

YeÍâ3 temas: 1) Dominação política
e cultural; 2) Desenvolvimento Eco-

nômico e Social e 3) O Estado De-
mocrático, além do Eixo Central que

é É)tica e a Subjetividade.
O objetivo das Semanas Sociais é

criar espaços de discussões e debates

sobre os problemas e desafios que

afetam a sociedade brasileira. Quer
ser um "instrumento a serviço daüda
e da esperança do povo brasileiro."

É importantíssimo envolver-se na

organizaçáo e participação da Sema-

na Social.

brevemente, um livro com o resulta-
do da pesquisa feita a Parlamentares
sobre os temas da Revisão Constitu-
cional, que trás também o perfil indi-
vidual de cada deputado e Senador.

O livro tem como sub-título "Quem
é quem na Revisão Constitucional".
Pedidos poderão ser feitos ao DIAP -
Setor Cornercial Sul, Ed. Segurado-
ras, 174 andar - Brasília - DF. - CEP.
70070-700.

A Pastoral Operária da
Arquidiocese do Rio de Janeiro rea-
lizou no dia02 de maio, uma bonita
caminhada em comemoração ao Dia
do Trabalhador. Após a camiúada
fez-se a concentração no CIEP, onde
houve apresentações culturais como :

teatro, músicas, poesia e dança afro,
intercaladas por falações de traba-
lhadores, sindicatos e pastorais. Par-
ticiparam deste evento diversos gru-
pos de base da PO Arquidiocesana,
Pastoral da Juventude, Pastoral de

Favelas, Sind. dos Trabs. nas Indús-
trias Químicas, Sind. das Emprega-
das Domésticas e Associação dos

mutuários. A atividade enceÍrou-se
com uma bela missa, muito animada
e participada.

EXPEDIENTE
BOLETIM NACIONAL DA

PASTORAL OPERÁRIA
Cons. de Redaçáo: Enock Araúio, Haroldo Gomes,

Bernardo Lestienne, Gilberto Dias, Jane Marangoni,
Alberlo Carlos Dr:tra, Rosa M. Ribeiro e Ari Alberti.
Resporsável: Coordenaçáo Nacional da Pastoral Ope-
rária
AssinatuÍas:
Anual: Cr$ 50.000,00
ExteÍior: US$ 10
Pedido dê assinatuÍas PaÍa:
SECBETARIADO T{ACIONAL DA PASTORAL OPE.

nÁnn
Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala 108

25020-000 Duque de Caxias - RJ

Fone: (021) 771-U59 - Fa><:772-5465

O Dominicano Frei Beto está sob

processo judicial, movido pelo Mi-
nistério Público (SP).

Em 15105192,Frei Beto escreveu

um artigo para o Jornal "O Estado de

São Paulo" intitulado "Temporada
de caça a brasileiros", onde referia-

se à impunidade daqueles que ma-

Com este título o DIAP lançará,
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VIDADAPO
Nos dois últimos boletins, socializamos as experiências dos gupos debase de Nilópolis, Diocese de Nova Iguaçu-

RJ e do Jardim Zaíra,Mauá, Diocese de Santo André-SP. Foram experiências bonitas e ricas que mm certeza, nos

ftzeramperceber alguns sinais de resistência aos desafios enfrentados pelos trabalhadores, dando-nos ânimo para

continuar firmes em nossa caminhada pastoral. Neste número, estamos apresentando a história do grupo União, da

cidade de Dois Vizinhos-PR e do grupo Região Alto da Poeira, Goiânia-GO. Acreditamos que as experiências aqui

expostas, váo contribuir para a caminhada dos grupos de base da PO.

GRUPO UNIAO. GRUPO REGIAO AIJIO DA
DOrS VTZINHOS (PR) POEIRA. GOIANIA

Nosso grupo começou pela iniciativa do Pe. Celestino

Munaro que visitou e convidou o companheiro Elmo Begnini
para coordená-lo a nível de decanato. A indicação de Elmo

surgiu a partir de Inácio Dill que já havia participado de

encontros da PO. Despedido, mudou-se para Santa Catarina.

O grupo compõe-se de 8 pessoas, alguns são funcionários

da prefeitura, outros da Sadia e ainda donas de casa. As

reuniões acontecem sem periodicidade fixa. Nelas discutem-

se assuntos de cunho social como: sindicalismo, plebiscito,

situação dos trabalhadores na conjuntura atual, política e

principalmente a Bíblia que é nossa principal ferramenta e,

articula-se as atividades (celebrações, donativos, trabalhos

de auxílio nas demais linhas de Pastorais e sindicatos) e
participação nos encontros regionais da PO.

O grupo é bem visto e valorizado na comunidade a qual

está integrado e é convidado constantemente a dar sua

opinião. Há um compromisso de se transmitir tudo de bom

que aprendemos, dar exemplo de vida e trabalhar com ardor

para construir uma vida melhor. No 1q de Maio de 1992,
juntamente com o grupão regional e o Pe. Declézio fizemos,

bem a nosso modo, a celebração do 1a de maio transmitida
pela TV Manchete de Pato Branco-PR. Foi lindo!

Este grupo surgiu a partir de pessoas que se reuniam nas

Cebs, tinham a preocupação com os trabalhadores, empre-

gados ou não, e que encontravam-se dispersos sem neúu-
ma organização ou interesse pelas ferramentas de luta de

classe como o sindicato, associações, etc.

E um grupo formado por pessoas de 9 bairros da região,

em média 10 pessoas por reunião. São trabalhadores da

constru@o civil, da industria de confecçóes, serviço público

e desempregados que se reúnem umavezpormês e discutem

assuntos do dia-a-dia ou documentos que os ajudem a crescer

na luta e organizaSo. Um dos desafios para este ano éfazer

nas@Í novos gupos em outros bainos. Os componentes do

gupo participam de atividades concretas como: mutirões,

eventos para arrecadação nas comunidades, celebrações de

massa, etc. e são integrados na comunidade, às vezes, até

exercendo cargos, mas individualmente e não como grupo de

base da Pastoral Operária.

Há um compromisso do grupo de mostrar aos trabalha-

dores que o trabalho náo pode ser desligado do Evangelho.

A junção do Evangelho e Trabalho com a Fé e Vida pode

transformar a ação do homem contornando a situação de

injustiça que tanto o oprime. "CONTINUAREMOS NA
LUTA COM A CERTEZA QUE UM DIA TEREMOS

COISAS LINDAS E ALEGRES PARA PARTILHAR."

PARA VOCE REFLETIR
t - Que semelhanças você percebe na camiúada pastoral dos grupos aqui apresentados?

2 - A caminhada do seu gÍupo identifica-se com alguma dessas experiências relatadas?

3 - Qual o compromisso do seu gupo de base com os trabalhadores?

PO). O çre
t àetiio? Ervie a
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RI e do Jardim 7aírU Mauá, Diocese de Santo André-SP. Foram experiências bonitas e ricas que com certeza, nos

fizeram perceber alguns sinais de resistência aos desafios enfrentados pelos trabalhadores, dando-nos ânimo para

continuar firmes em nossa caminhada pastoral. Neste número, estamos apresentando a história do grupo União, da

cidade de Dois Vizinhos-PR e do grupo Regiáo AIto da Poeira, Goiânia-G0. Acreditamos que as experiências aqui

expostas, váo contribuir para a caminhada dos grupos de base da PO.

GRUPO UNIAO. GRUPO REGIAO ALTO DA
DOrS VTZTNHOS (PR) POEIRA - GOIANIA

Nosso grupo começou pela iniciativa do Pe. Celestino

Munaro que visitou e convidou o compaúeiro Elmo Begnini
para coordená-lo a nível de decanato. A indicação de Elmo
surgiu a partir de Inácio Dill que já havia participado de

encontros da PO. Despedido, mudou-se para Santa Catarina.

O grupo compõe-se de 8 pessoas, alguns sáo funcionários

da prefeitura, outros da Sadia e ainda donas de casa. As
reuniões acontecem sem periodicidade fixa. Nelas discutem-

se assuntos de cunho social como: sindicalismo, plebiscito,

situação dos trabalhadores na conjuntura atual, política e

principalmente a Bíblia que é nossa principal ferramenta e,

articula-se as atividades (celebrações, donativos, trabalhos

de auxílio nas demais linhas de Pastorais e sindicatos) e
participação nos encontros regionais da PO.

O grupo é bem visto e valorizado na comunidade a qual

está integrado e é convidado constantemente a dar sua

opinião. Há um compromisso de se transmitir tudo de bom
que aprendemos, dar exemplo de vida e trabalhar com ardor

para construir uma vida melhor. No 1a de Maio de 1992,
juntamente com o grupão regional e o Pe. Declézio fizemos,

bem a nosso modo, a celebração do 10 de maio transmitida
pela TV Manchete de Pato Branco-PR. Foi lindo!

Este grupo surgiu a partir de pessoas que se reuniam nas

Cebs, tinham a preocupação com os trabalhadores, empre-
gados ou não, e que encontravam-se dispersos sem neúu-
ma organização ou interesse pelas ferramentas de luta de

classe como o sindicato, associações, etc.

É um grupo formado por pessoas de 9 bairros da região,

em média 10 pessoas por reunião. São trabalhadores da

constru$o civil, da industria de confecções, serviço público

e desempregados que se reúnem uma vez por mês e discutem

assuntos do dia-a-dia ou documentos que os ajudem a crescer

na luta e organza$o. Um dos desafios para este ano éfazet

nas@r novos gupos em outros bairros. Os componentes do

grupo participam de atividades concretas como: mutirões,

eventos para arrecada$o nas comunidades, celebrações de

massa, etc. e são integrados na comunidade, às vezes, até

exercendo cargos, mas individualmente e não como grupo de

base da Pastoral Operária.

Há um compromisso do grupo de mostrar aos trabalha-

dores que o trabalho não pode ser desligado do Evangelho.

A junção do Evangelho e Trabalho com a Fé e Vida pode

transformar a ação do homem contornando a situação de

injustiça que tanto o oprime. "CONTINUAREMOS NA
LUTA COM A CERTEZA QUE UM DIA TEREMOS

COISAS LINDAS E ALEGRES PARA PARTILHAR."

PARA VOCE REFLETIR
Que semelhanças você percebe na camiúada pastoral dos gupos aqui apresentados?

A caminhada do seu grupo identifica-se com alguma dessas experiências relatadas?

Qual o compromisso do seu gupo de base com os trabalhadores?

1-
1

J-

,1
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de comer" (Lc. g, 13)

da ordemsocial e do aceleradoprocessode
desagregação da sociedade brasileira.

Sem dúvida, a desordem social e a
perversidade da economia tem aspectos e
fundamentos culturais e religiosos. De for-
ma ostensiva os sinais religiosos do cristi-
anismo estáo presentes em toda a parte, até
mesmo em antros de torhrra.

Profundas mudanças se fazem urgentes
na ordem social e econômica a fim de
garantir a realizaçáo de uma sociedade
democrática. "Democracia e miséria são
incornpatíveis!" Uma sociedade política
justa e solidária não será construída sem
grandes mudanças culturais.

Seria escandaloso e cínicojogar sobre
o próprio povo a culpa e a responsabilida-
de pela situação de indigência e de humi-
lha$o em que se encontra mais de um
terço da população do Brasil.

Através da ação do govemo e da cida-
dania somos desafiados a combater a fome
e a erradicar a miséria. Não há tempo a
perder. Todas as barreiras devem ser supe-
radas. Ideologias e partidos políticos, dife-
renças culturais e religiosas, não podem
dividir ou impedir que se implante em
nossa terra uma política de segurança ali-

ser feito segundo a criatiüdade do grupo.

2. Mapa da Produçáo - O que e quanto so
produz de alimentos em nossa região (grãos,
carnes, frutas, hortaligs) e como é distribuída
essa produ$o no comércio e na armazenagem?

MAPA DA§ INICIATM§: Quais são as
iniciativas que já existem, na nossa região ou
omunidade, voltadas para resolver o problema
da fome? Muürões, cooperativas, distribuigo
de alimentog movimentos de solidariedade?

Quais as possibilidadas de se somar a elas ou de
criar novas iniciativas?

coMrs§Ão DE oRGANTZAÇÁO E Dr-
VUI6AÇÃO: Esta comissão é fundamental
para o comitê. Ela deve preparar as reuniões, os
assuntos que serão debatidos, e convocar as
pessoas e entidadeg não esquecendo de convo-
caÍ o p€ssoal da imprensa. É importante que

..O POVO PASSAFOME"
"Dai-lhes vós mesmos

Na década de 90, o processo de
miserabilizago atinge osconÍins da blas-
fêmia e da loucura. Nas periferias das
regiões Metropolitanas e no Nordeste
urbano e rural mais de 31 milhões de
seres humanos passam fome, segundo
dados divulgados pelo Instituto de pes-
quisa Econômica Aplicada (pEA -
Doc. de política no 14).

O Estado Brasileiro nunca foi com-
prometido com a cidadania dô Povo. Em
500 anos de história, sempre foi pensa-
do, planejado e constituído em beneficio
de uma parcela privilegiada da popula-

ção.
Enquanto o Estado Brasileiro, em

parceria e sob tutela da ordem econômi-
ca internacional, atinge "status,, de po-
tência econômica e se revela capaz de
fantásticos empreendimentos (o 3a lugar
na exporta$o de alimentos, entre outros
feitos), milhões de seres humanos, em
escala assustadora, são excluídos do
convívio da sociedade nacional e empur-
rados de forma cruel para os porões da
miséria.

A Igreja não está indiferente e nem
poderia se omitirdiante da perversidade

mentar. Um projeto de sociedade e de
desenvolvimento que garanta "o pão
nosso de cada dia" para todos e cada um
dos brasileiros.

Épossível acabarrapidamente com a
fome e, no espaço de uma geraçáo,
enadicar definitivamente a miséria do
seio da sociedade brasileira. Esta é uma
tarefa para mulheres e homens. Diante
do quadro desesperador da miséria e da
indigência, náo será necessário apelar
para o milagre ou o miraculoso. Basta
repartir os frutos da terra e do trabalho
humano sem excluir ninguém começan-
do pelas crianças, idosos e enfermos.

O camiúo do resgate da dignidade
humana, negada e aviltada em nossa
terra, será conhecido como "AÇÁODA
CIDADANIA CONTRA A MISÉRIA
E PEI-A VIDA". Quem o percoÍre recu-
pera a própria dignidade e encontra a
paz. Bem aventurado quem parte e re-
parte o pão.

Dom MAIIRO MORELLI
lq bispo da Igreja Católice Apostófice de

Com -nháo Romana em Duque de Caxias e
Sáo Joáo de Meriti - RJ.

..COMO CRIAR COMITÊS DEAÇAO DA CIDADANIA
CONTRA A MISÉNH E PELA VIDA?"

O "Movimento pela Ética,, elaborou uma
cartilha que auxilia a formaçáo desses comi-
tês. Ela está dividida nos seguintes passos:

PRIMEIRO PASSO: Conüdar pessoÍrs,
entidades a começar algum tipo de trabalho
para resolver a questlio. por menos que seja
o nosso esforço, somando-se a de outos, será
importante para enadicar a fome em nosso
país.

O Qt E FAZ O COMIIE: Com o grupo já
organizado, deverão distribuir tarefas, enhe
elas:

1. Mapa da Fome . Já dispomos de mútos
números sobre a fome em nosso país. Mas a
fome é um tenível drama humano eporisso

ryo po0. ser realmente apreendido senão
amvés do contato humanq pessoal e direto
com aqueles que estÍio üvendo. O map pode

eles náo ú divulguem, mâ.s que participem
ativamente como cidadãos responsáveis.

SF,GUITIDOPA§§O:

1. Divulgagáo - A consciência das pessoas

acerca danecessidadedecontera escaladada
fome ainda é limitâda. Mas já existem alguns
grupos que trabalham nesse sentido. A divul-
ga$o dessas experiências aumentará a efi cá-
cia da campnha e ajudará muitas pessoas a
encontÍar no exemplo dos ouhos camiúos
próprios.

2. Articulasáo - As agões concretas dos
mmitês locais ou municipais podem ser:
a) A@s emergenciais
b) Pressão de opinião pública

@xtraído do Jomal DIAP - Anexo X - Na
77 - AbÍilMaio 1993)

O Secretariado Nacional adouirint nlouns ototttnlaso« tloatn on-tilhn



ta
let-

*Dai-lhes vós mesmos de comer" (Lc. g, 13)

Na década de 90, o processo de
miserabilizagoatingeosconfinsdablas-
fêmia e da loucura. Nas periferias das
regiões Metropolitanas e no Nordeste
urbano e rural mais de 31 milhões de
seres humanos pÍtssam fome, segundo
dados divulgados pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (IPEA -
Doc. de política no 14).

O Estado Brasileiro nunca foi com-
prometido com a cidadania dô Povo. Em
500 anos de história, sempre foi pensa-
do, planejado e constituído em beneficio
de uma parcela privilegiada da popula-

ção.
Enquanto o Estado Brasileiro, em

parceria e sob tutela da ordem econômi-
ca internacional, atinge "Status" de po-
tência econômica e se revela capaz de
fantásticos empreendimentos (o 30 lugar
na exportaÉo de alimentos, entre outros
feitos), milhões de seres humanos, em
escala assustadora, sáo excluídos do
convívio da sociedade nacional e empur-
rados de forma cruel para os porões da
miséria.

A lgreja não está indiferente e nem
poderia se omitir diante da perversidade

da ordem social e do acelerado processo de
desagregação da sociedade brasileira.

Sem dúvida, a desordem social e a

perversidade da economia tem aspectos e
fundamentos culturais e religiosos. De for-
ma ostensiva os sinais religiosos do cristi-
anismo estiio presentes em toda a parte, até
mesmo em antros de tortura.

Profundas mudanças se fazem urgeptes
na ordem social e econômica a fim de
garantir a realizaçáo de uma sociedade
democrática. "Democracia e miséria são
incompatíveis!" Uma sociedade política
justa e solidária não será construída sem
grandes mudanças culturais.

Seria escandaloso e cÍnicojogar sobre
o próprio povo a culpa e a responsabilida-
de pela situação de indigência e de humi-
lha$o em que se encontra mais de um
terço da população do Brasil.

Através da ação do govemo e da cida-
dania somos desafiados a combater a fome
e a erradicar a miséria. Não há tempo a
perder. Todas as barreiras devem ser supe-
radas. Ideologias e partidos políticos, dife-
renças culturais e religiosas, não podem
dividir ou impedir que se implante em
nossa tena uma política de segurança ali-

mentaÍ. Um projeto de sociedade e de
desenvolvimento que garanh "o pão
nosso de cada dia" para todos e cada um
dos brasileiros.

É possível acabar rapidamente com a
fome e, no espaço de uma geração,
erradicar definitivamente a miséria do
seio da sociedade brasileira. Esta é uma
tarefa para mulheres e homens. Diante
do quadro desesperador da miséria e da
indigência, não será necessário apelar
para o milagre ou o miraculoso. Basta
repartir os frutos da terra e do trabalho
humano sem excluir ninguém começan-
do pelas crianças, idosos e enfermos.

O caminho do resgate da dignidade
humana, negada e aviltada em n6sa
terra, será conhecido como'AÇÁO DA
CIDADANIA CONTRA A MISÉRIA
E PELA VIDA". Quem o percoÍre recu-
pera a própria dignidade e encontra a
paz. Bem aventurado quem parte e re-
parte o pão.

Dom MALIRO MORELLI
le bispo da Igreja CatóliceApostó[ce de

Comunháo Romene em Duque de Caxies e
Sio Joáo de Meriti - RJ.

ser feito segundo a criaüüdade do gupo.

2. Mapa da Produ@o - O que e quanto se

produz de alimentos em nossa região (grãos,

caÍnes, frutas, hortaligs) e como é distribúda
essa produSo no comércio e na armazenagem?

MAPA DAS IMCIATMS: Quais sao as

iniciativas que já existem, na nossa região ou
comunidade, voltadas para resolver o problema
da fome? Mutirões, cooperativas, distribú$o
de alimentog movimentos de solidariedade?

Quais aspossibilidades de se somar a elas ou de

criar novas iniciativas?

coMrssÁo DE oRGANrzaÇÁo E Dr-
VUIJGAÇÁO: Esta comissão é fundamental
para o comitê. Ela deve preparar as reunióes, os

assuntos que serão debatidos, e @nvocaÍ as

pessoas e entidadeg não esquecendo de convo
car o pessoal da imprensa. É importante que

eles não só divulguem, mas que paaicipem
ativamente como cidadãos responsaveis.

SF,GT]NDOPA§§O:

1. Divulgagáo - A consciência das pe,ssoas

acerca danecessidadede conteraescaladada
fome ainda é limitada. Mas já existem alguns
gruposque trabalham nessesentido. Adivul-
gaçáo dessas experiências aumentará a efi cá-

cia da campaúa e ajudar.â mútas pessoas a
encontÍar no exemplo dos outros camiúos
próprios.

2. Articulaçáo - As a@s concretas dos

comitâs locais ou municipais podem ser:

a) A@s emergenciais

b) Fressão de opinião pública

@xhaído do Jornal DIAP - Anexo IX - Na

77 . Abt'tlMaio 1993)

..COMO CRIAR COMITÊS DE AÇÁO DA CIDADANIA
CONTRA A MISÉNH E PELA VIDA?"

O "Motimento pela Ética" elaborou uma
cartilha que auxilia a formação desses comi-
tês. Ela esüá dividida nos seguintes pâssos:

PRIMEIRO PA§§O: Convidar pessoas,

entidades a começar algum tipo de trabalho
para resolver a questão. Por menos que seja
o nosso esforço, somando-se a de outos, será
importante para enadicar a fome em nosso
país.

O Qt E FAZ O COMITÊ: Com o grupojá
organizado, deverão distribuir krefas, enEe
elas:

1. Mapa da Fome - Já dispomos de muitos
números sobre a fome em nosso país. Mas a
fome é um tenível drama humano eporisso
n?o pod. ser realmente apreendido senão
anavés do contato humanq p€ssoal e direto
com aquelesqueestáoüvendo. Omapapode

O Sccretariado Nacional adquirirá alguns exernplares desta cartilha,
os interessodos entrem etn contato conosco.
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SEMANA SOCIAL BRASILEIRA
N e st e B o I e tim dam o s c o ntinuidad e à s r efl e x õ e s s obr e o s mó dulo s
da Semana Social Brasileira. Falaremos sobre a Dominação
Política e Cultural, assunto que nos envolve no dia-a-din.

A DOMINAÇAO POLITICA E CULTURAL

A dominação econômica é fácil
de ser visualizada e descrita. Geral-
mente é percebida por todos que a
sofrem. De fato, todos sentem suas
conseqüências e se defendem dela
como podem, ainda que não saibam
muito bem como eliminá-la definiti-
vamente. Jáomesmo não ocorre com
a dominação política. E a dominação
cultural é ainda mais difícil de ser
percebida e analisada.

A dominação cultural é mais sutil
que as outras formas de dominação,
pois ela se exerce através de valores
aceitos naturalmente por todos. Ela
se desenvolve na vida diária, no rela-
cionamento das pessoas entre si e se

apresenta como algo banal, pouco
importante. Mas nem por isso deixa
de ser uma "dominação".

Primeiro, porque há um controle
da produção cultural pela própria
esfera política que se expressa no
poder de ditar normas, de concessão
dos canais de TV, por exemplo. Em
segundo lugar, há uma padronização
da produEão cultural para permitir a

realizaçáo dos interesses dominan-
tes. São criados estereótioos oue

de TV (telenovelas, telejornalismo, pro-
gramas para crianças, programas hu-
morísticos, etc.). Portanto, o controle
na produção cultural não ocorre so-
mente na forma da proibição, de "cen-
sura da imprensa". Hâ uma
normatização subreptícia. (1) Enfim, a
dominação se exerce através de regras
escritas e não escritas, que dizem o que

deve ser considerado "bom" e "bonito"
e o que deve ser evitado. Que dizem "o
que é uma vergonha!", e dissimula ou-
tras tantas coisas (tão erradas quanto as

outras). Em outras palavras: há um con-
trole da produçáo e da renovação da
cultura que se dá hoje em dia principal-
mente através dos meios de comunica-

ção de massa. Estes representam um
limite, pois há um controle em sua

produção: um controle empresarial,
gerencial, ideológico, político.

AÇÁO DO PODER

DOMINANTE

Mas tudo isso é dissimulado porque

o pensamento coletivo é veiculado não
pela via da imposição, mas de uma
forma espontânea e natural. Ninguém é

obrigado a acreditar no que ouviu pelo
rádio, viu na TV, ou leu no jornal.
Ninguém é "machista" ou "racista"
porque algum dia tenha sido obrigado a

pensar assim. Do mesmo modo, nin-
guém é "fl amenguista" ou "corinthiano"
porque se tenha convencido racional-
mente disso. Ao contrário, esse "senti-
mento" vai penetrando imperceptivel-
mente nas pessoas. Idéias ou emoções

deste tipo vão sendo assimiladas no
dia-a-dia por todos. Desta forma apren-

demos a atribuir valores a tudo o que

existe no mundo.

O fato é que o poder dominante

assume estes sentimentos e valores,

estas estruturas mentais "naturais" e
inconscientes como sua "lei de bron-

apenas as exarceba. Não enfrenta sen-
timentos arraigados mas os explora
em benefício próprio. (2) E nesta
medida tem o carâter da dominação
cultural. Dominação cultural é a ma-
nipulação das formas de expressão
da cultura (conscientes e inconsci-
entes) em benefício de interesses par-
ticulares que contrariam o interesse
fundamental dos indivíduos. O po-
der dominante esvazia os "bens cul-
turais" de seus verdadeiros valores e

os redefine em proveito próprio.

O MOVIMENTO DE BASE

O papel dos movimentos de base
é exatamente o contrário: buscar no
conteúdo profundo da cultura seu

sentido maior e suas raizes popula-
res. Mas é preciso buscar o sentido
próprio da cultura, reaviver seus va-
lores e seu caráter verdadeiramente
popular. Os valores inconscientes
podem ser construídos e redefinidos
conscientemente. (Deixá-los entre-
gues ao nível do inconsciente é deixá-
los livres para serem manipulados
pelos controladores da opinião pú-
blica, pelos grandes veículos de co-
municação de massa). Para isso é
preciso buscar novas mediações.
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Neste Boletim damos continuidade às reflexões sobre os môdulos
da semana social Brasileira. Falaremos sobre a Dominação
Política e Cultural, assunto que nos envolve no dia-a-din.

A DOMINAÇAO POLITICA E CULIURAL
A dominação econômica é fácil

de ser visualizada e descrita. Geral-
mente é percebida por todos que a
sofrem. De fato, todos sentem suas
conseqüências e se defendem dela
como podem, ainda que não saibam
muito bem como eliminá-la definiti-
vamente. Jáo mesmo não ocorre com
a dominação política. E a dominação
cultural é ainda mais difícil de ser
percebida e analisada.

A dominação cultural é mais sutil
que as outras formas de dominação,
pois ela se exerce através de valores
aceitos naturalmente por todos. Ela
se desenvolve na vida diária, no rela-
cionamento das pessoas entre si e se

apresenta como algo banal, pouco
importante. Mas nem por isso deixa
de ser uma "dominação".

Primeiro, porque há um controle
da produção cultural pela própria
esfera política que se expressa no
poder de ditar normas, de concessão
dos canais de TV, por exemplo. Em
segundo lugar, há uma padronização
da produção cultural para permitir a

realizaçáo dos interesses dominan-
tes. São criados estereótipos que
devem ser seguidos nos programas

de TV (telenovelas, telej ornalismo, pro-
gramas para crianças, programas hu-
morísticos, etc.). Portanto, o controle
na produção cultural não ocorre so-
mente na forma da proibição, de "cen-
sura da imprensa". Há uma
normatizaçáo subreptícia. (1) Enfim, a
dominação se exerce através de regras
escritas e não escritas, que dizem o que
deve ser considerado "bom" e "bonito"
e o que deve ser evitado. Que dizem "o
que é uma vergonha!", e dissimula ou-
tras tantas coisas (tão enadas quanto as

outras). Em outras palavras: há um con-
trole da produção e da renovação da

cultura que se dá hoje em dia principal-
mente através dos meios de comunica-

ção de massa. Estes representam um
limite, pois há um controle em sua

produção: um controle empresarial,
gerencial, ideológico, político.

AÇAO DO PODER

DOMINANTE

Mas tudo isso é dissimulado porque

o pensamento coletivo é veiculado não
pela via da imposição, mas de uma
forma espontânea e natural. Ninguém é
obrigado a acreditar no que ouviu pelo
rádio, viu na TV, ou leu no jornal.
Ninguém é "machista" ou "racista"
porque algum dia tenha sido obrigado a

pensar assim. Do mesmo modo, nin-
guém é " flamenguista" ou "corinthiano"
porque se tenha convencido racional-
mente disso. Ao contrário, esse "senti-
mento" vai penetrando imperceptivel-
mente nas pessoas. Idéias ou emoções

deste tipo vão sendo assimiladas no
dia-a-dia por todos. Desta forma apren-
demos a atribuir valores a tudo o que

existe no mundo.

O fato é que o poder dominante
assume estes sentimentos e valores,

estas estruturas mentais "naturais" e
inconscientes como sua "lei de bron-
ze". Não polemiza contra elas, mas

apenas as exarceba. Não enfrenta sen-
timentos arraigados mas os explora
em benefício próprio. (2) E nesta
medida tem o caráter da dominação
cultural. Dominação cultural é a ma-
nipulação das formas de expressão
da cultura (conscientes e inconsci-
entes) em benefíciode interesses par-
ticulares que contrariam o interesse
fundamental dos indivíduos. O po-
der dominante esvazia os "bens cul-
turais" de seus verdadeiros valores e
os redefine em proveito próprio.

O MOVIMENTO DE BASE

O papel dos movimentos de base
é exatamente o contrário: buscar no
conteúdo profundo da cultura seu
sentido maior e suas raizes popula-
res. Mas é preciso buscar o sentido
próprio da cultura, reaviver seus va-
lores e seu caráter verdadeiramente
popular. Os valores inconscientes
podem ser construídos e redefinidos
conscientemente. (Deixá-los entre-
gues ao nível do inconsciente é deixá-
Ios livres para serem manipulados
pelos controladores da opinião pú-
blica, pelos grandes veículos de co-
municação de massa). Para isso é

preciso buscar novas mediações.
Como encontrá-las?



É preciso reconhecer que na cul-
tura corrente há comportamentos e
práticas bem difundidas e aceitas que
endossam os mecanismos de domi-
nação: o "machismo", o
"autoritarismo", o "corporativismo",
o "racismo" e uma infinidade de pre-
conceitos. Convivemos com esses

tipos de comportamento, sem tomar-
mos consiência do papel que têm na
manutenção das formas de poder e de
dominação e de subordinação da

consciência das pessoas. Essas práti-
cas estão fortemente arraigadas no
movimento sindical e na maioria dos
movimentos. É preciso lutar contra
elas.

Em primeiro lugar, é preciso reco-
nhecer que estes comportamentos es-
táo ancorados em preconceitos, em
idéias preconcebidas, sobre as quais
normalmente não se aceita conver-
sar. Os preconceitos são sentimentos
que se fortalecem pela dominação
cultural. Normalmente enchergamos
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preconceitos. Muitos se servem de-
les, para tirar proveito imediato. O
"machismo", por exemplo, facilita a

dominaçáo dos cargos de direção
pelas pessoas do sexo masculino,
eÀbora nem sempre sejam as mais
capacitadas para os cargos. Nos am-
bientes de trabalho e de militância
muitas pessoas costumam bagatelizar
e negar a sua existência. E não que-
rem nem ouvir falar nisso.

\FORMAS DE LUTA

Um primeiro passo para superar
os preconceitos é reconhecer que eles
existem. Depois: criar forças e espa-

ços próprios para discuti-los. Esta
necessidade justifica a existência dos

contra os preconceitos arraigados. São
os "movimentos das mulheres", dos
"negros", dos "homossexuais", etc, que
procuram evidenciar a existência do
preconceito e da discriminação. É criar
outras formas de expressão da vida co-
letiva.

A forma de lutar contra isso é cons-
truir uma espécie de "contra-cultura"
ou "focos" de "contra-cultura", ou seja,
um conjunto de atividades que visem
tornar conscientes comportamentos in-
conscientes e irracionais. Há uma di-
versidade muito grande de formas cul-
turais. Todas são importantes e todas
servem para redefinir valores e lutar
contra os preconceitos arraigados.

O movimento operário pode lutar
contra isso, mais facilmente do que os
partidos organizados, mais do que indi-
víduos ou grupos atuantes na política.
Por quê? Porque nos grupos políticos
existe não apenas uma "luta pelo po-
der" interna e faz com que as decisões
partidárias fiquem emperradas, incapa-
zes de assimilar coisas novas. E porque
também os movimentos sociais tem
uma proximidade maior com as pesso-
as e recebem a vitalidade dos jovens,
dos grupos de pessoas que participam
dos movimentos. A massa participa
muito mais nos movimentos sociais, e

muito menos nos movimentos partidá-
rios e institucionalizados. Se se trata de

valorizar a cultura que emerge dcis

movimentos é preciso estar atento a

todas as formas de expressáo cultural.
E valorizá-las.

Há também muitas formas culturais
de resistência, que nem sempre são

aquelas que se colocam diretamente
contra as formas do noder institrrído

de vista da cultura as formas que
sorrateiramente "brincam" com a ri-
gidez do discurso oficial. As
"modinhas" improvisadas, as piadas,
as conversas, etc. Um trabalho de
cultura popular seria um trabalho que

esteja atento para estas manifesta-

ções pueris e banais e as transfor-
mem em programas de rádio, em
peças de teatro, em estórias escritas.

São todas formas que emergem
das pessoas, formas criadas pela co-
munidade, pela massa. Os meios de

comunicação de massa representam
um limite pois, como vimos, exer-
cem um controle sobre a produção
social da cultura. Ao contrário, as

iniciativas culturais na base existem
de uma forma disseminada, e náo

estão tão sujeitas ao controle políti-
co. Pelo menos oferecem maior difi-
culdades para serem controladas.

Deve'se trabalhar conscientemen-
te para criar formas de expressão

cultural. Produzir, divulgar a cultura
de base, dos diversos agrupamentos,
é uma condição do fortalecimento e

da construção da democracia. Estas

formas de expressão tanto podem ser
formas tradicionais ou inteiramente
novas. Podem ser formas genéricas
ou mais restritas a certos grupos. O
importante é que seus conteúdos ex-
pressem um tomada de consciência,
uma recuperação dos valores pro-
fundos e autênticos. E também se

exercite o processo contrário aos
meios decomunicação de massa, que
impõem e determinam para o povo
consumir.

Edgard Malagodi - Professor
Titular da Universidade Federal
da Paraíba, Campina Grande.
Conselho Editorial da Revista Tra-
vessia.

Notas
(l) Veja a resenha de Claudio Abramo sobre

os "manuais" da grande imprensa, em Teoria &
Debate na 17, p.73.

(2) Por exemplo, na Aiemanhq os grandes

partidos não se posicionam claramente contra a

descriminação racial, porque querem também os

votos da direita racista.

(3) Um exemplogrotesco dissoéa utilizago da

frase franciscana. "É dando que se recebe', por
deputados direitistas e latifundiários para expressar,

de uma forma cínica, suas relaÇões conuptas com
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nação: o "machismo", o
"autoritarismo", o "corporativismo",
o "racismo" e uma infinidade de pre-
conceitos. Convivemos com esses

tipos de comportamento, sem tomar-
mos consiência do papel que têm na
manutenção das formas de poder e de
dominação e de subordinação da
consciência das pessoas. Essas práti-
cas estão fortemente arraigadas no
movimento sindical e na maioria dos
movimentos. É preciso lutar contra
elas.

Em primeiro lugar, é preciso reco-
nhecer que estes comportamentos es-
tão ancorados em preconceitos, em
idéias preconcebidas, sobre as quais
normalmente não se aceita conver-
sar. Os preconceitos são sentimentos
que se fortalecem pela dominação
cultural. Normalmente enchergamos
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preconceitos. Muitos se servem de-
les, para tirar proveito imediato. O
"machismo", por exemplo, facilita a

dominação dos cargos de direção
pelas pessoas do sexo masculino,
erhbora nem sempre sejam as mais
capacitadas para os cargos. Nos am-
bientes de trabalho e de militância
muitas pessoas costumam bagatelizar
e negar a sua existência. E não que-
rem nem ouvir falar nisso.

\FORMAS DE LUTA

Um primeiro passo para superar
os preconceitos é reconhecer que eles
existem. Depois: criar forças e espa-

ços próprios para discuti-los. Esta
necessidade justifica a existência dos
movimentos específicos para lutar

letiva.

A forma de lutar contra isso é cons-
truir uma espécie de "contra-cultura"
ou "focos" de"contra-cultura", ou seja,
um conjunto de atividades que visem
tornar conscientes comportamentos in-
conscientes e irracionais. Há uma di-
versidade muito grande de formas cul-
turais. Todas são importantes e todas
servem para redefinir valores e lutar
contra os preconceitos arraigados.

O movimento operário pode lutar
contra isso, mais facilmente do que os
partidos organizados, mais do que indi-
víduos ou grupos atuantes na política.
Por quê? Porque nos grupos políticos
existe não apenas uma "luta pelo po-
der" interna e faz com que as decisões
parti dárias fi quem emperradas, incapa-
zes de assimilar coisas novas. E porque
também os movimentos sociais tem
uma proximidade maior com as pesso-
as e recebem a vitalidade dos jovens,

dos grupos de pessoas que participam
dos movimentos. A massa participa
muito mais nos movimentos sociais, e

muito menos nos movimentos partidá-
rios e institucionalizados. Se se trata de

valorizar a cultura que emerge dcis

movimentos é preciso estar atento a

todas as formas de expressão cultural.
E valorizá-las.

Há também muitas formas culturais
de resistência, que nem sempre são

aquelas que se colocam diretamente
contra as formas do poder instituído.
Em geral, são mais eficientes do ponto

esteja atento para estas manifesta-

ções pueris e banais e as transfor-
mem em programas de rádio, em
peças de teatro, em estórias escritas.

São todas formas que emergem
das pessoas, formas criadas pela co-
munidade, pela massa. Os meios de
comunicação de massa representam
um limite pois, como vimos, exer-
cem um controle sobre a produçáo
social da cultura. Ao contrário, as

iniciativas culturais na base existem
de uma forma disseminada, e não
estão táo sujeitas ao controle políti-
co. Pelo menos oferecem maior difi-
culdades para serem controladas.

Deve-se trabalhar conscientemen-
te para criar formas de expressão
cultural. Produzir, divulgar a cultura
de base, dos diversos agrupamentos,
é uma condição do fortalecimento e

da construção da democracia. Estas
formas de expressão tanto podem ser
formas tradicionais ou inteiramente
novas. Podem ser formas genéricas
ou mais restritas a certos grupos. O
importante é que seus conteúdos ex-
pressem um tomada de consciência,
uma recuperação dos valores pro-
fundos e autênticos. E também se
exercite o processo contrário aos
meios de comunicação de massa, que
impõem e determinam para o povo
consumir.

Edgard Malagodi - Professor
Titular da Universidade Federal
da Paraíba, Campina Grande.
Conselho Editorial da Revista Tra-
vessia.

Notas
(1) Veja a resenha de Claudio Abramo sobre

os "manuais" da grande imprensa, em Teoria &
Debate na 17,p.73.

(2) Por exemplo, na Alemanha, os grandes

partidos não se posicionam claramente contra a

descriminação racial, porque querem também os

votos da direita racista.

(3) Umexemplogotescodissoé a utilizaçãoda
frase franciscana. "E dando que se recebe', por
deputados direitistas e Iatifundiários para expressar,

de uma forma cínica, suas relaçoes conuptas com
o poder executivo.

preconceitoedadiscriminação.Écriar as conversas, etc. Um trabalho de
outras formas de expressão da vida co- culturapopularseriaumtrabalhoque
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REWSÁR OU STIBTRAIR?
O resultado do Plebiscito de 21de abril

sobre a forma e sistema de govemo reve-
lou a indiferença de grande parcela da
população brasileira com relação a essas

questões. Quase 50% dos eleitores ou se

abstiveram ou anularam o voto ou vota-
ram embranco. Por que tanta indiferença?
Esta pergunta deveria estar na consciên-
cia dos políticos brasileiros, principal-
mente, os que estão no Congresso Nacio-
nal.

Na verdade, o poÍo não conseguiu en-
tender como o resultado do plebiscito
poderia significar importantes mudanças
na situaçâo econômica e social do país.

Quando se tem 32 milhões de pessoas

passando fome (segundo dados do gover-
no) e onde o saliírio mínimo corresponde
amenos de 50 dólares, a questão prioritií-
ria não e discutir forma e sistema de
govemo, mesmo quando sabemos que
este debarc não está desvinculado da ques-

tão social. Mas, ser cidadão no Brasil de
hoje é, pelo menos, ter o que comer. Não
se pode frla de democracia política quan-
do não exisie democracia econômica e
social, quando grandes contigentes de tra-
balhadores (as) estâo entregues àmisériE
sem perspectiva de um futuro decente,à

mercê das oligarquias políticas que prati-
cam o clie,ntelismo e o fisiologismo.

Passado o plebiscito, "esquenta"o de-
bate sobre aRevisão Constitucional. Os
setores conservadores do Congresso
Nacional armam uma ofensiva para der-
rubar úrios ítens relativos à questão

social que dizem respeito aos direitos dos
trabalhadores, frutos de anos intensos de
luta. Arma-se o circo para mudartoda a
Constituição quando ainda existem mais
de 70 dispositivos constitucionais a se-

rem regulanrentados.
Aüralmente, o debate gira eÍn tomo do

xarparaoutubro? Outransferirpara I 994?

Quem deve tomar esta decisão, o Congres-
so ou o Poder Judicirário? Uma recente

pesquisa feitapelo INESC indicaque 60%
dos parlamentares querem rnanter o prazo

da Reüsão da Carta após 5 de outubro.
Essa polêmica vai se acentuar nos próú-

mos meses. As organiza@s dos trabalha-
dores devern estar atentas, pois, te,rne-se

que entre outros pontos que podem ser

atingidos pela Reüsão Constitucional fi-
guram a aposentadoria por tempo de
serviço, o aviso prévio, a estabilidade no

serviço público, alteração no conceito de

pivattzação das grandes empresas esta-
tars.

Entenderhos que a PO deve acompa-
úar este processo na defesa dos interes-
ses dos trabalhadores, apoiando sua or-
gatttzzçío e mobilização e informando
sobre o andamento da Revisão Constitu-
cional. Neste momento de crise econômi-
ca-política e social no país é muito im-
portante defender firmemenk os interes-
ses do conjunto dos trabalhadores (as),
mas cientes de que a classe dominante é

maioria no Congres so Nacional e que lai
jogar todas as suas forças para subtrair

Ê#,i:'5{gt*W;'ffffi



vq:5(orql uPgrqÍ?q
LANocANMTEL

REWSAR O(T STIBTRAIR?
O resultado do Plebiscito de 2lde abril

sobre a forma e sistema de governo reve-
lou a indiferença de grande parcela da
população brasileira com relação a essáls

questfu. Quase 50% dos eleitores ou se

abstiveram ou anularam o voto ou vota-
ramembranco. Por quetantaindiferença?
Esta pergunta deveria estar na consciên-
cia dos políticos brasileiros, principal-
mente, os que estâo no Congresso Nacio-
nal.

Na verdade, o povo não conseguiu en-
tender como o resultado do plebiscito
poderia significar importantes mudanças
na situação econômica e social do pais.

Quando se tem 32 milhões de pessoas

passando fome (segundo dados dogover-
no) e onde o salário mínimo corresponde
a me,nos de 50 dólares, a questão prioritá-
ria não é discutir forma e sistema de

govemo, mesmo quando sabemos que

este debate não está desvinculado da ques-

tão social. Mas, ser cidadão no Brasil de

hoje é, pelo menos, ter o que comer. Não
se pode fala de democracia política quan-

do nâo existe democracia econômica e
social, quando grandes contigentes de tra-
balhadores (as) estâo entregues àmiséri4
sem penpectiva de um futuro decente,à

mercê das oligarquias políticas que prati-
cam o clientelismo e o fisiologismo.

Passado o plebiscito, "esquenta"o de-
bate sobre aReüsão Constitucional. Os
setores conservadores do Congresso
Nacional armam uma ofensiva para der-
rubar vários ítens relativos à questão

social que dizem respeito aos direitos dos

üabalhadores, frutos de anos intensos de
luta. Arma-se o circo paramudartoda a

Constituição quando ainda existem mais
de 70 dispositivos constitucionais a se-

rem regulanrentados.
Atralmente, o debate gira emtomo do

prazo preüso para a Revisão Constituci-
onal. Deve-se iniciar imediafamente? Dei-

xarparaoutubro? Outransferirpara I 994?

Quem deve tomar esta decisão, o Congres-
so ou o Poder Judiciário? Uma recente

pesquisa feitapelo INESC inüca que 60%
dos parlamentares querem manter o pr2vo

da Reüsão daCata após 5 de outubro.

Essa polêmica vai se acentuar nos próxi-
mos meses. As organizações dos trabalha-
dores devem estaÍ atentas, pois, teme-se

que entre outros pontos que podem ser

atingidos pela Reüsão Constitucional fi-
gumm a aposentadoria por tempo de

serviço, o aüso préüo, a estabilidade no

serviço público, alteração no conceito de

ernpresa nacional, para facilitar o ingresso

do capital extemo e quebra de barreiras à

pnvatização das grandes empresas esta-

tals.
Entendertros que a PO deve acompa-

úar este processo na defesa dos interes-
ses dos trabalhadores, apoiando sua or-
garlzação e mobilização e informando
sobre o andamento da Reüsâo Constitu-
cional. Neste momento de crise econômi-
ca-política e social no país é muito im-
portante defender firmemente os interes-

ses do conjunto dos trabalhadores (as),

mas cientes de que a classe dominante é

maioriano CongressoNacional e que vai
jogar todas as suas forças para subtrair
algumas das conqústas historicas dos

trabalhadores (as).
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SEMINÁRIONACIONALDA
PO - A Pastoral Operária Nacional
estií organizando um S eminário Na-
cional que tení como tema: BRA-
SIL FUTURO: Trabalhadores
Presentes? Seúnos dias 04 à 07 de
julho, no Rio de Janeiro.

Enfre outos, têm-se como objeti-
vos discutiro eixo cental daSema-
na Social Brasileira Ética e Subje
tividade, aprofirndar a çontribui-

ção específica da PO e levantar
desafios paÍa a PO, a partir dessas

discussões. A aberhra do Seminá-
rio será marcada por um grande

debate sobre o tema BRASIL -
Alternativas e Protagonistas.

O Seminrário estásendo dirigido a
pessoas da PO que estão participan-
do dos debates e daconstução das

Semanas Sociais nos Regionais.
Prevê-se a participação de, no má-
ximo, 40 pessoas.

tr ENCONTRO NAC. CNL -
Acontecerá nos dias 10 a 13 de
junho/93, em Lins - SP e terá como

tEMA: OS CRISTÃOS EOS DESA
FIOS DO BRASIL, Presença e Com-
promisso.

O enconto será um grande mo-
mento de debate e celebração da

camiúad4 üsando fortalecer e dar
qualidade a AÇÃO PASTORAL
dos leigos. Parüciparão deíte en:
contro representantes dos Conse-
lhos Regionais, Organismos, pasto-

rais e movimentos ligados ao CNL.
A PO Nacional estaní participando
deste encon[o com 05 delegados.

PARAOI\DEVAMOS?.APO
de Nahl-RN estarápromovendo nos

dias 14 a 16 de maio, um Seminário
com o terna'â Classe T rabalhadora

Boletim Nacional da Pastoral

do Norte: Para Onde
Vamos?"Participarão deste Seminá-

rio partidos, Sindicatos, CUT, Asso-
ciações de Moradores e pastorais

afins. Este Seminrário objetivaprepa-
rÍu pessoas da PO para participar do
M Nordestâo daPO, a realizar-se em
jurúo, em João Pessoa-PB.

ONDETRABALHAS?-Com
este tema a PO de Campo Limpo-
SP, promoveua Semanados Traba-
lhadores por ocasião do 1o de maio.
Eis aproEamação:

- 29lfubr11/93 - O tabalhador na
Igrejahoje (Fr. Beto)

- 30/Abriy93 - O tabalhador na
CorU. Polítiça hoje @ep. Aloísio
Mercadante)

- 0 1À4aio/93 - Festa dos Trabalha-
dores com Missa e Show

OLIIARBRASILEIRO - Este é

o nome do novo programa de teleü-
são dirigido aos tabalhadores, sob a

direção daTVT (TVdos Trabalha-

dores). Oprograma t'aao arapartir
do dia 09 de maio, no honário das

09:00 as 10 horas, sempre aos do-
mingos, na TV Record (SP) e TV
Rio (RI). A programação focalizara
questões diretamente ligadas a üda
do tabalhador, recheada de afiações

ligadas ao seucotidiano. Vale apena
conferir !

N,IÃE, OI\DE MORAR ? - Este

é o teina da VI Romaria úrs Traba-
lhadores que está sendo orílaúizaÃa,

pelas POs dos estados de SP, RI,
MG e ES com a participação do
SPM. ARomaria seráno «Iia 07 de

setanbro, ernAparecida-SP.Este anq
nesta Romaria quer se enfatizar a
situação dos fiabalhadores e suas

condicões de moradia 'lfhzendo a

Cartas
Foz do Iguaçu, PR, fevereiro/
t993.
Prezados Companheiros,
Estamos organizando a lu Ro-
maria do Trabalhador para o
dia 1o de maio, juntamente
com as outas pastorais soci-
ais da Diocese de Foz de Igua-
çu, PR.
Thmbém teremos novamente
6 etapas de curso de formação
paraanimadores emais 3 eta-
pas de aprofirndamento para
quemjá fez as etapas anterio-
res.

Com a força do Cristo Traba-
lhadoq um abraço.
k. ZuraMaria - PR

São Panlo, 12 de abnl/93.
Caros amigos,
Parabéns pelo úabalho! Dis-
cernimento, coragem para
continuar o Boletim Nacional
q PO. Que instrumento pre-
cioso para os grupos de base
aprofirndar o sentido damili-
tância! Que o Jesus ressusci-
tado ilumine a nossa cami-
úada!
Abraços,
do Raimundo Perillat.
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Foz do Ig*ç.L PR, fevereiroi
t993.
Prezados Companheiros,
Estamos organizando a lu Ro-
maria do Trabalhador para o
dia lo de maio, juntamante
com as outas pastorais soci-
ais daDiocese de Foz de Igua-
çu, PR.
Thmbém teremos novamente
6 etapas de cuno de formação
paraanimadores emais 3 eta-
pas de aprofiurdamento para
quemjá fez as etapas anterio-
res.

Com a força do Cristo Traba-
lhador, um abraço.
k. ZatraMaria - PR

SEMINARIONACIONALDA
PO - A Pastoral Openíria Nacional
e süí organizando um Seminrário Na-
cional que terá como tema: BRA-
SIL FUTURO: Tlabalhadores
Presentes? Seú nos dias 04 à 07 de
julho, no Rio de Janeiro.

Ente oufros, têm-se como objeti-
vos disçutir o eixo cental da Sema-

na Social Brasileira Ética e Subje
tividade, aprofirndar a conffibú-

ção específica da PO e levantar
desafios paÍa a PO, a partir dessas

discussões. A abertura do Seminá-
rio será marcada por um grande

debate sobre o tema BRASIL -
Alternativas e Protagonistas.

O Seminario está sendo dirigido a
pessoas daPO que estãoparticipan-

do dos debates e da construção das

Semanas Sociais nos Regionais.
Prevê-se a participação de, no má-
ximo, 40 pessoas.

tr ENCONTRO NAC. CNL .
Acontecerá nos dias 10 a 13 de
junho/93, em Lins - SP e terá como
tEMA: OS CRISTÃOS E OS DESA.
FIOS DO BRASIL, Presença e Com-
promisso.

O enconto será um grande mo-
mento de debate e celebração da

caminhad4 ü sando fortalecer e dar
quatidade a AÇÃO PASTORAL
dos leigos. Participarão de§te ên-

conto representantes dos Conse-
lhos Regionais, Organismos, pasto-

rais emovimentos ligados ao CNL.
A PO Nacional estanâ participando
deste enconfro com 05 delegados.

PARA ONDE VAMOS ?.APO
de Nahl-RN estará promovendo no s

dias 14 a 16 de maio, um Semiruírio

com o tema'.A Classe T rabalhadora

e suas organiza$es no Rio Crrande

do Norte: Para Onde
Vamos?"Participarão deste Seminá-

rio partidos, Sindicatos, CII[, Asso-
ciações de Moradores e pastorais

afins. Este Seminario objetivaprepa-
ftr pessoas da PO para participar do
M Nordestão daP O, ar altzar -se em
jwúo, em João Pessoa-PB.

ONDETRABALHAS?-Com
este tema a PO de Campo Limpo-
SP, promoveua Semanados Traba-
lhadores por ocasião do 1o de maio.
Eis aprogramação:

- 29lfubt11/93 - O tabalhador na
Igrejahoje (Fr. Beto)

- 30lfubnll93 - O tabalhador na
Conj. Política hoje pep. Aloísio
Mercadante)

- 0 1À4aio/93 - Festa dos Trabalha-

dores com Missa e Show

OLIIARBRASILEIRO - Este é

o nome do novo programa de televi-
são dirigido aostabalhadores, sob a

direção da TVT (TV dos Trabalha-
dores). O programa irá ao ar a partir
do dia 09 de maio, no honário das

09:00 as 10 horas, sempre aos do-
mingos, na TV Record (SP) e TV
Rio (RI). A programaç áo foçaluarár
questões diretamente ligadas a üda
do tabalhador, recheada de atrações

ügadas ao seucotidiano. Vale apena
conferir !

MÃ8, ONDE MoRAR ? - Este

é o tema da VI Romaria dos Traba-
lhadores que está sendo oryAnizada

pelas POs dos estados de SB RI,
MG e ES com a participação do
SPM. A Romaria será no alia 07 de

setenrbrq emAparecida-SP.Este arq
nesta Romaria quer se e'nfatizar a

situação dos tabalhador:s e suas

condiges de moradi4 llhzendo a

ügação Terrq Moradiae Cidadania.

São Panlo, 12 de abnl/93.
Caros amigos,
Parabens pelo trabalho! Dis-
cernimento, coragem para
continuar o Boletim Nacional
q PO. Que instumento pre-
cioso para os grupos de base
aprofrrndar o sentido damili-
tância! Que o Jesus ressusci-
tado ilumine a nossa cami-
úada!
Abraços,
do Raimundo Perillat.
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WDADAPO
"Fazemos hoje da luta pelo trabalho o centro

da vida do grupo, e como aprendizado, temos
nossa espiritualidade renovada, tendo percep-
ção de que quanto mais próximo ao cotidiano
estivermos, a gente cresce e envolve a comuni-
dade."

Dando continuidade à uposiçtio das expeiências dos nossos grupos de base, socializamos, neste númcro,
um pouco da historia do grupo de Jardim Zaira, localizodo em Maaá-SP. Espeygnns-que esta experiência

seja umfator de animaçtio psra os demnis grupos dn Postoral Operária

Jardim ZüÍa é uma vila com 100.000
habitantes, looahzada em Mauá, cidade
dormitorio da região do ABC-SP. O gru-
ponasceu apartirdas greves de 79180, que
despertou anecessidade de orgaruação e
participação, aliados a carência de forma-
ção e o desejo de uma reflexão bíblica
voltadapara o mundo do trabalho, a partir
da üda dos trabalhadores.

O grupo veio se consolidar por volta de
82, e olhando o passado, temos muitas
lutas: encontros, palestras, celebrações,
seis semanas do trabalhador, duas se-
manas da saúde e assimvamos, impor-
tando partilhar com os compaúeiros, o
que somos hoje e como camiúamos.
Nos reunimos mensalmente, com co-

ordenação, discutimos e refletimos nos-
sa prática nas lutas, na comunidade e a
vida de cada um. Estudamos uÍn tema e

a reflexão bíblica.
Amaioria do grupo esta desempregado

(a), alem destes temos dona de casa e
professora. Em abril de 92, em nossa
reunião, refleümos a situação do desem-
prego, decidimos que erapreciso motivar
a discussão com a comunidade. Realiza-
mos uma ügíüa em maio, de onde nasceu
o movimento de desempregados do bair-
ro. Eramos 72 pessoas neste di4 sendo
que de i 5 a 20 desempregados, e ao final,
resolvemos nos encontrar uma vez por
mês, san saber o que fazer, mas pelo
menos criar este espaço.

De juúo a outubro, refletimos : Como
se sente um desempregado? Quais as
dificuldades? Por que perdemos o em-
prego? Pistas para sair desta situação.
O que fazer?

Os encontros foram importantes para
nos enturmaÍ, enxergar a realidade, cons-
truir uma pauta de reivindicação, desco-
brir nossos direitos e onde cobrar. De
novembro ate hojepassamos anos reunir
semanalmente, construimos um docu-
mento nascido de confronto de nossas
reflexões e a I*i Orgânica do municipiq
bem mmo as constituições Estadual

e Federal, nos organizando para lutar
por trabalho, cesta básica, vale trans-
porte e medicamentos.

Com este documento e organização,
cobramos e discutímos comprefeito, ve-

readores, promoção social. Sabendo que é
pouco, porém siginificativo, já conquista-
mos 17 empregos, cesta básica e alguns
vales, e o grupo cresce. Já somos perto de
100 famílias, que hoje têm fatos desta
camiúada pra contar. Os mesmos nos
questionam, alimentam e nos desafiam.

O dia que entregamos o documento ao
prefeito, a reação foi 'hão sei o que
fazer, nuncaaconteceu isto antes, vamos
discutir."Ficou claro que a questâo do
trabalho é facil só no discurso.

As mulheres no moúmento são a mai-
oria, em reuniões, camiúadas, comis-
sões, sempre com galra e força.
Numa reunião, houve um comentário,

"pobre senão sejuntrínão lhe sobranada
rico só nos e[xerga quando a gente serve
pra ele, depois é como bagaço de cana",
outro retrucou: "isto tána bíblia", o grupo
quis ver e refletimos (Eclesiástico l3). De
vezpoÍ outra alguém traz um trecho pra
reunião, já refletimos a üúva e o juiz,
Moisés e o Faraó, as parteiras, apanibola
dos desempregados e outros. Fizemos 3
celebrações: Uma no dia que refletimos
porqueperdemos o ernprego, uÍnaantes do
Natal e outra no dia Intemacional da Mu-
lher com aproximadamente 150 pessoas.

Produzimos a carta dos desemprega-
dos, que partilhamos com a PO da dioce-
se e do estado, estivemos contando nossa
experiência em momentos promoüdos
porgrupos de outras comunidades e nos
preparando para participar da celebra-
ção do lo de maio da diocese.

Deixamos quatro fatos porúltimo, que
nos questionam de forma especial. Que-
remos que estes questionem e coloquem

a caminho não só os grupos de base da
PO, mas também a Igreja, partidos,
sindicatos enfim todos.

O meio de transporte mais usado prá
sair de Mauá é o trem, a estação era
cercada de telas, aos poucos surgiram
buracos nas mesmas e por ali a maioria
dopovo entrava. Tinhahora que a filaera
maior do que nas bilheterias, fizeram
uma cerca de ferro, e muita gente pula a
roleta, especialmente desempregados; só
para lernbrar que quem está por baixo
sempre descobre buracos, teimam em
üver, e azar de quem lhes der as costas.

Um grupo de mulheres do moümento,
uma vez por semÍuu, vão ao Ceasa,
catam restos de frutas, verduras e ou-
tros allimentos, e sempre dizem: "por
nossos filhos fazemos de tudo, o princi-
pal é lutar pelo trabalho. "Daí nasce o
questionamento: Até que ponto nossa
ação não está na contramão da üda?

Os outros dois fatos fez e fazquestio-
nar-mos sobre a solidariedade. Uma
mulher do grupo com 3 filhos, soube
que outra com criança de peito, não
tiúa leite estava em situação dificil,
então, colocou-se à disposição e parti-
lhou o leite de seus filhos. Comentando
ela disse: "teúo certeza que dividindo
não vai faltar nem pros rneus Írem pros
seus". Há meses a criança esüí com ela.

Com amesma intensidade, numa farní-
li4 os filhos demanhã, não comempão,
para que o pai coma epossaterforçaprá
camiúar na busca de emprego.

Frente a tudo isso a gente se pergunta:
por que tanto discurso vazio, tanta letra
morta em documentos, tanta gente ven-
do a banda passar?
A esperança dos pequenos é a vida em

abundância, e Libertar o pobre é nosso
compromisso. Desejamos que Maria
abençoe e anime a luta e a caminhada de
todos os grupos de base deste Brasil, nos
tomandomilitantes david4 que alimenta
a esperança e reergue os empobrecidos,
natarefa evangélica de demrbar os pode-
rosos, dispersar os ricos de mâos vazias,
elevar os pobres e saciar sua sede, aúe

que todos tenhamos a mesa farta.
Grupo de Base Jardim Zriry -

Mauá-SP.

PARAVOCÊ, REFLETIR
I - O que l'ocê achou de mais interessante 2 - Qual têm sido o compromisso do seu 3 - Que elementos animam e dão força a



"Fazemos hoje da luta pelo trabalho o centro
da üda do grupo, e como aprendizado, temos
nossa espiritualidade renovad4 tendo percep-
ção de que quanto mais próximo ao cotidiano
estivermos, a gente cresce e envolve a comuni-
dade."

Dando continuidade à exposiçiio das expeiências dos nossos grupos de base, socializamos, neste número,
um pouco da histórta do grupo de Jardim Zaira, localizado em Mauá-SP. Espelqmos.que esta eryertência

seja umfaÍor de animaçiio para os demais grupos dn Pastoral Operáiu

Jardim ZatÍa é uma vila com 100.000
habitantes, l@alizada em Mau{ cidade
dormitorio da região do ABC-SP. O gru-
ponasc€u apartirdas greves de 79180, que
despertou a necessidade de organização e
participação, aliados a carência de forma-
ção e o desejo de uma reflexão bíblica
voltada para o mundo do trabalho, apartir
da üda dos trabalhadores.

O grupo veio se consolidar porvolta de
82, e olhando o passado, temos rnuitas
lutas : encontros, palestras, celebrações,
seis semanas do trabalhador, duas se-
manas da saúde e assimvamos, impor-
tando partilhar com os comparüeiros, o
que somos hoje e como camiúamos.

Nos reunimos mensalmente, com co-
ordenação, discutimos e refletimos nos-
sa prática nas lutas, na comunidade e a
vida de cada um. Estudamos um tema e

a reflexão bíblica.
A maioria do grupo estií desempregado

(a), além destes temos dona de cttsa e
professora. Em abril de 92, em nossa
reunião, refletimos a situação do desem-
prego, decidimos que eraprecisomotivar
a discussão com a comunidade. Realiza-
mos umaügília em maio, de onde nasceu
o movimento de desempregados do bair-
ro. Eramos 72 pessoas neste dia, sendo
que de I 5 a20 desempregados, e ao final,
resolvemos nos encontrar uÍna vez por
mês, sern saber o que fazer, mas pelo
menos criar este espaço.

De juúo aoutubro, refletimos: Como
se sente um desempregado? Quais as
dificuldades? Por que perdemos o ern-
prego? Pistas para sair desta situação.
O que fazer?

Os encontros foram importantes para
nos enturmar, enxergar a realidade, cons-
truir uma pauta de reiündicação, desco-
brir nossos direitos e onde cobrar. De
novembro ate hoj e passamos a nos reunir
semanalmente, construimos um docu-
mento nascido de confronto de nossas
reflexões e a ki Orgânicado municípiq
bem como as constituições Estadual

e Federal, nos organizando para lutar
por trabalho, cesta básica, vale trans-
porte e medicamentos.

Com este documento e organizaçãa,
cobramos e discutímos com prefeito, ve-

readores, promoção social. Sabendo que é
pouco, porém siginificativo, já conquista-
mos 17 empregos, cesta biísica e alguns
vales, e o grupo cresce. Já somos perto de
100 famílias, que hoje têm fatos desta
camiúada pra contar. Os mesmos nos
questionam, alimentam e nos desafiam.

O dia que entregamos o documento ao
prefeito, a reação foi "não sei o que
fazer, nunca aconteceu isto antes, vamos
discutir."Ficou claro que a questâo do
trabalho é fácil só no discurso.

As mulheres no moümento são a mai-
oria, em reuniões, camiúadas, comis-
sões, sempre com galTa e força.

Numa reunião, houve um comentário,
"pobre se não se juntrí úolhe sobra nada
rico só nos erl\erga quando a gente serve
pra ele, depois é como baguço de cana",
outro retrucou:'lstotiína bíblia", o grupo
quis ver e refletimos (Eclesiástico 13). De
vez por outra alguém traz um trecho pra
reunião, já refletimos a üúva e o juiz,
Moisés e o Faraó, as parteiras, aparabola
dos desempregados e outros. Fizemos 3
celebraÉes: Uma no dia que refletimos
porque perdemos o ernprego, uma antes do
Natal e outrano dia Intemacional daMu-
lher com aproximadamente 150 pessoas.

Produzimos a carta dos desemprega-
dos, que partilhamos com a PO da dioce-
se e do estado, estivemos contando nossa
experiência em momentos promovidos
porgrupos de outras comunidades e nos
preparando para participar da celebra-
ção do lo de maio da diocese.

Deixamos quatro fatos porúltimo, que
nos questionam de forma especial. Que-
remos que estes questionem e coloquem

a camiúo não só os grupos de base da
PO, mas também a lgreja, partidos,
sindicatos enfim todos.

O meio de transporte mais usado prá
sair de Maú é o trenl a estação era
cnrcada de telas, aos poucos surgiram
buracos rüts mesmas e por ali a maioria
dopovo entrava. Tinhahora que a filaera
maior do que nas bilheterias, fizsram
uma cerca de ferro, e muita gente pula a
roleta, especialmente desempregados; só
para lembrar que quem estií por baixo
sempre descobre buracos, teimam em
üver, e azar de quem lhes der as costas.

Um grupo de mulheres do moümento,
uma vez por semaúa, vão ao Ceasa,
catam restos de frutas, verduras e ou-
tros allimentos, e sempre dizem: "por
nossos filhos fazemos de tudo, o princi-
pal é lutar pelo trabalho. "Daí nasce o
questionamento: Até que ponto nossa
ação não está na contramão da üda?

Os outros dois fatos fez e fazquestio-
nar-mos sobre a solidariedade. Uma
mulher do grupo com 3 filhos, soube
que outra com criança de peito, não
tiúa leite estava em situação dificil,
então, colocou-se à disposição e parti-
lhou o leite de seus filhos. Comentando
ela disse: "teúo ceÍteza que dividindo
não vai faltar nem pros meus nem pros
seus". Há meses a criança eslá com ela.

Com amesma intensidade, numa farní-
ü4 os filhos demanhã, não comempão,
para que o pai coma e possater força prá
caminhar na busca de emprego.

Frente a tudo isso a gente se pergunta:
por que tanto discurso vazio, tanta letra
morta em documentos, tanta gente ven-
do a banda passar?
A esperança dos pequenos é a vida em

abundância, e Libertar o pobre é nosso
compromisso. Desejamos que Maria
abençoe e anime a luta e a caminhada de
todos os grupos de base deste Brasil, nos
tomandomilitantes david4 que alimenta
a esperança e reergue os empobrecidos,
natarefa evangélica de demrbar os pode-
rosos, dispersar os ricos de mâos vazias,
elevar os pobres e saciar sua sede, ate
que todos teúamos a mesa farta.
Grupo de Base Jardim Zrir4 -

Mauá-SP.

PARA VOCE R,EFLETIR
I - O que l'ocê achou de mais interessante

na caminhada desse gnrpo?
2 - Qud têm si.do o oompromisso do seu

grupo com os mais neessitados?
3 - Que elementos animam e dão força a

caminhada do seu gnrpo?
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O resultado do plebiscito de 21 de abril -
dando larga ütória ao presidencialismo
republicano - na verdade, não foi surpresa
paraninguem. Para alguns analistas poli-
ticos, o eleitor deixou claro que não quer
dar mais poderes à classe politica que,

segundo pesquisas de opinião, esta total-
mente desacreditada.

Numa análise mais simplist4 os eleito-
res resolveram "deixar como estáparaver
como é que fica", colocando em xeque,
inclusive, a necessidade ou não da realiza-

ção deste plebiscito.
Entretanto, necessário ou não, eslá feito.

E rgorq como fica? O que muda na üda
do povo e do país?

,::i::::i,.:.:::,;,,
,: : .; : SEM GRANDES

..: EXPEGIÀTTVAS

- "Eu sou parlamentarist4 mas votei no
presidencialismo. A atual conjuntura não
é confiável. E um Congresso atrasado e
comrpto. E preciso trabalhar primeiro os
congressistas. Mudança de sistema de
govemo não modifica a situação para o
futuro, mesmo porque o que acontece a

nível econômico muitas vezes foge dos
limites políticos. Quem manda no Brasil
sâo os grandes latiflrndiários, empresários
e banqueiros e não o sistema político".

Este depoimento de Mara Munia inspe-
tora de qualidade, sintetiza bem o que
perua a maioria das pessoas que ouvimos
no Rio e em São Paulo que nâo alimentam
erandes (ou nenhuma) perspectivas com a

nista votou no presiden-
cialismo, para "deixar
como está".
'Não adianta mudar

onomedanovela",com-
para Regin4 25 anos,
secretiiri4 "se não mu-
darem os atores", afir-
ma" Ou sej4 "não adi-
anta mudar o sistema e

formadegovemo,seúo
mudarem os políticos que lá estão".

GilmaÍ, office-bo1', esta toalmente de-
cepcionado. Paraele, a ütóriado presiden-

cialismo enterrou suas

esperanças:-'Ycteino
parlamentarismo ima-
girnndoumaformame
thor de sisterna de go-
lemo,mas,infeliznen-
te, o presidencialismo
republicano gaúou.
Porisso, eu nãoespero
maisnadadebom". Já
Elizabetll auxiliar de
limpez4achaque xa-
davaimudardissoqr.re
estrí aí "porque eles

sempreinvartamdere-
novar e sempre fica a

mesma cois4 nunca mudam as pessoas".

A frlta de perspectiva do eleitorado fez
também com que muita gente optasse por
anular o voto. Foi o caso de Elizeu, 25
anos, diagramador. "Acho que não luí
esperança com qualquer que seja a forma
ou sistema de govemo. Sem futuro".

'?ensando benl nao tive muita opção.
Tenfn nrvlia vofar no nresirlencialismo

PLEBISCITO : O QUE M(IDO(I?
Passou o Plebiscito. Wória do Presidencialismo! Mas, o

que motivou o (a) traballndor (o) ovotar? O qrn
esperam dessefato? Algo vai mudnr ou melhorar? Áqui

estão alguns depoimentos de eleitorcs que ra)elam os
anseios que perrnnnecem dentro de cafuum.

-'Votei no presidencialismo para garan-
tir o direito de !'otar", diz Valdenir dos
Santos Pereir4 auxiliarde findição.'Mas,
não tenho nenhuma esperança porque não
hrí nenhum projeto que favoreça os traba-
lhadores. Mais importante que o plebiscito
para escolher forma e sistema de governo
e estaÍ buscando solução para questões

como fome, o desemprego, a falta de

moradi4 a necessidade de se fazer uma
reforma agraria". Para Valdenir, este ple-
biscito foi mais uma manobrapara que o
povo esquecesse seus problemas.

que'Jamais vai mudar
algo neste país", Elizete,22 atos, telefo-

quim Pereira B.agq ajustador mecânico.
Teria opção, acrdüta ele, se o plebiscito
fosse para escolher e,ntre: substihriçâo ou
continuação dos politicos atrais.

, ' :::,: ..' 
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Hií quem a erxergue e aposte nela.
- 'Yotei no presiderrcialismo por acredi-

tar que o povo está numprocesso de mobi-
lizrc:po, após "Diretas jrf ', eleição/8 9, im-
pedimento de Collor, que podeterc.ottinui-
dade mm o presidencialisrío", argumerra

Adilsm Gati, auxiliar de Almoxarifido,
liberado da PO. No entarúo, obsen"4 qre
mesmo comeste sistenra sefazemnecessâ-
rias as raírias reformas, conrc da represen-
tação no Parlamento, dos partidos, etc. E,
sóreardq aÍrma AdilsorL "se fiz neces-
sârio marúer a esperança na organiza$o
popular". Da nrsna fomq Cicero Pal-
meiras da Silv4 eletricista de manutenção,
diz, tsr votado no presidorcialismo por
achar que pa:a o atual momento politico do
país, este seriaomelhor sistem4' itendo em
visüa a qualida& de certos políticos".
'I/otei no presidencialismo, não por

achar que esta seja a melhor saída, mas
por querer dar um tempo para que as
pessoas possam erL\ergil que a questão
não é eleger este ou aquele presidente, mas
e muito mais ampla", adverte Marlene da
Silva liberada da PO. Ela espera que as
pessoas abram mão da via eleitoral e

comecem a se conscientizar. 'Não é üa
voto que agente conseguetransformar, -
úrma -, mas organizados é que demrba-
mos os poderosos dos seus tronos".

ANA VALIM - Jornalista
ARI ALBERTI - Liberado PO



Passou o Plebiscito. Wória do Presidencialismo! Mas, o
que motivou o (a) traballador (r) ovotar? O qrn

esperam dessefato? Algo vai mudnr ou melhorar? Aqui
estão alguns depoimenÍos de eleitorcs que ra)elam os

anseios que perrnnnecem dentro de cafuum.

O resultado do plebiscito de 21 de abril -
dando larga útória ao presidancialismo
republicano -naverdade, não foi surpresa
para ninguém. Para alguns analistas polí-
ticos, o eleitor deixou claro que não quer
dar mais poderes à classe política que,

sqgundo pesquisas de opinião, eslá total-
mente desacreditada.

Numa aruílise mais simplist4 os eleito-
res resolveram "deixar como estáparaver
como é que fica", colocando em xeque,
inclusive, a necessidade ou nâo da raliza-
ção deste plebiscito.

Entretanto, necessário ou não, esú feito.
E ago.q como fica? O quemudanaüda
do povo e do país?

.;. SEM GRANDES
,,'- EXPECTATIYAS

- "Eu sou parlamentarist4 mas votei no
presidencialismo. A atual conjuntura não
é confiável. E um Congresso atrasado e
comrpto. E preciso trabalhar primeiro os
congressistas. Mudança de sistema de
govemo não modifica a situação para o
futuro, mesmo porque o que acontece a

nível econômico muitas vezes foge dos
limites políücos. Quem manda no Brasil
sâo os grandes latifundirírios, empresários
e banqueiros e não o sistema político".

Este depoimento de Mara Muniz, inspe-
tora de qualidade, sintetiza bem o que
pensa amaioria das pessoas que ouvimos
no Rio e em São Paulo que não alimentam
grandes (ou neúuma) perspectivas com a
ütória do presidencialismo.

-'Votei no presidencialismo para garan-
tir o direito de !'otar", diz Valdenir dos
Santos Pereir4 au.xiliardefi-rndição.'Mas,
não terúo nenhuma espenmça porque não
hil neirhum projeto que favoreça os traba-
lhadores. Mais importante que o plebiscito
para escolher forma e sistema de governo
é estff buscando solução para questões
como fome, o desemprego, a falta de
moradi4 a necessidade de se fazer uma
reforma agraria". Para Valdenir, este ple-
biscito foi mais uma manobrapÍra que o
povo esquecesse seus problemas.

Argumentando que'Jamais vai mudar
algo nesüe país", Elizete, 22 anos, telefo-
nista votou no presiden-
cialismo, para "deixar
como está".
'Não adiaÍúa mudar

onomedanovela",com-
para Regin4 25 anos,
secrelári4 "se não mu-
darem os atores", afir-
ma. Ou sej4 "nâo adi-
anta mudar o sistema e

formadegovemo,senão
mudarem os políticos que lá estão".

Giknar, office-bo1,, esta totalmente de-
cepcionado. Para ele, a ütóriado presiden-

cialismo enterrou suas

esperanças : -' I/ctei no
parlamentarismo ima-
ginanrdoumaformame-

lhor & sisterna de go-
vemo, mas, infeliznren-
tg o presidencialismo
republicano gaúou.
Por isso, eu não espero
maisnadadebom". Já
Elizabeth auxiliar de
lrnpez4achaque Íta-
da lai mudar disso que
esta aí "porque eles

sempreinventamderc-
novar e sempre fica a

mesmacois4 nurrcamudam as pess@s".

A falta de perspectiva do eleitorado fez
tarnbém com que muita gente optasse por
anular o voto. Foi o caso de Elizeu, 25
anos, diagramador. "Acho que nâo hri
esperumça com qualquer que seja a forma
ou sistema de govemo. Sem futuro".

"Pensando berq úo tive muita opção.
Tanto podia votaÍ no presidencialismo,
como no parlamentarismo", alega Joa-

quim Pereira B.agq ajustador mecánico.
Teria opção, acráüta elg se o plúiscito
fosse para escolher entre: substituiçâo ou
continuação dos políücos afirais.
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Há quem a enxergue e aposte nela.
- 'Votei no presidencialismo por acredi-

tar que o povo está num processo de mobi-
lização, aps "Dretasjf ', eleição/89, im-
pedrmento de Collor, que podeter continui-
dade com o presidencialismo", argunrerúa

Adilson Gati, auxiliar de Almoxarifido,
liberado da PO. No entanto, obserr"4 que
mesmocomeste sisteina sefazemnocessí-
rias as r.,rírias reformas, como da represan-
taçâo no Parlamento, dos partidos, etc. E,
sobreu.rdq afirma Adilson, "se fiz neces-
sário marter a esperança na organiza$o
popular". Da mesrna fonna" Cícero Pal-
meiras da Silv4 eletricista de mantrterção,
dtz tEÍ votado no presidorcialismo por
acharque para o atual momento polÍtico do
país, este seriaomelhorsistema,'tendoem
visa a quúdade de certos políticos".

"Votei no presidencialismo, não por
achar que esta seja a melhor saída, mas
por querer dar um teÍnpo para que as
pessoÍls possam erlxergar que a questão
úo é elegereste ou aquele presidente, mas
é muito mais ampla", adverte Marlene da
Silvq liberada da PO. Ela espera que as
pessoÍls abram mão da üa eleitoral e

comecem a se conscientizar. 'Não é üa
voto que age,nte conseguetransformar, -
úrma -, mas organizados é que demrba-
mos os poderosos dos seus tronos".

ANA VALIM - Jornalista
ARI ALBERTI - Liberado PO
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SEMAI{A SOCIAT BRASIT,EIRA
Começamos, no Encarte do Boldim Nacional no 103 com o artigo "O
Estado DemoudÍico na Puspectiva dos Trabalhadores (N)', afalm

sobre os ruídulos da Semana Sociol Brasileira, comoforma de subsidiu
os discussõq que serão apraantados. NaÍe mtigofolaremos sobre o

ruídulo: "Desenvolvimuto Econômicou. Ele apresanta umt
retrospertiva hMórica do daqrolvimento econômico brasilebo. Mostra

como o nosso desqtvolvimento qtúwhado pma um EsÍado
Desenvolvimatista onde o social ocupa o último plano. NsÍe contuto
qual aproposta rconômica Nu-Libqal? E os Movimentos Populora e

Sindicais, como atiÍo se ailiculondo paraviabiliwr um desenvolvimqto
econômico que privilqie uma melhor dis-tribuiçdo deranda, reforme o

Estado e acelqe o crqcimento econômico antbmeJício do Classe
Trabalhadora?

DESENVOLYIMEM0 [C0N0MC0 : IJMA VISAO DOS TRABATHADORES

Desenvolvimento econômico, para

os trúalhadores, deve ser entendido

como desenvohimento socia[ parti-
cularmente num país como o Brasil,
onde a grande maioria da população

semprefoi exclúdadosfrutos do ac+
lerado processo de modernização eco-
nômica ocorrido no pos-guerra. Ao
longo detodo esseperíodo, e até o final

dos anos setent4 o Brasiltomou-seum
país industrial, montando um parque
produtivo complexo, diversificado e
integrado. Entretanto, as elevadas ta-
xas de crescimento fizeram-se acom-
panhar pelo aprofundamento da con-
^*+-^^Á^ Ã^- -l- ^i^+^l^. ^" ;l',-io

industrialização foi restrita a uma pe-

quena parcela da sociedade.

Um dos principais agentes desse pro-
cesso de industrialização foi o Estado

desenvolvimentista, responsável por
uma sáie de elementos determinantes

para o "sucesso" desse processo, rea-

lizando investimentos pesados e de lon-
go prazo em áreas estratégicas, princi-
palmente nos setores de infra-estrutura
econômica e insumos basicos e fome-
cendo financiamento de longo prazo

para o setor privado, a tar<as de juros

subsidiadas.

Dessa formq o Estado üabilizou a
o.r+ranrÁiná'io o-rmr rlo^ãn Aa noni+al

nos e da sociedadg que setraduziram
em subsídios diretos e indiretos ao-
setorprivado. Ou seja, o Estado brasi-
leiro, através de suas diversas agências

e empresaE fi.rncionou ativamente cri-
ando dutos de transferência de renda

solidários, de um lado, com a industri-
altz:rcãro acelerada, g de outro com a
concentração de renda e do patrimô-
nio.

Ao final dos anos setent4 e com
maior intensidade apos a moratoria do
México, o Estado brasileiro pÍrssou a

afuar, não mais como um propulsor do
crescimento, mas como um empecilho

à continuidade da industri alizaçáo .P r v
gressivamente, o setor público tornou-
se refem de seus credores internos e

extemos, conduzindo políticas macro-

econômicas recessivaq caracterizadas
por elevadas toras de juros, arrocho
salarial eredução dos gastos de consu-

mo e investimento público. Paralela-

mente, o país passou a ger:r mega-

superáüts comerciaiq para enfrentar

os encargos da díüda externq e a
incorrer em gastos elevados com a

rolagem da díüda públicaintern4 gira-

da no mercado financeiro em prazos

cadavez mais curtos.

Os resultados dessas políticas foram
dramáticos e são bastante conhecidos.
har rm larln f anrlÂnnio hinarin{IocinnÁ-



SEMAI{A SOCIAL BRASII,EIRA
Começamos, no Encartedo BolaimNacionalno 103 como trtigo "O
Estado Democrdtico na Puspediva dos Tiabalhadores (os)', afolar

sobre os ruíútlos da Semana Social Brasíleira, comoformn de subsiüar
as discussõa que sertio apraurtodas. Nqte artigofolaremos sobre o

naídulo: "Desenvolvimmta Econômico". Ele aq)resanta uma
rdrospertiva hMórica do dqmvolvímento econômico brasileiro. Mostra

coma o nosso desenvolvimento qtú wlÍado para um Estado
Desenvolvimmtista onde o social ocupa o último plano. Nate contuto
qual aproposta econômica Neo-Libqal? E os Movimentos Populara e
Sindícak, como aÍíÍo se articulando para viabíliwr um desenvolvimmto
econômico que privilegie uma melhor distribaiçiÍo de randa, reforme o

Estsdo e ocelqe o crescimento econômico anbeneficio da Classe
Trabalhadora?

DESENVOLVIMENTO ECONÔNUCO: UMA VISÃO DOS TRABALHADORES

Desenvolvimento econômico, para

os trabalhadores, deve ser entendido
como desenvolvimento socia[ parti-
cularmente num país como o Brasi[
onde a grande maioria da população
semprefoi exclúdadosfnrtos do aco
lerado processo de modemização eco-
nômica oconido no pós-guerra. Ao
longo de todo esse período, e até o final
dos anos setent4 o Brasil tomou-se um
país industrial, montando um parque
produtivo complexo, diversificado e
integrado. Entretanto, as elevadas ta-
xas de crescimento fizeram-se acom-
panhar pelo aprofundamento da con-
centração darend4 emtodos os níveis.

Ou sej4 a apropriação dos frutos dessa

industrialização foi restrita a uma pe-

quena parcela da sociedade.

Um dos principais agentes desse pro-
cesso de industrialização foi o Estado

desenvolvimentist4 responsável por
uma série de elementos determinantes
pila o "sucesso" desse processo, rea-

lizando investimentos pesados e de lon-
go prazo em áreas estratégicas, princi-
palmente nos setores de infra-estrufura
econômica e insumos básicos e forne-

cendo financiamento de longo prazo

para o setor privado, a ta<as de juros

subsidiadas.

Dessa formq o Estado üabilizou a
extraordinária acumulação de capltal

do período, captando recursos exter-

nos e da sociedadg que setraduziram
em subsídios diretos e indiretos ao-
setorprivado. Ou seja, oEstado brasi-
leiro, através de suas diversas agências

e empresaq funcionou ativamente cri-
ando dutos de transferência de renda

solidários, de um lado, com a industri-
ahzaçáo acelerad4 g de outro com a
concentração de renda e do patrimô-
nio.

Ao final dos anos setent4 e com
maior intensidade apos a moratoria do
México, o Estado brasileiro passou a

atuar, não mais como um propuisor do
crescimento, mas como um empecilho

àcontinuidade daindustrialização. Pro-
gressivamente, o setor público tornou-
se refem de seus credores internos e
externos, conduzindo políticas macro-
econômicas recessivaq caracterizadas
por elevadas taxas de juros, arrocho
salarial e redução dos gastos de consu-

mo e investimento público. Paralela-

mente, o país pÍlssou a geraÍ mega-

superáüts comerciais, para enfrentar
os encargos da díüda extem4 e a
incorrer ern gastos elevados com a

rolagem da díüda públicaintern4 gira-

da no mercado financeiro em prazos

cadavez mais curtos.

Os rezultados dessas políticas foram
dramáticos e são bastante coúecidos.
Deum lado, tendência hiperinfl acioná-

ria ao longo dos anos oitenta e não



interrompid a até o presente momento.

De outro, tendência aestagnação, cres-

cimento inusitado dodesemprego, apro-
fundamento do arrocho salarial e da

concentração da renda e do patrimô-
nio. O significado disso é claro: o
Estado, que no período anterior haüa
atuado como propulsor do crescimen-

to econômico, excludente, concentra-

dorderenda, passou a atuarimpedindo

o crescimento e o prosseguimento da

industrialização, mas aprimorando os

mecanismos de exclusão.

O setorprivado, privilegiado no mo-
mento anterior com elevada lucratiü-
dade, zubsídios e financiamento púbü-

co barato, no momento seguinte, sem

crescimento, continua a geÍar rendi-

mentos elevados através de subsídios

e, principalmente, dos ganhosno mer-
cado financeiro. Dessa formq a falgn-

cia fiscal e finance,ira do Estado, que

está na ra:a da crise ahral, res.rltou da

transferência de renda e patrimônio do

Estado e dos setores empobrecidos
para manter o setor privado líquido e
lucrativo.

A partir do govemo Collor, os setores

conservadores passararÍr a propor re-
formas de cuúo neoliberal para debe-

lar a crise. Nesse modelo, o Estado e os

setores excluídos deveriam pagaÍ a

conta do "ajuste", tendo como ponta

de lança um programa de privatização
que üóilizasse a venda do patrimônio

público para que o Estado pudesse

"honrat'' zuadíüda. Paralelamente ao

programa de privatizaçãq o ideario

neoliberal sustenta a necessidade de

diminuir o tamanho da mrâquina buro-
cratica públic4 denritindo flrncionários

e extinguindo ag&rcias e organismos
rqgulatórios do Estado. Apontando no

mesmo sentido, propõe-se uma refor-
ma fiscal que diminua o número de

impostos e a propria carga tributari4
desimpedindo os fluxos privados de

rend4 desonerando afolha salarial das

empresas e tornando-as mais competi-

tivas no mercado internacional.

Pregam esses setores, portanto, re-

forma do Estado nos seus aspectos

fi scais, patrimoniais e admini strativos,

solução mágica para acrise brasileira

em seus múltiplos aspectos. Após te-

rem pnvatizado o Estado brasileiro,

üabilizando fluxos de rend4 subsídi-

os e favorecimento de toda ordem
para o processo de acumulação priva-

da propõem o sucateamento desse

Estado no momento em que ele se

mostra incapaz de continuar impulsi-
onando sua rentabilidade. Como ren-

tabilidade não vem do lucro produti-
vo, o Estado fornece patrimônio e

lucros no mercado financeiro e, coro-
ando sua bem-sucedida intervenção,

retira-se de cena.

Esse ideário, que não foi abandonado
pelo governo Itamar - que aliás, pre-

tende mesmo acelerar o programa

Collor de pivatizações - vem encon-

trando ampla aceitação junto a opinião
públic4 como a própria eleição de

Collor pôde evidenciar com clareza. Na
verdadg uma década e meia de crise, e

de uma crise que tem a ação pública

como um dos focosprincipais, permi-

tiu a construção do lugar-comum de

que crise advém da própria existência

do Estado. No entanto, o desmarúela-

mento do govemo Collor e a paralisia

do governo Itamar úrem novaÍnente

espaço para o reenquadramento desse

debate, cujo ponto de partida necessá-

rio resideno plano político. Trata-se de

construir nova hegemonia na socieda-

de brasileir4 desnudando a falácia ne-

oliberal mas, cadavez mus, necessari-

amente através de opções propositivas

de reformas estrufurais.

Nesse sentido, éurgente queos seto-

res democráticos e populares forjem
um programa de desenvolvimento não-

neolibed enfrentando defrente ata-
refa da reforma do Estado mas confe-
rindo-lhes um sentido diverso. Trata-
se depromoveruÍna reformaque seja

solidária oom diminúção das desigual'
dades de renda e patrimônio, alavan-

que acapacidade degasto doEstado e

a retomada do crescimento, econômi-
co e novas bases e não dilapide o

patrimônio público, impondo perdas
'aos 

setores riue foram privilegiados
pelo modelo de desenvolvimento ante-

rior. Se isso não for feito, a bandeira

reformista permanecerá em mão s neo-
liberais, e o res.rltado final ser{ como

semprg maior concentração de renda,

maior exclusão e menos democracia.

Bernardo Gouthier Macdo- Eco-
nomista, Técnico do Desep -
I.lato ;la Eatttetaa QÂaia- EaaaÂ-
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cinrentoinsitadododesernprego, apro
fundamento do arrocho salarial e da

concentração da renda e do patrimô-

nio. O significado disso é claro: o
E$ado, que no período anterior haüa

atuado como propulsor do crescimen-

to econômico, excludente, concentra-

dor de rendq passou a atuar impedindo

o crescimento e o prosseguimento da

industialização, mas aprimorando os

mecanismos de exclusão.

O setorprivado, privilegiado no mo-

mento anterior com elevada lucratiü-
dadg strbsídios e financiamento públi-

co barato, no momento seguinte, sem

crescimento, continua a gerr rendi-

mentos elevados através de subsídios

e, principalmente, dos ganhos no mer-

cado financeiro. Dessa formq a falên-

cia fiscal e financeira do Estado, que

está na ra:a da crise atual, res.rltou da

transferência de renda e patrimônio do

Estado e dos setores empobrecidos
paÍa manter o setor privado líquido e
lucrativo.

Apartir do govemo Collor, os setores

conservadores passararn a propor re-

formas de cuúo neoliberal para debe-

lar a crise. Nesse modelo, o Estado e os

setores excluídos deveriam Pagú a
contâ do "ajustd', tendo como ponta

de lança um programa de privatização

que üúilizasse a venda do patrimônio

púbüco para que o Estado pudesse

"honrat'' sua díüda. Paralelamente ao

programa de privatização, o ideario

neoliberal sustenta a necessidade de

diminú o tamaúo da máquina buro-

cratica pública, d€rnitindo funcionários

e extinguindo ag&rcias e organismos

regulatórios do Estado. Apontando no

mesmo sentido, propõe-se uma refor-
ma fiscal que diminua o número de

impostos e a propria carga tributari4
desimpedindo os fluxos privados de

renda, desonerando afolha salarial das

empresas e tornando-as mais competi-

tivas no mercado internacional.

Pregam esses setores, Portanto, re-

forma do Estado nos seus asPectos

fi scais, patrimoniais e administrativos,

solução mâgicapara a crise brasileira

em seus múltiplos aspectos. Apos te-

rem privatizado o Estado brasileiro,

üabilizando fluxos de renda, subsídi-

os e favorecimento de toda ordem
para o processo de acumulação priva-

da propõem o sucateamento desse

Estado no momento em que ele se

mo stra incapaz de continuar impulsi-

onando sua rentabilidade. Como ren-

tabilidade não vem do lucro produti-

vo, o Estado fornece patrimônio e

lucros no mercado financeiro e, coro-
ando sua bem-sucedida intervenção,

retira-se de cena.

Esse ideário, que não foi abandonado

pelo governo Itamar - que aliás, pre-

tende mesmo acelerar o programa

Collor de privatizações - vem encon-

trando ampla aceitaçãojunto a opinião
pública" como a própria eleição de

Collor pôde evidenciar com clareza. Na
verdadg uma década e meia de crise, e

de uma crise que tem a ação pública

como um dos focos principais, permi-

tiu a construção do lugar-comum de

que crise advém da propria existência

doEstado. No entanto, o desmantela-

mento do govemo Collor e a pardisia

do governo Itamar abrem novamente

espaço para o reenquadramento desse

debate, cujo ponto de partida necessá-

rio resideno plano político. Trata-se de

construir nova hegemonia na socieda-

de brasileir4 desnudando a falácia ne-

oliberal mas, cada vez mais, necessari-

amente através de op$es propositivas

de reformas estruturais.

Nesse sentido, é trgente que os seto-

res democráticos e populares forjem
um programa de desenvolvimento não'

neolibera[ enfrentando de frente ata-
refa da reforma do Estado mas confe-
rindo-lhes um sentido diverso. Trata-
se de promove,r uÍna reforma que seja

solidária com diminúção das desigual-

dades de renda e patrimônio, alavan-

que acapacidade degasto doEstado e

a retomada do crescimento, econômi-

co e novas bases e não dilapide o
patrimônio público, impondo perdas
'aos 

setores {ue foram privilegiados
pelo modelo de desenvolvimento ante-

rior. Se isso não for feito, a bandeira

reformi sta permanecerá em mão s neo-

liberais, e o res.rltado final será; como

sernpre, maior concentração de renda,

maior exclusão e menos democracia.

Bernardo Gouthier Macedo- Eco-
nomista, Técnico do Desep '
Dpt" de Estudos Sócio-Econô-
micos e Políticos, da CUT

"ry*a*W*



Pastoral Operufuio
ANcANTEL

"A Igreja como um todo está, necessariamente, envolvida com as realidades terrestres e históricas
e, portanto, cott, a realidade política" (Doc. 40, 208)

TRAIVSIÇAO OU COIYITIYUISMO NE O-LIB ERAL?
A grande imprensa (TVs,

rádios, jornais) tenta passar à
Nação Brasileira a idéia de que
saímos do Maior Mar de La-
mas da Corrupção e entramos
numa nova etapa da vida
política: o exercício da ver-
dadeira democracia com um
governo realmente com-
prometido com o povo! Já se
acredita que os políticos - em sua
maioria - tomaram urrr banho de
decência e que o país será outro,
agora que o Collor se foi. Tenta-
se passar a idéia de que Itamar
tem competência para-colocar a
economra nos elxos e fazer a or-
ganízação pol íti ca-adm ini stra-
tiva visando. superar a para-lizr4
o caos e a mtséna que assolam o
povo brasileiro.
Enquanto isso ocorre, notamos

parcela significativa da popu-
lação depositando total confian-
ça no atual Presidente da RePú-
blica e suas medidas "Popu-
lares". Há ainda a adesão ex-
plícita de setores de esquerda
(não falamos do centro
esquerda) apostando e in-
vestindo no governo Itamar
como saída políticaparaa crisae.

Alertamos paÍa a imPortância
de melhor nos informarmos. E
necessário ir além das notícias
plantadas pelas manchetes.
Como um governo formado por
representantes de um amontoado
de forças políticas adversas e an-
to-A-inac nnáp Írêr^Í ainfnnia

Câmara Federal, homem histori-
camente ligado às oligarquias
reacionárias deste país e a
serviço de grandes grupos
econômicos. Vejamos bem: não
se trata de um simples mandato,
pois neste ano de 93, o Con-
gresso Nacional vai rever a con-
stituição de 88. Inocêncio já
declarou defender o neo-liberal-
ismo o que, certamente, agrada o
Collor, ACM, e as forças
econômicas que investiram em
sua eleiçào. Perguntem-se: al-
guém duvida de quem serão os
beneficiários da revisão consti-
tucional? As poucas. conquistas
soclals que consegulmos, e que
precisam ser regimentadas, cor-
rem o risco de sofrer um forte

detém mistérios com reals
poderes de decisão? Se a direto-
ria detém os postos chaves, para
onde dirigem a ação dos seus
ministérios? Que interesses de-
fendem na elaboração da política
global do governo?

Outro questionamento funda-
mental: por quê da continuidade
das pfivatizações (leia-se: en-
trega das estatais estratégicas às
multinacionais); da continui-
dade dos compromissos de Col-
lor com o FMI; da política do
arrocho salarial; da política in-
fl acionária e recessiva?

Para agravar a situação nossos
políticos provaram que não
tomaram banho de decência ao
eleserem Inocêncio Oliveira
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ANcANTEL

"A lgreja bomo um todo está:, necessariamente, envolvida com us realidades terrestres e históricas
e, portanto, com a realidade política" (Doc. 40, 208)

TRA\{SrÇAO OU COIYTTIYUISMO NE O-LIB ERAL?
A grande imprensa (TVs,

rádios, jornais) tenta passar à
Nação Brasileira a idéia de que
saímos do Maior Mar de La-
mas da Corrupção e entramos
numa nova etapa da vida
política: o exercício da ver-
dadeira democracia com um
governo realmente com-
prometido com o povo! Já se
acredita que os políticos - em sua
maioria - tomaram um banho de
decência e que o país será outro,
agora que o Collor se foi. Tenta-
se passar a idéia de que Itamar
tem competência para-colocar a
economra nos erxos e fazer a or-
ganização política-adm ini stra-
tiva visando. superar a para-hzr4
o caos e a mrséna que assolam o
povo brasileiro.
F.nquanto isso ocorre, notamos

parcela significativa da popu-
lação depositando total confian-
ça no atual Presidente da Repú-
blica e suas medidas "Popu-
lares". Há ainda a adesão ex-
plícita de setores de esquerda
(não falamos do centro
esquerda) upostando e in-
vestindo no governo Itamar
como saída política para a crisae.

Alertamos paÍa a importância
de melhor nos informarmos. E
necessário ir além das notícias
plantadas pelas manchetes.
Como um governo formado por
representantes de um amontoado
de forças políticas adversas e an-
tagônicas pode gerar sintonia
política? Ou ainda: quais setores

Câmara Federal, homem histori-
camente ligado às oligarquias
reacionárias deste país e a
serviço de grandes grupos
econômicos. Vejamos bem: não
se trata de um simples mandato,
pois neste ano de 93, o Con-
gresso Nacional vai rever a con-
stituição de 88. Inocêncio já
declarou defender o neo-liberal-
ismo o que, certamente, agrada o
Collor, ACM, e as forças
econômicas que investiram em
sua eleiçào. Perguntem-se: al-
guém duvida de quem serão os
beneficiários da revisão consti-
tucional? As poucas conquistas
sociais que conseguimos, e que
precisam ser regimentadas, cor-
rem o risco de sofrer um forte
revés.

detém mistérios com reais
poderes de decisão? Se a direto-
ria detém os postos chaves, para
onde dirigern a ação dos seus
ministérios? Que interesses de-
fendem na elaboração da política
global do governo?

Outro questionamento funda-
mental: por quê da continuidade
das pfivatrzaçíes (leia-se: en-
trega das estatais estratégicas às
multinacionais), da continui-
dade dos compromissos de Col-
lor com o FMI; da política do
arrocho salarial; da política in-
fl acionária e recessiva?

Para agravar a situação nossos
políticos provaram que não
tomaram banho de decência ao
elegerem Inocêncio Oliveira
(PFL-PE) paÍa a presidência da



Cartas

CEBs E

PARABENS - Recebemos algu-
mas cartas parabenizando pela
edição no 100 do Boletim:
"'Parabéns pelo nol00. Isso é sinal
de que o Boletim vale a pena".
(Magno-MG).
"Parabéns pela edição no 100 do

Boletim Nacional, realmente é uma
conquista diária que precisa ser
lembrada". (Maristela-SC).

EXPEDIENTE
BOLETIM NACIONAL DA
PASTORAL OPERÁRN

Cons. de Redação: Enock Araújo,
Haroldo Gomes. Bemardo Les-
tienne, Gilberto Dias, Jane Maran-
goni, Alberto Caplos Dutra, Rosa
M. Ribeiro e Ari Alberti.
Responúiel: Coordenação Nacio-
nal da Pastoral Operária
Assinaturas:.
Anual: Cr$ 40.000,00
Exterior: US$ l0
Pedido de assinaturas Para:'
SECRETARIADO NACI 9NAL DA

PASTORAL OPER/IRIA
Av. Pres. Kennedy, 186l - Sala
r08
25U20 - 000 Duqúe de Caxias - U
Fone: (021) 771-3459 e Fax -772-5465

REVISÃO CONSTITUCIONAL .
Em breve a PO estará publicando
um Boletim Informativo sobre a
Estabilidade no emprego. Será o
primeiro de uma série que a PO
pretende lançar, com o objetivo de
subsidiar os trabalhadores sobre te-
mas de seu interesse, tendo em vista
a Revisão Constitucional.

REIrI\IIÃO DA CO ORDET.IAÇÃ0

- Aconteceu nos dias 02,03 e 04 de
fevereiro, em Teresópolis, RJ, a
primeira reunião da Coordenação
Nacional da PO. O objetivo princi-
pal foi fazer uma aAnálise da Con-
juntura e Planejar o trabalho da
Pastoral Operária Nacional para
1993.
As principais decisões foram:

Elaborar uma Política de Formação
e propor um Plano de Formação
94-95; visitar os POs de algumas
regiões no período de abril e
agosto/93 ; Editar Boletins Informa-
tivos sobre temas de interesses dos
trabalhadores na Revisão Cosnti-
tucional; Subsidiar e motivar o de-
bate sobre as questões do
PLEBISCITO, Promover um
seminário Nacional da PO em
preparação às Semanas Sociais Re-
gionais; Desencadear o processo de
preparaçào da Assembléia Na-
cional da PO, a partir de sugestões
das POs estaduais.
A Assembléia Nacional está pro-

gramada para os dias 10, I I e 12 de
dezembro/93

PLEBISCITO - Diversos encon-
tros, debates e materiais sobre o
Sistema e Forma de governo estão
surgindo e pipocando pelo Brasil
afora:
- Dia 09/02193 - Debate pro-

movido pela CNBB e INESC, com
deputados, senadores e membros de
entidades sediadas em Brasília;
- Dia 12102193, - Debate pro-

movido pela CUT ABC, dirigido ao
Movimento Sindical, Popular, Es-
tudantil e partidos políticos. Tendo
como debatedores Telma de Souza
(Presidencialisrno) e José Américo
(Parlamentarismo) abrindo um ci-
clo de debates;
- Dia 13/02/93 - Grande debate

promovido pela PO da Bahia com

Jackes_Wagner Pinheiro, Rogério
Athayde José.

- ACáritasBras., oMEB eMNDH
produziram subsídios pedagógicos
para reflexão acerca do plesbicito e
da participação popular. A Cartilha
e os programas radiofônicos podem
ser adquiridos na Cáritas Brásileira
(§ecret. Nac.) - Fone.: (061) 226-
5008.

Organize pequenos debates/re-
uniões em seu bairro, comuni-
dade,... Não deixe passar em branco
esse momento! "Quem sabe faz a
hora não espera acontecer"
25% GANHAM ATÉ 1 SALÁ.

RIO MÍNIMO - Segundo levan-
tamento divulgado em novembro
pelo IBGE, o número de trabal-
hadores no mercado informal chega
a13,94 milhões. O estudo feito en-
tre 1989 e 1990 comprova ainda a
má distribuição de renda no Brasil:
das 62,1 milhões de pessoas ocu-
padas, apenas 1,67 milhão (2,7Yo)
ganham 20 ou mais salários míni-
mos, enquanto 15,3 milhões
(24,7%) recebem ate I salário
mínimo.
(Revista Ligação-Met. ABC

NovlDez/Jan - no8)

vÍ»ro SOBRE MORADIA -
Uma boa dica de material para tra-
balhar a CF-93 é o Vídeo RE-
FORMA URBANA. Foi produzido
pelo CPV, Centró SantoDias, Mov.
de Favelas e FASE SP. E um ex-
celente material para ser utilizado
na animação dos grupos de estudos
sobre a Moradia. Trata sobre a saga
de um retirante Nordestino à pro-
cura de trabalho e moradia na ci-
dade de São Paulo, ao mesmo
tempo retrata a luta dos sem teto e
a exploração das grandes con-
strutoras.

COI\HEÇA O FUNDO - Este é
o título da Cartilha do Fundo Na-
cional de Moradia Popular, apre-
sentando o primeiro Projeto de Lei
de Iniciativa Popular. A cartilha
pretende esclarecer sobre as princi-
pais dúvidas a respeito da trami-
tação e negociação do projeto a ser
transformado e,m lei no Congresso
Nacional, bem como apresenta o
conteúdo das propostas.

Este subsídio poderá ser encon-
trado em diversas entidades que
fnrmqm n CnmitÂ Nnninnql PrÁ
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PARABENS - Recebemos algu-
mas cartas parabenizando pela
edição no 100 do Boletim:
"'Parabéns pelo nol00. Isso é sinal
de que o Boletim vale a pena".
(Magno-MG).
"Parabéns pela edição no 100 do

Boletim Nacional; realmente é uma
conquista diária que precisa ser
lembrada". (Maristela-S C).

REVISÃO CONSTITUCIONAL .
Em breve a PO estará publicando
um Boletim Informativo sobre a
Estabilidade no emprego. Será o
primeiro de uma série que a PO
pretende lançar, com o objetivo de
subsidiar os trabalhadores sobre te-
mas de seu interesse, tendo em vista
a Revisão Constitucional.

REIrI\{IÃODACOORDENAÇÃO

- Aconteceu nos dias 02,03 e 04 de
fevereiro, em Teresópolis, RJ, a
primeira reunião da Coordenação
Nacional da PO. O objetivo princi-
pal foi fazer uma aAnálise da Con-
juntura e Planejar o trabalho da
Pastoral Operária Nacional para
1993.
As principais decisões foram:

Elaborar uma Política de Formação
e propor um Plano de Formação
94-95; visitar os PQs de algumas
regiões no período de abril e
agosto/93 ; Editar Boletins Informa-
tivos sobre temas de interesses dos
trabalhadores na Revisão Cosnti-
tucional; Subsidiar e motivar o de-
bate sobre as questões do
PLEBISCITO; Promover um
seminário Nacional da PO em
preparação às Semanas Sociais Re-
gionais; Desencadear o processo de
preparaçào da Assembléia Na-
cional da PO, a partir de sugestões
das POs estaduais.
A Assembléia Nacional está pro-

gramada para os dias 10, ll e 12 de
dezembro/93

PLEBISCITO - Diversos encon-
tros, debates e materiais sobre o
Sistema e Forma de governo estão
surgindo e pipocando pelo Brasil
afora:
- Dia 09102193 - Debate pro-

movido pela CNBB e INESC, com
deputados, senadores e membros de
entidades sediadas em Brasília;
- Dia 12102193 - Debate pro-

movido pela CUT ABC, dirigido ao
Movimento Sindical, Popular, Es-
tudantil e partidos políticos. Tendo
como debatedores Telma de Souza
(Presidencialismo) e José Américo
(Parlamentarismo) abrindo um ci-
clo de debates;
- Dia 13102/93 - Grande debate

promovido pela PO da Bahia com
apoio de diversas Paróquias e Sin-
diçatos da região. Presenças de

Jackes- Wagner Pinheiro, Rogerio
Athayde José.

- A Cáritas Bras., o MEB e MNDH
produziram subsídios pedagógicos
para reÍIexão acerca do plesbicito e
da participação popular. A Cartilha
e os programas radiofônicos podem
ser adquiridos na Cáritas Brasileira
(Secret. Nac.) - Fone.: (061) 226-
5008.

Organize pequenos debates/re-
uniões em seu bairro, comuni-
dade,... Não deixe passar em branco
esse momentol "Quem sabe faz a
hora não espera acontecert'
25% GANHAM ATE I SALÁ.

RIO MÍNIMO - Segundo levan-
tamento divulgado em novembro
pelo IBGE, o número de trabal-
hadores no mercado informal chega
a13,94 milhões. O estudo feito en-
tre 1989 e 1990 comprova ainda a
má distribuição de renda no Brasil:
das 62,I milhões de pessoas ocu-
padas, apenas 1,67 milhão (2,7oÁ)
ganham 20 ou mais salários míni-
mos, enquanto 15,3 milhões
(24,7%) recebem até I salário
mínimo.
(Revista Ligação-Met. ABC

NovlDez/Jan - no8)

vÍnnO SOBRE MORADIA -
Uma boa dica de material para tra-
balhar a CF-93 é o Vídeo RE-
FORMA URBANA. Foi produzido
pelo CPV, Centíô SantoDias,Mov.
de Favelas e FASE SP. E um ex-
celente material para ser utilizado
na animação dos grupos de estudos
sobre a Moradia. Trata sobre a saga
de um retirante Nordestino à pro-
cura de trabalho e moradia na ci-
dade de São Paulo, ao mesmo
tempo retrata a luta dos sem teto e
a exploração das grandes con-
strutoras.

CONHEÇA O FUNDO - Este é
o título da Cartilha do Fundo Na-
cional de Moradia Popular, apre-
sentando o primeiro Projeto de Lei
de Iniciativa Popular. A cartilha
pretende esclarecer sobre as princi-
pais dúvidas a respeito da trami-
tação e negociação do projeto a ser
transformado e,m lei no Congresso
Nacional, bem como apresenta o
conteúdo das propostas.

Este subsídio poderá ser encon-
trado em diversas entidades que
formam o Comitê Nacional Pró
Fundo de Moradia Popular.
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MTLLHERE VIDA. AVIDAE MTLIfrR
Neste mês em que se comemora o I de março, DIA INTERNACIONAL DA MaLHER, o

Boletim Nacional dedica este espaço para letnbrar um pouco a história de luta da mulher,
fundamental para criar consciência de luta. Também apresenta alguns depoimentos de
companheiras militantes da PO, que falam sobre a importância da malher na sociedade,
na luta e na Pastoral Operária.

o 08 DE MARçO DEPOIMENTOS
No dia 08 de março de 1857, na cidade de Nova York,

Estados (Jnidos, ocorreu a I" greve conduzida por
mulheres operárias texteis. Elas reividicctvam aumento
salaial e redução da iornada de tabalho de 16 para
I0 horas por d{a. Foram reprimidas violentamente pela
polícia e se refugiaram dentro das fábricas. Em
represalia, os patrões tocaramfogo nasfibricas, tendo
môrrido 129 àperárias queimadas vivas. muitas mor'
reram por asfixia.
Em homenagem a essas operárias, na II Conferência

Socialista Internacional de Mulheres, realizada em

1910, Copenhague (Dinamarca), ficou decidido que 9
08 de março se tranÍormaria no Dia Internacional da
Mulher.

Existem outras datas históricas importantes no
calendario da mulher: só em 1827 permitiu-se o acesso
das mulheres às escolas de ensino básico, e, apenas em

1871, as mulheres puderam cursar o Magisterio desde
que se incluísse no curso "trabalhos Manuais". Em
7932 as mulheres votaram pela primeira vez, sendo
ainda decretado pela ONU o ano de 1975, como o "Ano
Internacional da Mulher ".

"A mulher em toda sua história vem traçando e con-
quistando espaço torna-se sujeito deste processo de

üanbsformação.
Mulher, jovem, mãe, companheira, percebe que não

pode submeter-se a nleros serviços domésticos, ela tem
um compromrsso maror: a luta contra exploração social
(fome, miséria, machismo) e faz isto sem perder sua

iensibitidade, enfrentando assim os diversos preconcei-
tos pelo fato de ser mulher.

Nà Pastoral Operária redescobre seu valor, conhece as

raízes históricas de luta, celebra a vida, põem-se a

serviço do projeto pelo futuro de novas.gerações. Nas
decisões deite projeto é insistente e persistente não age

só com arazãõ, mas com o coração, sendo marco de

resistência e solidariedade, elo de vida e esperança na
luta da nova siociedade"

(Marinelzr Silva, Professora primiíria - estudante Uni-
versitária Rio do Sul -SC)

"O 08 de março é sem dúvida, o dia que marca anossa
luta confia toda discriminação que ainda sofremos, toda
violência (física, m"oral, sexual, racial, social, etc.) pela
qqal passamos em pleno final de século XIX.

E importante nossa reflexão sobre o que é ser mulher,
e olharmos para dentro de nós mesmas, percebêr o
quanto somos responsáveis pela transformação da si-
tuação em que nos enconkamos. Precisamos começar a
combater esse maxismo dentro de casa, do trabalho, do
sindicato, do partido, da Igreja, enfim de toda essa
sociedade opressora.

Temos que assumirnossdverdadeira identidade: lutar,
e lutar pela vida.
É necessário nos organizarmos, mulheres, pois só

assim, juntas, alcançaremos libertação. Ser mulhel. e
mulher prá valer."

(Andréa Guimarães - PO de Nova Iguaçu - RI)

"Muito se tem falado e feito sobre a MULHER.
Os calendririos anuais assinalam o dia 08 de março

como o DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
O fato de a mulher ter no calendário de cada ano,

internacionalmente um dia especial, vem acusar que há
em todas as sociedades, em todos os sistemas sócio-
político, uma discriminação em relação a ela.

Na realidade tanto a mulher com o o hom em continu am
mutilados nos seus anseios e potencialidades por um a
estrutura desumana e injusta.

Vivendo em uma sociedade, onde não existe espaço
para educar, viver relações de amor, de trabalho pra-
zeroso, de ternura e solidariedade enfe os homens/mu-
lheres.

É na luta confia tudo isso que a mulher tem tido e tem
um papel importante e fundamental, descobrindo e ga-
rantindo seu espaço de participação na PO, no bairro,
no sindicato, no partido, etc, lutando contra as injustiças
e desrespeito que se cometem em relação, ao homem e
a mulher.

Enquanto mulher, a nossa emancipação é descobrir
que somos pessoas, possuidoras de igual vida e dos
mesmos direitos que o homem tem de fazer história,
participando ativamente em todos os setores sociais dos
destinos humanos.

Sem esquecer a.nossa naireza específica de mulher,
queremos assumir junto ao homem, lado a lado, sem
subordinação, a construção de uma sociedade livre de
qualquer dominação, por novÍrs relações enfie homem
e mulher."

"Aí, nós mulheres, poderemos junto ao nosso homem,
nossos filhos, colegas de profissão, com a nossa(a)
amiga(o) ser um SER mais completo, numa sociedade
onde se permitira ser pessoas inteiras, amantes e criati-
vas.".

(Ana Maria Gonçalves - Assistente Social, Assessora
da PO Estadual - MG).

"...Mulher é muito mais que ter um sexo
é mais que ser do homem um objeto..." (Simone)

"É de fundamental importância o debate acerca da
questào da mulher. Mas que é mesmo a questão da
mulher: O que imaginamos ser a questão de gênero?

Sentimos a necessidade de um maior aprofundamento
desta discussão na Pastoral Operária, bem como no
Sindicato, no Partido Político, nos grupos, enfim nos
movimentos sociais como um todo.

Uma realidade onde impera a miséria, comrpção, de-
semprego e violência, a discrim inação é generalizad,a e

oom forte teor às mulheres seja em casa, no local de
trabalho, no lazer, no sindicato, partido...

Cabe a nós próprias - não sozinhas - mas com toda a
classe, lutar para romper na prática as amarras da
opressão e a cada dia conquistar espaços para o exer-
cício permanente da liberdade.
MULHER E A VIDA. A VIDA E MULHER.
(TelmaBessa - PO, Secret. Form. CUT-CE, estudante

Universitrária Fortaleza - CE.)



6olcfr.; ntflon&l d4ltca 6U 6psço Pcra lembtar um pouco o hístoria de lata da mulher,
fuúúruüÍal para criar consciência- de luta. Tambéti apresenta alguns depoimcntos de
conpanhciros miütantes da PO, que falam sobre a importância da malher na sociedade,
na luta e na Pastoral Operória

o 08 DE MARçO
No dia 08 de março de 1857, na cidade de Nova York,

Estados (Jnidos, ocorreu a l" greve conduzida por
mulheres operárias texteis. Elas reividicavam aumento
salarial e redução da jornada de trabalho de 16 para
I0 horas por dia. Foram repimidas violentamente pela
polícia e se refugiaram dentro das fábricas. Em
represália, os patrões tocaramfogo nasfábricas, tendo
morrido 129 operárias queimadas vivas. muitas mor-
reram por asfixia.
Em homenagem a essas operáias, na II Conferência

Socialista Internacional de Mulheres, realizada em

1910, Copenhague (Dinamarca), ficou decidido que o
08 de março se tranformaria no Dia Internacional da
Mulher.

Existem outras datas históricas importantes no
calendáio da mulher: só em 1827 permitiu-se o acesso
das mulheres às escolas de ensino basico, e, apends em

1871, as mulheres puderam cursar o Magistério desde
que se incluísse no curso "trabalhos Manuais ". Em
1932 as mulheres votaram pela pimeira vez, sendo
ainda decretado pela ONU o ano de 1 97 5, como a "Ano
Internacional da Mulher ".

(Marinelze Silva, Professora prim ária - estudante Uni-
versitária Rio do Sul -SC)

"O 08 de março é sem dúvida, o dia que marca a nossa
luta conta toda discriminação que ainda sofremos, toda
violência (física, m^oral, sexual, racial, social, etc.) pela
qqal passamos em pleno final de século XIX.

E importante nossa reflexão sobre o que é ser mulher,
e olharmos para dentro de nós mesmas, percebêr o
quanto somos responsáveis pela transformação da si-
tuação em que nos encontamos. Precisamos começar a
combater esse maxismo dentro de casa, do trabalho, do
sindicato, do partido, da Ígreja, enfim de toda essa
sociedade opressora.

Tem os que assum ir nossâ verdadeira identidade: lutar,
e lutar pela vida.
É necessário nos organizarmos, mulheres, pois só

assim, juntas, alcançaremos libertação. Ser mulhel" e
mulher prá valer."

(Andréa Guimarães - PO de Nova Iguaçu - RI)

DEPOIMENTOS
"Muito se tem falado e feito sobre a MULHER.
Os calendários anuais assinalam o dia 08 de março

como o DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
O fato de a mulher ter no calendário de cada ano,

internacionalmente um dia especial, vem acusar que há
em todas as sociedades, em todos os sistemas sócio-
político, uma discriminação em relação a ela.

Narealidade tanto amulhercomo o homem continuam
mutilados nos seus anseios e potencialidades por um a
estrutura desumana e injusta.
Vivendo em uma sociedade, onde não existe espaço

para educar, viver relações de amor, de trabalho pra-
zeroso, de ternura e solidariedade enfe os homens/mu-
lheres.

É na luta contra tudo isso que a mulher tem tido e tem
um papel importante e fundamental, descobrindo e ga-
rantindo seu espaço de participação na PO, no bairro,
no sindicato, no partido, etc, lutando contra as injustiças
e desrespeito que se cometem em relação, ao homem e
a mulher.

Enquanto mulher, a nossa emancipação é descobrir
que somos pessoas, possuidoras de igual vida e dos
mesmos direitos que o homem tem de fazer história,
participando ativamente em todos os setores sociais dos
destinos humanos.

Sem esquecer a.nossa nattreza específica de mulher,
queremos assumir junto ao homem, lado a lado, sem
subordinação, a construção de uma sociedade livre de
qualquer dominação, por novas relações entre homem
e mulher."

"Aí, nós mulheres, poderemos junto ao nosso homem,
nossos filhos, colegas de profissão, com a nossa(a)
amiga(o) ser um SER mais completo, numa sociedade
onde se permitira ser pessoas inteiras, amantes e criati-
vas.".

(Ana Maria Gonçalves - Assistente Social, Assessora
da PO Esta<iual - MG).

"...Mulher e muito mais que ter um sexo
é mais que ser do homem um objeto..." (Simone)

"É de fundamental importância o debate acerca da
questào da mulher. Mas que é mesmo a questão da
mulher: O que imaginamos ser a questão de gênero?

Sentimos anecessidade de um maior aprofundamento
desta discussão na Pastoral Operilria, bem como no
Sindicato, no Partido Político, nos grupos, enfim nos
movimentos sociais como um todo.

Uma realidade onde impera a miséria, comrpção, de-
semprego e violência, a discrim inação é generalizada e
com forte teor às mulheres seja em casa, no local de
fiabalho, no lazer, no sindicato, partido...

Cabe a nós próprias - não sozinhas - mas com toda a
classe, lutar para romper na prática as amarras da
opressão e a cada dia conquistar espaços para o exer-
cício permanente da liberdade.
MULHER E A VIDA. A VIDA E MULHER.
(TelmaBessa - PO, Secret. Form. CUT-CE, estudante

Universitária Fortaleza - CE.)

"A mulher em toda sua história vem traçando e con-
quistando espaço torna-se sujeito deste processo de
tranbsformação.

Mulher, jovem, mãe, companheira, percebe que não
pode submeteÍ-se a meros serviços domésticos, ela tel
um compromisso maior: a luta contra exploração social
(fome, miséria, machismo) e faz isto sem perder sua

iensibilidade, enfrentando assim os diversos preconcei-
tos pelo fato de ser mulher.

Nâ Pastoral Operária redescobre seu valor, conhece as

raízes históricas de luta, celebra a vida, põem-se a

serviço do projeto pelo futuro de novas gerações. Nas
decisões deste projeto é insistente e persistente não age

só com arazão, mas com o coração, sendo marco de
resistência e solidariedade, elo de vida e esperança na
luta da nova siociedade"



POR QtrE PARLAMET{TARISMO ?

O Parlamentarismo surgiu, histori-
camente, como impulso vindo da so-
ciedade civil, que apostou em
determinado momento da vida de cer-
tos países, na sua própria força e ca-
pacidade de estruturar formas
autônomas de organização e rePre-
sentação. A política brasileira, da luta
contra aditadura até o impedimento do
presidente corrupto, está vivendo um
destes momentos de afirmação da so-
ciedade civil. A resistência de-
mocrática e o processo político
subsequente propiciou a emergência,
entre nós, de uma infinidade de agentes
políticos novos, organizados a partir da
sociedade. Trata-se de uma nova ci-
dadania, que não limita sua partici-
pação ao momento de voto, nem delega
inteiramente à chamada classe política
e condução dos negócios públicos. Ela
agÍega ao seu peso quantitativo -
número, voto - uma dimensào qualita-
tiva, expressa na politização dos
movimentos sociais e das estruturas
intermedirírias da sociedade.

Para os novos movimentos sociais, a
democracia é uma construção politica
voltada para a perm anente socialização

dos meios de governar. A idéia de dele-
gar ao Estado, ou ao seu titular even-
tual, a tarefa de "mudar" a sociedade
não faz parte da natureza de tais
movimentos. Eles são, da mesma
forma, refratários ao discurso, centrali-
zador e integrista, do líder messiânico
e à mobilização inorgânica do
populismo.

Pelo contrif io, eles dernandam e for-
necem base social para o plurarismo e
para anegociação de alianças políticas
entre propostas dotadas de nitidez pro-
gramática, negociadas com trans-
parência para a sociedade.

A luta para inverter a mão das re-
lações Estado -sociedade tem sido a
marcaforte dos movimentos sociais. A
tradição do presidencialism o brasileiro
opera a politica como emanação do
Estado. De um Estado demiúrgico (in-
termediário) que busca regular de
maneira ortopédica a cidadania e con-
vive mal com a livre manifestação dos
conflitos sociais. A cultura política de
tais movimentos está voltada para in-
verter essa lógica. Colocar o Estado
sob o controle da Sociedade, como ges-
tor de propostas hegemônicas, nego-
ciadas democraticamente como
expressão livre e organizada, basi-
camente, a aposta nesta mudança. O
regime de gabinete, que Cepende da
açào política negociada em torno de
programas e partidos fortemente refe-
renciados na sociedade, certamente, é
o arranjo institucional mais adequado
paÍ? a socialização dos meios 6e g9-
vernar, o mais permeável à influência
cotidiana dos movimentos sociais e o
que mais demanda o ulterior aprofun-
damento do processo de organização
da sociedade.

Léo Lince

POR Q(IE PRE SIDE|YCIALISMO ?
Durante a ditadura e os governos

civis autoritários que a sucederam,
muitas lutas democráticas foram
palmilhadas: anistia, diretas-já, par-
ticipação popular na constituinte, a

campanha presidencial e 1989 e pelo
"impeachment" de Collor. Uma so-
ciedade atrofiadafoi aos poucos apren-
dendo a utilizar-se de instituições
criadas nestas lutas para fazer valer
seus interesses. O "FORA COLLOR"
transformou em conceitos corriqueiros
o que antes era restrito a juristas: "im-
peachment", CPI, papéis da Câmara e
Senado, Judiciririo, etc. A renúncia de
Collor e a cassação de seus direitos
políticos, num raro caso de sintonia
entre estas instituições e a vontade
popular, criaram nos setores populares
nova esperÍmça de com elas contar para
melhorar sua vida e a da nação.

Em 2l de abril, votaremos sobre o
sistema de governo do pais, que será
regulamentado "a posterior" Pelo
Congresso. Um cheque em branco para
um Congresso que, além do processo
contra Collor, pouco tem oferecido às

vítimas de seu projeto neo-liberal.
AqueleS parlamentaristas que apre-

sentam a mudança do sistema de go-
verno como ápice do processo de
transformações sociais no país simpli-
ficâm a questão democrática e criam
ndvâ "Danacéia"oara todos os males

Uma extensa pauta democrática deve
preceder a discussão sobre o sistema de
governo, que envolve uma grande
gama de lutas sociais pelo desmonte do
projeto econômico e político neoli-
beral, que levou o povo brasileiro a
níveis nunca pensados de miserabili-
dade.
A cosnciência ética da Nação exige

uma legislação eleitoral e partidrírias
que vá na contramão daquela que'se
discute hoje nas sombras das
comissões do Congresso, que buscam
legalizar os vínculos espúrios entre o
capital e os partidos e atentar contra a

liberdade de orsanizacão partidríria de

antir proxim idade entre eleito e eleitor,
querem instituir o voto paroquial, onde
o poder econômico e o tradicionalismo
político imperam.
Necessitamos de eleições propor-

cionais por lista - partidária, da
revogabilidade de mandatos por infi-
delidade partidiíria, da revisão da pro-
porcionalidade de representação dos
estados no Congresso, da adoção do
unicameralismo (com a extinção do
Senado Federal) e de outras reformas
democráticas no parlamento, sem o
que ninguém poderá, em sã consciên-
cia, afirmar que as elites encasteladas
no Congresso governariam com con-
teúdo diferenciado daquele dos suces-
sivos governos presidencialistas.

Ao meu ver, a conquista de melhores
condições de vida e de participação
política almejada pela população passa
menos pela alteração do sistema de
governo e mais pela adoção de medi-
das de democratização radical do
Estado e da sociedade. Como esta é
uma tarefa para muito tempo de luta,
haverá novos momentos para discutir
teoria geral do Estado e Parlamenta-
rismo e monarquias e repúblicas.

RENATO SIMOES, Assessor Sin-
dical em Campinas, membro da Ex-



O Parlamentarismo surgiu, histori-
camente, como impulso vindo da so-
ciedade civil, que apostou em
determinado momento da vida de cer-
tos países, na sua própria força e ca-
pacidade de estruturar formas
autônomas de organização e repre-
sentação. A política brasileira, da luta
contra a ditadura até o impedimento do
presidente corrupto, está vivendo um
destes momentos de afirmação da so-
ciedade civil. A resistência de-
mocrática e o processo político
subsequente propiciou a emergência,
entre nós, de uma infinidade de agentes
políticos novos, organizados a partir da
sociedade. Trata-se de uma nova ci-
dadania, que não limita sua partici-
pação ao momento de voto, nem delega
inteiramente à chamada classe política
e condução dos negócios públicos. Ela
agrega ao seu peso quantitativo -
número, voto - uma dimensào qualita-
tiva, expressa na politização dos
movimentos sociais e das estruturas
interm ediririas da sociedade.

Para os novos movimentos sociais, a
democracia é uma construção política
voltada para a perm anente socialização

dos meios de governar. A idéia de dele-
gü ao Estado, ou ao seu titular even-
tual, a tarefa de "mudar" a sociedade
não faz parte da natureza de tais
movimentos. Eles são, da mesma
forma, refratários ao discurso, centrali-
zador e integrista, do líder messiânico
e à mobilização inorgânica do
populismo.

Pelo contriirio, eles demandam e for-
necem base social para o plurarismo e
para anegociação de alianças políticas
entre propostas dotadas de nitidez pro-
gramática, negociadas com trans-
parência paÍa a sociedade.

A luta para inverter a mão das re-
lações Estado -sociedade tem sido a
marca forte dos movimentos sociais. A
tradição do presidencialism o brasileiro
opera a política como emanação do
Estado. De um Estado demiúrgico (in-
termediário) que busca regular de
maneira ortopédica a cidadania e con-
vive mal com a livre manifestação dos
conflitos sociais. A cultura política de
tais movimentos está voltada para in-
verter essa lógica. Colocar o Estado
sob o controle da Sociedade, como ges-
tor de propostas hegemônicas, nego-
ciadas democraticamente como
expressão livre e organizada, basi-
camente, a aposta nesta mudança. O
regime de gabinete, que Cepende da
açào política negociada em torno de
programas e partidos fortemente refe-
renciados na sociedade, certamente, é
o arranjo institucional mais adequado
paÍa a socialização dos meios_de go-
vernar, o mais permeável à influência
cotidiana dos movimentos sociais e o
que mais demanda o ulterior aprofun-
damento do processo de organização
da sociedade.

Léo Lince

POR QUE PRESIDEIYCIALISMO?
Durante a ditadura e os governos

civis autoritários que a sucederam,
muitas lutas democráticas foram
palmilhadas: anistia, diretas-já, par-
ticipação popular na constituinte, a
campanha presidencial e 1989 e pelo
"impeachment" de Collor. Uma so-
ciedade atrofiadafoi aos poucos apren-
dendo a utilizar-se de instituições
criadas nestas lutas para fazer valer
seus interesses. O "FORA COLLOR"
transformou em conceitos corriqueiros
o que antes era restrito a juristas: "im-
peachment", CPI, papéis da Câmara e
Senado, Judicirírio, etc. A renúncia de
Collor e a cassação de seus direitos
políticos, num raro caso de sintonia
entre estas instituições e a vontade
popular, criaram nos setores populares
nova esperança de com elas contar para
melhorar sua vida e a da nação.

Em 2I de abril, votaremos sobre o
sistema de governo do país, que será
regulamentado "a posterior" pelo
Congresso. Um cheque em branco para
um Congresso que, alem do processo
contra Collor, pouco tem oferecido às

vítimas de seu projeto neo-liberal.
AqueleS parlamentaristas que apre-

sentam a mudança do sistema de go-
verno como ápice do processo de
transformações sociais no país simpli-
ficdm a questão democrática e criam
ndva "panacéia"para todos os males
naclonals.

Uma extens apauta democrática deve
preceder a discussão sobre o sistema de
goYerno, que envolve uma grande
gamade lutas sociais pelo desmonte do
projeto econômico e político neoli-
beral, que levou o povo brasileiro a
níveis nunca pensados de miserabili-
dade.
A cosnciência ética da Nação exige

uma legislação eleitoral e partidrírias
que vá na contramão daquela que'se
discute hoje nas sombras das
comissões do Congresso, que buscam
legalizar os vínculos espúrios entre o
capital e os partidos e atentar contra a
liberdade de organização partidária de
minorias ideológicas. A título de gar-

antir proxim idade entre eleito e eleitor,
querem instituir o voto paroquial, onde
o poder econômico e o tradicionalismo
político imperam.
Necessitamos de eleições propor-

cionais por lista - partidária, da
revogabilidade de mandatos por infi-
delidade partidiíria, da revisão da pro-
porcionalidade de representação dos
estados no Congresso, da adoção do
unicameralismo (com a extinção do
Senado Federal) e de outras reformas
democráticas no parlamento, sem o
que ninguém poderá, em sã consciên-
cia, afirmar que as elites encasteladas
no Congresso governariam com con-
teúdo diferenciado daquele dos suces-
sivos governos presidencialistas.

Ao meu ver, a conquista de melhores
condições de vida e de participação
política almejada pela população passa
menos pela alteração do sistema de
governo e mais pela adoção de medi-
das de democratização radical do
Estado e da sociedade. Como esta é
uma tarefa para muito tempo de luta,
haverá novos momentos para discutir
teoria geral do Estado e Parlamenta-
rismo e monarquias e repúblicas.

RENATO SIMÓES, Assessor Sin-
dical em Campinas, membro da Ex-
ecutiva Estadual do PT-SP
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Este mês o BN entrevista o Cardeal arcebispo de Fortaleza-Ct Dom Aloísio Lorscheider. Numa
converca bastante descontraída, DomAloíslo nosfala da açiio da Pastaral Operária na otual conjii-
tura sócio-econômica, do plebiscito sobreforma e sistema-de governo, da rivisão constitucional'e da
campanha que os meios-de-comunicação social estiio Íazendo a fa,vor da pena de morte. Vamos
participar desta conversa!

PEGÁIYDOAS FEWE]YTAS
Muito se temfalado sobre a ím-

portãncia de nós, lrabalhado-
res (as), entendermos o sig niJicado
das mudançüs que estão ocor-
rendo no mundo e em nosso país,
também.

O trabalhador(a) sai de casa cedo
pata o trabalho, sacolejando den-
tro de um ônibus lotado para en-
frentar um dia de trabalho duro,
cansativo, rotineiro. No final do
mês ou quinTenalmente, recebe al-
guns míseros cruzeiros que não
dão para nada, que cada anofica
mais desvalorizado. E o trabalha-

dor(a) tem mêdo! Medo do desem-
prego, deJicar pior do que já estdL!

Na sua simplicidade, o trabalha-
dor(a) as vezes não percebe o
quanto ü sua situaçiio de miséria
está ligada a situação de outros
trabalhadores(as) e do conjunto
da sociedade brasileira. Ele
acredita, tem esperançü e as vezes
atéJícaindderente ao momento de
crise econômica-social que
vivemos.

Mas o trabalhador(a) não é só
medo e indderença. As ve7es, ele
reage, ou de forma organigda
com os seus instrumentos de luta

(sindicatos, partidos, etc) ou de
forma desorga,nilada (arrastõcs,
soques, etc.). E aí que está a im-
portância da PO em perceber as
mudanças na realidade
econômico-social-política e, üo
mesmo tempo, entender o senti-
mento do trabalhador neste pro-
cesso. Em que as mudanças na
conjuntura alterou a vida do tra-
balhador(a)? Como o trabalha-
dor(a) reüge a estas mudanças
(consciente ou inconscieite-
mente)? Na síntese dessas
questões é onde o trabalhador se
encontra com fl PO, ou vice-versa.

I|YICIA|YDO O TRABALHO
Nesta entrevista com D. Aloísio Lorscheider, íratamos deste assunto: a conjuntura sócio-política do país, os

trabalhadores(as) e o papel da Pastoral Operdria-

BN - Tendo em vista a importância do

atual momento (muito desemprego, sub-

emprego, recessão, etc.), qual a sua opinião
sobre o papel da Pastoral Operaria junto

Dom Âloísio - A Pastoral Operária
coloca-se dentro da missão da Igreja.

A missão da Igreja é missão de fé. A fé
fundamentada na Palavra de Deus orienta
a ação do cristão onde que ele esteja enga-

Os problemas que mais afligem os tra-

balhadores(as), no momento, são de ordem

econômica com forte repercussão social e,

naturahnente, tambem política, já que o
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PEGA]YDOAS FEWE|YTAS
Muito se tem falado sobre a im-

portôncia de nós, trabalhado-
res (as), entendermos o signilicado
das mudanças que estão ocot-
rendo no mundo e em nosso país,
também

O trabalhador(a) sai de casa cedo
pata o trabalho, sacolejando den-
tro de um ônibus lotado para en-
frentar um dia de trabalho duro,
cansativo, rotineíro. No final do
mês ou quinçnalmcnte, r ecebe al-
guns míseros cruzeiros que não
dão para nada, que cada anoJica
mais desvalorizado. E o trabalha-

dor(a) tem mêdo! Medo do desem-
prego, deJicar pior do quejá estú!

Na sua simplieidade, o trabalha-
dor(a) as vezes não percebe o
quonto d sua situação de miséria
está ligada a situação de outros
trabalhadores(as) e do conjunto
da sociedade brasileira. Ele
acredita, tem esperança e as vezes
até/ícaindderente ao momento de
crise econômica-social que
vivemos.

Mas o trabalhador(a) não é só
medo e indiferença, As ve4es, ele
reage, ou de forma organiTada
com os seus instrumentos de luta

(sindicatos, partidos, etc) ou de
forma desorga.nizada (anastões,
soques, etc.). E aí que está a im-
portância da PO em perceber as
mudanças nü realidade
econômico-social-políÍica e, ao
mesmo tempo, entender o senti-
mento do trabalhador neste pro-
cesso. Em que as mudanças na
conjuntura alterou a vida do tra-
bulhador(a)? Como o trabalha-
d9r(a) reage a estas mudanças
(consciente ou inconscieite-
mente) ? Na síntese dessas
questões é onde o trabalhador se
encontra com a PO, ou vice-versa.

I|YICIA|YDO O TRABALHO
Nesta entrevista com D. Áloísio Lorscheider, tratamos deste assunto: a conjuntura sócio-política do país, os

trabalhadores(as) e o papel da Pastoral Operdria

BN - Tendo em vista a importância do

atual momento (muito desemprego, sub-

emprego, recessão, etc.), qual a sua opinião
sobre o papel da Pastoral Operaria junto

aos trabalhadores?

Dom Aloísio - A Pastoral Operária
coloca-se dentro da missão da Igreja.

A missão da Igreja é missão de fé. A fé
fiurdamentada na Palavra de Deus orienta
a ação do cristão onde que ele esteja enga-
jado.

Os problemas que mais afligem os tra-

balhadores(as), no momento, são de ordem

econômica com forte repercussão social e,

naturahnente, também política, já que o
trabalhador e a trabalhadora são, de fato,



os mais importantes conskutores da ci-
dade.

Qual o papel da Pastoral Operária?
É ajudar os trabalhadores(as) a tomarem

consciência de sua dignidade humana. Não
há pessoas superiores e pesoas inferiores.
Todas as pessoas são fundamentalrnente
iguais. Todas feitas à imagern e seme-
lhança de Deus e destinadas a serem filhos
e filhas de Deus.

Esse é o primeiro ponto importante para
que a Classe trabalhadora possa exigir res-
peito por parte dos demais. Respeitar a sua

própria dignidade e valorizá-la devida-
mente para que os outros nos respeitem e

valorizem.

O segundo empeúo daPastoral Operrfu:ia

vai no sentido de esclarecer bem qual o
sentido da propriedade. A propriedade
não é jamais um direito absoluto. Sobre
cada propriedade pesa uma hipoteca socid.

O terceiro empeúo refere-se ao tra-
balho. O trabalho humano adquire hoje
facetas muito diferenciadas. E necessário
que os trabalhadores(as) estejam bern es-

clarecidos sobre as mudanças inevitáveis
que o pregresso tecnico-científico trouxe
para o campo de trabalho. Sem esse es-

clarecimento, a classe trabalhadora poderá
estar fazendo reivindicações que não têm
mais significado. De modo particular e

necessário tomar consciência da roboti-
zaçáo da vida. Sem urn aperfeiçoamento
profissional; tecnológico de nível sempre
mais elevado, torna-se insustentável a vida
do trabalhador(a). E impossível deter o
progresso, se bem que este progresso não
pode perder de vista o seu fim último, que

é o uso ordenado de tudo dentro do plano
criador e redentor divino.

BN - ESTAMOS AS VESPERAS DE
UM PLEBISCITO SOBRE FORMA E
SISTEMA DE GOVERNO. O QUE IN-
TERESSA AOS TRABALHADO.
RES(AS) E COMO DEVE SER SUA
PARTICIPAÇAO?

Dom Aloísio - Aos trabalhadores(as) in-
teressa a forma de governo mais participa-
tiva possivel ou mais democrática possível.

Importa que os trabalhadores(as) aprofiin-
dem bem, seja o presidencialismo, seja o
parlamentarismo. parece-me que a parte de
monarquia ou república não constihrirá
mais problema. Voltar à monarquia signi-
ficaria, sem dúvida, um retrocesso. E não
há possibilidade de encontrar um rei que
seja totalmente imparcial. O rei, quem quer
que seja ele, é um ser humano oomo
qualquer presidente da República. O
problema maior para os trabalhadores(as)
está entre o presidencialismo e o parlamen-
tarismo. Conviria neste período de dis-
cussão, até que chegue o dia 2l de abril,
aprofundar tanto um como outro sistema e
enviar as sugestões mais pertinentes para
aperfeiçoar, se for o caso, o presidencia-
lismo para definir melhor o parlamenta-
rismo. No rnomento atual do debate não
está muito claro o que se quer com o
parlamentarismo ou que tipo de parlamen-

tarismo se deseja. Como também continua
obscuro que tipo de presidencialismo se

deseja caso não se queira o parlamenta-
rismo.

BN - AINDA ESTE ANO, ESTARE-
MOS VIVENDO TODO UM DEBATE
EM TORNO DA REYISÃO CONSTI-
TUCIONAL. COMO E\'ITAR OS zuS-
COS DE PERDER DIREITOS ADQUI.
RIDOS E O QUE MUDAR NA CONSTI-
TUIÇÃO?

Dom Aloísio - A Classe Trabalhadora
deve estar muito atenta e muito unida para
que tanto os direitos individuais quanto os
direitos dociais presentes na Cosntituição
e que favorecem os trabalhadores(as), não
sejam de forma alguma abolidos ou
mudados.

E dificil dizer o que deve mudar já que
muita matéria constifucional nem sequer
foi regulamentada. Exigir as leis comple-
mentares seria uma das reivindicaçxões
mais urgentes da classe trabalhadora.
Como tamM, surge a observância de pon-
tos importantes da Constihrição Federal
que são simplesmente ignorados. Seria
bom que a Pastoral Operária fizesse um
bom levantamento desses pontos e os
oferecesse à classe trabalhadora para o
devido debate e amadurecimento.

BN - O QUE A PROPOSTA DE PENA
DE MORTE ESCONDE? COMO SE
CONTRAPOR AOS MEIOS DE COMU.
MCAÇÃO SOCIAL QUE VÊM CRI-
ANDO OPINIAO PUBLICA FAVO-
RAVEL A PENA DE MORTE?

Dom Àloísio - A tentativa de introdução
da pena de morte é uma farsa. O povo mais
simples está sendo manipulado nos seus
sentimentos para votar a favor de sua
própria morte. O povo simples pensa que,
aprovada em plebiscito a pena de morte, as

violências vão diminuir, os sequestros não
vão mais ter lugar, os verdadeiros culpados
receberão um castigo justo. E muito inte-
ressante pensff tudo isso. Mas, na reali-
dade é isso que vai acontecer? Quem dará
certeza da boa execução da pena de morte?
As demais penas já previstas no Código
Penal Brasiieiro estão, por acaso, sendo
executadas?

E mesmo que fossem executadas, quem
é castigado? Raramente se vê a aplicação
de uma pena a um criminoso proveniente
de uma classe mais alta. O Brasil recente
dá provas evidentes disso.

A pena de morte será mais uma arena
contra a classe trabalhadora tantas vezes

indefesa.

Alem disso, a pena de morte não é nem
humana nem cristã. Ela brota de um senti-
mento de vingança que só trará mais vin-
gança. Alem do mais, o que se entende por
crimes hediondos?

O assassinato da pequena Miriam ern

Belo Horizonte é, sem dúvida, um crime
hediondo. Mas será mais hediondo do que

o crime daquelas mães que, pelo aborto,
assassinam os seus filhos no seu próprio
ventre materno? No caso da pequena
Miriam a mãe dela não participou. Se

fôssemos consequentes, qual deveria ser a

sentença? E neste caso, quanta cabeça ro-
laria nas guilhotinas que a pena de moÍe
irá armar?

É evidente que introduzir a pena de morte
é autêntica loucura. E uma lei sem sentido.
E jamais seria aplicasda como deveria,
caso fosse promulgada. ;E preciso deixar
esta ilusão.

Após a leitura desta entrevista,
percebendo a oPinião de Dom
Aloísio sobre temas tão polêmi-
cos, tente desenvolver um debate
no seu grupo sobre as §eguintes
que§tõe§:

1) Que trecho dessa entrevista
você considera mais imPortante?

2) Faça uma rodada de falações
no seu grupo. Cada participante
deve se posicionar, durante 3 mi-
nutos, a favor ou contra o presi-
dencialismo ou o parlamentaris-
mo e â favor ou contra a pena de
morte.
Cada um deve justificar com

claÍeza a sua opção.

um dos participantes do encontro
levantar uma sugestão de popu-
Iarizar esta discussão entre os
trabalhadores(as) de sua rua,
bairro, cidade, etc. E o grupo
deve decidir no final, conjun-
tamente, o que é melhor fazer.

Bom trabalho. Mâos à obra e

até o próximo mês com mais um



qual o papel oa rastorzrr \rl.Eriuraí
É ajudar os trabalhadores(as) a tomarem

consciência de sua dignidade humana. Não
há pessoas superiores e pesoas inferiores.
Todas as pessoas são fundamentalmente
iguais. Todas feitas à imagern e seme-

lhança de Deus e destinadas a serem filhos
e filhas de Deus.

Esse é o primeiro ponto importante para
que a Classe trabalhadora possa exigir res-
peito por parte dos demais. Respeitar a sua

própria dignidade e valorizá-la devida-
mente para que os outros nos respeitem e

valorizem.

O segundo empeúo daPastoral Operrf ia
vai no sentido de esçlarecer bem qual o
sentido da propriedade. A propriedade
não é jamais um direito absoluto. Sobre

cadapropriedade pesauma hipotecasocial.

O terceiro empeúo refere-se ao tra-
balho. O trabalho humano adquire hoje
facetas muito diferenciadas. É necessário
que os trabalhadores(as) estejam bem es-

clarecidos sobre as mudanças inevitáveis
que o pregresso tecnico-científico trouxe
para o campo de trabalho. Sem esse es-

clarecimento, a classe trabalhadora poderá

estar fazendo reivindicações que não têm

mais significado. De modo particular é

necessário tomar consciência da roboti-
zaçáo da vida. Sem um aperfeiçoamento
profissiotral; tecnológico de nível sempre

mais elevado, torna-se insustentável a vida
do trabalhador(a). E impossível deter o
progresso, se bem que este progresso não
pode perder de vista o seu fim último, que

é o uso ordenado de tudo dentro do plano
criador e redentor divino.

BN. ESTAMOS AS VESPERAS DE
tIM PLEBISCITO SOBRE FORMA E
SISTEMA DE GOVERNO. O QrrE IN-
TERESSA AOS TRABALHADO-
RES(AS) E COMO DEVE SER SUA
PARTICIPAÇAO?

Dom Aloísio - Aos trabalhadores(as) in-
teressa a forma de governo mais participa-
tiva possivel ou mais democrática possível.

monarquia ou república não constih:irá
mais problema. Voltar à monarquia signi-
ficaria, sem dúvida, um retroÇesso. E não
há possibilidade de encontrar um rei que
seja totalmente imparcial. O rei, quem quer
que seja ele, é urn ser humano çomo
qualquer presidente da República. O
problema maior para os trabalhadores(as)
está entre o presidencialisrno e o parlamen-
tarismo. Conviria neste período de dis-
cussão, até que chegue o dia 2l de abril,
aprofundar tanto um como outro sistema e
enviar as sugestões mais pertinentes para
aperfeiçoar, se for o caso, o presidencia-
lismo para definir melhor o parlamenta-
rismo. No momento atual do debate não
está muito claro o que se quer com o
parlamentarismo ou que tipo de parlamen-

tarismo se deseja. Como também continua

obscuro que tipo de presidencialismo se

deseja caso não se queira o parlamenta-

rismo.

BN . AINDA ESTE ANO, ESTARE-
MOS VIVENDO TODO UM DEBATE
EM TORNO DA REVISÃO CONSTI-
TUCIONAL. COMO EVITAR OS zuS-
COS DE PERDER DIREITOS ADQUI.
RIDOS E O QUE MLTDAR NA CONSTI.
TUIÇÃO?

Dom Aloísio - A Classe Trabalhadora
deve estar muito atenta e muito unida para
que tanto os direitos individuais quanto os

direitos dociais presentes na Cosntituição
e que favorecem os trabalhadores(as), não
sejam de forma alguma abolidos ou
mudados.

E dificil dizer o que deve mudar já que
muita matéria constitucionai nem sequer
foi regulamentada. Exigir as ieis comple-
mentares seria uma das reivindicaçxões
mais urgentes da classe trabalhadora.
Como també, surge a observância de pon-
tos importantes da Constituição Federal
que são simplesmente ignorados. Seria
bom que a Pastoral Operária fizesse um
bom levantamento desses pontos e os
oferecesse à classe trabalhadora para o
devido debate e amadurecimento.

MCAÇÃO SOCIAI QUE VÉM CRI.
ANDO OPINIÃO PUBLICA FAVO-
nÁvm A PENA DE MORTE?

Dom Àloísio - A tentativa de introdução
da pena de morte é uma farsa. O povo mais
simples está sendo manipulado nos seus

sentimentos para votar a favor de zua
própria morte. O povo simples peusa que,
aprovada em plebiscito a pena de morte, as

violências vão diminuir, os sequestros não
vão mais ter lugar, os verdadeiros culpados
receberão um castigo justo. E muito inte-
ressante pensar tudo isso. Mas, na reali-
dade é isso que vai acontecer? Quem dará
aeÍteza da boa execução da pena de morte?
As demais penas já previstas no Código
Penal Brasileiro estão, por acaso, sendo
executadas?

E mesmo que fossem executadas, quem
é castigado? Raramente se vê a aplicação
de uma pena a um criminoso proveniente
de uma classe mais alta. O Brasil recente

dá provas evidentes disso.

A pena de morte será mais uma arena
contÍa a classe trabalhadora tantas vezes

indefesa.

Além disso, a pena de morte não é nem
humana nem cristã. Ela brota de um senti
mento de vingança que só trará mais vin-
gança. Além do mais, o que se entende por
crimes hediondos?

O assassinato da pequena Miriam ern

Belo Hoúonte é, sem dúvida, um crime
hediondo. Mas será mais hediondo do que

o crime daquelas mães que, pelo aborto,
assassinam os seus Íilhos no seu próprio
ventre materno? No caso da pequena
Miriam a mãe dela não participou. Se

fôssemos consequentes, qual deveria ser a

sentença? E neste caso, quanta cabeça ro-
laria nas guilhotinas que a pena de morte
rrá armar?

É evidente que introduzir a pena de morte
é autêntica loucura. E uma lei sem sentido.
E jamais seria aplicasda ôomo deveria,
caso fosse promuigada. ;E preciso deixar
esta ilusão.

TM ALHO

Após a leitura desta entrevi§ta,
percebendo a opinião de Dom
Aloísio sobre temas tâo Polêmi-
cos, tente desenvolver um debate
no §eu grupo §obre a§ §eguintes
que§tões:

1) Que trecho dessa entrevista
você considera mais imPortante?
Por quê?

2) Faça uma rodada de falações
no seu grupo. cada participante
deve se posicionâr, durante 3 mi-
nutos, a favor ou contra o presi-
dencialismo ou o parlamentaris-
mo e a favor ou contra â Pena de
morte.
Cada um deve justificar com

clareza â sua opção.

3) Após todo essse debate, cada

um dos participantes do encontro
levantar uma sugestão de popu-
larizar esta discussão entre os
trabalhadores(as) de sua rua,
bairro, cidade, etc. E o grupo
deve decidir no íinal, conjun-
tamente, o que é melhor fazer.

Bom trabalho. Mãos à obra e

até o próximo mês com mais um
encarte.



Pastoral Operufuio
T NACIONATELB

e a tenham em abundâncifr" $o. fiJA)

EDITORIAL

VIDA E FAZER TODO SONHO BRILHAR
Dizíamos, ano passado,

no editorial desse Boletim
do mês de junho, analisan-
do as comemoraçóes do Le

de Maio, que este dia devia
ser um momento de se
reacender a chama da espe-
rança. Aquele mesmo edi-
torial também dízia que as
comemoraçóes do 1e de
Maio estavam caindo no
lugar comum e perdendo
seu sentido histórico como
dia internacional de luta dos
trabalhadores(as). Insisten-
temente apregoavamosr É
preciso recriar, renovar o Le

de Maio! Buscar formas no-
vas de comemoração, nas
quais o trabalhador(a) se
reencontre, se identifique.

Coerente com esta posi-
ção a Coordenaçáo Nacio-
nal da Pastoral Operária in-
vestiu na comemoraçáo do
DIA Le DE MAIO deste ano.
Elaborou uma proposta que foi
discutida e assumida também
pelas Pastorais Sociais. Esta pro-
posta tem por objetivo: a) Deba-
ter as causas e conseqüências do
desemprego no Brasil; b) Fazer
do Le de Maio um momento na-
cional de protesto dos
trabalhadores(as) contra a situa-
çáo político-econômica do país

sentar propostas, idéias para áca-
bar com o desemprego; d) Cele-
brar a vida e-a luta dos
trabalhadores(as) do Brasil em
tempo de desemprego.

Como se vê, a questáo do de-
semprego é o tema central das
comemoraçóes e deve ser refleti-
do na Semana do Trabalhador,
nos debates, protestos, vigílias e

todas as atividades que ocorre-

Trabalhador é uma ativida-
de central nessa proposta e

ela se encerrará com uma
vigília. Para melhor dinami-
zar todo este esforço, elabo-
rou-se uma cartilha com a
proposta e roteiro da vigília.
Ao mesmo tempo, um car-
taz será espalhado, divul-
gando e convocando para o
1a de Maio.

Esperamos que todo este
esforço venha trazet novo
ânimo ao DIA DO TRABA-
LHADO& o 1e de Maio.
Principalmente porque sa-
bemos que o desemprego se

apresenta como o mal desta
década. A situaçáo em que
se encontra a maioria da
populaçáo brasileira é de
miséria, fruto do projeto
neoliberal, concentrador e

excludente. A nossa organi-
zaçáo, a organizaçáo dos traba-
lhadores e trabalhadoras, se tor-
na imperativa. Quando dizemos
que devemos ocupar praças e

debater nossos problemas, náo
estamos usando de retórica;
estamos, isto sim, conscien-
tizando de que de nossas
máos, das máos da trabalhado-
ra e do trabalhador, tal como do
casulo, nascerá e brilhará a
borboleta da Vida Nova, do
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"Eu uirn pflr que todas tenham aids,
e a tenham em abundância" (la. L0JA)

EDITORIAL

VIDA E FAZER TODO SONHO BRILHAR
Dizíamos, ano passadq

no editorial desse Boletim
do mês de junho, analisan-
do as comemorações do 1q

de Maio, que este dia devia
ser um momento de se
reacender a chama da espe-
rança. Aquele mesmo edi-
torial também dizia que as
comemorações do ls de
Maio estavam caindo no
lugar comum e perdendo
seu sentido histórico como
dia internacional de luta dos
trabalhadores(as). Insisten-
temente apregoavamosr É
preciso recriar, renovar o Le

de Maio!Buscar formas no-
vas de comemoraçáo, nas
quais o trabalhador(a) se
reencontre, se identifique.

Coerente com esta posi-
ção a Coordenação Nacio-
nal da Pastoral Operária in-
vestiu na comemoração do
DIA Ls DE MAIO deste ano.
Elaborou uma proposta que foi
discutida e assumida também
pelas Pastorais Sociais. Esta pro-
posta tem por objetivo: a) Deba-
ter as causas e conseqüências do
desemprego no Brasil; b) Fazer
do La de Maio um momento na-
cional de protesto dos
trabalhadores(as) contra a situa-
ção político-econômica do país
que gera o desemprego; c) Apre-

sentar propostas, idéias para áca-

bar com o desemprego; d) Cele-
brar a vida e-a luta dos
trabalhadores(as) do Brasil em
tempo de desemprego.

Como se vê, a questão do de-
semprego é o tema central das
comemoraçóes e deve ser refleti-
do na Semana do Trabalhador,
nos debates, protestos, vigílias e

todas as atividades que ocorre-
rem nesse período. A Semana do

Trabalhador é uma ativida-
de central nessa proposta e
ela se encerrará com uma
vigília. Para melhor dinami-
zar todo este esforço, elabo-
rou-se uma cartilha com a
proposta e roteiro da vigília.
Ao mesmo tempo, um car-
taz será espalhado, divul-
gando e convocando para o
Le de Maio.

Esperamos que todo este
esforço venha trazet novo
ânimo ao DIA DO TRABA-
LHADO& o 1s de Maio.
Principalmente porque sa-
bemos que o desemprego se

apresenta como o mal desta
década. A situaçáo em que
se encontra a maioria da
populaçáo brasileira é de
miséria, fruto do projeto
neoliberal, concentrador e

excludente. A nossa organi-
zaçáo, a organizaçáo dos traba-
lhadores e trabalhadoras, se tor-
na imperativa. Quando dizemos
que devemos ocupar praças e

debater nossos problemas, náo
estamos usando de retórica;
estamos, isto sim, conscien-
tizando de que de nossas
máos, das máos da trabalhado-
ra e do trabalhador, tal como do
casulo, nascerá e brilhará a
borboleta da Vida Nova, do
Novo Tempo.



.Vi W I VJ JU Vr..EU'IU

PASTORAL URBANA
O Pun haballudw é wnpre pooo a uminho

Qtubuxt ruhistória wrtidopara a oidt
Umaluta anstantepor justiE epor direito

\nqwnto ru tma lnuwr gnte oprimida
E *nho, é esprança, é dwjo, é oblência...
Morar com dignidade, ter alegria, ter amidt.
Eu sinto umotizns easrazfu ildas andanEs,

wsíuel aw clsmora e anxiw pr liberdadc

Mooidos por sua fé no Cisto Libqtador,

Ou simplatnotte mpunados pda neasidade
F amílias e pws inteiros, üo moram, u gueiam

Aindt nos amps ou jó rcraws tws cidadç.
Zumbido de sirena e tiinttr de matora,
Ercantrb e conqias, é trakÜu, é dwmprep.
Rrordaçes do pasxdo, utopias, desilutu,
Paixio e amargura o ayital nõo ü wsxgo.,
Ao orconho da sryançr, rumo à t'elicidade
hfraúo na trurginalidade, sn atwr e wn dwnqo.
Trama de crlnflitw é a Cidade apitalista!
Organizada e dioidida em entrupoit'erit.
Racismas dioerss e distinção de classa.
As calturas x ettrrruztm no rolar do dia+dia
Innge da t'raternidade, daminante é a aprauo
Urs pum ontrolam fudo e auhm mn a cidadtnia.

Reirn de Deus, trabalho, ayiitutlidade, mutirdo!

Buquonos naBfulia e rusratnifu das omunidada
At'orE e tambem a místia pra apastwal urhw
Na 06.ão plospbra transt'ormaremos a scidadq
Apoiando os mwimentw, numa pastoral soliüria;
Pois Deus x t'az morador na humaniuda cidadt!

" FAZER PASTORAL I]RBAI'I A É A]IJDAR A
CONSIRUIR Á CIDADE HUMAN A "
(Fr. loão Grnr - Grawtaí - RS.)

cRrcIUMA, SC MARÇO DE 7994.

Olá prezados wmpanheiros(as), que a pz do

Cisto trabalhadu atQa wm todos wch.
Vuà estão de prabns, o boletim tem ws ajudt-

dobastante em termos de anima$0.

Aqui ru regiao Sul, conto etn todo o Brasil, os

trabalhadores çtão atrawssndo uma grande difcul-
dade no dia-aiia. Nós pertenmras à Üoc* de

Tubarã0, temos dois grupu de PO. O grup debax ao

qual perten(n fia na P arquia *do J oú de Ciciúma, as

ae7§ a gente qwx dmnima, mas quando x lê os

depoimentu de ampanheirw de todo o Br asil, de amo
* reúnem e animam, os gury, a gente x anima

tambem e aenas que n6vbaru da uida, de lutt e

rçistência nos não estamç *zinlo* llumirudw pela

palaara de Jaoé e o testemunho de tantos
companheirw(as), nós atamm rxistindo.
. Umabrapainlasatúoswompanlttiros(as)
de todo o Brasil, que a torça do Cisto trabalhador

atSawmtúosauês.
Iosé Lima do Anaral
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PA(Hr)STOREANDO
cF45 - OS EXCrUÍDOS

A Coord. Nac. daPOdecidiuinvestir
na preparação e realização da CF-95,
divulgando e conscientizando para a im-
portância dessa campanha para a Igreja
e a sociedade como um todo. Assim,
informamos que i CNBB já aprovou o
tema OS EXCLUIDOS e o lema "ERAS
TÚ SENHoR"? Na PO o trabalho de
preparaçáo da CF-95 já começou.

VEM AÍ A RÉVI§TÂ DÀ PO

Em breve será lançada a Reüsta da
PO, ediçáo única, náo sequenciada. Essa
Revista pretende resgatar todo um deba-
te e discussóes da PO e da sociedade
brasileira sobre as questóes do Mundo
do Trabalho. A Revista está em plena
fase de elaboraçáo. Aguarde!

C^â,MINHAR SOLIDARIÂMENTE
COM OS DESEMTREGADOS

Este foi o tema da MII Assembléia
Estadual da PO-MG, realizada nos dias
2Á e27 de fevereiro deste ano, no Centro
de Formaçáo Vicentin4 em Belo Hori-
zonte-MG. Participaram 40 delegados da
PO das regióes do estado, e conüdados
da CPT-MG, Cáritas-MG, entre outros.

A Ássembléiaanalisou aconjuntura e

avaliou a caminhad4 destacando o gran-
de número de excluídos do mercado de
trabalho, apontou como maior desafio a
situaçáo crônica do desemprego que a
fitO, em parceria buscará respostas.

Foram aprovadas como prioridades
paJa os próximos dois anos a FORMÂ-
ÇAO e o Trabalho em conjunto com ou-
tras pastorais sociais.

BRASIL: ALTERNÁ,fiVÁ§ E
PROTAGONISTAS

Já foi publicado o Instrumento de Tra-
balho em preparaçáo à 2ê Semana Social
Brasileir4 a se realizar d e 24 a 29 de julho
deste anq em Brasflia. "E um texto que
recolhe as ricas e variadas percepções co-
lhidas nas Semanas Sociais regionaig e

serve para provocar e incentivar o debate
e animar a participação de todos nabusca
de saídas autênticas para o país".

O subsídio "Instrumento de Trabalho"
pode ser encontrado nas CNBB Regionais.

ENCONTRO DE ÀGENTES

A PO Estadual-RJ, convocou os Agen-
tes (padres e religiosos) ligados aotraba-
lho da PO para um encontro, realizado
no dia 1.1 de abril, em Nova Iguaçu-RJ.

na celebração do Lo de Maio; comemora-
çáo do mês de Maria; na organizaçáo da
Z Romaria do Trabalhador e na prepara-
çáo da CF-95.

}UVENTUDE TRABATHÂDORÂ

Este é o nome do jornal publicado
pela JOC, dirigido especialmente à ]u-
ventude. E um excelente material de
formaçáo e informaçáo, com conteúdo
de qualidade, apresentado deforma rica
e criativa. Informaçóes e assinafuras: R.
Condessa de Sáoloaquim, 215lBela Vis-
ta-SP. Fone: (011) 35-5146. - Vale a pena
conferir!

ELErÇÔES-e4

O MEB, a CáritasBrasileira e o MNDH
estáo preparando um material popular
sobre as eleições. Consta de uma
CARTILHA, CARTAZ e junto haverá
um Folder explicativo e de divulgaçáo
do material.

Já no final de maio, todo o material
estará à disposição

Os interessados poderáo comunicar-
se com a CARITAS BRASILEIRA: Fone
(061) 226-5008 ou no End.: SGAN - Qd.
601 - Conj. "8" - Brasília - DF. CEP. 70830
- Fique de olho!

MUNDO DO TRÁ,BÂLHO
DESENHÂNDO O FUTURO

Com este tema o Conselho Nacional
do Trabalho realizou no período de 21 a
23 de março, em Brasfli4 a Conferência
Nac. do Trabalho. Este Conselho é for-
mado por representantes dos trabalha-
dores, empresários, sociedade ciül e o
Estado.

Na abertura da Conferência, D.
Luciano Mendes (Pres. CNBB) ao falar
sobre Etica e Relaçóes de Trabalho, deu
ênfase à necessidade de ter relaçôes de
trabalho justas, com igualdade social e

solidariedade. Noentanto, náohá obedi-
ência dos direitos dos trabalhadores(as)
e sim exploraçáo e opresúo.

O Sociólogo Betinho, também pre-
sente, falou sobre Etica, Emprego e Cida-
dania enfatizando o aumento da aparta-

çáo social, agravamento da fome e misé-
ria no país, sendo necessário o
enfrentamento ao projeto neo-liberal
concentrador e excludente, e também
sobre a urgência de uma Reforma Agrâ-
ria em terra pública e privada.

A CUT e a representação dos empre-
sários na Indústria e Comércio não esti-
veriun presentes.

A PO Nacional foi representada pela
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A Coord. Nac. da PO decidiu investir
na preparaçáo e realizaçáo da CF-95,
divulgando e conscientizando para a im-
portância dessa campanha para a Igreja
e a sociedade como um todo. Assim,
informamos que,a CNBB já aprovou o
tema OS EXCTUIDOS e o lema "ÉRAS
TÚ SENHoR"? Na pO o trabalho de
preparaçáo da CF-95 já começou.

VEM.trÍ À REYISTÀ DÂ rO

Em breve será lançada a Reüsta da
PO, ediçáo única, náo sequenciada. Essa
Revista pretende resgatar todo um deba-
te e discussóes da PO e da sociedade
brasileira sobre as questóes do Mundo
do Trabalho. A Revista está em plena
fase de elaboração. Aguarde!

CÀMINHÂR SOLIDÂR$.MENTE
COM OS DESEMPREGÂDÔ§

Este foi o tema da MII Assembléia
Estadual da PO-MG, realizada nos dias
?Á e27 de fevereiro deste ano, no Centro
de Formaçáo Vicentin4 em Belo Hori-
zonte-MG. Participaram 40 delegados da
PO das regioes do estado, e conüdados
da CPT-MG, Cáritas-MG, entre outros.

A Assembléia analisou a conjuntura e
avaliou a caminhada, destacando o gran-
de número de excluídos do mercado de
trabalhq apontou como maior desafio a
situaçáo crônica do desemprego que a
frtO, em parceria buscará respostas.

Foram aprovadas como prioridades
P{ra os próximos dois anos a FORMA-
ÇAO e o Trabalho em conjunto com ou-
tas pastorais sociais.

BRASIL: ÀLTERNÂTM§ E
PROTAGONISTAS

Já foi publicado o Instrumento de Tra-
balho em preparaçáo à 2ê Semana Social
Brasileira, a se realizar de21a29 de julho
deste ano, em Brasília. "E um texto que
recolhe as ricas e variadas percepçóes co-
lhidas nas Semanas Sociais regionaig e
serve para provocar e incentivar o debate
e animar a participaçáo de todos nabusca
de saídas autênticas para o país".

O subsídio "Instrumento de Trabalho"
pode ser encontrado nas CNBB Regionais.

ENCONTRO DE AGENTES

A PO Estadual-RJ, convocou os Agen-
tes (padres e religiosos) ligados aotraba-
lho da PO para um encontro, realizado
no dia 11 de abril, em Nova Iguaçu-RJ.
Este encontro discutiu a contribuiçáo
dos Agentes junto com os trabalhadores

çáo do mês de Maria; na organizaçáo da
7 Romaria do Trabalhador e na prepara-
çáo da CF-95.

IUVENTUDE TRÂBALHÂDORÀ

Este é o nome do jornal publicado
pela JOC, dirigido especialmente à Ju-
ventude. E um excelente material de
formaçáo e informaçáo, com conteúdo
de qualidade, apresentado de forma rica
e criativa. Informaçóes e assinaturas: R.
Condessa de Sáo Joaquim, 215l Bela Vis-
ta-SP. Fone: (011) 35-5146. - Vale a pena
conÍerir!

ELErÇOE§-94

O MEB, a CáritasBrasileira e o MNDH
estáo preparando um material popular
sobre as eleições. Consta de uma
CARTILHA, CARTAZ e junto haverá
um Folder explicativo e de divulgaçáo
do material.

Já no final de maio, todo o material
estará à disposiçáo

Os interessados poderáo comunicar-
se com a CARITAS BRASILEIRA: Fone
(061) 226-5008 ou no End.: SGAN - Qd.
601 - Conj. "8" -Brasí7ia- DF. CEP.70830
- Fique de olho!

MUNDO DO T[{I{,BÀLHO
DESENHANDO O FUTURO

Com este tema o Conselho Nacional
do Trabalho realizou no período de2'1, a
23 de março em Brasília, a Conferência
Nac. do Trabalho. Este Conselho é for-
mado por representantes dos trabalha-
dores, empresários, sociedade ciül e o
Estado.

Na abertura da Conferência, D.
Luciano Mendes (Pres. CNBB) ao falar
sobre Etica e Relações de Trabalho, deu
ênfase à necessidade de ter relaçôes de
trabalho justas, com igualdade social e
solidariedade. No entanto, náo há obedi-
ência dos direitos dos trabalhadores(as)
e sim exploraçáo e opressão.

O Sociólogo Betinho, também pre-
sente, falou sobre Etica, Emprego e Cida-
dania enfatizando o aumento da aparta-
çáo social, agravamento da fome e misé-
ria no país, sendo necessário o
enfrentamento ao projeto neoliberal
concentrador e excludente, e também
sobre a urgência de uma Reforma Agrâ-
ria em terra pública e privada.

A CUT e a representaçáo dos empre-
sários na Indústria e Comércio náo esti-
verarn presentes.

A PO Nacional foi representada pela
companheira Telma Bessa - liberada
Nacional.



MARIA, MULHER TRABALHADORA
O mês de maio, dedicado a Maria, é

também conhecido como o mês das máes,
das noivas, da mulher. Maria era uma
mulher humilde, de origem campones4
que viveu e sofreu a opressáo e discrimi-
naçáo de sua época.

Maria sempre foi justa, corajosa e
destemida. Animada pela f4 ela denun-
ciava as injustiças e defendia os pobres e
humildes (Lc 1,51-53). A Bíblia apresen-
ta o exemplo de muitas mulheres que,
como ela/ mostram a importância da
mulher na sociedade: Judite, Ester, Rute,
Isabel, Marta, Madalena, entre tantas
outras.
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pitaletrabalhosáodecorrênciadeuma gerais, é o momento ideal para fazer
alteraçáo estrutural que veio para fi- essaligaçáoentrealutasindicalealuta
car. A política neoliberal nada mais é política geral. É necessário defender
do que a política capitalista mais pura, umanovalógicapolítica. políticaquese
semnenhumapreocupaçáocomospro- confronte com o projeto neoliberal pre-

Hoje, as mulheres representam cerca
de34% da força de trabalho. Elas traba-
lham nos mais diferentes setores daüda
social; doméstico, industrial, comerciário,
autônoma, camelô... Muitas têm que as-
sumir dupla jornada de trabalho: traba-
lhar fora e ainda cuidar dos serviços de
casa. A grande maioria das mulheres sáo
levadas a buscar emprego por necessi-
dade econômica.

No Brasil, a partir dos anos 80, a
presença e a crescente participaçáo das
mulheres no mundo do habalho passou
a ser percebida e valorizada. Elas assu-
mem com maior força seu lugar no Sin-

dicato, no Partido político, no Movimen-
to Popular, no mercado de trabalho e na
própria Igreja.

A Pastoral Operária incentiva para que
a mulher avance na sua organizaçáo e
conquiste seu verdadeiro espaço na socie-
dade, em condiçoes de igualdade de direi-
tos com os homens, preservando evalori-
zando seu próprio jeito de ser mulher.

Como Maria, a mulher deve §er, nos
dias de hoje, profeta que denuncia as
injustiças e anuncia tempos novos. Ma-
ria, mãe, companheira, mulher trabalha-
dora, é modelo e sinal de esperança para
as mulheres de hoje.
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DESEMPREGO, FOME E MISERIA
FILHOS DO MESMO VENTRE

A miséria de milhões de brasilei-
ros salta aos olhos. Ruas, praças e
periferias estáo aí para nos assustar
cada dia mais. A fome passou a ser
admitida como um fato escandaloso
que atinge dezenas de milhões de
homens, mulheres e crianças. Mas a
fome e miséria náo brotam do nada.
Elas são conseqüências do desempre-
go. O desemprego é o drama causador
da fome e suas conseqüências.

Essas pragas náo estáo aí por
acaso. Se a estrutura econômica-
política do nosso país sempre foi
excludente, hoje, podemos dizer
que vivemos numa sociedade cada
dia mais excludente, cada dia mais
marginalizante. Essa situaçáo atu-
al é o resultado da política
neoliberal, em moda no mundo
todo e implantada aqui a toque de
caixa a partir do Governo Collor. A
"Campanha contra a Fome" além
de abrir os olhos de muita gente e
despertar uma corrente de solida-
riedade tem o mérito de mostrar
que o problema é dramaticamente
global. Há hoje uma acumulaçáo
coletiva de consciência de que o

drama do empobrecimento generali-
zado, do arrocho, de perda de poder
aquisitivo e do desemprego, sáo conse-
qüências de uma política econômica
global. As novas formas produtivas e
de gerenciamento, a perda de direitos
devido a prática neoliberal de "desre-
gulamentaçáo" das relaçóes entre ca-

CONTRA UM PROBLEMA
GLOBAL UM

COMBATE GLOBAL

O problema do desemprego náo
pode ser resolvido no espaço da pura
luta sindical. Náo é mais suficiente ocu-
par fábricas ou bloquear rodovias. Para
esse problema político global sáo neces-
sárias novas políticas globais geradoras

de emprego e que combatam o arrocho
salarial hoje em vigor. Para isso é neces-
sário um novo projeto político antagô-
nico aoprojetoneoliberal. Eesseprojeto
só pode ser viável com um novo GO-
VERNO DEMOCRANCO E POPULAR.

Esse ano de94, com eleiçóes quase

ta de Maluf à Fernando Henrique.
Devemos combinar a luta na fábri-

ca contra o desemprego com a luta
pela implementação de um novo
projeto. Um projeto democrático
popular.

COMO ARNCULAR A LUTA
SINDICAL E POPULAR COM A

DTSPUTA DE PROIETOS POLÍICOS

O moümento sindical e popu-
lar vai continuar suas lutas contra
a fome, a miséria e o desemprego.
Ao mesmo tempo devemos mos-
trar que nesse modelo econômico
altamente excludente náo tem sa-
ída. Devemos ter propostas que
viabilizem uma disputa
programática organizada em pon-
tos concretos como/ por exemplo,
conÍisco dos bens dos corruptos e

corruptores e reforma agrária. Es-
sas bandeiras devem traduzir nos-
sa luta pelo emprego. Confisco
dos bens para reverter em cons-
truçáo de moradias populares.
Com um plano destes se gerará
empregos, se combaterá a fome. O

mesmo vale no caso da Reforma Agrá-
ria. Reforma que vai criar milhões de
empregos no campo/ nas fábricas de
máqurnas agrícolas e consumos quími-
cos e em toda uma rede de serviços
correlatos.

Esses sáo dois exemplos de como
podemos pensar uma nova lógica polí-
tica. Nova lógica que não se combina
com o atual modelo neoliberal, no que
exige aimplantaçãodeumnovoprojeto po-
lítico. Esse é o desafio neste ano de94.
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mulher humilde, de origem c;unponesa,
que viveu e sofreu a opressão e discrimi-
naçáo de sua época.

Maria sempre foi justa, corajosa e
destemida. Animada pela f4 ela denun-
ciava as injustiças e defendia os pobres e
humildes (Lc 1, 51-53). A Bíblia apresen-
ta o exemplo de muitas mulheres que,
como ela, mostram a importância da
mulher na sociedade: ]udite, Ester, Rute,
Isabel, Marta, Madalena, entre tantas
outras.

ue JtTo qa rorça cle EaDalnO. tslas tfaba-
lham nos mais diferentes setores da vida
social; doméstico, industrial, comerciário,
autônoma, camelô... Muitas têm que as-
sumir dupla jornada de trabalho: traba-
lhar fora e ainda cuidar dos serviços de
casa. A grand e maioria das mulheres sáo
levadas a buscar emprego por necessi-
dade econômica.

No Brasil, a partir dos anos 80, a
presença e a crescente participaçáo das
mulheres no mundo do trabalho passou
a ser percebida e valorizada. Elas assu-
mem com maior força seu lugar no Sin-

to Popular, no mercado de trabalho e na
própria Igreja.

A Pastoral Operáriaincentiva paraque
a mulher avance na sua organizaçáo e
conquiste seu verdadeiro espaço na socie-
dade, em condiçoes de igualdade de direi-
tos com os homens, preservando e valori-
zando seu próprio jeito de ser mulher.

Como Maria, a mulher deve ser, nos
dias de hoje, profeta que denuncia as
injustiças e anuncia tempos novos. Ma-
ria, mãe, companheira, mulher trabalha-
dora, é modelo e sinal de esperança para
as mulheres de hoje.

CONTRA UM PROBLEMA
GLOBAL UM

COMBATE GLOBAL

O problema do desemprego náo
pode ser resolvido no espaço da pura
luta sindical. Náo é mais suficiente ocu-
par fábricas ou bloquear rodovias. Para
esse problema político global sáo neces-
sárias novas políticas globais geradoras

de emprego e que combatam o arrocho
salarial hoje em vigor. Para isso é neces-
sário um novo projeto político antagô-
nico aoprojeto neoliberal. E esseprojeto
só pode ser viável com um novo GO-
VERNO DEMOCRÁNCO E POPULAR.

Esse ano de94, com eleições quase
gerais, é o momento ideal para fazer
essa ligaçáo entre a luta sindical e a luta
política geral. É necessário defender
uma nova lógica política. Política que se
confronte com o projeto neoliberal pre-
gado e implementado hoje por todo o
campo conservador ou social democra-

ta de Maluf à Fernando Henrique.
Devemos combinar a luta na fábri-

ca contra o desemprego com a luta
pela implementaçáo de um novo
projeto. Um projeto democrático
popular.

COMO ARTICULAR A LUTA
SINDICAL E POPULAR COM A

DISPUTA DE PROJETOS POLÍNCOS

O movimento sindical e popu-
lar vai continuar suas lutas contra
a fome, a miséria e o desemprego.
Ao mesmo tempo devemos mos-
trar que nesse modelo econômico
altamente excludente náo tem sa-
ída. Devemos ter propostas que
viabilizem uma disputa
programática organizada em pon-
tos concretos como, por exemplo,
conÍisco dos bens dos corruptos e

corruptores e reforma agrária. Es-
sas bandeiras devem traduzir nos-
sa luta pelo emprego. Confisco
dos bens para reverter em coÍls-
truçáo de moradias populares.
Com um plano destes se gerará
empregos, se combaterá a fome. O

mesmo vale no caso da Reforma Agrá-
ria. Reforma que vai criar milhões de
empregos no campo, nas fábricas de
máquinas agrícolas e consumos quími-
cos e em toda uma rede de serviços
correlatos.

Esses sáo dois exemplos de como
podemos pensar uma nova lógica polí-
tica. Nova lógica que não se combina
com o atual modelo neoliberal, no que
exi geaimplantaçáodeumnovoprojeto po-
lítico. Esse é o desafio neste ano de94.

DESEMPREGO, FOME E MISÉNIE
FILHOS DO MESMO VENTRE

A miséria de milhões de brasilei-
ros salta aos olhos. Ruas, praças e
periferias estáo aí para nos assustar
cada dia mais. A fome passou a ser
admitida como um fato escandaloso
que atinge dezenas de milhóes de
homens, mulheres e crianças. Mas a
fome e miséria náo brotam do nada.
Elas são conseqüências do desempre-
go. O desemprego é o drama causador
da fome e suas conseqüências.

Essas pragas náo estáo aí por
acaso. Se a estrutura econômica-
política do nosso país sempre foi
excludente, hoje, podemos dizer
que vivemos numa sociedade cada
dia mais excludente, cada dia mais
marginalizante. Essa situação atu-
al é o resultado da política
neoliberal, em moda no mundo
todo e implantada aqui a toque de
caixa apartir do Governo Collor. A
"Campanha contra a Fome" além
de abrir os olhos de muita gente e
despertar uma corrente de solida-
riedade tem o mérito de mostrar
que o problema é dramaticamente
global. Há hoje uma acumulação
coletiva de consciência de que o
drama do empobrecimento generali-
zado, do arrocho, de perda de poder
aquisitivo e do desemprego, sáo conse-
qüências de uma política econômica
global. As novas formas produtivas e
de gerenciamento, a perda de direitos
devido a prática neoliberal de "desre-
gulamentaçáo" das relações entre ca-
pital e trabalho sáo decorrência de uma
alteraçáo estrutural que veio para fi-
car. A política neoliberal nada mais é
do que a política capitalista mais pura,
sem nenhuma preocupaçáo com os pro-
jetos sociais, com os trabalhadores, com
o pováo. Carlúcio Castanha Junior



8*t n Noclcnoí do Portgol Oogfu

O BOLETMNACIONAL é um ins-
trumento de comunicaSo da PO, sub-
sídio de formaSo e informaSo. Nele
prcqrramos divulgar artigos, opini-
óes, informes, erperiências... sobre a

üda da PO, Igreja e sociedade, sempre
sob a ótica dos habalhadores.

Em recente pesquisa realizada nos
grupm de base da I0; nas üsitas de
avalia$oem alguns estados, bem como
nas freqüentes cartas que chegam ao
Secretariado Nacional, o Boletim Na-
cional é indicado como o mais impor-
tante subsídio de trabalho e reflexão
utilizado pelm Grupos de Base da PO.
E constante a preocupaçao da Coorde-
naSo e Conselho Nacional em aprimo-
rar a qualidade de apresentaSo e con-
tzudo do Boletim, a fim de torná-lo uma
publicaçáo lida e utilizada com grande

UM BOLETIM EM SUA CASA
(COMPETIR PARA INCLUIR)
interesse peloe militantes da PO, simpa-
fizântes, amigos,... e conquistar dessa
forma, nov6 assinantes para o BOLE-
TIMNACIONAL.

Queremos fazer do Boletim Nacio-
nal, de fato, o principal subsídio de
trabalho, sendo forte instrumento de
sedução, de convencimento e enfusi-
asmoà militância da PO. Lembramos
que "SEDUÇÁO" foi a palavra chave
e muito forte utilizada na 1G Assem-
bléia Nacional da PO.

Entãq como forma de dinamização
dessa idéia, estamos lançando uma
ampla campanha de divulgação e pro-
moção de NOVAS ASSINATURAS
DO BOLETIM NACIONAL, que con-
siste numa saudável competição en-
tre as POs estaduais. Náo se trata da-
quele tipo de competição proposto do

modelo neoliberal, que exclui, mas
uma competição de inclusão de NO-
VOS ASSINANIES.

Explicando melhor a proposta, in-
formamos que esta competição obede-
cerá a alguns critérios

CR|TÉRIOS PARA CONCORRER AOS PRÊNAIOS:

- É necessário que sejam assinaturas NOVAS. Pessoas que ainda náo têm assinatura do Boletim;
- O estado tem que atingir o mínimo de 100 novas assinaturas para concorrer ao prêmio;
- O estado que conseguir o maior número de novas assinaturas, a partir de 100, receberá o prêmio;
- Quanto ao período da Campanha: 01 DE MAIO/94 à 30 de ABRIU9S
- Em caso de empate haverá sorteio na reuniáo da Coordenaçáo Nacional;
- Quanto aos Prêmios:

UMA PASSAGEM DE ÔNlgUS, DE IDÀ E VOLTA, para uma pessoa participar da seguinte atividade:
* Da 8! Romaria do Trabalhador, no dia 07 de setembro/9S, em Aparecida-SP ou do VII Nordestáo da PQ dias 15 a 18 de

junho/9S, em Teresina-Pl.

- Oferecemos ainda a seguinte vantagem: A partir de 10 (dez) assinaturas novas (por pacote), ganha 01 (uma) assinatura grátis.

E então, vamos encampar esta idéia? Está dada a largada para o início da COMPETIÇAO.
A campanhajá*tana rua!FAÇA NOVAS ASSINATURAS E SEJA OPRIMEIRO!

QUADRO ATUAL DE ASSINATURAS POR ESTADO
PERÍODO: MARÇO/e3 A MARçO/94

QT. DE ASSTNATURÂS
7A
80

77

73

67

54
40
29
28
26
n
l4
73

10

w
06
u
03
ü2

U2

69

CEÂRA
RIO GRANDE DO NORTE

sÃo paulo
SÂNTACÂTARINÀ
PERNAMBUCO

MINASGERAS
EsPÍRITosÂNro

prauÍ ..............
penaÍua....

corÁs
uaRexnÁo........

ALA@ÀS....
MATO GRO6SO ...........
MATOGROSSODOSUL
ÀMAZONAS.

ATENCÁG ParaÍazer assinatura, se náo tiver cuDom náo tem problema. Basta enviaÍ o nome e endereco do assinante,



tnrmmto de comunicaSo da PO, sub
sídio de fornração e inforrra@o. Nele
procuramc divulgar artigos, opini-
ões, inÍormes, experiências... sobre a

vida da frO, Igreja e sociedade, sempre
sob a ótica dos trabalhadores.

Em recente pesquisa realizada nos
grupos de base da frO; nas visitas de
avalia$oem algunsestados,bem como
nas freqüentes cartas que chegam ao
Secretariado Nacional, o Boletim Na-
cional é indicado como o mais impor-
tante subsídio de habalho e reflexáo
utilizado pelm Grupos de Base da PO.

E constante a preocupaçao da Coorde-
na$o e Conselho Nacional em aprimo-
rara qualidade de apreenta$o e con-
teudo do Boletim, a fim de tornálo uma
publicaçao lida e utilizada com grande

tiuntes, amigc,... e uquistar dessa
forma novm assinantes para o BOLE-
TIMNACIONAL.

Queremos fazer do Boletim Nacio-
nal, de fato, o principal subsídio de
trabalho, sendo forte instrumento de
seduSo, de convencimento e entusi-
asmo à militância da PO. Lembramos
que'SEDUÇÃO" foi a palavra chave
e muito forte utilizada na 1G Assem-
bléia Nacional da PO.

Então, com o forma de dinamizaçáo
dessa idéia, estamos lançando uma
ampla campanha de divulgaçáo e pro-
moção de NOVAS ASSINATURAS
DO BOLETIM NACIONAL, que con-
siste numa saudável competição en-
tre as POs estaduais. Não se trata da-
quele tipo de competição proposto do

modelo nmliberal, que exclui, mas
uma competição de inclusáo de NO-
VOS ASSINANIES.

Explicando melhor a proposta, in-
formamos que esta competiçáo obede-
cerá a alguns critérios

CRffÉRIOS PARA CONCORRER AOS PNÊTUIOS:

- É necessário que seiam assinaturas NOVAS. Pessoas que ainda náo têm assinatura do Boletim;
- O estado tem que atingir o mínimo de 100 novas assinaturas para concorÍer ao prêmio;
- O estado que conseguir o maior número de novas assinaturas, a partir de 100 receberá o prêmio;
- Quanto ao período da Campanha: 01 DE MAIO/94 à 30 de ABRIU9S
- Em caso de empate haverá sorteio na reuniáo da Coordenaçáo Nacional;
- Quanto aos Prêmios:

IJMA PASSAGEM DE Ôt UgUt DE IDA E VOLTA, para uma pessoa participar da seguinte atividade:
* Da 8e Romaria do Trabalhador, no dia 07 de setembro 195, em Aparecida-SP ou do VII Nordestáo da PQ dias L5 a 18 de

juúo/95, em Teresina-Pl.

- Oferecemo's ainda a seguinte vantagem: A partir de 10 (dez) assinaturas novas (por pacote), ganha 01 (uma) assinatura grátis.

E entáo, vamos encampar esta idéia? Está dada a largada para o início da COMPETIÇAO.
A campanha já está na rua!FAÇA NOVAS ASSINATURAS E SEIA O PRIMEIRO!

QUADRO ATUAL DE ASSINATURAS POR ESTADO
PERÍODO: MARÇO/e3 A MARçO/e4

QT. DEASSINATLJRAS
1A
80

n
73

67
54

40
29
28
26

22
14

t3
10

07
06
u
03

ü2

ü2

659

CEARA
RIO GRANDE DO NORTE

PERNAMBUCO
MINASGERÂIS..
EspÍnrro sarsro ........

penaÍsa
BAHIA

uanet+rÁo.

ALAC,OAS
MATOGROSSO
MATOGROSSO

AMAZONAS
TOTAL....i........

ATENçÁO Para fazer assinatura, se náo üver cupom não tem problema. Basta enüar o nome e endereço do assinante,

iunto com o valor correspondente ao número de assinaturas, paÍa o Secretariado Nacional da Pastoral Operária.
PREçG 01 assinatura = 2 URVs
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O Brasil é um país de contras-
tes. Isso não é nenhuma noüdade.

Há brasileiros que diariamen-
te acordam, tomam café com lei-
te, pão, queijo e frutas. Levam
seus filhos - de carro - para a
escola particular. Chegam ao tra-
balho, lêem jornal, fa-
zem reuniões, almoçam
em buffet de executi-
vos, e aos finais de se-

mana passeiam. Esses

recebem bons salários
indexados em moeda
forte mensalmente.

Háoutrosbrasileiros
que ao acordarem tam-
bém tomam seu café,

apenas com páo e mar-
garina, raramente tem
queijo, enfrentam ôni-
bus invariavelmente
lotados-éohoráriode
pico - chegam ao traba-
lho e enfrentam uma
jornada de 06 a 08 horas

de trabalho cansativas.
Lêem jornal de vez em
quando e aos finais de

semana também passeiam, ge-

ralmente não muito longe d.e casa,

pois o salário náo permite maio-
res aventuras, quase sempre está

perdendo para a inflação.

E há aqueles brasileiros, e não

são poucos, que ao acordarem
nem sempre tomam café, sáo os

meninos de rua, os bóias frias,
camelôs, desempregados, diaris-
tas (tomam café na casa da faxina
do dia), catadores de lixo. Para

esses a luta diária é pela sobrevi-
,,4-^i o

porque teremos eleições para
presidência. Será novamente
um ano em que todos os candi-
datosprometeráo o paraíso para
o povo brasileiro. Quem não
lembra de L989, da figura de
Collor e seu discurso para os

descamisados? Será

que tudo vai se repe-
tir novamente?

Náo. Há fatos que
nos permitem acredi-
tar que as eleições de

1994podem ser resul-
tado de uma nova cul-
tura política que está

sendo construída
"artesanalmente" pela
sociedade que já náo
acredita mais em Bra-
sflia com seus "tem-
plos" ürados de cos-

tas para arealidade do
povobrasileiro. Diver-
sas iniciativas aconte-
cem no dia a dia. Des-
de os fatos significati-
vos que se traduziram
na indignaçáo popu-

lar contra a corrupção, como o
impeachment, CPIs da comrpção
em divers.os municípios, da Açáo
da Cidadania contra a fome e a
miséria até as experiências co-
munitárias no campo e cidade
que se traduzem em mais vida
para centenas de pessoas.

Entretanto, o fato mais signifi-
cativo é a lenta mas crescente

tomada de consciência por parte
das pessoas dos diferentes
"Brasis" que diariamente nos

BRASIL: MOSTRA TUA CARA
E LAVA TEU ROSTO

de brasileiros é superficial, mas

não é irreal. Os brasileiros do
primeiro grupo acompanham
com interesse tudo o que aconte-

ce em Brasília, vão inclusive com

freqüência para lá. Os brasileiros
do segundo grupo acompanham

de longe, pelos Jornais, vêem e
escutam os repórteres da televi-
são com desconfiança, pois sem-
prefalam com otimismo dospla-
nos e mais planos que são formu-
lados entre quatro paredes em

Brasília. Aos brasileiros do ter-
ceiro grupo o que acontece em

Brasília não lhes diz respeito, não

tem penhuma importância com
seu cotidiano duro que é a luta
desesperada pela comida e di-
nheiro.
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O Brasil é um país de contras-
tes.Isso náo é nenhumanovidade.

Há brasileiros que diariamen-
te acordam, tomam café com lei-
te, páo, queijo e frutas. Levam
seus filhos - de carro - para a

escola particular. Chegam ao tra-
balho, lêem jornal, f.a-

zem reuniões, almoçam
em buffet de executi-
vos, e aos finais de se-

mana passeiam. Esses

recebem bons salários
indexados em moeda
forte mersalmente.

Háoutrosbrasileiros
que ao acordarem tam-
bém tomam seu café,

apenas com páo e mar-
garina, raramente tem
queijo, enfrentam ôni-
bus invariavelmente
lotados-éohoráriode
pico - chegam ao traba-
lho e enfrentam uma
jornada de 06 a 08 horas
de trabalho cansativas.
Lêem jornal de vez em
quando e aos finais de

semana também passeiam, ge-
ralmente náo muito longe d.e casa,

pois o salário náo permite maio-
res aventuras/ quase sempre está

perdendo para a inflação.

E há aqueles brasileiros, e náo

sáo poucos, que ao acordarem
nem sempre tomam café, sáo os

meninos de rua, os bóias frias,
camelôs, desempregados, diaris-
tas (tomam café na casa d.a faxina
do dia), catadores de lixo. Para

esses a luta diária é pela sobreü-
vência.

É evidente que essa "diüsáo"

de longe, pelos Jornais, vêem e
escutam os repórteres da televi-
sáo com desconfiança, pois sem-
prefalam com otimismo dospla-
nos e mais planos que sáo formu-
lados entre quatro paredes em
Brasília. Aos brasileiros do ter-
ceiro grupo o que acontece em
Brasflia náo lhes diz respeito, não

tem nenhuma importância com
seu cotidiano duro que é a luta
desesperada pela comida e di-
nheiro.

Esse Brasil ou "Brasis" é que
virá na discussáo em L994.Isso

porque teremos eleições para
presidência. Será novamente
um ano em que todos os candi-
datos prometerão o paraíso para
o povo brasileiro. Quem não
lembra de 1,989, da figura de
Collor e seu discurso para os

descamisados? Será
que tudo vai se repe-
tir novamente?

Não. Há fatos que
nos permitem acred.i-
tar que as eleições de
1994podem ser resul-
tado deumanovacul-
tura política que está

sendo construída
"artesanalmente" pela
sociedade que já não
acredita mais em Bra-
sflia com seus "tem-
plos" virados de cos-

tas para a realidade do
povobrasileiro. Diver-
sas iniciativas aconte-
cem no dia a dia. Des-
de os fatos significati-
vos que se traduziram
na indignaçáo popu-

lar contra a corrupçáo, como o
impeachment, CPIs da comrpçáo
em divers.os municípios, da Ação
da Cidadania contra a fome e a
miséria até as experiências co.
munitárias no campo e cidade
que se traduzem em mais üda
para centenas de pessoas.

Entretanto, o fato mais signifi-
cativo é a lenta mas crescente

tomada de consciência por parte
das pessoas dos diferentes
"Brasis" que diariamente nos
defrontamos. Essas pessoas r{ão

se conformam mais com essa si-

BRASIL: MOSTRA TUA CARA
E LAVA TEU ROSTO

de brasileiros é superficial, mas

náo é irreal. Os brasileiros do
primeiro grupo acompanham
c-om interesse tudo o que aconte-

ce em Brasília,váo inclusive com
freqüência para lá. Os brasileiros
do segundo grupo acompanham
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tuaçáo. E desse grupo, cadavez
maiorde pessoas, que surge uma
nova esperança. Sáo pessoas que

sabem que é preciso rompercom
os corporativismos e que atémes-

mo alguns de seus privilégios
precisam ser revistos na perspec-
tiva de reorganizar o país com
uma nova ló$ca, onde o social
prevaleça sobre a racionalidade
econômica.

1994 é importante pelo debate

que irá proporcionar na socieda-
de. Iniciativas como a Semana

Social Brasileira promovida pela
CNBB é oportuna porque preten-
de desnudar o país e colocar em

debate que Brasil queremos: O
Brasil de 20 milhóes que coÍrso-

mem ou o Brasil de vida decente

para todos.

Nós, trabalhadores, precisa-

mos intervir neste debate, arre-
gaçar as mangas, lutar para que
de fato o resultado das eleiçóes

possa se traduzir em novos
paradigmas de organizaçáo da
sociedade brasileira.

.^..^-:-^

do processo eleitoral fazendo
campanha para o(s) candidato(s)
que consideramos comprometi-
dos com os interesses populares.
Isso é importante, porém insufi-
ciente.

É preciso fortalecer nesta cam-
panha eleitoral esta nova cultura
política ainda muito frágit. É pre-
ciso tornar os comitês em labora-
tórios para repensar o país, o es-

tado, a cidade, obairro. Para isso
é necessário muita criatividade e

fugrr dos padrões convencionais
de campanha. Por exemplo: é co-
mum em campanhas proporcio-
nais se privilegiar a organizaçáo
dos militantes em atividades
operacionais (tipo colagem de car-
tazes, distribuiçáo de panfletos,
visitas a pessoas). Por que náo
aproveitar toda essa organizaçáo
que envolve uma série de pesso-
as e estimular iniciativas diferen-
tes? Uma dessas iniciativas po-
deria ser a de diagnosticar deter-
minado problema que atinge a

população da cidade ou bairro e

pria populaçáo, sem necessaria-
mente ficar dependendo do ser-
viço público, da prefeitura.

É eüdente que isso não é fácil.
Demanda trabalho. Mas o retor-
no pode ser muito mais consis-
tente. Precisamos fugir da lógica
falsa que eleger pessoas compro-
metidas com a nossa luta é um
significativo avanço. Avanço é
cnnseguir sair de uma campanha
com o povo mais organizado, ten-
do consciência que seus proble-
mas podem ser resolüdos por
eles mesmos.

Precisamos combater a mes-
quinharia dos corporativismos
nas campanhas eleitorais. Os can-
didatos não podem se resumir ao

compromisso com suas
corporações. Quem quer mudar
de fato o país, precisa ser crítico
mesmo com os interesses que de-
fende, se eventualmente esses in-
teresses podem se tornar em
impeditivos para que mais brasi-
leiros possam ter acesso a uma
vida digna.

Finalmente é preciso se apai-
xonar pelo Brasil dos mais pe-
quenos, pobres, despossuídos.
Nossas iniciativas políticas e

ações cotidianas tem que incor-
porar esse Brasil jogado na sarje-
ta. O resgate da cidadania desses

brasileiros é condiçáo indispen-
sável para se construir de fato
uma nação.

Uue úrrrue onsrnveçÁo: o
peÍs NÁo TERMTNA coM AS ELEI-

çórs or L994 E TNDEPENDENTE Do

RESULTADo - ravonÁver ou ruÁo

AOS SETORES POPULARES - A VIDA

coNTTNUA E A LLJ"TA reurÉu. A
rnassÉ ANTIGA/ MAS... REsrA ourRA

alrnnNalva.?
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tente. Precisamos fugir da lógica
falsa que eleger pessoas compro-
metidas com a nossa luta é um
significativo avanço. Avanço é
conseguir sair de uma campanha
com o povo mais organizado, ten-I --r

-.--J mas podem ser resolüdos por
eles mesmos.

Precisamos
quinharia dos

tuação. É desse Brupo, cadavez
maior de pessoas, que surge uma
nova esperança. São pessoas que

sabem que é preciso rompercom
os corporativismos e que até mes-

mo alguns de seus privilégios
precisam ser revistos na perspec-
tiva de reorganizar o país com
uma nova lógica, onde o social
prevaleça sobre a racionalidade
econômica.

1994 é importante pelo debate

que irá proporcionar na socieda-
de. Iniciativas como a Semana

Social Brasileira promovida pela
CNBB é oportuna porque preten-

de desnudar o país e colocar em

debate que Brasil queremos: O
Brasil de 20 milhões que conso-
mem ou o Brasil de üda decente

para todos.

Nós, trabalhadores, precisa-

mos intervir neste debate, arre-
gaçar as mangas,lutar para que

de fato o resultado das eleições

possa se traduzir em novos
paradigmas de organizaçáo da
sociedade brasileira.

Para que isso ocorra precisa-
mos inovar. Náo basta participar

do processo eleitoral fazendo
campanha para o(s) candidato(s)
que consideramos comprometi-
dos com os interesses populares.
Isso é importante, porém insufi-
ciente.

É preciso fortalecer nesta cam-
panha eleitoral esta nova cultura
políticaaindamuito frágil. É pr.-
ciso tornar os comitês em labora-
tórios para repensar o país, o es-

tado, a cidade, o bairro. Para isso
é necessário muita criatividade e

fuBr dos padrões convencionais
de campanha. Por exemplo: é co-
mum em campanhas proporcio-
nais se privilegiar a organizaçáo
dos militantes em atividades
operacionais (tipo colagem de car-
tazes, distribuição de panfletos,
visitas a pessoas). Por que náo
aproveitar toda essa organização
que envolve uma série de pesso-
as e estimular iniciativas diferen-
tes? Uma dessas iniciativas po-
deria ser a de diagnosticar deter-
minado problema que atinge a
populaçáo da cidade ou bairro e

propor soluções factíveis, que
possam ser resolüdas pela pró-

do consciência que seus proble-

combater a mes-
corporativismos

nas campanhas eleitorais. Os can-
didatos náo podem se resumir ao

comPromlsso com suas
corporações. Quem quer mudar
de fato o país, precisa ser crítico
mesmo com os interesses que de-
fende, se eventualmente esses in-
teresses podem se tornar em
impeditivos para que maisbrasi-
leiros possam ter acesso a uma
vida digna.

Finalmente é preciso se apai-
xonar pelo Brasil dos mais pe-
quenos, pobres, despossuídos.
Nossas iniciativas políticas e

ações cotidianas tem que incor-
porar esse Brasil jogado na sarje-
ta. O resgate da cidadania desses

brasileiros é condiçáo indispen-
sável para se construir de fato
uma nação.

Uue úrrrue onsnnveçÁo: o
peÍs NÁo TERMTNA coM AS ELEI-

çóEs oe L994a TNDEPENDENTE Do

RESULTADo - revonÁvEr ou uÁo
AOS SETORES POPULARES. A VIDA

coNTTNUA E A LUTA reunÉu. A
rnaspÉaNTrGA/ MAS... RESTA ourRA

erreRNenve?

Cesar Sanson

Presidente do PT - Regional

Curitiba-PR.



Pestoral 0perfuia

EDIT ORIAL

éia Nacional da
Operária

A lOe Assembl
Pastoral

Nos dias 09 a1.2/12/93, no Centro
Pastoral Santa Fé, SP, realizamos a X
Assembléia Nacional. Participaram 61

delegados, representando a PO de 17
estados e vários convidados. Contamos
também com a importante presença e

contribuiçáo de D. Sinésio Bohn, nosso
bispo assistente.

O tema da Assembléia foi "A LUTA
DOS TRABALHADORES PELA VIDA,
EM TEMPO DE DESEMPREGO".

Em quatro (4) mini-plenários traba-
lhamos os seguintes subtemas, no pri-
meiro dia:

1) Desenvolvimento Econômico e
Aumento do desemprego;

2) Luta pela Vida e construçáo da
cidadania;

3) Desemprego e desagregaçáo cul-
tural dos trabalhadores;

4) Deus na Vida dos trabalhadores.
A reflexão dos subtemas foi o pano

de fundo para a avaliaçáo de como a
PO esteve presente nesta conjuntura,
nos últimos 2 anos.

No segundo di4 quan-
do trabalhamos com o pla-
nejamento, foi utilizada a
mesma dinâmica dos mini-
plenários.

O terceiro dia dedica-
mos à eleiçáo da nova
coordenação; referenda-
mos o novo Conselho Na-
cional, a liberada nacio-
nal e Agente Assistente.
Também fizemos algumas
adequaçóes ao texto da
estrutura da PO Nacional.

A X Assembléia da PO discutiu e

aprofundou várias questóes importan-
tes, como por exemplo a permanente
preocupação com o trabalho de base,
formaçáo, organizaçáo, etc. Mas é im-
portante destacar a discussáo realizada
sobre os excluídos do mercado de tra-
balho. Este tema se fez presente enquanto
um eixo concreto, claro, exigindo res-
postas na mesma medida.

A PO reafirmou o seu compro-
misso com a vida diante
deste clamor ético de nos-
so tempo, pois não é pos-
sível vida sem emprego, e

essa é a realidade de mi-
lhóes de brasileiros.

Entendemos que, além
de denunciar tal processo
como gerador de miséria e

ceifador de vidas, é preciso
bem mais. Isto é, ação con-
creta no sentido de: organi-
-^^:^ 
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edade, pressáo popular, discussão e

viabilizaçáo de propostas emergenciais
que minimizern esta situação dramática
e cotidiana.

Acreditamos que o combate de fren-
te a este mal, o desemprego, requer
uma açáo conjunta, combinada entre as

pastorais, movimentos sociais; o comitê
de ação da cidadania contra a fome e a
miséria, enfim, exige que combatamos
o corporativismo, pois, a luta pelo em-
prego aponta para a construçáo e o
exercício da cidadania. Portanto, a pre-
ocupação permanente com os excluídos
do mercado de trabalho não deve ser
um desafio apenas da PO, mas de todos
que primam pela vida como o valor
suPremo.

No final dos trabalhos os
delegados(as) voltaram aos seus esta-
dos animados, apesar do cansaço, mas
com plena certeza de que com solidari-
or7^,7o o m,,ilo ^.---i-^^a^ -^^^^ 1..!^
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EDITORIAL

Nos dias 09 a12/12/93, no Centro
Pastoral Santa Fé, SP, realizamos a X
Assembléia Nacional. Participaram 61

delegados, representando a PO de 17

estados e vários convidados. Contamos
também com a importante presença e

contribuiçáo de D. Sinésio Bohry nosso

bispo assistente.

O tema da Assembléia foi "A LUTA
DOS TRABALHADORES PELA VIDA,
EM TEMPO DE DESEMPREGO".

Em quatro (4) mini-plenários traba-
lhamos os seguintes subtemas, no pri-
meiro dia:

1) Desenvolvimento Econômico e

Aumento do desemprego;
2) Luta pela Vida e construçáo da

cidadania;
3) Desemprego e desagregaçáo cul-

tural dos trabalhadores;
4) Deus na Vida dos trabalhadores.

A reflexáo dos subtemas foi o pano
de fundo para a avaliaçáo de como a
PO esteve presente nesta conjuntura,
nos últimos 2 anos.

x*;,i, como gerador de miséria e

.;É ceifador de vidas, é preciso
' bem mais. Isto é, açáo con-

creta no sentido de: organi-
za{ao, mobilização, desper-

A lOa Assembléia Nacional da
Pastoral Operária

No segundo di4 quan-
do trabalhamos com o pla-
nejamento, foi utilizada a

mesma dinâmica dos mini-
plenários.

O terceiro dia dedica-
mos à eleição da nova
coordenação; referenda-
mos o novo Conselho Na-
cional, a liberada nacio-
nal e Agente Assistente.
Também fizemos algumas
adequaçóes ao texto da
estrutura da PO Nacional.

A X Assembléia da PO discutiu e

aprofundou várias questóes importan-
tes, como por exemplo a permanente
preocupaçáo com o trabalho de base,
formaçáo, organização, etc. Mas é im-
portante destacar a discussáo realizada
sobre os excluídos do mercado de tra-
balho. Este tema se fez presente enquanto
um eixo concreto, claro, exigindo res-
postas na mesma medida.

A PO reafirmou o seu compro-
misso com a vida diante
deste clamor ético de nos-
so tempo, pois náo é pos-
sível vida sem emprego/ e

essa é a realidade de mi-
lhóes de brasileiros.

Entendemos que, além
de denunciar tal processo

edade, pressáo popular, discussão e

viabilizaçáo de propostas emergenciais
que minimizern esta situação dramática
e cotidiana.

Acreditamos que o combate de fren-
te a este mal, o desemprego, requer
uma açáo conjunta, combinada entre as

pastorais, movimentos sociais; o comitê
de açáo da cidadania contra a fome e a
miséria, enfim, exige que combatamos
o corporativismo, pois, a luta pelo em-
prego aponta para a construção e o
exercício da cidadania. Portanto, a pre-
ocupação permanente com os excluídos
do mercado de trabalho não deve ser
um desafio apenas da PO mas de todos
que primam pela vida como o valor
supremo.

No final dos trabalhos os
delegados(as) voltaram aos seus esta-
dos animados/ apesar do cansaço, mas
com plena certeza de que com solidari-
edade e muita organização nossa luta
não será em váo.*&.; f31 de consciência solidari-
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PAIXAO E MILITANCIA

10 Assembléia Nacional da

Pastoral Opeúria foi mar-
cada pela paixão: paixão

pela militância, pelos excluídos do
sistema, pela mística que sustenta o
cotidiano daquela mesma militância.
A dura e angustiante realidade dos

excluídos do mercado capitalista
neoliberal deu o tom e o pique a uma
militância da pastoral opeúria com
perfil diferente daquela de alguns anos

atrás. Para debater o tema ' A luta
dos trabalhadores pela vida em tem-
po de desemprego", os delegados à

assembléia trouxeram, acima de tudo,
a sua própria experiência de trabalha-
dores num mundo onde o próprio
"mercado de trabalho" está sendo ex-
cluído. Não é só homens e mulheres
que estão sendo excluídos; o próprio
mercado de trabalho está sendo ex-
cluído. Estamos começando a assistir
um pÍocesso que não sabemos como
estará daqui 50 ou 60 anos. Pretende-

se produzir sem o trabalho vivo, como
dizia Betinho em artigo do subsídio
de preparação à assembléia.

ORGANIZAR
A RESISIÉNCIA

O mini-plenário que trabalhou a

çestÍio & &sempregô no Br6il, sou-

be compreender açilo. Não se trata
apenas de fazq a economia crescer
mas de transformar sua estrutura, afiÍ-
mavam os participantes daquele gnr-
po. O mini-plenário sobre a Cidada-
nia afirmava çe é preciso organizaÍ

sobre desemprego e desagregaSo

cultural lidou com a dolorosa si-
tuação de anonimato da massa de-

sempregada e excluída, com a des-

cÍençâ de si mesma, com a dificil
tarefa de redefinir sua identidade.

O mini-plenário sobre Deus na

Vida &sTrabalhadores soube per-

ceber a prática solidária e com-
passiva de Jesus de Nazaré como
pÍesença de Deus na vida e na

história dos que lutam por justiça

e direito.

PARTIR DA PRÁTICA

Tais fundamentos vieram mui-
to mais da pr.ática e experiência

dos delegados à assembléia, do
que de exposiçóes brilhantes so'
bre os temas. E a esperança da

assembléia que elas se tornem con-

vicções sempre mais profundas,

desaguem em novas práticas de

solidariedade, e apontem para um
novo modelo de convivência so-

cial que deverá surgir da crise da

'sociedade de trabalho". PoÍ isso

pode-se dizer que a 10! Assem-

bléia girou tnmbém ao redor das

questões sobre a militância. O

dehte em plenfuio alternava rea-

lizat'oes e frustrações. Alguém
lembrava que afinal a PO úo vai
acabar com o desemprego. Um
ouEo dizia que a PO tem sido
tímida no enfrentamento do &-
semprego; que nada se fez, e quan-

do iez, foi sem impacto. Aí al-

gafu e excluífu?''Isso forçou cada

um a se çestionar, e a perceber que

a PO como instituição é uma coisa, e
o que cada um fuz &la, é ouha. No
outro lado do plenário uma voz dizia

çe muita coisa foi feita sobre o pÍo-
blema do desemprego, mesmo que

fragmentada. Há gestos e sinais de

compaúeirismo em meio a muita
desgraça causada pelo desempÍego.

Entre questionamentos e afiirmaçóes,

uma coisa ficava clara: não é possível

fazer pastoral operária sem revitalizar
nossa militância.

lvrÍsrrc,q, »o
COTIDIANO

Se anos atrás a mílitância da PO
contribuiu paÍa que surgisse um
sindicalismo combativo e oposigões

sindicais de garra e valor, hoje não há
pastoral opeúria sem trahlho de base
junto aos excluídos. A tarefa, se é

urgente, é de muito mais difícil reali-
zação. Afinal, a apatia está estampa-

da no Íosto da sociedade; o
"apartheid" social em que estamos

metidos provo@ violência e semeia

fragmentação. Isso foi lembrado em

plenário. Mas também foi lembrado
que hâ uma mística, uma
espiritualidade na história da PO.

Resgaú-la é ordem do dia. Estamos

todos dispostos a beber da fonte que

é a prâtica de Jesus de Nazaré,
alicerçados em nossa consciência de

classe. Será isso suficiente para fa-

zermos a travessia na agitação que

sacode e transforma o mundo do tra-

balho? Espiritualidade sem clarcza
de projeto seria suficiente?

Pe. Miguel Pipolo - PO - SP

EXPEDIENTE
BOTETIM NACIONAT DA

PASTORAL OPERÁRIA
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1ü Assembléia Nacional da

Pastoral Opeúria foi mar-
cada pela paixão: paixão

pela militância, pelos excluídos do
sistema, pela mística que sustenta o
cotidiano daquela mesma militância.
A dura e angustiante realidade dos

excluídos do mercado capitalista
neoliberal deu o tom e o pique a uma
militância da pastoral operária com
perfil diferente daquela de alguns anos

atrás. Para debater o tema' A luta
dos trabalhadores pela vida em tem-
po de desemprego", os delegados à

assembléia trouxeram, acima de tudo,
a sua própria experiência de trabalha-
dores num mundo onde o próprio
"mercado de trabalho" está sendo ex-
cluído. Não é só homens e mulheres
que estão sendo excluídos; o próprio
mercado de trabalho está sendo ex-
cluído. Estamos começando a assistir
um pÍocesso que não sabemos como
estará daqui 50 ou 60 anos. Pretende-

se produzir sem o trabalho vivo, como
dizia Betinho em artigo do subsídio
de preparação à assembléia.

ORGANIZAR
A RESISIÊNCIA

O mini-plenfuio que trahlhou a

questão & desempregô no Brmil, sou-

be compreender açilo. Não se trata
apenas de faz.et a economia cÍesceÍ
mas & transformar sua esüutura" afir-
mavam os participantes daçele gru-
po. O mini-plenário sobre a Cidada-
nia afirmava que é preciso organizar
a resistência coletiva e a Íe-constru-

ção da solidariedade. O mini-plenário

sobre desemprego e desagrega$o
cultural lidou com a dolorosa si-
tuação de anonimato da massa de-

sempregada e excluída, com a des-

crença de si mesma, com a dificil
tarefa de redefinir sua identidade.

O mini-plenário sobre Deus na

Vida dosTrabalhadores soube per-

ceber a prática solidária e com-
passiva de Jesus de Nazaré como
presençá de Deus na vida e na

história dos que lutam por justiça

e direito.

PARTIR DA PRÁTICA

Tais fundamentos vieram mui-
to mais da prática e experiência

dos delegados à assembléia, do
que de exposições brilhantes so.
bre os temas. É a esperança da

assembléia que elas se tornem con-

vicções sempre mais profundas,

desaguem em novas práticas de

solidariedade, e apontem para um
novo modelo de convivência so-

cial que deverá surglr da crise da
*sociedade de trabalho". Por isso
pode-se dizer que a 10E Assem-

bléia girou também ao redor das

questões sobre a militância. O

debate em plenário alternava rea-

lizações e frustrações. Alguém
lembrava que afinal a PO úo vai
acabar com o desemprego. Um
orlüo dizia que a PO tem sido

tímida no enfrentamento do &-
sempÍego; que nada * fe,z,e quan-

b fez, foi sem impacto. Aí al-
guém peÍgutrtava que PO é essa

çe nada fez junto aos desempre-

gadm e cxcHdm?Isso faço cada

um a se çestionar, e a perceber qrrc

a PC) como instituiçáo é uma coisa, e
o que cada um hz &la, é ouüa No
outro lado do plenário uma voz drzia

çe muita coisa foi feita sobre o pÍo-
blema do desemprego, mesmo que

fragmentada. Há gestos e sinais de

compaúeirismo em meio a muita
desgraça causada pelo desemprego.

Entre questionamentos e afirmações,
uma coisa ficava clara: não é possível

fazer pastoral operária sem revitalizar
nossa militância.

uÍsrrc.q, no
COTIDIANO

Se anm atrás a militância da PO
contribuiu paÍa que surgisse um
sindicalismo combativo e oposições
sindicais de garra e valor, hoje não há
pastoral opeúria sem trabalho de base
junto aos excluídos. A tarefa, se é
urgente, é de muito mais diffcil reali-
zação. AÍinal, a apatia está estampa-

da no rosto da sociedade; o
"apartheid" social em que estamos

metidos provoca violência e semeia

fragmentaSo. Isso foi lembrado em
plenário. Mas também foi lembrado
que há uma mística, uma
espiritualidade na história da PO.

Resgatá-la é ordem do dia. Estamos

todos dispostos a beber da fonte que

ê a prática de Jesus de Nazaré,
alicerçados em nossa consciência de

classe. Será isso suficiente para fa-
zeÍmos a travessia na agitação que

sacode e transforma o mundo do tra-

balho? Espiritualidade sem clareza
de projeto seria suficiente?

Pe. Miguel Pipolo - PO - SP

EXPEDIENTE
BOLETIM NACIONAL DA

PASTORAT OPERÁRIA
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desafio. Para este traba-
lho nos dividimos em M
grupos, cada grupo esco'
Ihendo um único desafio
e três pistas de ação. Ti-
vemos no plenário da as-

sembléia, como conclu-
são deste trabalho, 04
desafios e 12 pistas de

açáo apontados pelos gru-
pos, que foram resumi-
dos no seguinte:
Principal DESAFIO para

a PO, hoje:
-REFORÇAROTRABAILTO

I

a

DE BASE DA PO, SOLIDARIAMENTE
COM OS EXCLUÍDOS DO MERCADO
DE TRABALHO, PARNCIPANDO DA
SUALUTA ORGANIATIVA.

PISTA§ DEAÇÁO:
- Criaçõo de alÍernativas de produ-

çõo buscando saídas para os exclu-
ídos;

- Parcerias com as pastorais e outros
movimentos (...), valorizando a arte
e a cultura popular;

Um dos momentos mais interessan-
tes da Lff Assembléia Nacional da PO
foi o planejamento. Toda a assembléia
foi marcada pelo clima de produgo do
conhecimento: construir coletivamente
a análise de conjuntura, a avalia$o e o

planejamento. Neste último, partimos
de um trabalho individual onde cada
participante da assembléia indicou um
desafio para PO e uma correspondente
pista de ação para enfrentar o referido

Trabalhar a formação nos Grupos
de base e em outras instôncins da
PO rn sentido de entend.er:

o mundo da vida dos desempre-
gados;
a necessi.dade de mudanças estrutu-
rais na economin;
as alternativas de produção;
e fortalecer a mística da luta.
O mérito destas deliberações está no

processo de elaboraçáo participativa.
Cada um dos participantes da Assem-
bléia se sentiu co-responsável por estas

decisões.

Ainda no que diz respeito ao plane-
jamento aprovamos o texto da Política
de Formação Nacional e fizemos algu-
mas alterações na estrutura organizativa
da PO.

A 104 Assembléia Nacional nos ani-
ma a continuar firmes nos trabalhos
desenvolvidos nos estados, reforçando
o trabalho de base e contribuindo mais
ainda na organização dos trabalhadores.

IIAROLDO GOMES - Liberado Nac. da PO

oRGANLZAçAO TNTERNA
Apresentamos os nomeq suils respectivas profissões e estados

dos compaúeiros(as) que compóem as instâncias nacionais da

PO, eleitos na 10 Assembléia Nacional.

NOYA COORDENAÇÁO (1994-199t

A Coordenação é.composta por 10 trabalhadores e um agente

assistente, com um mandato de 2 anos, que são os seguintes

companheiros(as):

. TELMA BESSA SALES; Foíeleza{E. (Nova liberada Nac.

por 3 anos)

. ARI ALBERTI, Gráfico; São Paulo-SP. (liberado Nacional

por + 1 ano)
. DARLIN TÁTIUE SAMPAIO - GrriübA-PR

. MARLENE DA SILVA - SãolPaulo-SP

. BENEDITO CIóVIS DASILVÀ Carteiro; JoinüIIe.SC

. JOSÉ PEDRODOS SANIOS, AUIôNOMO. NAIAI.RN

. SEB.ÀSTIÁO SÁBINO DE SOUZÀ Gráfico; Vitória-ES.

. 563651fioMARC[ALSOBRINHO, CONSN. CiViI; MAUÁ
- SP.

. CI-AUDIO PONCLANO, Gráfico; Ubá - MG.

NOVO CONSELHO NACIONAL
É composto pelos membros da Coordenaçáo, mais os repre-

s€nüantes dos estados:

RS - Roque Grazzioli,Autônomo
Afonso Weber Gabriel, Sapateiro

SC - Marinelze Silva, Professora.
Itarnar Fávero, Secretário

PR - Roque Jungbluth, Professor
Carmina Maria de Azevedo, Professora

SP - Maria Muniz Mara
Cícero Palmeiras da Silva, Metalúrgico
Ricardo Paris

- Tânia Maria Ramos, Secretária
- Wilson Carneiro Mendes - Metalúrgico

Antônio Mata da Costa - Metalúrgico
- Elias Costa Coelho, Correios
- Geraldo Rodrigues da Silva, Pedreiro
- Dirceu do Socorro Pereira, Aux. Administrativo
- Jaildo Medeiros, Téc. em Contabilidade
- (Será indicado a partir de fevereiro, após a realização da

Assembléia Estadual)
PB - Ediêr Luiz Sabino, Operador
RN - Sônia Maria da Silva, Comerciária
CE - Elizene Ferreira de Souza
PI - Pedro Hilton Rabelo, Constr. Civil
MA - Raimundo Ferreira Damazo, Rádio Técnico
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Um dos momentos mais interessan-
tes da L0 Assembléia Nacional da PO
foi o planejamento. Toda a assembléia
foi marcada pelo clima de produgo do
conhecimento: construir coletivamente
a análise de conjuntura, a avaliaçáo e o
planejamento. Neste último, partimos
de um trabalho individual onde cada

participante da assembléia indicou um
desafio para PO e uma correspondente
pista de ação para enfrentar o referido

desafio. Para este traba-
lho nos dividimos em 04
grupos, cada grupo esco-

lhendo um único desafio
e três pistas de ação. Ti-
vemos no plenário da as-

sembléia, como conclu-
sáo deste trabalho, 04
desafios e L2 pistas de

ação apontados pelos gru-
pos, que foram resumi-
dos no seguinte:
Principal DESAFIO para

a PO, hoje:
-REFORÇAROTMBALHO

DE BASE DA PO, SOLIDARIAMENTE
COM OS EXCLUÍDOS DO MERCADO
DE TMBALHO, PARTICIPANDO DA

SUALWAORGANITATTVA.

PISTÀS DEAÇÁO:
- Criação de alternativas de produ-

ção buscando saídas para os uclu-
ídos;

- Parcerías com os pastorais e outros
movimentos (...), valorizando a arte
e a cultura popular;

I

Trabalhar a formação nos Grupos
de base e em outras instôncins da
PO no sentido de entend.er:

o mundo da vida dos desempre-
gados;
a necessid-ade de mudanças estrutu-
rais na economin;
as alternativas de produção;
e fortalecer a mística da luta.
O mérito destas deliberações está no

processo de elaboração participativa.
Cada um dos participantes da Assem-
bléia se sentiu co-responsável por estas

decisões.

Ainda no que diz respeito ao plane-
jamento aprovamos o texto da Política
de Formação Nacional e fizemos algu-
mas alterações na estrutura organizativa
da PO.

A 104 Assembléia Nacional nos ani-
ma a continuar firmes nos trabalhos
desenvolvidos nos estados, reforçando
o trabalho de base e contribuindo mais
ainda na organizaçáo dos trabalhadores.

IIAROLDO GOMES - Liberado Nac. da PO

oRGANtZAÇAO INTERNA
Apresentamos os nomeq suÍls respectivas profissões e eskdos

dos compaúeirodas) que comfioem as instâncias nacionais da

PO, eleitos na l(P Assembléia Nacional.

NOVA COORDENAÇÁO (1994-199s)

A Coordenação é.composta por 10 trabalhadores e um agente

assistente, com um mandato de 2 anos, que são os seguintes

companhe iros(as):

. TELMABESSASALES; Forteleza{E. §ova liberada Nac.

por 3 anos)
. ARI ALBERTI, Gráfico; São Paulo-SP. (liberado Nacional

por + L ano)
. DARLIN FÁTIMA SAMPAIO - CTTTitibA.PR

. MARLENE DA SILVA - São:Paulo-SP

. BENEDITO CIóVIS DASILVÀ Carteiro; Joinville-SC

. JOSÉ PEDRO DOS SANTOS, AUIôNOMO. NAIAI.RN

. SEBASTIÁO SABINO DE SOUZÀ Grá6co; Vitória-F^S.

. SEBASIIÃOUANSAT-SOBRINHO,Constr.Civil; MAUÁ
- sP.

. CI-ALJDIO PONCIANO, Gúfico; Ubá - MG.

. GILBERTODI,ASDASILVÀ EstudANtC; RiO dC JANCiTO- RJ

. Pe. INÁCIO NEUTZUNG - Assistetrte Nacional da PC)

NOVO CONSELHO NACTONAL
É composto pelos membros da Coordenação, mais os repre-

sentantes dos estados:

RS - Roque Grazzioli,Autônomo
Afonso Weber Gabriel, Sapateiro

SC - Marinelze Silva, Professora.
Itamar Fávero, Secretário

PR - Roque Jungbluth, Professor
Carmina Maria de Azevedo, Professora

SP - Maria Muniz Mara
Cícero Palmeiras da Silva, Metalúrgico
Ricardo Paris

- Tânia Maria Ramos, Secretária
- Wilson Carneiro Mendes - Metalúrgico

Antônio Mata da Costa - Metalúrgico
- Elias Costa Coelho, Correios
- Geraldo Rodrigues da Silva, Pedreiro
- Dirceu do Socorro Pereira, Aux. Administrativo
- Jaildo Medeiros, Téc. em Contabilidade
- (Será indicado a partir de fevereiro, após a realizaçáo da

Assembléia Estadual)
PB - Ediêr Luiz Sabino, Operador
RN - Sônia Maria da Silva, Comerciária
CE - Elizene Ferreira de Souza
PI - Pedro Hilton Rabelo, Constr. Civil
MA - Raimundo Ferreira Damazo, Rádio Técnico

AP e AM) (náo houve representação destes estados na Assem-
bléia Nacional)
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"A Assembléia Nacional foi um presente de Natal.
Ela foi como uma luz para clarear e dar ânimo na
caminhada, neste Brasil tão desumano.

Foi muito importante, porque percebi que neste
barco náo estamos só, mas tem muita gente nestes
estados, lutando e organizando os trabalhadores(as), por
um Brasil mais humano, onde todos formamos uma
forte corrente, para a vida melhorar.

É a primeira vez que participo de uma atividade da
P0 Nacional".

Luiza Gomes - Cárceres-MT

"O nível das discussões foi bom, mostrou que há
maturidade e compromisso dos membros da PO.

A temática e os trabalhos em grupo foram consisten-
tes. As plenárias provocaram bons debates, embora em
alguns momentos houve repetiçóes.

O tema específico, desemprego, direcionou os traba-
lhos bem como a escolha do desafio e as pistas de ação;
o tema foi tão envolvente que não deixou tempo para
aprofundar outros desafios.

O desafio e as pistas tiradas na Assembléia são
subsídios para levarmos aos grupos de base, no sentido
de implementarmos nosso trabalho de PO".

Celi Hostin - Rlrrmen*n - SC

Bdet n Nocicnoí do PqtuotWfu

"A 10ê Assembléia Nacional já se destacou pelo seu
tema e subtemas".

O tema "A luta dos trabalhadores pela Vida, em
tempo de desemprego" provocou a PO, antes e durante
a Assembléia, a se encontrar no contexto da atual
conjuntura e juntos buscar pistas de ação frente aos
desafios que se apresentam.

Para mim, a 1ff Assembléia Nacional foi rica e

proveitosa em todos os sentidos.
A troca de idéias entre os participantes serviu como

fermento e fortaleceu nossa esperança, para juntos
descobrirmos novos caminhos.

A perspectiva que podemos tirar com mais vigor, é

que a PO está renovando o desafio de se abrir a outros
"ângulos", e ouvindo o grito que está solto. Grito do
trabalhador desempregado, excluído da sociedade.

A PO é chamada a sair do corporativismo e estar no
meio dos trabalhadores, animando-os e contribuindo
com a sua organização, na busca da construção do seu
projeto, e na partilha da Boa Nova, que o Cristo Traba-
lhador nos anunciou.

Antônia Maura Ferreira - Fortaleza-CE

"A 1G Assembléia Nacional foi bastante rica, pois
mostrou a realidade da PO a nível de Brasil. O tema foi
propício para o momento e o mais importante é que
conseguimos fazer uma avaliação da PO com os pés no
chão.

As pistas de ação para os próximos 2 anos, foram
tiradas partindo do tema estudado.

Quando nos reunimos para discutir nossa realidade
de trabalhadores(as), sentimos a necessidade de fazer
alguma coisa, não podemos cÍuzaÍ os braços. E se

fazemos algo é porque temos esperança que a situação
mude. Neste sentido, as perspectivas apontadas na as-
sembléia, para o nosso trabalho de PO, são bastante
animadoras.

Acredito que amadurecemos com as discussões, e
isto nos ajudará a concretizar nossas atividades, sejam
reuniões, cursos, encontros, romarias, datas comemora-
tivas... Saímos fortalecidos para trabalhar com os de-
sempregados, categoria excluída da sociedade, também
animados para trabalhar em conjunto com outras pasto-
rais e movimentos sociais.

Evânio Dantas - Mossoró-RN

DEPOIMENTOS
No Boletim Nacional na 1" L L, de dezembrolg3, trouxemos depoimentos de vários compaúeiros(as)

da PO sobre suas expectativas quanto à 1G Assembléia Nacional.
Durante a realiza$o desta assembléia solicitamos à vários delegados(as) que expressassem sua

opinião sobre a mesma.

As falasmostram claramente, que acertamos na escolha da temática e na metodologia daassembléia.
Esses elementos foram importantes porque os companheiros(as) saíram animados a continuar a luta no seu
dia-a-dia.

Neste espaço apresentamos os depoimentos.

"O mais importante, desta 10a Assembléia Nacional
da PO, foi que ela aconteceu com uma boa representação
e num dos momentos mais difíceis para nós, operários.

A classe dominante do nosso país coloca pàra nós
uma das piores condições de vida, pois nos lev.a ao
desemprego e à miséria, e eles continuam com seus
lucros garantidos.

Mesmo com todas as dificuldades e desafios do dia-
a-dia, os participantes da assembléia conseguiram dis-
cutir e apontar novas pistas para a PO trabalhar os
próximos 2 anos.

Sem dúvida devemos continuar contribuindo na or-
ganizaçáo e Iuta dos trabalhadores, buscando dias me-
lhores para nós e nossos filhos. A PO e os trabalhadores
vivendo o Evangelho e continuando o trabalho que
Cristo iniciou-

Donizete Alcebíades - Varginha-MG



"A Assembléia Nacional foi um presente de Natal.
Ela foi como uma ltz para clarear e dar ânimo na
caminhada, neste Brasil tão desumano.

Foi muito importante, porque percebi que neste
barco não estamos só, mas tem muita gente nestes
estados, lutando e organizando os trabalhadores(as), por
um Brasil mais humano, onde todos formamos uma
forte corrente, para a vida melhorar.

É a primeira vez que participo de uma atividade da
PO Nacional".

Luiza Gomes - Cárceres-MT

"O mais importante, desta 10q Assembléia Nacional
da PO, foi que ela aconteceu com uma boa representação
e num dos momentos mais difíceis para nós, operários.

A classe dominante do nosso país coloca pára nós
uma das piores condiçóes de vida, pois nos leva ao
desemprego e à miséria, e eles continuam com seus
lucros garantidos.

Mesmo com todas as dificuldades e desafios do dia-
a-dia, os participantes da assembléia conseguiram dis-
cutir e apontar novas pistas para a PO trabalhar os
próximos 2 anos.

Sem dúvida devemos continuar contribuindo na or-
ganização e luta dos trabalhadores, buscando dias me-
lhores para nós e nossos filhos. A PO e os trabalhadores
vivendo o Evangelho e continuando o trabalho que
Cristo iniciou.

Donizete Alcebíades - Yarginha-MG

"O nível das discussóes foi bom, mostrou que há
maturidade e compromisso dos membros da PO.

A temática e os trabalhos em grupo foram consisten-
tes. As plenárias provocaram bons debates, embora em
alguns momentos houve repetições.

O tema específico, desemprego, direcionou os traba-
lhos bem como a escolha do desafio e as pistas de ação;
o tema foi tão envolvente que não deixou tempo para
aprofundar outros desafios.

O desafio e as pistas tiradas na Assembléia são
subsídios para levarmos aos gÍupos de base, no sentido
de implementarmos nosso trabalho de PO".

Celi Hostin - Blumenau - SC
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"A 104 Assembléia Nacional já se destacou pelo seu
tema e subtemas".

O tema "A luta dos trabalhadores pela Vida, em
tempo de desemprego" provocou a PO, antes e durante
a Assembléia, a se encontrar no contexto da atual
conjuntura e juntos buscar pistas de ação frente aos
desafios que se apresentam.

Para mim, a 1G Assembléia Nacional foi rica e

proveitosa em todos os sentidos.
A troca de idéias entre os participantes serviu como

fermento e fortaleceu nossa esperança, para juntos
descobrirmos novos caminhos.

A perspectiva que podemos tirar com mais vigor, é

que a PO está renovando o desafio de se abrir a outros
"ângulos", e ouvindo o grito que está solto. Grito do
trabalhador desempregado, excluído da sociedade.

A PO é chamada a sair do corporativismo e estar no
meio dos trabalhadores, animando-os e contribuindo
com a sua organizaçáo, na busca da construção do seu
projeto, e na partilha da Boa Nova, que o Cristo Traba-
lhador nos anunciou.

Antônia Maura Ferreira - Foúaleza-CE

"A 1G Assembléia Nacional foi bastante rica, pois
mostrou a realidade da PO a nível de Brasil. O tema foi
propício para o momento e o mais importante é que
conseguimos fazer uma avaliaçáo da PO com os pés no
cháo.

As pistas de ação para os próximos 2 anos, foram
tiradas partindo do tema estudado.

Quando nos reunimos para discutir nossa realidade
de trabalhadore{as), sentimos a necessidade de fazer
alguma coisa, não podemos cÍuzaÍ os braços. E se

fazemos algo é porque temos esperança que a situação
mude. Neste sentido, as perspectivas apontadas na as-
sembléia, para o nosso trabalho de PO, são bastante
animadoras.

Acredito que amadurecemos com as discussões, e
isto nos ajudará a concretizar nossas atividades, sejam
reuniões, cursos, encontros, romarias, datas comemora-
tivas... Saímos fortalecidos para trabalhar com os de-
sempregados, categoria excluída da sociedade, também
animados para trabalhar em conjunto com outras pasto-
rais e movimentos sociais.

Evânio Dantas - Mossoró-RN
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da PO sobre suas expectativas quanto à 1G Assembléia Nacional.
Durante a realizaÉo desta assembléia solicitamos à vários delegados(as) que expressassem sua

opinião sobre a mesma.

As falas mostram claramente, que acertamosnaescolha da temática e na metodologia da assembléia.
Esses elementos foram importantes porque os companheiros(as) saíram animados a continuar a luta no seu
dia-a-dia.

Neste espaço apresentamos os depoimentos.
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MENSAGEM DA lOA ASSEMBLÉA NACIONAL
DA PASToRAL openÁnn

VIDA ACIMA DE TUDO, PRIMAVERA SEMPRE
áo é só um desejo ou um sonho, é projeto que

se torna sangue nas veias de milhares de

militantes espalhados por este chão, na luta
dos trabalhadores e trabalhadoras pela vida

que se torna pão nos gestos concÍetos, no trabalho dos
gupos de base, mesmo em tempo de desemprego.

Há ainda espinhos, tais como joio em meio ao trigo.
O eixo da Assembléia Nacional foi o desemprego, um
dos mais cruéis espinhos de nossos dias.

Foi neste sentido e dentro deste clima que se deu a
1ff Assembléia Nacional da PO, rcalizada nos dias 09
al2de dezembro, no Centro Pastoral Santa Fé, em São

Paulo com a presença de 86 participantes, entre dele-
gados, convidados e equipe de apoio.

Com olhos para ver a realidade e ouvidos para ouvir
os apelos, tendo como referência a parábola do seme-

ador (tr. 8, 4-8) avaliamos nossa caminhada, na

certeza de que as sementes sempre germinarão, en-
quanto houver primavera.

É rico e animador constatar que, em meio às trevas
e astúcias, tivemos coragem e ousadia de ter e ser luz
e resistência.

Preparando-nos para o planejamento aprofundamos,
a partir do desemprego, os seguintes sub-temas:

- Desenvolvimento Econômico e aumento do de-
semprego

- Luta pela Vida e Construção da Cidadania

- Desemprego e a Desagrega$o Cultural dos traba-
lhadores

- Deus na Vida dos Trabalhadores

O desumano modelo de desenvolvimento econômi-
co que não existe apenas no Brasil, mas espalhado pelo
mundo, nega a Vida e o Trabalho como centro da
criação. Ser gente é cada vez mais, privilégio de uma
minoria corn o apoio de uma forte tendência em
unificar uma cultura falsa e única, negando a cultura
popular específica e ainda querendo enganar a Deus na
lógica do mercado e da mercadoria.

A partir deste quadro construímos o nosso planeja-
mento, descobrindo um desafio fundamental e 3 pistas

de açáo para enfrentá-lo:

Desafio: Reforçar o trabalho de base da PO solida-
riamente com os excluídos do mercado de

organizativa.

Pistas: - Criaçao de alternativas de produção, bus-
cando saídas para os excluídos do mercado
de trabalho.

- TrabalhaÍ em parceria com as Pastorais

Sociais e outros movimentos (...), valori-
zando a arte e a cultura popular.

- Formação no Grupo de Base e outras ins-
tâncias da PO, no sentido de entender:

a) O mundo da Vida dos excluídos

b) A necessidade de mudanças estruturais
na economia

c) As alternativas de produção

d) Fortalecer a mística da luta

Toda a Assembléia foi celebrativa. A força da
partilha de nossas lutas e soúos, a presença do Espírito
Santo, do Cristo Ressuscitado e a memória de nossos

mártires nos moveram a vivenciar momentos tais como:

- Por que olhas para o céu? (Atos L, 1,0)

- Nosso cora$o se encheu de fogo, tal qual os

discípulos de Emaús (Lc,. 24, 13-35)

- Foi também importante a força de Maria, com seu

ânimo vivenciamos e imaginamos o que foi o Pente-
costes (Atos 2, L-4).

Toda reflexão da nossa Vida como trabalhado-
res e trabalhadoras, da nossa atuação e nossos
desejos nos fez perceber, com a mesma alegria de
Jesus ao louvar o Pai, a revelação do projeto da
Vida, do projeto de Deus aos pequenos, pobres
e marginalizados (Lc. L0, 2L).

Anunciamos assim a todos os companheiros e com-
panheiras que a esperançâ já se agiganta em nosso
meio. Certos de continuar nossa caminhad4 sendo fiéis
e testemunhando a prática de Jesus, façamos dela um
eterno Pentecostes que nos motiva a construir o Natal
dia a dia na nossa realidade.

Vida não se ganha, se conquista!

Que este nosso sentimento chegue até você e conta-
gie todos aqueles que lutam para que a Vida seja
eternamente primavera.

Q6n Dor.ln 1'l Ão À^-^-L*^ Â^ -lOO2
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VIDAACIMA DE TUDO, PRIMAVERA SEMPRE
ão é só um desejo ou um sonho, é projeto que

se torna sangue nas veias de milhares de

militantes espalhados por este chão, na luta

dos trabalhadores e trabalhadoras pela vida
que se toma pão nos gestos concretos, no trabalho dos

grupos de base, mesmo em tempo de desemprego.

Há ainda espinhos, tais como joio em meio ao trigo.

O eixo da Assembléia Nacional foi o desemprego, um

dos mais cruéis espinhos de nossos dias.

Foi neste sentido e dentro deste clima que se deu a

Lff Assembléia Nacional da PO, realizada nos dias 09

aL?de dezembro, no Centro Pastoral SantaFé, em Sáo

Paulo com a presença de 86 participantes, entre dele-

gados, convidados e equipe de apoio.

Com olhos paÍa ver a realidade e ouvidos para ouvir
os apelos, tendo como referência a parábola do seme-

ador (Ir. 8, 4-8) avaliamos nossa caminhada, na

certeza de que as sementes sempre germinarão, en-

quanto houver primavera.

É rico e animador constatar que, em meio às trevas

e astúcias, tivemos @ragem e ousadia de ter e ser luz
e resistência.

Preparando-nos para o planejamento aprofundamos,

a partir do desemprego, os seguintes sub-temas:

- Desenvolvimento Econômico e aumento do de-

semprego

- Luta pela Vida e Construção da Cidadania

- Desemprego e a Desagrega$o Cultural dos traba-

lhadores

- Deus na Vida dos Trabalhadores

O desumano modelo de desenvolvimento econômi-

co que não existe apenas no Brasil, mas espalhado pelo
mundo, nega a Vida e o Trabalho como centro da

criação. Ser gente é cada vez mais, privilégio de uma

minoria corn o apoio de uma forte tendência em

unificar uma cultura falsa e única, negando a cultura
popular específica e ainda querendo enganar a Deus na

lógica do mercado e da mercadoria.

A partir deste quadro construímos o nosso planeja-

mento, descobrindo um desafio fundamental e 3 pistas

de açáo para enfrentá-lo:

Desafio: Reforçar o trabalho de base da PO solida-

riamente com os excluídos do mercado de

trabalho, participando na sua luta

organizativa.

Pistas: - Criação de alternativas de produção, bus-

cando saídas paÍa os excluídos do mercado

de trabalho.

- TrabalhaÍ em parceria com as Pastorais

Sociais e outros movimentos (...), valori-
zando a arte e a cultura popular.

- Formação no Grupo de Base e outras ins-
tâncias da PO, no sentido de entender:

a) O mundo da Vida dos excluídos

b) A necessidade de mudanças estruturais

na economia

c) As alternativas de produção

d) Fortalecer a mística da luta

Toda a Assembléia foi celebrativa. A força da

partilha de nossas lutas e sonhos, a presença do Espírito
Santo, do Cristo Ressuscitado e a memória de nossos

mártires nos Ínoveram a vivenciar momentos tais como:

- Por que olhas para o céu? (Atos L, L0)

- Nosso coraSo se encheu de fogo, tal qual os

discípulos de Emaús (I-c,. 24, 13-35)

- Foi também importante a força de Maria, com seu

ânimo vivenciamos e imaginamos o que foi o Pente-

costes (Atos 2, t-4).

Toda reflexão da nossa Vida como trabalhado-
res e trabalhadoras, da nossa atuação e nossos

desejos nos fez perceber, com a mesma alegria de

Jesus ao louvar o Pai, a revelaçáo do projeto da

Vida, do projeto de Deus aos pequenos, pobres
e marginalizados (Lc. 10, 21).

Anunciamos assim a todos os companheiros e com-
panheiras que a esperançâ já se agiganta em nosso

meio. Certos de continuar nossa caminhad4 sendo fiéis
e testemunhando a práúica de Jesus, façamos dela um

eterno Pentecostes que nos motiva a construir o Natal

dia a dia na nossa realidade.

Vida não se ganha, se conquista!

Que este nosso sentimento chegue até você e conta-

gie todos aqueles que lutam para que a Vida seja

eternamente primavera.

Sáo Paulo, 12 de dezembro de 1993.
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"Projeto na mente é água profunda, e o homem
(Pr. 15,30)

inteligente sqbe alcançá-lo" .

EDITORIAL

Caia na Real
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1994 está passando e nós, povo brasileiro, estamos inebriados,
nest€ momento, com a copa do mundo e as eleiçóes.

Vários fatos importantes aconteceram e já estão esquecidos,
fazem parte do passado: A revisão Constitucional que morreu
antes de nascer; a CPI da corrupção que identificou os corruptos
mas o Congresso não cassou seus mandatos (João de Deus, Fiuza,
os anóes...). Vemos que, infelizmente, quase tudo acabaempizza.
Sem falar na "dona inflaçáo" que faz tempo, beira os 5lVo aomês,
corroendo nossos salários, aumentando apobreza e miséria dos
trabalhadores.

Como enfrentar tantas "mudanças"? Tantos planos econômi-
cos, medidas provisórias,... É UVR, depois Real, tudo numa
velocidade estonteante, junto com a copa.

condições de direitos e oportunidades para participar do jogo.
Devemos entrar em campo com garra e concentração também

nas atividades organizadas neste período:

- Dia 23 de JULHO - Dia Nacional de fEOÁCtO peta

Cidadania contra o Desemprego. É uma iniciativa das Pastorais
Sociais para denunciar a situação de Miséria e manifestar o direito
de ser cidadão.

-24a29 deJULHO - II Semana Social Brasileira. Momento
de Discussáo refletindo a realização de 14 Semanas Sociais
regionais. Canal de Debate entre vários setores da sociedade,
como universidades, sindicatos, Igrejas, Centros de Pesquisas.

- 2-< de JULHO - Dia do Trabalhador Rural e de luta pela
Reforma Agrária.

- 03 de OUTUBRO - ELEIÇÓES-94 - É fundamental a

participação consciente do povo no processo político do país.

O momento é de particular importância, porque temos elei-

ções quase gerais. Chegaremos a uma encruzilhada, onde dois
projetos estarão postos à mesa.

Nós, cidadãos, temos nas mãos a oportunidade para decidir
qual é a melhor proposta para o país começar a enfrentar e dar
respostas positivas e concretas aos graves problemas de miséria
e apartação social.

É muito importante nossa organização nos bairros, nos grupos,
na cidade... Pois somos cidadãos e queremos um Brasil para todos
e não de alguns poucos privilegiados. Exercer a cidadania não é
só votar no dia 03 de outubro em 01 Presidente,2T governadores,
54 senadores, 513 deputados federais e mais de 1000 deputados
estaduais. É preciso então, ficarmos atentos para garantir nossos
direitos e reivindicações acompanhando também a atuação dos

que foram eleitos.
Nosso desejo de mudar o país deve ser mais forte que a

desesperança.

A cidadania, começa a se realizar com trabalho e salário digno,
com moradia, saúde, educação, lazer...

Nosso time deve ser forte, pois com o troféu da vitória na mão,
ou não, a vida aos poucos volta à sua rotina: desemprego, fome,
violência, e com o Realjá circulando entre nós. A nossa realidade
não mudasó com um gol ou com o tetra mundial. É necessário uma
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"Projeto na mente é água profunda, € o homem inteligente ssbe alcançá-lo" .

(Pr. 15,30)

EDITORIAL

Caia na Real

ffiTENHA:
ffi}. {".fail*rljx!rrtc Etr.i-

À lli'àgllds r pr***lrie {r**r,*:e
íirt{!! ri!ft ta i:rri§} r?ni»llir!
i lltrtrfr;i1!i,)a

1994 está passando e nós, povo brasileiro, estamos inebriados,
nest€ momento, com a copa do mundo e as eleiçóes.

Vários fatos importantes aconteceram e já estão esquecidos,
fazem parte do passado: A revisão Constitucional que morreu
antes de nascer; a CPI da corrupção que identificou os corruptos
mas o Congresso não cassou seus mandatos (João de Deus, Fiuza,
os anões...). Vemos que, infelizmente, quase tudo acabaempizza.
Sem falar na "dona inflação" que faz tempo, beira os 50% ao mês,

corroendo nossos salários, aumentando a pobreza e misória dos
trabalhadores.

Como enfrentar tantas "mudanças"? Tantos planos econômi-
cos, medidas provisórias,... É UVR, depois Real, tudo numa
velocidade estonteante, junto com a copa.

Para compreender essas jogadas é necessário aumentar as

ações e a torcida. Nossa seleção não é só de 22jogadores. São 150
milhóes de brasileiros que devem ser convocadas, com plenas

condições de direitos e oportunidades para participar do jogo.
Devemos entrar em campo com garra e concentração também

nas atividades organizadas neste período:
- Dia 23 de JIILHO - Dia Nacional de PEDÁGIO pela

Cidadania contra o Desemprego. É u*a iniciativa das Pastorais
Sociais para denunciar a situaçáo de Miséria e manifestar o direito
de ser cidadão.

- 24 a29 de JULHO - II Semana Social Brasileira. Momento
de Discussão refletindo a realizaçã,o de 14 Semanas Sociais
regionais. Canal de Debate entre vários setores da sociedade.
como universidades, sindicatos, Igrejas, Centros de Pesquisas.

- 2-< de JULHO - Dia do Trabalhador Rural e de luta pela
Reforma Agrária.

- 03 de OUTUBRO - ELEIÇÓES-94 - É fundamental a

participação consciente do povo no processo político do país.

O momento é de particular importância, porque temos elei-

çóes quase gerais. Chegaremos a uma encruzilhada, onde dois
projetos estarão postos à mesa.

Nós, cidadãos, temos nas mãos a oportunidade para decidir
qual é a melhor proposta para o país começar a enfrentar e dar
respostas positivas e concretas aos graves problemas de miséria
e apartação social,

E muito importante nossa organização nos bairros, nos grupos,
na cidade... Pois somos cidadãos e queremos um Brasil para todos
e não de alguns poucos privilegiados. Exercer a cidadania não é
só votar no dia 03 de outubro em 01 Presidente,2T governadores,
54 senadores, 513 deputados federais e mais de 1000 deputados
estaduais. E preciso então, ficarmos atentos para garantir nossos
direitos e reivindicaçóes acompanhando também a atuação dos
que foram eleitos.

Nosso desejo de mudar o país deve ser mais forte que a
desesperança.

A cidadania, começa a se realizar com trabalho e salário digno,
com moradia, saúde, educação, lazer...

Nosso time deve ser forte, pois com o troféu da vitória na mão,
ou não, a vida aos poucos volta à sua rotina: desemprego, fome,
violência, e com o Realjá circulando entre nós. A nossa realidade
não muda só com um gol ou com o tetra mundial. É necessário uma
torcida organizada, uma seleção unida. Precisa muita participa-

ção, alegria de serbrasileiro e poder construir um Brasil democrá-
tico, plural e ético.

§a*çu uitI
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'Ele formou o coração de cada u4 e

üscerne todos os seus atos. Nele se alegra o
nosso coraçfu, no seu Nome Santo confta-
nns" (Salno 33)

Nos üas 04 e 05 de junln, em Curitiba
(PR), realizanws um retiro para lidermças de

base da PO. Nada mais válido e queremos

putilhar.
Nate retiro, de fato tomonos distôncia,

isto é: mergulhamos em nós mesmoq em nos-

sas entranhas. Nosso objetivo era encontrar-
se de forma especial com Deus. Sabermos que

Ele está em todas as coisas verdadeiros, mas
principalmente dentro de nós mesmos.

A simbologia foi eleita a palawa presente,

claro, ela fala por si só, basta estar aberto,

sentir. Percorremos o deserto, procurando a

fonte que jorua sem cessar, fomos
deliberadamente contra a lôgica absurda e

agitada da nossa realidnde, sem tempo para as

pessoas.

No dia a dia ouvimos muito pouco e fala-
mos em demasia" reclamamos muitas vezes

que Deus nao fala, talvez Ele tivesse uma

chance se nós déssemos oportunidade.
Fizemos o silêncio, e não foi vazio, pesado,

inútil. . . ao contrário o silêncio que se fez atava
cheio, profundo, pleno. Levou-nos areflexão e
conseqüentemente a qualifi cação de rnssa a@o

comprometida também com a alegriq entusi-

asmo, pabãq enfim uma açao raàicalmente

por inteira Respiramos funda, desejamos pes-

soas verdadeiramente inte gradas, di gnifi ca-

das, liwes, que se encontran, situam-se, olham-

se, e principalmente se aceitam.

Esta foi a avaliação, revitalizamos o fano-
so e sempre pres ente fogo interior. Precisamos

aguçar anossa sensibilidade e a natura,a está

aí para ajudnr.

V ale a pru toúar, a rnssrl, mística agradece

Darün Fátima - PO Curiliba - PR

EXPEDIENTE

BOLETIM NACIONAL DA
PASTORAL OPERÁRIA

Cons. de Redaçáo: Ari Alberti, Telma
Bessa, Alberto Carlos e Rosa Ribeiro
Besponsável: Coordenaçáo Nac. da Past
Operária
Assinaturas:
Anual:02 R$
Exterior: US$ Í0
Pedido de assinaturas para:
SECRETARIADO NAC. DA PAST. OPE.
nÁnn
Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala 108

PA(Hr)STOREANDO
roME, UMA QUESTAO

NACIONAL

De27 a 30 de julho/94,naUniver-
sidade deBrasília, serealizará a I Con-
ferência Nacional de Segurança Ali-
mentar, que está sendo organizada
pelo CONSEA e o Comitê de Ação da
Cidadania contra a miséria e pela Vida.
Nesta Conferência será debatido o
problema da FOME, como questão
nacional, com o objetivo de levantar
propostas para elaboração de políti-
cas de segurança alimentar.

PEDÁGIO NACIONAT

O dia 23 de iylho/S+ será o dia
Nacional de PEDAGIO pela Cidada-
nia contra oDesemprego, promovido
pelas Pastorais Sociais (CNBB), que
também quer chamar a atenção para a

realizaçáo da 2a Semana Social Brasi-
leira, onde serão debatidas Altemati-
vas e Protagonistas do Brasil que a
gente quer.

A PO Nacional produziu um Folder
sobre o Pedágio com dados sobre o
desemprego e apontando algumas pis-
tas de ação.

Pedidos e informaçóes fazer con-
tato com as POs estaduais ou no Se-
cretariado Nacional.

8E ROMÂRIA DA TERRA.R}

No dia 24/NLHO/94 acontecerá
a 8ê Romaria da Terra, no Mutiráo de
Campo Alegre em Nova Iguaçu-RJ.
O Tema da Romaria é "Resistência e
Justiça Social" e o lema "TeÍÍa é Vida
e amor -Justiça para o povo lutador".
Esta Romaria vai celebrar os L0 anos
de ocupaçáo e resistência do assenta-
mento de Campo Alegre.

CAMELOS NA LUTA
CONTRA A FOME

Os camelôs do RJ, com apoio da
CUT estadual, organizaram um abai-
xo-assinado com base na lei federal
6586, onde eúgem do poder público
Anistia para os camelôs trabalharem;
Um Plano de emergência para organi-
zaçâo do trabalho e Criação de um
Projeto de reciclagem criando novas
altemativas de trabalho. Através des-

balho e, ao mesmo tempo, denunciam
a violência exercida pelo govemo mu-
nicipal do RJ conha o povo casrte.

Toda a POPULAÇÃO é convocada
a dar seu apoio e assinar a lista de
ABAIXO-ASSINADO.

UM BOLETIM EM §UA CASA

Lançamos no Boletim de abril, a
campanha de novas assinafuras deste
informativo. A campanha consiste no
CONCURSO entre as POs estaduais.
Concorrerá a uma passagem de ôni-
bus (ida e volta) a PO estadual que
atingir no mínimo 100 novas assina-
turas.

Para participar e obter maiores
informaç6e procure a PO de seu estado.

REFORMA URBAT{A

Com a participação de 70 pessoas
entre estas 32 entidades, realizou-se
no dia 07 de maio, no Rio Grande do
Norte, o Encontro Estadual sobre
Reforma Urbana coordenado pela PO
junto com diversas entidades do Mov.
Popular, Universidade Federal e Igre-
ja Evangélica. Debateu-se os seguin-
tes temas: Política Habitacional, Solo
Urbano, Infra-Estrutura e Gestão De-
mocrática. Em decorrência deste en-
contro e também como proposta apro-
vada na Semana Social ena Conferên-
cia de Segurança Alimentar, marcou-
se para o dia 06 de agosto um Debate
com os candidatos ao Govemo do
estado.

No dia 20 de agosto, no Rio de
Janeiro, haverá um encontro estadual
dos moümentos em lgta pela Refor-
ma Urbanar pâÍâ o qua) estáo sendo
convidados todos os setores dos Mov.
Populares, entidades sindicais e
ONGs. Ao final deste encontro haverá
um debatecom os candidatos agover-
nador do estado para tratar da plata-
forma de Reforma Urbana.

PUBLICAÇÓES

A Revista PROPOSTA (FASE) n'q

61 (ulho / 94) com o tema "Repensan-
do o Brasil" traz diversos artigos so-
bre Projetos Alternativos. Chamamos
atenção especial para o Glossário da
Aoartacão de Cristóvão Brrarorre.



"Ele formou o coração dc cada w4 e

üscerne todos os seus atos. Nele se alegra o
nosso coraçfu, no seu Nome Santo confta-

nns" (Salmo 33)

Nos dias 04 e 05 de junln, em Curitiba
(PR), realizCInos um retiro para lidermças de

base da PO. Nada mais válido e Eteremos
partilhar.

Neste retiro, de fato tomonos distância,

isto é: magulhünos em'nos mesmos, em nos-

sas entranhas Nosso objetivo era encontrar-
se de forma especial com Deus. Sabermos que

Ele está em todas as coisas verdndeiras, mas

principalmente dentro de nós mesmos.

A simbologia foi eleita a palawa presente,

clarq ela fala por si sô, basta estar aberto,

sentir. Percorremos o deserto, procurando a

fonte que jorra sem cessar, fomos
deliberadamente contra a lôgica absurda e

agitada da nossa r ealidadq sem tempo para as

pessoas.

No dia a dia ouvimos muito pouco e fala-
mos em demasiq reclamamos muitas va,es

que Deus nao falo, talvez Ele tivase uma

chance se nôs déssemos oprtunidade.
Fizemos o silêncio, e não foi vazio, pesado,

inútil... oo contrário o silêncio que se fez estava

cheio, profundo, pleno. Luou-nos areflexão e

conseqüentemente a qualificação de rcss a açao

comprometidn também mm a alegriq entusi-

asmo, paixão, enfim uma ação radicalmente

por inteira Respiramos fundo, desejunos pes-

soas verdndeiramente integradas, dignifica-

das,liwes, que se encontrun, situan-se, olham-

se, e pincipalmente se aceitam.

Esta foi a waliaçãa, revinlizamos o funo-
so e sempre presente fogo interior. Precisamos

aguçar a nossa sensibilidade e a naturu,a está

aí para ajudar.

V ale a pru tato, a rcw mís'tica agradece

Darün FáÍima - PO Curitiba - PR

EXPEDIENTE

BOLETIM NACIONAL DA
PASTORAL OPERÁRIA

Cons. de Bedação: Ari Alberti, Telma
Bessa, Alberto Carlos e Rosa Ribeiro

Responsável: Coordenaçáo Nac. da Past
Operária
Assinaturas:
Anual:02 R$
Exterior: US$ 10
Pedido de assinaturas para:

SECBETARIADO NAC. DA PAST. OPE.
nÁnn
Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala 108

25020-000 Duque de Caxias - RJ

Fone: (021) 771-3459 - Fax:772-5465

De27 a30 de julho /94,naUniver-
sidade de Brasflia, se realizará a I Con-
ferência Nacional de Segurança Ali-
mentar, que está sendo organizada
pelo CONSEA e o Comitê de Ação da
Cidadania contra a miséria e pela Vida.
Nesta Conferência será debatido o
problema da FOME, como questão
nacional, com o objetivo de levantar
propostas para elaboração de políti
cas de segurança alimentar.

PEDÁGIO NACIONAT

O dia 23 de julholg4 será o dia
Nacional de PEDAGIO pela Cidada-
nia contra oDesemprego, promovido
pelas Pastorais Sociais (CNBB), que
também quer chamar a atençáo para a

realizaçáo da 2a Semana Social Brasi-
leira, onde serão debatidas Alternati-
vas e Protagonistas do Brasil que a
gente quer.

A PO Nacional produziu um Folder
sobre o Pedágio com dados sobre o
desemprego e apontando algumas pis-
tas de açáo.

Pedidos e informações fazer con-
tato com as POs estaduais ou no Se-
cretariado Nacional.

8E ROMÀRIÂ DA TERRA.R]

No dia 24{[IJ|-H.O/94 acontecerá
a 8a Romaria da Terra, no Mutirão de
Campo Alegre, em Nova Iguaçu-RJ.
O Tema da Romaria é "Resistência e
fustiça Social" e o lema "TeÍÍa é Vida
e amor-Justiça para o povo lutador".
Esta Romaria vai celebrar os 1.0 anos
de ocupação e resistência do assenta-
mento de Campo Alegre.

Os camelôs do RJ, com apoio da
CUT estadual, organizaram um abai-
xo-assinado com base na lei federal
6586 onde exigem do poder público
Anistia para os camelôs trabalharem;
Um Plano de emergência para organi-
zaçáo do trabalho e Criação de um
Projeto de reciclagem criando novas
alternativas de trabalho. Através des-
ta iniciativa os camelôs lutam contra.a
fome, a miséria e pelo direito ao Trá-

CAMELÔS NA LUTA
CONTRA A FOME

balho e, ao mesmo tempo, denunciam
a violência exercida pelo governo mu-
nicipat do RJ contra o povo carsrtre.

Toda a POPULAÇÃO é convocada
a dar seu apoio e assinar a lista de
ABAIXO-ASSINADO.

UM BOTETIM EM SUA CÀSA

Lançamos no Boletim de abril, a
campanha de novas assinafuras deste
informativo. A campanha consiste no
CONCURSO entre as POs estaduais.
Concorrerá a uma passagem de ôni-
bus (ida e volta) a PO estadual que
atingir no mínimo 100 novas assina-
turas.

Para participar e obter maiores
informaioes procure a PO de seu estado.

REFORMÁ, I.JRBANÂ

Com a participação de 70 pessoas
entre estas 32 entidades, realizou-se
no dia 07 de maio, no Rio Grande do
Norte, o Encontro Estadual sobre
Reforma Urbana coordenado pela PO
junto com diversas entidades doMov.
Popular, Universidade Federal e Igre-
ja Evangélica. Debateu-se os seguin-
tes temas: Política Habitacional, Solo
Urbano, Infra-Estrutura e Gestáo De-
mocrática. Em decorrência deste en-
contro e também como proposta apro-
vada na Semana Social ena Conferên-
cia de Segurança Alimentar, marcou-
se para o dia 06 de agosto um Debate
com os candidatos ao Governo do
estado.

No dia 20 de agosto, no Rio de
Janeiro, haverá um encontro estadual
dos moümentos em lgta pela Refor-
ma Urbana, paÍa o qua) estáo sendo
convidados todos os setores dos Mov.
Populares, entidades sindicais e
ONGs. Ao fi nal deste encontro haverá
um debatecom os candidatos agover-
nador do estado para tratar da plata-
forma de Reforma Urbana.

PUBLICAÇOES

A Reüsta PROPOSTA (FASE) nq
61 (julho / 94) com o tema "Repensan-
do o Brasil" traz diversos artigos so-
bre Projetos Alternativos. Chamamos
atenção especial para o Glossário da
Apartação de Cristóvão Buarque,
publicado nesta revista. Vale a
pena conferir!
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ExpeaÉucn ArrenNATtvA DE PnoDUÇÁo
Neste boletim, estamos socializando umn rica EXPEnfÉruCm ÁITERNÁ TIVA DE PRODUçÃO
SOCIALIZADA - EAPS - que está acontecendo na cidnde ile Brusque-SC, enaolaendo militantes da

Pastoral Oryrária, Pastoral da Juaentude, etc. Esta exryriência-nos t'oi erruiada pelos próyios
traballailares ila cooperatiaa e, com muita alegria, aquí estamos publicando-a.

ruscor é o nome comercial de
uma experiência alternativa de
produção socializada. Esta ex-

periência está acontecendo na cidade
de Brusque-SC, onde um grupo de 5
pessoas engajadas, militantes do mo-
vimento popular, sindical e político,
da PJ e da PO, encontrando-se em
situaçáo de desemprego, deu início ao
surgimento de uma fábrica de telas
para serigrafia. O espírito do trabalho
é a auto-gestão. Que tudo seja em
comum, não havendo exploração da
máodeobra como acontece numa rela-

fo " normal" entre pakão e empregado.
As telas não renderam o suficiente

para suprir as necessidades básicas
do grupo. Assim, após um ano, resol-
veu-se mudar de ramo, iniciando ago-
ra, um trabalho de produção de ca-
darço e corda para roupa. No início,
haüa pouca experiência, mas deva-
gar, o trabalhofoi desenvolvendo, ad-
quirindo maior prática, o mercado se

abrindo e a clientela aumentando. Ini-
cialmente, mesmo com resultados fi-
nanceiros positivos, náo era possÍvel
salário. Durante 4 anos as dificulda-
des foram muitas e com um mínimo
de retomo financeiro. Após 5 anos do
grupo, um dos integrantes desistiudo
projeto e levou consigo cerca de 1/5
do patrimônio. Foi um momento difí-

pelo produto aumentou, sendo preci-
so aumentar a produção e o número
de integrantes do grupo. Agora são 16
pessoas. E claro que este acréscimo de
trabalhadores no grupo foi se dando
aos Poucos.

oBJETTVOS:
Os objetivos do grupo são: a) mos-

trar que a auto-gestáo funciona e uma
empresa com uma visáo socialista é
viável; b) realizar um trabalho profis-
sional sem a exploração da mão-de-
obra; c) dar melhores condiçóes para
as pessoas contribuírem e participa-
rem ativamente nos movimentos so-
ciais, sem risco de perseguição profis-
sional. O grupo é composto de 4 mu-
lheres e L2 homensnotrabalho direto.
Desses L6 participantes, um casal é
semi-liberado para o movimento sin-
dical, estudantil e Associaçáo de Mo-
radores. Para isto, háum planejamen-
to de trabalho na fábrica e no movi-
mento. A maioria dos integrantes do
grupo tem mais de 2 anos de partici-
pação direta. Até o quinto ano, tudo
foi verbal. A partir dai começou-se a
elaboração de um regimento interno.
Ainda não está acabado, mas isto não
tem difi cultado obom andamento dos
trabalhos.

COMO FUNCIONA

nos e a jomada de trabalhoé de 5 dias.
Em cada tumo trabalham 3 pessoas. A
expediçáo e administração acontece
no horário comercial. Quando há
muitos pedidos, cada tumo fazhora
extra trabalhando um sábado pormês
durante 4 horas. As férias sáo tiradas
L5 dias coletivamente e os outros 15

dias individualmente. A cada ano há
rodízio nas funçóes a fim de que todos
tenham oportunidades de aprender
todos os serviços e também para não
haver dependências nos períodos de
férias,licenças ou desistências. A par-
tir desse ano estáo funcionando as

seguintes equipes de trabalho: For-
m açáo e Educaçáo; Manutenção e Con-
servação / limpeza;Patrimônio; e Re-
laçóes Humanas. Cada equipe tem
seu planejamento de trabalho que é

apresentado nas reunióes ordinárias
para discussáo e apnovaSo.

AUMENTAR A PRODUÇÁO

Quando há necessidade, novas pes-
soas sáo convidadas a integrarem o

grupo. O convidado trabalha por 6
meses, tempo de adaptação e conheci-
mento detalhado da proposta. Nesse
período, caso não seja possível a con-
tinuidade, a pessoa recebe o sal(rio e

os direitos sociais, porém, náo tem
direito à participação no patrimônio,
(Até hoje não houve nenhum caso de
náo aceitação). Em relação à questão
econômica, 25% do faturamento bru-
to é destinado aos gastos com pessoal
(salário, saúde, educação, direitos so-
ciais, etc). Os outros 75 são destinados
às despesas com capital de giro e am-
pliaçáo do patrimônio.

A produção atual, é em média de
S00quilosmensais, os quais sáo todos
vendidos no estado. Na área de saúde,
o grupo tem convênios com médicos e

farmácias que priorizam a saúde al-
ternativa. Também há preocupação
com a situaçáo psicológica dos traba-
lhadores que estáo fazendo encontros
de 5 etapas, 2 üas por semana cada.
Este trabalho é acompanhado por um
psicólogo. Há ainda organização de
cumos em diversas áreas e dias de
rnnfrafprni zaeárt p nplehr:nãn nôfiI als
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iX.IAU7Á,DA - EAPS - que está ocontecendo na cidade de Brusque-SC, enaolaenda mititantes da

Pastoral Oprária, Pastoral da Juoentude, etc. Esta experiêncin-nos foi enaiadn pelos próprios
trabalhadores dn coopuatioa e, com muita alegria, aqui estamos pubticando-a..

ruscor é o nome comercial de
uma experiência alternativa de
produção socializada. Esta ex-

periência está acontecendo na cidade
de Brusque-SC, onde um grupo de 5
pessoas engajadas, militantes do mo-
vimento popular, sindical e político,
da PJ e da PO, encontrando-se em
situação de desemprego, deu início ao
surgimento de uma fábrica de telas
para serigrafia. O espírito do trabalho
é a auto-gestão. Que tudo seja em
comum, náo havendo exploração da
mãodeobra como acontece numa rela-

$o " normal" enhe patrão e empregado.
As telas não renderam o súiciente

para suprir as necessidades básicas
do grupo. Assim, após um ano, resol-
veu-se mudar de ramo, iniciando ago-
ra, um trabalho de produção de ca-
darço e corda para roupa. No início,
haüa pouca experiência, mas deva-
gar, o trabalho foi desenvolvendq ad-
quirindo maior prática, o mercado se
abrindo e a clientela aumentando. Ini-
cialmente, mesmo com resultados fi-
nanceiros positivos, náo era possível
salário. Durante 4 anos as dificulda-
des foram muitas e com um mínimo
de retorno financeiro. Após 5 anos do
grupo, um dos integrantes desistiu do
projeto e levou consigo cerca de 1/5
do patrimônio. Foi um momento difi-
cil, mas a proposta foi levada adiante.

Nos dois últimos anos, a procura
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pelo produto aumentou, sendo preci-
so aumentar a produçáo e o número
de integrantes do grupo. Agora são 16
pessoas. E claro que esteacréscimo de
trabalhadores no grupo foi se dando
aos Poucos.

oBJETTVOS:
Os objetivos do grupo sáo: a) mos-

trar quea auto-gestãofunciona euma
empresa com uma visáo socialista é
viável; b) realizar um trabalho profis-
sional sem a exploraçáo da máo-de-
obra; c) dar melhores condições para
as pessoas contribuírem e participa-
rem ativamente nos movimentos so-
ciais, sem risco de perseguiçáo profis-
sional. O grupo é composto de 4 mu-
lherese 12 homensno trabalho direto.
Desses 16 participantes, um casal é
semiJiberado para o moúmento sin-
dical, estudantil e Associação de Mo-
radores. Para isto, há um planejamen-
to de trabalho na fábrica e no movi-
mento. A maioria dos integrantes do
grupo tem mais de 2 anos de partici-
pação direta. Até o quinto ano, tudo
foi verbal. A partir daí, começou-se a
elaboração de um regimento interno.
Ainda não está acabado, mas isto náo
tem dificrrltado o bom andamento dos
trabalhos.

COMO FUNCIONA
A organizaçáo desta experiência

acontece assim: na produção há 3 tur-

nos e a jornada de trabalhoé de5 dias.
Em cada turno trabalham 3 pessoas. A
expedição e administração acontece
no horário comercial. Quando há
muitos pedidos, cada tumo fazhora
extra trabalhando um sábado pormês
durante 4 horas. As férias sáo tiradas
15 dias coletivamente e os outros 15
dias individualmente. A cada ano há
rodízio nas funções a fim de que todos
tenham oportunidades de aprender
todos os serviços e também para não
haver dependências nos períodos de
férias,licenças ou desistências. A par-
tir desse ano estão funcionando as
seguintes equipes de trabalho: For-
mação e Educaçáo; Manutenção e Con-
servaçáo / limpeza;Patrimônio; e Re-
laçóes Humanas. Cada equipe tem
seu planejamento de trabalho que é
apresentado nas reuniôes ordinárias
para discusúo e aprova$o.

AUMENTAR A PRODUÇÁO

Quando há necessidade, novas pes-
soas sáo convidadas a integrarem o
grupo. O convidado trabalha por 6
meses, tempo de adaptação e conheci-
mento detalhado da proposta. Nesse
período, caso náo seja possível a con-
tinuidade, a pessoa recebe o sali{rio e
os direitos sociais, porém, náo tem
direito à participaçáo no patrimônio,
(Até hoje náo houve nenhum caso de
não aceitaçáo). Em relaçáo à questáo
econômica, 25% do faturamento bru-
to é destinado aos gastos com pessoal
(salário, saúde, educação, direitos so-
ciais, etc). Os outros 75 são destinados
às despesas com capital de giro e am-
pliaçáo do patrimônio.

A produção atual, é em média de
800 quilos mensais, os quais sáo todos
vendidos no estado. Na área de saúde,
o grupo tem convênios com médicos e
farmácias que priorizam a saúde al-
ternativa. Também há preocupaçáo
com a situação psicológica dos traba-
thadores que estáo fazendo encontros
de 5 etapas,2 dias por semana cada.
Estetrabalho é acompanhado porum
psicólogo. Há ainda organização de
ctlrsos em diversas áreas e dias de
confraternizaçâo e celebração com os
familiares. A es-piritualidade do tra-
balho é algo muito forte no grupo!

i:i,:;,,.3
i.rtra ri::l:llaj
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MOMENTO DE MANOBRAS
ano de 1994 nasceu mar-
cado pelo entrelaçamen-
to do ajuste econômico
contra a tendência à
hiperinflação, e a dispu-

ta eleitoral. Mas o pano de fundo do
período político é o da disputa en-
tre duas possíveis tendências para
solucionar a crise brasileira: a revo-
lução democrática da cidadania com
a redistribuiçáo de renda e poder e
a da sociedade competitiva do mer-
cadoem quevencem osmais fortes.
O regime dos monopólios e das oli-
garquias com a adesão ao processo
de "globalizaçâo" . Mas se o cenário
é de disputas, os meses que seguem
apresentam as características do mo-
mento demanobras das forçaspolí-
ticas, onde instrumentos e formas
de atuação política são diferentes.

Findo o período confuso da
"pizza geral", onde nem as CPIs
nem as greves puderam reverter o
quadro de crise e descrédito para
uma solução política, tivemos o iní-
cio de uma retomada e revalorização
da política institucional. O predo-
mínio de Lula nas pesquisas eleito-
rais, graças aos resultados de suas
caravanas e a manutenção das for-
ças defensivas dos moümentos so-
ciais, é um lado dessa retomada.
Mas o outro é o da unidade do
centro-conservador com a

coalização FHC/ACM e a URV. O
cenário é o de um movimento de
manobras que deve caracterizar os
meses de julho e agosto.

MAIS ILUSOES...

No mês dejulho é avez damano-
bra do governo e do centro-conser-
vador com a implantação do real,
temperada com a Copa do Mundo.
Depoi§ de um aumento sucessivo
de preços em junho, vamos ter, a
partir de 1e de julho, um refresco
nos meses que antecedem as elei-

ções com uma possível baixa da
inflação. Muito embora perÍnane-

çam os riscos de uma hiperinflaçáo

gue realizar um acordo político mais
transparente. Os temores de uma
manobra econômica de cunhoelei-
toral sáo evidentes. Nesse espaço
limitado, é melhor evitarmos análi-
ses e previsôes, preferimos o
indicativo das tendências. As ma-
nobras de julho produziráo tensões
e os temas da carestia e do poder
dos monopólios estarão em pauta
com a possibilidade de colocarmos
em questáo o problema do sistema
financeiro. Sendo assim, o feitiço
pode virar contra o feiticeiro com
uma elevação da taxa de juros e com
formas deinflação em "moeda forte".
A cidadania deve estar a postos.

É Ne TELINHA
A partir de 2 de agosto, com

caneco ou sem caneco/ inicia-se a
disputa eleitoral televisionada,
acentua-se o corpo-a{orpo nas ruas/
na cidade e no carnpo, e a guerra
econômica passa a estar entrelaçada
com outra linguagem. A da comu-
nicaçáo, e da informação, isto é, dos
instrumentos e meios de persuasáo
voltados para o cidadáo enquanto
eleitor. E nessa hora que os movi-
mentos e organizações populares
devem se preparar para promover
os contatos e cobranças dos políti-
cos e da política em geral, iniciar
suas escolhas, cobrar por suasban-
deiras de luta e interesses. Movi-
mentos sociais, grupos de cidadãos,
sindicatos e associações, igrejas e

pessoas estaráo sendo disputados e

convocados pelos quadros políti-
cos e cabos eleitorais.

Agosto e setembro são meses de
aquecimento e saída do marasmo.

cadeadas e os comícios devem mar-
car a segunda quinzena de setem-
bro. Em fins de setembro, início de
outubro, entre o temor e as esperan-

ças, chega a hora das decisóes. O
movimento é o de luta-relâmpago,
de denúncias e difamaçóes, quando
teremos o auge de uma disputa con-
centrada e de forças quando todos
os alinhamentos econômicos e polí-
ticos já estarão dados para o desfe-
cho doprimeiro tumo. Na seqüên-
cia, temos as organizações políticas
e os candidatos naboca da urna e ao
pé-do-ouüdo, depois é o primeiro
momento de fiscalizar.

OUTUBRO VEM AÍ...

Em 3 de outubro se define o ter-
reno das fufuras disputadas de re-
presentação política e, possivelmen-
te, das alianças de sustentaçáo dos
fufuros governos federal e estadu-
ais. O primeiro tumo já revela parte
dos desdobramentos e, talvez, ex-
plosões de alegrias e temores quan-
to ao futuro. Ficamos por aqui, no
primeiro capífuIo, quem sabe ten-
do a oportunidade de voltar para
refletir sobre o ponto de conexáo
entre essa conjuntura marca-
damente de manobras e a futura de
aplicaçáo de reformas e programas
ou de retrocessos que podem nas-
cer do resultado das umas e das
posições dos moümentos sociais e

da cidadania.

A revoluçáo democrática está em
grande parte canalizada pelo voto e
seus resultados. Mas também pela
possibilidade de consolidação dos
movimentos da cidadania que de-
vem controlar e disputar a cena po-
lítica desde o momento em que for
aberta a transiçáo do govemo Itamar
para o próximo governo. Mas as

urnas de 3 de outubro é que devem
falar primeiro. É hora de trabalhar
pelas escolhas de cada um e náo de
adiünhar o futuro.

Cunca Bocalruva



ano de 1994 nasceu mar-
cado pelo entrelaçamen-
to do ajuste econômico
contra a tendência à

hiperinflaçâo, e adispu-
taeleitoral. Mas opano defundo do
período político é o da disputa en-
tre duas possíveis tendências para
solucionar a crise brasileira: a revo-
luçáo democrática da cidadania com
a redistribuição de renda e poder e
a da sociedade competitiva do mer-
cadoem quevencem osmais fortes.
O regime dos monopólios e das oli-
garquias com a adesáo ao processo
de "globalizaçáo" . Mas se o cenário
é de disputas, os meses que seguem
apresentam as caracteísticas do mo-
mento de manobras das forças polí-
ticas, onde instrumentos e formas
de atuaçáo política sáo diferentes.

Findo o período confuso da
"pizza geral", onde nem as CPIs
nem as greves puderam reverter o
quadro de crise e descrédito para
uma solução política, tivemos o iní-
cio de uma retomada e revalorização
da política institucional. O predo-
mínio de Lula nas pesquisas eleito-
rais, graças aos resultados de suas

caravanas e a manutençáo das for-

ças defensivas dos moümentos so-
ciais, é um lado dessa retomada.
Mas o outro é o da unidade do
centro-conservador com a

coalização FHC/ACM e a URV. O
cenário é o de um movimento de
manobras que deve caracterizar os

meses de julho e agosto.

MAIS ILUSÓES...

No mês de julho é avez damano-
bra do governo e do centro-conser-
vador com a implantaçáo do real,
temperada com a Copa do Mundo.
Depois de um aumento sucessivo
de preços em junho, vamos ter, a
partir de La de julho, um refresco
nos meses que antecedem as elei-

ções com uma possível baixa da
inflaçáo. Muito embora perÍnane-

çam os riscos de uma hiperinflação
derivada da incapacidade e fragili-
dade de um governo que não conse-

grue r e alizar um acordo político mai s

transparente. Os temores de uma
manobra econômica de cunho elei-
toral são evidentes. Nesse espaço
limitado, é melhor eütarmos análi-
ses e previsões, preferimos o
indicativo das tendências. As ma-
nobras de julho produziráo tensóes
e os temas da carestia e do poder
dos monopólios estarão em pauta
com a possibilidade de colocarmos
em questáo o problema do sistema
financeiro. Sendo assim, o feitiço
pode virar contra o feiticeiro com
uma elevação da taxa de juros e com
formas de inflação em "moeda forte" .

A cidadania deve estar a postos.

É Ne TELINHA
A partir de 2 de agosto, com

caneco ou sem caneco/ inicia-se a
disputa eleitoral televisionada,
acenfu a-se o co{po-a-corpo nas ruas/
na cidade e no campo, e a guerra
econômica passa a estar entrelaçada
com outra linguagem. A da comu-
nicaçáo, e da informaçáo, isto é, dos
instrumentos e meios de persuasáo
voltados para o cidadão enquanto
eleitor. E nessa hora que os movi-
mentos e organizações populares
devem se preparar para promover
os contatos e cobranças dos políti-
cos e da política em geral, iniciar
suas escolhas, cobrar por suas ban-
deiras de luta e interesses. Movi-
mentos sociais, grupos de cidadãos,

sindicatos e associaçóes, igrejas e

pessoas estaráo sendo disputados e

convocados pelos quadros políti-
cos e cabos eleitorais.

Agosto e setembro são meses de

aquecimento e saída do marasmo.
No início de setembro as atividades
de massa estaráo sendo desen-

cadeadas e os comícios devem rnar-
car a segunda quinzena de setem-
bro. Em fins de setembro, início de
outubro, entre o temor e as esperÍrn-

ças, chega a hora das decisões. O
movimento é o de luta-relâmpago,
de denúncias e difamações, quando
teremos o auge de uma disputa con-
centrada e de forças quando todos
os alinhamentos econômicos e polí-
ticos já estaráo dados para o desfe-
cho do primeiro turno. Na seqüên-
cia, temos as organizações políticas
e os candidatos naboca da uma e ao

pé-do-ouüdo, depois é o primeiro
momento de fiscalizar.

OUTUBRO VEM AÍ...

Em 3 de outubro se define o ter-
reno das futuras disputadas de re-
presentaçáo política e, possivelmen-
te, das alianças de sustentação dos
futuros governos federal e estadu-
ais. O primeiro tumo já revela parte
dos desdobramentos e, talvez, ex-
plosões de alegrias e temores quan-
to ao futuro. Ficamos por aqui, no
primeiro capífuIo, quem sabe ten-
do a oportunidade de voltar para
refletir sobre o ponto de conexáo
entre essa conjuntura marca-
damente de manobras e a fufura de
aplicaçáo de reformas e programas
ou de retrocessos que podem nas-
cer do resultado das urnas e das
posiçóes dos movimentos sociais e

da cidadania.

A revolução democrática está em
grandeparte canalizadapelo voto e

seus resultados. Mas também pela
possibilidade de consolidação dos
movimentos da cidadania que de-
vem controlar e disputar a cena po-
lítica desde o momento em que for
aberta a transiçáo do govemo Itamar
para o próximo governo. Mas as

urnas de 3 de outubro é que devem
falar primeiro. É hora de trabalhar
pelas escolhas de cada um e náo de
adiünhar o futuro.

Cunca Bocayuva

Diretor do Programa de Inves-
tigação e Comunicação da FASE.
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CULTURA E DeMocRAclA
DESAFIOS PARA UM PROJETO DE CIDADANIA CULTIIRAL

Atualmente, ninguém, ou quase
ninguém, é capaz de duvidar da
importância da cultura na constru-
ção de uma sociedade democráti=
ca. No entanto, no interior dos mo-
vimentos sociais e dos sindicatos
pouco se discute sobre cultura, e
menos ainda sobre política cultu-
ral. Náo é diferente o tratamento
dado à cultura pelos governos
municipais, estaduais e pelo go-
verno federal. A culfura continua
sendo tratada como um assunto
dos artistas...

É preciso reconhecer, todavia,
que no meio deste cenário algumas
experiências têm sido desenvolvi-
das por estes diversos atores. Di-
versas prefeifuras municipais e al-
guns poucos governos estaduais
têm se preocupado em dar um tra-
tamento diferenciado a política
cultural. A experiência das prefei-
turas democráticas de Sáo Paulo,
Santo André (SP), Sáo Bernardo
(SP), Ipatinga (MG), Porto Alegre
(RS), Vitória (ES) e Angra dos Reis
(R) reflete esta tentativa de mu-
dança. Da mesma form4 espalham-
se pelo país experiências autôno-
mas de grupos populares identifi-
cados com uma nova proposta de
trabalho cultural. Surge, no meio
destas experiências, a Casa da Cul-
tura da Baixada Fluminense, fun-
dada em Sáo Joáo de Meriti (R|.

OS TERMOS DO
DEBATE

Tomaremos aqui, com referên-
cia, a definiçáo do Novo Vocabulá-
rio Político, onde culfura é "atota-
lidade da üda social que abarca
tanto a produçáo material quanto a
produção de idéias, formando uma
unidade abrangente que pode ser

ção material de idéias, de objetos e

de pensamentos corresponde a um
processo de produçáo cultural pois
decorre de modos de vida
estruturados e de novos modos,
papéis e comportamentos em vias
de criaçáo". (t)

No contexto desta definição,
Marilena Chuai consideraque acul-
tura é "um trabalho de sensibilida-
de, da imaginação, da reflexão, um
trabalho às vezes individual, às ve-
zes çoletivo, mas que é, fundamen-
tal, urn processo de criaçáo e de
produção de obras. Sejam elas em
que caÍnpo for, desde a memória
social de cotidiano até as belas ar-
tes". PAfa defrnir um projeto de
cultura transformador, Marilena
Chuai utiliza o conceito de cidada-
nia cultqral, onde a cultura é en-
tendida qgmo 1'um direito de todo
cidadáo, o direito de produzir cul-
tura, e dircito de participar das

decisões pa política cultural". (2)

Entendida desta forma, a cultu-
ra é também atividade política. Ela
pode ter pgr funçáo legitimar a

dominaçáo de uma classe ou gru-
po social sobyg qufro, ou, pelo con-
trário, contribuir para geração de
uma outra ordem social segundo
valores novos, gma ordem demo-
crática humanigta. Em ambos os
casos ela contribpi para criação do
consenso em tprno do sentido
do mundo social e para sua re-
produçáo.

O SURGIMENTQ DA CASA DA
CULTURA NA BAIXADA

FLUMINENSE

Em'1.99'1, um grupo de pessoas

ligadas ao movinento popular re-
solveu fundar uma casa de cultura
a partir da reflexão de que o desen-

socialização do saber humano e ao
desenvolvimento da cultura popu-
lar e que a transformaçáo da socie-
dade requer uma nova cidadania.

Os objetivos eram: planejar ati-
vidades culturais e fortalecer a
consciência de cidadania; descen-
tralizar os espaços de expressáo
cultural; trabalhar permanentemen-
te com as associações de morado-
res; contribuir na elaboração dos
planos municipais na área da cul-
tura; acolher, organizar e difundir
manifestações artístico-culturais;
resgatar o espaço público; valori-
zar o potencial artístico das comu-
nidades, desenvolver uma política
cultural voltada para a valoriza-
çáo do homem enquanto cidadáo e

náo como objeto de consumo.

Foi entáo fundada a Casa da
Cultura - Centro de Formaçáo Ar-
tística e Cultural de Meriti, uma
organização náo governamental
(OGN) e sem fins lucrativos. Fi-
nanciada com recursos de agências



CULTURA E DeMocRActA
DESAF,OS ?ARA UM qROJETO DE CLDADANLA CULTURAL

Atualmente, ninguém, ou quase
ninguém, é capaz de duvidar da
importância da cultura na constru-
ção de uma sociedade democráti-
ca. No entanto, no interior dos mo-
vimentos sociais e dos sindicatos
pouco se discute sobre cultura, e
menos ainda sobre política cultu-
ral. Não é diferente o tratamento
dado à cultura pelos governos
municipais, estaduais e pelo go-
verno federal. A culfura continua
sendo tratada como um assunto
dos artistas...

É preciso reconhecer, todavia,
que no meio deste cenário algumas
experiências têm sido desenvolvi-
das por estes diversos atores. Di-
versas prefeifuras municipais e al-
guns poucos governos estaduais
têm se preocupado em dar um tra-
tamento diferenciado a política
cultural. A experiência das prefei-
turas democráticas de São Paulo,
Santo André (SP), Sáo Bernardo
(SP), Ipatinga (MG), Porto Alegre
(RS), Vitória (ES) e Angra dos Reis
(R]) reflete esta tentativa de mu-
dança. Da mesma form4 espalham-
se pelo país experiências autôno-
mas de grupos populares identifi-
cados com uma nova proposta de
trabalho cultural. Surge, no meio
destas experiências, a Casa da Cul-
tura da Baixada Fluminense, fun-
dada em São João de Meriti (R]).

OS TERMOS DO
DEBATE

Tomaremos aqui, com referên-
cia, a definiçáo do Novo Vocabulá-
rio Político, onde cultura é " a tota-
lidade da vida social que abarca
tanto a produçáo material quanto a
produção de idéias, formando uma
unidade abrangente que pode ser
identificada historicamente. Em
uma dada dimensáo, toda a produ-

ção material de idéias, de objetos e

de pensamentos corresponde a um
processo de produçáo cultural pois
decorre de modos de vida
estruturados e de novos modos,
papéis e comportamentos em üas
dÊ criaçáo". (tl

No contexto desta definiçáo,
Marilena Chuai considera que a cul-
tura é "um trabalho de sensibilida-
de, da imaginação, da reflexão, um
trabalho às vezes individual, às ve-
zes goletivo, mas que é, fundamen-
tal, um processo de criação e de
produção de obras. Sejam elas em
que campo for, desde a memória
social dg cqtidiano até as belas ar-
tes". P4çg def,nir um projeto de
cultura transformador, Marilena
Chuai utiliza o conceito de cidada-
nia cultqral, onde a cultura é en-
tendida qerrto 'rum direito de todo
cidadáo, o direito de produzir cul-
tura, e direito de participar das
decisões 4a política cultural". (2)

Entendida desta forma, a cultu-
ra é também atividade política. Ela
pode ter par funçáo legitimar a

dominação de uma classe ou gru-
po social sohre oqfro, ou, pelo con-
trâio, contribuir para geração de
uma outra ordern social segundo
valores novos/ gma ordem demo-
crática humanista. Em ambos os
casos ela contribpi para criaçáo do
consenso em tgrno do sentido
do mundo social e para sua re-
produçáo.

O SURGIMENTO DA CASA DA
CULTURA NA BAIXADA

FLUMINENSE

Em 199'1, urn grupo de pessoas

ligadas ao movimento popular re-
solveu fundar uma casa de cultura
a partir da reflexáo de que o desen-
volvimento da organizaçáo e das

lutas populares está'vinculado à

socialização do saber humano e ao
desenvolvimento da cultura popu-
lar e que a transformação da socie-
dade requer uma nova cidadania.

Os objetivos erarn: planejar ati-
vidades culturais e fortalecer a
consciência de cidadania; descen-
tralizar os espaços de expressáo
cultural; trabalhar permanentemen-
te com as associações de morado-
res; contribuir na elaboração dos
planos municipais na área da cul-
tura; acolher, orgao.lizar e difundir
manifestações artístico-culturais;
resgatar o espaço público; valori-
zar o potencial artístico das comu-
nidades, desenvolver uma política
cultural voltada para a valoriza-
çáo do homem enquanto cidadão e

náo como objeto de consumo.

Foi entáo fundada a Casa da
Cultura - Centro de Formação Ar-
tística e Cultural de Meriti, uma
organizaçáo náo governamental
(OGN) e sem fins lucrativos. Fi-
nanciada com recursos de agências
da cooperaçáo internacional, a Casa
da Cultura tem como um dos seus



objetivos desenvolver linhas de
auto-financiamento através da pro-
duçáo de serviços e atividades cul-
turais.

Passados mais de três anos da
sua fundação, a avaliação da expe-
riência da Casa da Cultura é extre-
mamente favorável. Nunca se pro-
duziu tantas atividades culturais
em Sáo Joáo de Meriti de forma
descentralizada e comprometida
com a cidadania e com a organiza-

ção popular. Sáo festivais de tea-
tros nas escolas, shows de música
nas praças, Seminários e Cursos
sobre diversos, temas, programas
culturais voltados especificamente
para mulheres/ negros, jovens e cri-
anças, entre tantas outras ativida-
des. Vale ressaltar que, fruto do
trabalho desenvolvido pela Casa
da Cultura em torno da Capoeira,
foi realizado o I Congresso de
Capoeiristas em 1994 e fundada a

Liga de Capoeiristas da Baixada
Fluminense. Além disto, a Casa da
Cultura se tornou entidade de uti-
lidade pública municipal e integra
o Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente de Sáo Joáo de
Meriti (R).

A busca da auto-sustentaçáo é

desenvolvida a partir de cursos de
jazz,balet e aeróbica, além do alu-
guel de um equipamento de som.
Incapaz de sustentar o conjunto da
Casa da Cultura, essas atividades
geram uma contrapartida impor-
tante para a entidade, além de sig-
nificarem um aprendizado no de-
senvolümento de progÍamas de ge-
ração de renda para sua sustenta-

çáo integral. Além disto, a Casa da
Cultura náo recebe nenhum apoio
financeiro dos governos municipais
e do governo estadual.

Outro ponto fundamental é a

relaçáo estabelecida com o movi-
mento popular. A Casa da Cultura
tem participado ativamente de di-
versas lutas junto com a Federação
das Associaçóes de Moradores de
Sáo ]oão de Meriti - ABM. Foi as-
sim na luta pelo passe livre para
esfudantes, na luta da saúde, e na
campanha contra a miséria e pela

tura Íez com que seus sócios deci-
dissem pela ampliação do seu pro-
grama e das suas atividades para
toda regiáo da Baixada Fluminense.
Em 1994 ela mudou de nome tor-
nando-se Casa da Cultura - Centro
de Formação Artística e Cultural
da Baixada Fluminense. Uma das
primeiras atiüdades já programa-
das nessa nova fase é a campanha
da prevençáo à AIDS.

Inserida na Baixada Fluminense,
região çaracteizada pela ausência
de cidadania, desgoverno e pela
violêr1eia, a Casa da Cultura inves-
te na çriatividade, na riqueza das
manifestaçôes populares e solida-
riedade. E, Eem dúvida, uma expe-
riência fasçinante que atravessan-
do dificuldades de toda ordem se

torna mais um instrumento de
constatação da cidadania.

DESAFIOS PARA A

CONSTRUÇÁO DE UMA
CID.A.DANIA CULTURAL

Para desenvolver um programa
de eultura transformadora é fun-
damental que os movimentos po-
pulares e sindicais, os partidos de
esquerda e os governos democráti-
cos assumam a cultura como ativi-
dade também política. A constru-

çáo de uma nova sociedade exige
iniciativas e transformam as rela-

ções e os valores humanos e culfu-
rais. Com efeito nesta perspectiva
a çultura deve:

(l) refletir símbolos, valores,
idéias e práticas dos ho-
mens, individual e coletiva-
mente;

(II) expressar as diferenças so-
ciais, étnicas, sexuais, reli-
giosas e políticas, conF
titutiva das classes e grupos
sociais na sociedade;

(III) Se traduzir em obras cultu-
rais Çoncretas;

(IV) contribuir na criaçáo de um
consenso em torno de um
projeto popular e democrá-
tico de sociedade;

uma política de cidadania cultural
náo são poucos. Em primeiro lugar
é necessário estimulat a orgatiza-
çáo da populaçáo e dos trabalha-
dores em torno dos temas cultu-
rais. De saída os sindicatos e as

associações de moradores podem
incorporar sistematicamente na sua
prática atividades culturais.

Ao mesmo tempo, é necessário
colocar em discussáo na sociedade,
e em especia! nos fóruns popula-
res, as propostas de:

a) criação de centros públicos de
cultura;

b) descentralizaçáo das ativida-
des culturais, normalmente
restritas aos centros urbanos
e de difícil acesso à popula-

ção que mora na periferia;

c) democratizaçáo dos meios de
prnduçáo cultural, em espe-
cial dos meios de comunica-

çáo de massa (TV, rádios, jor-
nais, etc);

d) incentivo público aos gru-
pos autônomos através de
subsídios e estrutura das
prefeituras e governos es-
taduais;

e) promoçáo da cultura afro-bra-
sileira;

f) difusao de bibliotecas comu-
nitária§=e=da prática da leitu-
ra, especiàImente voltadas
para jovens e adolescentes.

Com efeito, a democracia exige
uma política de cidadania cultural.
Este, portanto, é um assunto que
diz respeito a todos os cidadãos e

todas as organizaçôes populares
comprometidas com a transforma-
ção social.

Orltndo Alaes du Santulúniu - Suiólogo
Técnico de Educaçao da FASE-RL

manbro Jundadw da

Casa da Cultura da Baimda Fluminense

BOCAYVA, Pedro Claudio Cunca &
VEIGA, Sandra Mayrink. Novo Voca-
bulário Político. Vol. 1, Rio de Janeiro,
FASE/VOZES, Pág. 226, 7992.

Entrevista de Marilena Chuaí a Gabriel



turais.

Passados mais de três anos da
sua fundaçáo, a avaliação da expe-
riência da Casa da Cultura é extre-
mamente favorável. Nunca se pro-
duziu tantas atividades culturais
em Sáo Joáo de Meriti de forma
descentralizada e comprometida
com a cidadania e com a organiza-

ção popular. São festivais de tea-
tros nas escolas, shows de música
nas praças, Seminários e Cursos
sobre diversos, temas, programas
culturais voltados especificamente
para mulheres, negros, jovens e cri-
anças, entre tantas outras ativida-
des. Vale ressaltar que, fruto do
trabalho desenvolvido pela Casa
da Cultura em torno da Capoeira,
foi realizado o I Congresso de
Capoeiristas em '1.994 e fundada a

Liga de Capoeiristas da Baixada
Fluminense. Além disto, a Casa da
Cultura se tomou entidade de uti-
lidade pública municipal e integra
o Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente de Sáo João de
Meriti (Rf.

A busca da auto-sustentação é

desenvolvida a partir de cursos de
jazz,balet e aeróbica, além do alu-
guel de um equipamento de som.
Incapaz de sustentar o conjunto da
Casa da Cultura, essas atividades
geram uma contrapartida impor-
tante para a entidade, além de sig-
nificarem um aprendizado no de-
senvolvimento de programas de ge-
raçáo de renda para sua sustenta-

çáo integral. Além disto, a Casa da
Cultura náo recebe nenhum apoio
financeiro dos governos municipais
e do governo estadual.

Outro ponto fundamental é a

relação estabelecida com o movi-
mento popular. A Casa da Cultura
tem participado ativamente de di-
versas lutas junto com a Federaçáo
das Associaçóes de Moradores de
São ]oão de Meriti - ABM. Foi as-
sim na luta pelo passe livre para
estudantes, na luta da saúde, e na
campanha contra a miséria e pela
cidadania para citar algumas delas.

Essa trajetória da Casa da Cul-

das nessa nova fase é a campanha
da prevençáo à AIDS.

de cidadania, desgoverno e pela
violê4cia, a Casa da Cultura inves-
te na eriatividade, na riqueza das
manifesta,çóes populares e solida-
riedade, E, sem dúvida, uma expe-
riência fasçinante que atravessan-
do dificuldades de toda ordem se

torna mais um instrumento de
congtataçáo da cidadania.

DESAFIOS PARA A

ÇONSTRUÇÁO DE UMA
CIDADANIA CULTURAL

Para desenvolver um programa
de cultura transformadora é fun-
damental que os movimentos po-
pulares e sindicais, os partidos de
esquerda e os governos democráti-
cos assumam a cultura como ativi-
dade também política. A constru-

çá9 de uma nova sociedade exige
iniciativas e transformam as rela-

ções e os valores humanos e cultu-
rais. Com efeito nesta perspectiva
a cultura deve:

(I) refletir símbolos, valores,
idéias e práticas dos ho-
mens, individual e coletiva-
mente;

(II) expressar as diferenças so-
ciais, étnicas, sexuais, reli-
giosas e políticas, conF
titutiva das classes e grupos
sociais na sociedade;

(III) Se traduzir em obras cultu-
rais Çoncretas;

(IV) contribuir na criaçáo de um
consenso em torno de um
projeto popular e democrá-
tico de sociedade;

(V) ser um direito do cidadáo.

Os desaÍios para construção de

Ao mesmo tempo, é necessário
colocar em discussão na sociedade,

a) criaçáo de centros públicos de
cultura;

b) descentralizaçáo das ativida-
des culturais, normalmente
restritas aos centros urbanos
e de difícil acesso à popula-

çáo que mora na periferia;

c) democratizaçáo dos meios de
produçáo cultural, em espe-
cial dos meios de comunica-

ção de massa (TV, rádios, jor-
nais, etc);

d) incentivo público aos gru-
pos autônomos através de
subsídios e estrutura das
prefeituras e governos es-
taduais;

e) promoção da cultura afro-bra-
sileira;

f) difusão de bibliotecas comu-
nitárias e da prática da leitu-
ra, especiàlrnente voltadas
para jovens e adolescentes.

Com efeito, a democracia exige
uma política de cidadania cultural.
Este, portanto, é um assunto que
diz respeito a todos os cidadãos e

todas as organizações populares
comprometidas com a transforma-
çáo social.

Orlnndo Alaes du Santos Júnior - SuióIogo

Técniu de Educaçao da FASE-RL
mentbro t'undada da

Casa da Cultura da Baimda Flumínense

BOCAYVA, Pedro Claudio Cunca &
VEIGA, Sandra Mayrink. Novo Voca-
bulário Político. Vol. 1, Rio de Janeiro,
FASE/VOZES, Pág. 226, 7992.

Entrevista de Marilena Chuaí a Gabriel
Cohn. Uma Política de Cidadania Cul-
tural. In Revista Lua Nova, no 20,
CEDEC, Sáo Paulo, maio de 1990.

todaregiãodaBaixadaFluminense. çáo da populaçáo e dos trabalha-
Em 1994 ela mudou de nome tor- dores em torno dos temas cultu-
nando-se Casa da Cultura - Centro rais. De saída, os sindicatos e as
de Formação Artística e Cultural associações de moradores podem
da Baixada Fluminense. Uma das incorporar sistematicamente na sua
primeiras atividades já programa- prática atividades culturais.

Inserida na Baixada Fluminense, e em especial nos fóruns popula-
regiáo earacteizada pela ausência res, as propostas de:

(1)

(2)



rIf i *r ãf; +*[; *Ê [Éê; e \ w

âl íEgriÉliãa lg[*[ §§ ;I
HôÊ ôqÊs:Éü:[ tqe§ü § à 8=

ÊIâãrâÊÊgggÍ+*Êfi§§ri
Iâ.gr[ãgâ*; ü:§ã3§ 

o

=§)r
o
U,
o
oxo
§
§)

DOzal
=.o- o()oo-
9'o I
3 frqo-o Jo>= oOJÚ'-'{-ô-o5c(o 0)(oOfo)- !

I ãâFã,
qgrE
i=ã
ÁR: E(o I.ofor(a
R; O

*sE.
Na@OE:,ç8IY Dro
ô_o-o

ooa
Â)

=Ê)
uC)

Â)ro
§r.6 g 

5,: .:i.:+:s§;'*,$ â n§,§ 
,.$§' 

i 

*
, § ,§...5 §,,,: 

. ....ã e ,3:? .{ ü,.X F a'iE ,,:§,

:.iH$s.s, §, ' ,âi':'.:$'*a*,,:u,'*,â', $:

*r§§ * gg 
Ê**E ãÊÊ §

.......:.'...§ ,., ,§:... 
,,... #,.tr" ,qiü§'g. :g .l., $. 

:$..
,:.:. $...'.'.'.'..O. ,., , ,,, E,.'....,,<. ..,,,.V 9,, 2,.

êrE
='o
=-*Ftcrro

=oIOe

Colaboraçâo: Centro de Capacitaçáo da Juventude - fone: (0í í ) 917-1425

E'o
UTo
I
--'ttrI
o
íg
o

)̂r,(.l
To

\
I\o

àY

]\,
to

lrr
(D
---a
--EI
1r'(,
â
I'

ct
-w
-a
l,l
I'
I
(D
I'

-EI

.ur
(D+o
-.t,
CIl,t+orl
Cl
I

luroar
I.g
I

,Êf

=EE

§ãno
§tsN:"
FoEP
E$§§ s.

§ l§§ §.
õdB q § §

H§$il§§
ãô S E 3
§§'s'§s
t§ B 

x, §
Y ?§\

v\r\
A!

r§'

ô

(§

§§
3.:
.§, §
à-:. \Êi. s
I'^
F.sâ:§rr Í\q

(\.
a:

(§

(-
v

\ -,rÀ
\)

{c)>FSím
áuÍãe:Ea3
]8il3
à -Â)e 6!
§ 

=<üü F0
à pd§-õ

E FT'() or.or-
ãõ'?z
f, o)Lcl

õ'
f
g,

E'
IOg

=I,r
I'o
I
-e
I

,,iEgsgo,r
o
IJ
*
-I
o



tã *ãÊãíê[:ãt 
*tesÊE 

s § -il
âãÊãqÊ1**üg[ gé:sr[ § ]Êl

iírêgg§Ê§giigÊi1§§r*

§ §tsNi
§ (l)nrhD

§E§§g

=§süs§§.F; Bv§§ §.§

§§ §§ 
§§ 

§§

§:§: §: §§§x É( 3 §'3ü (ãFr R'o§ ü is
§§

$§

=§)r
o
bo
oxo
§
§)

Ê)ozal
=.o oLJOO-

9'o I
3 frqo(D 5
Or= Ooi (/,

l-C)-ofc(o o)(oor
E;É
Àt'x õ-<xo
*ã o,

çgrB
H=ãI a'Ar
-É 

aÍtr a(o {.o
f$@
Ro, o
*sE.
grl@
ocf
çE I!l or ú,
ô-o-o

êo
@

§)
:J
À)

'c)
Ê)r
9

H,ki,§,,§,,, ,H$,,§,..E m.8 d.§ § 8_ts. , ,

ê,;.$:$.:E.. : i 
âEi} it$.*t;,ir,[]::. §

.S:"*..§.,§. 

- 
,8' í r.g g.q..H,.*'q'E Ê:

ã:.ã,,§ §:,§ ::: 5'õ ,- *id õ q'*,í .,,9
,H..§ 

§ $,,§ .1. 
!iã ,, 8,,4" ã,.,r *i 

[i$.,,:5,
H{ § B di i ,i+ á..:. ,,?:..q 

É.,y;:fi..i
...$,$,§,,.§ 

§,''i' 
E' 4,. 

,,[, ã.,[ f .,.u,,§na. §,,

..' $.$.§,.$, ..â§',,,.,E*ã.$: É.8.4....*

..,.,S..,*,§.,.,: lí,.. 
-,* 

X8' 8, 
u.E:,,..::§

,.....,§......§:"i: ...". $.try.... 
g$..§.§..* 

.', $.:'E
::::: çL:::::::::::!r :: , (D,,, ,, ,,,-. i,,,, í::::(D : :: ::::: ,,,,,,,::§)::,,r,,,,g.,,,:::::::,,:,:::I:,::,::::,:,,,:::,,:.::::,=j:

E'
IOe

=a,r
IOo
I
-Ílr

g
o

rE
og
Qr(3
I'
o

'ltto
I3,r

o
I
-+
-3
o

E'o
UIo
I
--Erl
oÍg
o

íã
)§
ül
Io

\I\o
àY

Cohboraçâo: Centro der\:
-rC' 1''
-(D!3CI EIut=
oa
Êí
tel ='C'=
Ê' rpI Et43.

=q.EEI

Capacitaçâo da Juventude - Íone: (011) 917-1425

er
I'ggg
a
I
-IOe

í-
t
"ô\',
\),

-{o>FSím
ãüiãe
sHeBlEts(rqcLê "Ét

* Ês
à P§iâ ÊsT TE() ot.or-

ãõ'?z
f, q,
Lo

õ'
f
Â,



q§
-õ-8
:§§,8 PEE

§ €ê §
oP o õ o
õ RE sü
o-^,Ott
L.JJ

ooo
too
^UUozz

8o
8Ê
o'õÊ< o
= OTr

6 8E§

§ §§§
§ §§§

"§Ê 
Ê §§

§§§ d§B
§8nJr= v
-L)atr cx
§.§ B;i8

nãgtgg*g§g**§EÊ
fith

,iO

, Írt,,
G
l-
E.
.G..
,,(,,,
..o.
(Í!..
..(§ i:.t:. 

.

i,6i'
a!!

,,í),'
9...,
:!!!!!:: :
,âi::1,

$'l

,Sr+i§i

'o
.'.§

=,tg
rG)

:i

..iã
:.'.$

:iiT)
..'.$

O

l,1m

j

l..o
'..$
,.,.

..S
!§[
.HY

(§
t)
o
.§
§
CI*..
J

§
c»
(§

oq
o
s)
o_

.tlJ

:§.
l\,o \
:§:* .e
:§ §
:ü § :: E§I .oo
r .u) t§i §À: g'§

o
.E

rU,
.I
É

o

§
(.)"
F

§o
a.
t4
o
.o
o
R
G
o
\)
Cr
oE
o*.L
,orL
ta
(§
à
\o
.4

G
a.
o
L
§
F

o
R
o'ô
U)
oE
o

§.,..... 
..r' Ê $ 

g '§, '§ ,i

§É : : :§,,, $§.'§ 
.e 

H,,',N,,§ ÊH.,s gE,,§E 
â,

t.rr
II
lt

(§
r<l

l!)
i,>

§§§u§§^^^ ^^^

ft§m# '"O ;,,1,:§ i#r$,,,b1 "'SV



ô

õ_*
:E§,8 P6EE iÊ S

J^
.- l, ^v Ê -ti :.Yo óp uL!o--,o§t
ooo
tõõ
^ULJl,O,Õozz

Eoô>õ§
oõtr< c)ilp

B üh§
Ê nCP+ JnVl! o50u -co>
R 9.S çY YFõ

^Ê§ E E§

§§§ õ§B
Êoà
:Ê:
E CX0)f,x

§§§

EEÉEÊEíã§:E*.iI'Êã'

HÊEfiâãfiã:gÉÊHEg$gg

:E § ã§ ãê[u ::fl 
H gr 

s e§tâÉÊ

Gll

O.l

,|tlt ,:

..§i.

.fO.
:ii- :

,;§,
,o
,..0 '
tO,,
11§..
7
.6.i
tr
.O..
(4,,
Ê....0

Ê).,.:i

(§
§.b
àb
§À

o
rE
t,

.IE
(,

G
(),t
\
§o
a.
.tt
o
to
oE
(!
o
cr
oE
otl.\
-orL

to
G
a\
\o
t4

G
a.
o
\
§
{
L\
o
R
o'õ.
v,
o
R
o

.ít : ,,,,§,$ 
-, § : -i §.fi§g S :

.E 
u;;,, 

:e 
H 

,,, :,§ § - gfi 
$Éãâ# 

-

E:: 
$lgS§$Ê 

§§§ fi[:Êrãã§ $

gã g§ g§t,[E §§§ fiãÊ$,Êg§E

§Ê: 

=$$:$*Eg. 
.§§ :: ÉÊsÊE EfiÊ

II

tt

'§l L)
I.>

I

I

I

a

t

:B .g c§

ts § g

j* H s à..oo

r '§§ 
§

' o"= a-

: §i u.,Í#.$# il$"''",$.pr's à,$.ff 
. 
§#,W s:,V



Pestoral Operufuio
tTELB

Um tesouro ainda escondido
m muitas regiões do Bra-
sif junho é de longe o mês
mais significativo em ter-
mos de religiosidade po-

pular. No nordeste, por exemplo,
fala-se do mês de Sáo ]oão. E a
época do milho verde, de grande
"faÍfura" e de intensas festiüda-
des. Às vezes o "inverno" ébom,
chove com abundância; outras ve-
zes ele êfraco, as chuvas são es-

cassas, persiste o flagelo da seca.

De todo o jeito, em maior ou me-
nor grau, os santos populares sáo

sempre festejadoÉ. A festa pode
durar um mês inteiro, como no
agreste e sertáo da Paraíba e de
Pernambuco.

Claro que tudo isso está forte-
mente associado ao calendário
agrícola. Entretanto, quando es-

tes agricultores e suasfamflias dei-
xiun o cÍunpo e se deslocam para a
zona urbana carregam em pro-
fundidade essas raizesculturais e

religiosas. Mesmo em cidades
como Sáo Paulo, Rio de ]aneiro e
outras capitais, esta memória his-
tórico-cultural é sempre resgatada
pelos trabalhadores urbanos. Ope-
rários da indústria ou da constru-

ção civil, empregados dos serviços
em geral, ambulantes, empregadas
domésticas, desempregados ou
subempregados - todos trazem no
coraçáo e na alma o santo ou santa
de sua devoção. Mas é junho o tem-

mês, respectivamente véspera do
Santo Antônio, SáoJoáo e Sáo Pedro,
numerosas fogueiras se acendem e

se espalham náo só pelospovoados
rurais, mas também pelas periferi-
as e favelas da zona urbana.

Antônio, o santo dapregaçáo ca-
lorosa e defensor do pão aos po-
bres; Ioáq o batista que anuncia e

prepara os caminhos do Senhor;
Pedro, o apóstolo destemido e for-
te, mas como cada um de nós - os
três têm presença maÍcante na vida,
nas lutas e no imaginário popular.
Constituem uma referência primor-

"Não há riqueza rnfrior que fr saúde do corpo., nem maior satisfação
que urn coraÇão contente". lEclo 30,1,6)

EDITORIAL

empregados solicitam suas férias
no mês de junho, por vezes perden-
do até o posto, para celebrar o Sáo

|oáo na terra natal.
Hoje mais do que nunca, sáo co-

nhecidas as dificuldades pela so-
brevivência. A crise se aprofunda
e penaliza os setores mais empo-
brecidos da populaçáo. Os "ex-
cluídos" já se contam aos milhões.
No campo e na cidade, cresce a
miséria e cresce, ao mesmo tem-
po, um imenso clamor pela vida.
Equilibrando-se na corda bamba
dessa sobrevivência cada vez
mais difícil, os trabalhadores e

trabalhadoras "se pegam" com
Deus, com a Virgem Maria e com
os santos populares. Esta fé, his-
toricamente enraizada no cotidi-
ano do povo, é "alienada e ingê-
nua" apenas na aparência. Embo-
ra carregue traços de um
descompromisso social, é ela que
muitas vezes sustenta a força e a
resistência da luta popular.

É óbvio que há tõns diferentes
no grau de consciência dessa reli-

giosidade.
E convicçáo que a pastoral em

geral e a Pastoral Operária em par-
ticular devem realizar um trabalho
sério no sentido de aprofundar o
conhecimento sobre essa memória
poptilar, desvendar sua riqueza
oculta, resgatar valores esquecidos,
enfim, descobrir a chave desse te-
souro que tanto tem alimentado a fé
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Um tesouro ainda escondido
m muitas regiões do Bra-
sil, junho é de longe o mês
mais significativo em ter-
mos de religiosidade po-

pular. No nordeste, por exemplo,
fala-se do mês de São ]oáo. E a

época do milho verde, de grande
"farfrrÍa" e de intensas festiüda-
des. Às vezes o "inverno" ébom,
chove com abundância; outras ve-
zes ele éfraco, as chuvas são es-

cassas, persiste o flagelo da seca.

De todo o jeito, em maior ou me-
nor grau, os santos populares sáo

sempre festejadoó. A festa pode
durar um mês inteiro, como no
agreste e sertão da Paraíba e de
Pernambuco.

Claro que tudo isso está forte-
mente associado ao calendário
agrícola. Eniretanto, quando es-

tes agricultores e suas famflias dei-
x€un o campo e se deslocam para a
zona urbana, carregam em pro-
fundidade essas raizesculturais e

religiosas. Mesmo em cidades
como São Paulo, Rio de |aneiro e

outras capitais, esta memória his-
tórico-cultural é sempre resgatada
pelos trabalhadores urbanos. Ope-
rários da indústria ou da constru-
çáo civil, empregados dos serviços
em geral, ambulantes, empregadas
domésticas, desempregados ou
subempregados - todos trazem no
coração e na alma o santo ou santa
de suadevoção. Mas é junho otem-
po forte dessas manifestações reli-
giosas. Nos dias 12, 23 e 28 desse

mês, respectivamente véspera do
Santo Antônio, Sáoloão e São Pedro,
numerosas fogueiras se acendem e

se espalham náo só pelos povoados
rurais, mas também pelas periferi-
as e favelas da zona urbana.

Antônio, o santo da pregaçáo ca-
lorosa e defensor do pão aos po-
bres; joão, o batista que anuncia e

prepara os caminhos do Senhor;
Pedro, o apóstolo destemido e for-
te, mas como cada um de nós - os
três têm presença marcante na vida,
nas lutas e no imaginário popular.
Consütuem uma referência primor-
dial na fé dos trabalhadores do cam-
po e da cidade. Daí que muitos

'Não ha riqpçm mflior que e saúde do corpo., nem maior satisfação

EDITORIAL

empregados solicitam suas férias
nomês de junho, porvezesperden-
do até o posto, para celebrar o São

Joáo na terra natal.
Hoje mais do que nunca, são co-

nhecidas as dificuldades pela so-
brevivência. A crise se aprofunda
e penaliza os setores mais empo-
brecidos da populaçáo. Os "ex-
cluídos" já se contam aos milhões.
No campo e na cidade, cresce a
miséria e cresce/ ao mesmo tem-
po, um imenso clamor pela vida.
Equilibrando-se na corda bamba
dessa sobrevivência cada vez
mais difícil, os trabalhadores e

trabalhadoras "se pegam" com
Deus, com aVirgem Maria e com
os santos populares. Esta fé, his-
toricamente enraizada no cotidi-
ano do povo/ é "alienada e ingê-
nua" apenas na aparência. Embo-
ra carregue traços de um
descompromisso social, é ela que
muitas vezes sustenta a força e a
resistência da luta popular.

É óbvio que há tõnã diferentes
no grau de consciência dessa reli-

giosidade.
E convicçáo que a pastoral em

geral e a Pastoral Operária em par-
ticular devem realizar um trabalho
sério no sentido de aprofundar o
conhecimento sobre essa memória
popdlar, desvendar sua riqueza
oculta, resgatar valores esquecidos,
enfim, descobrir a chave desse te-
souro que tanto tem alimentado a fé
e a caminhada das camadas mais
pobres.
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DOM DA JUSTIÇA

Eu dou graças àDew
pelo operariq

que ara a terrq prepara o chao...

Cujas mao sagradas, espalham a semente

preservd a naturezd, Enl umabênçao;

renliza o mihgre e faz o pão.

Eu dou graças àDers
por minha gente,

que suporta o peso indecente

de mãos injustas,

e de herança anti-Cristo inconsequente.

Eu dou graças à Deus

na santa paz,

pela atitude cristã de sermos santas,

e semeio o amor com caridadc no mancanto;

dou graças à Dew em oração,

pelo sctbio dom dessaverdode,

que atinja no fundo a liberdade

proclamaàa no ar da mansidão.

Severino Manoel Hamarat

Agente de Pastoral . RJ

EXPEDIENTE

BOLETIM NACIONAL DA
PASTORAL OPERÁRIA

Cons. de Redaçáo: Ari Atberti, Telma
Bessa, Alberto Carlos e Rosa Ribeiro

Responsável: Coordenaçâo Nac. da past.

Operária

Asslnaturas:
Anual:02 URV
Exterior: US$ 10

Pedido de asslnaturas para:

SECRETARIADO NAC. DA PAST. OPE.
nÁnn
Av. Pres. Kennedv. 1861 - Sata toR

FESTASJUNINA§
E O TRABALHADOR

As festas juninas começam dia 13/06
com Santo Antônio e terminam üa 291C6
com São Pedro e São Paulo. A PO tem duas
cartilhas publicadas sobre esse tema, as quais
têm por objetivo resgatar e reativar a história
das Festas Populares, muito festejada pelos
trabalhadores.

O tema é bastante atual. As cartilhas
foram produzidas em linguagem popular,
uma para trabalhar em grupos e a outra para
leitura e conhecimento da história das festas
de São João.

PA(Hr)STOREANDO
tr §Elt{ÀNA

§OCIALBRA§N.F'IRA

Dos dias 24 a 29/07194 estará acontecen-
do a II Semana Social Brasileira, que tem
como tema: BRASIL, ALTERNATIVAS E
PROTAGONISTAS.

Como parte da intensa preparação e Cons-
trução da Semana Social está definida a
seguinte programação:

J{.INHO/JULHO - Realização de debares nm
Estados, com m candidatm a govemador.

23107 - PEDÁGIO NACIONALpeIa Cida-
dania e contra o desemprego;

25107 - )\s2l:30h- Debate com os candida-
tos à Presidência da República. Transmissão
direta pela Rádio e TV Bandeirantes;

29t07 - À fO:OOtr - Oração "por um Brasil
que a gente quer", na Praça dos Três poderes,

em Brasília-DF.

F0RMAÇÃO.ÂM

O desemprego se constitui uma das mais
graves ameaças do Brasil Contemporâneo.
Para discutir esta questão e a problemática
porque passa os trabalhadores e desempre-
gados, a PO do grupo Santo Antônio (Manaus-
AM) está convocando todos os trabalhado-
res cristãos da comunidade para um retiro de
formação, programado para os dias 0g e 10/
julho/94. Será também um momento de dis-
cussáo, reflexão e celebraçáo na FÉ

§EMINÁRIO§DE
GRT]POS DEBA§E

"Os grupos de base são a essência da
PO". E nos grupos de base que deve aconte-
cer a formação básica para o despertar da
cidadania, o amadurecimento da Fé e
engajamento social. Neste sentido, a PO de
alguns estados têm programado encontros e
Seminários de Grupos de Base, vejamos: -
Dia 18 e 19 de junho - Seminário Estadual de
Grupos de Base, na região de Joinville-SC;
Em julho, Encontrarão de Grupos de Base,
Fortaleza-CE.

NF.VI§TÀ DÂPO

Está em fase de editoraçáo a REMSTA
da PO Nacional que tem como tema: A pO
NO BRASIL CONTEMPONÂ}rSO.

A Revisia trará diversos artigos de Asses-
sores políücos-econômicos, dirigentes sin-
dicais, agentes de pastoral e militantes da
PO, apresentando os seguintes conteúdos: O
TRABALHO NO BRASIL URBANO; CRI.
SE E PERSPECTIVAS DO MOV. SINDI.
CAL; MULTIER TRABALHADORA PAS-
TORAL URBANA; DESAFTOS ÉrrCOS;
O TRABALHO DA PO (Avaliação e Desa-
fios) e uma parte cultural. Já no mês de
junho, a Revista estará à venda. Aguarde!

§EIVIANA DO MIGRANIE

Será nos dias t8 a 25 de junho/94, com o
tema MIGRAÇÁO E FAMÍLIA e o lema
ABRAAPORTA. Esta Semana é promovi-
da pelo SPM (Serviço Pastoral do Migrante),
com o objetivo de aprofundar a Campanha
da Fraternidade sob o enfoque das migra-
çóes. Foram confeccionados cartazes, texto-
base, círculos bíblicos, camisetas, para aju-
dar na divulgaçáo e reflexão do tema da
Semana do Migrante. Pedidos de material
para o SPM - Fone: (011) 63-70ó+.

AGRADECIMENTO§

Temos recebido algumas cartas de
solidariedade e apoio ao Boletim Nacio-
nal. Neste espaço queremos agradecer à
todos pelas palavras de incentivo e ani-
mação, como estas: "Recebi o Boletim.
Desde já pode ôontar comigo nesta luta,
faremos os nossos sonhos brilharem" (Pe.
Amaro-Pindobaçu-BA); "Parabéns pela
persislência da publicaçáo do Boletim"
(D. Cândido Padin-Bauru-SP).

Envie também sua opinião crítica. O que
mais gosta e o que menos gosta no Boletim.
O que poderia ser melhorado? Acolheremos
com muito carinho as suas sugestões. Escre-
va, este espaço é seu!

ENCONIRO DEAGENM§

É um desafio para a PO fortalecer a

relação entre os agentes e com a própria PO.
Por isso, a Coordenaçáo decidiu dedicar este
ano (1994) para intensificar os contatos com
os agentes e animar as POs estaduais para a
realizaçáo de encontros/seminários nos esta-
dos ou regionais, como forma de preparaçáo
paÍa encontÍo Nacional de Agentes, pÍogÍa-
mado para os dias 14 al7 de fevereiro/9S.

A C,oordenaSo também sugeÍe alguns
temas de conteúdo: Mística; PÍojetos Alter-



DOM DA JUSTIÇA

Eu dou graças àDeus

pelo operariq

que ara a terra, preryra o choo...

Cujas mao sagradas, espalham a semente

presena a naturao, qml umabênEo;

ruliza o milagre e faz o pão.

Eu dou graças àDeus

por minha gente,

que suryrta o peso indecente

de maos tnjustas,

e de herançn anti-Cristo incowe4ucnte.

Eu dou graças àDeus

na santapaz,

pela atitude crista de sermos santos,

e seme'n o amor com caridode no ntatcanto;

dou graças àDeus em oração,

pelo sctbio dom dessaverdode,

que atinja no fundo a liberdade

proclamada no ar da mansidao.

Seyerino Manoel Hamarat

Agente de Pastoral . RJ

EXPEDIENTE

BOLETIM NACIONAL DA
PASTORAL OPERÁRIA

Cons. de Redaçáo: Ari Alberti, Telma
Bessa, Alberto Carlos e Rosa Ribeiro

Responsáve!: Coorderraçáo Nac. da Past.
Operária

Asslnaturas:
Anual:02 URV
Exterior: US$ 10

Pedido de asslnaturas para:

SECRETAHIADO NAC. DA PAST. OPE.
nÁnn
Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala 108
25020-000 Duque de Caxias - RJ
Fone: (021) rr1-3459 - Fa:c Z/2-5465

I soqar-f,rnAsrr,ErnA It-t
Dos dias 24 a 29107194 eslará acontecen-

do a II Semana Social Brasileira, que tem
como tema: BRASIL, ALTERNATIVAS E
PROTAGONISTAS.

Como parte da intensa preparação e Cons-
trução da Semana Social está definida a
seguinte programação:

JLINHO/JI LHO - Realiza$o de debates nm
Estados, com m candidatos a governador.

23107 - PEDÁGIO NACIONAL pela Cida-
dania e contra o desemprego;

25107 - Às2l:30h- Debate com os candida-
tos à Presidência da República. Transmissão
direta pela Rádio e TV Bandeirantes;

29107 - À tOrOOtr - Oração "Por um Brasil
que agente queÍ", naPraça dosTrêsPoderes,
em Brasília-DF.

FOXMAÇÁO.AM

O desemprego se constitui uma das mais
graves ameaças do Brasil Contemporâneo.
Para discutir esta questão e a problemática
poÍque passa os trabalhadores e desempre-
gados, a PO do grupo Santo Antônio (Manaus-
AM) está convocando todos os trabalhado-
res cristáos da comunidade para um retiro de

formação, programado para os dias 09 e 10/
julho/94. Será também um momenio de dis-
cussão, reflexáo e celebração na FÉ

§EMINÁRIO§DE
GRTJPO§ DEBASE

"Os grupos de base são a essência da
PO". É nos grupos de base que deve aconte-
cer a formaçáobâsica para o despertar da
cidadania, o amadurecimento da Fé e
engajamento social. Neste sentido, a PO de

alguns estados têm programado encontros e

Seminários de Grupos de Base, vejamos: -
Dia 18 e 19 de junho - Seminário Estadual de

Grupos de Base, na região de Joinville-SC;
Em julho, Encontraráo de Grupos de Base,

Fortaleza-CE.

IDY.E'I.ãIã,rl'

Está em fase de editoraçáo a REMSTA
da PO Nacional que lem como tema: A PO
NO BRASIL CONTEMPORANEO.

A Revista trará diversos artigos de Asses-
sores políticos-econômicos, dirigentes sin-
dicais, agentes de pasloral e militantes da
PO, apresentando os seguintes conteúdos: O
TRABALHO NO BRASIL URBANO; CRI-
SE E PERSPECTIVAS DO MOV. SINDI.
CAL; MULTIER TRABALHADOR/\; PAS-
TORAL URBANA; DESAFTOS ÉrrCOS;
O TRABALHO DA PO (Avaliação e Desa-
fios) e uma parte cultural. Já no mês de
junho, a Revista estará à venda. Aguarde!

§EIVIAI{ÀDO MI§RANI§

Será nos dias 18 a 25 de junho l94,como
tema MIGRAÇÁO E FAMÍLIA e o lema
ABRAAPORTA. Esta Semana é promovi-
da pelo SPM (Serviço Pastoral do Migrante),
com o objetivo de aprofundar a Campanha
da Fraternidade sob o enfoque das migra-

çóes. Foram confeccionados cartazes, texto-
base, círculos bíblicos, camisetas, para aju-
dar na divulgaçáo e reflexáo do tema da
Semana do Migrante. Pedidos de material
para o SPM - Fone: (011) 63-70ó+.

A§NADPCIMET{T1O§

Temos recebido algumas cartas de

solidariedade e apoio ao Boletim Nacio-
nal. Neste espaço queremos agradecer à

todos pelas palavras de incentivo e ani-
mação, como estas: "Recebi o Boletim.
Desde já pode contar comigo nesta luta,
faremos os nossos sonhos brilharem" (Pe.
Amaro-Pindobaçu-BA); "Parabéns pela
persistência da publicação do Boletim"
(D. Cândido Padin-Bauru-SP).

Envie também sua opinião crítica. O que

mais gosta e o que menos gosta no Boletim.
O que poderia ser melhorado? Acolheremos
com muito carinho as suas sugestões. Escre-

va, este espaço é seu!

ENCOIITIRO DEAGÉNIE§

' É um desafio para a PO fortalecer a

relação entre os agentes e com a própria PO.

Por isso, a Coordenação decidiu dedicar este

ano (1994) para intensificar os conüatos com
os agentes e animar as POs estaduais para a

realizaçáo de encontros/seminários nos esta-

dos ou regionais, como forma de preparaSo
paÍa encontÍo Nacional de Agentes, pro$a-
mado para os dias l4rl7 de fevereiro/9S.

A C.oordenaçao tamMm sugere alguns

temas de conteúdo: Mística; Projetos Alter-
nativos; Avalia$o da PO; Pastoral Urbana e

Desafios apresentados pela II Semana Social

Brasileira.

FESTA§JI'NINA§
EOTRABALTIADOR

As festas juninas começam dia 13/06
com Santo Antônio e terminam üa 29lM
com São Pedro e São Paulo. A PO tem duas
cartilhas publicadas sobre esse tema, as quais
têm por objetivo resgatar e reativar a história
das Festas Populares, muito festejada pelos
trabalhadores.

O tema é bastante atual. As caíilhas
foram produzidas em linguagem pgpular,
uma para trabalhar em grupos e a outÍa paÍa
leitura e conhecimento da história das festas

de São João.

Pedidos podem ser feitos ao Secretariado
Nacional da PO. Oferecemos à preços
populares.



Sabedoria e Mística
Nos meios eclesiais não há nada

mais em voga do que a "espiritualidade".
Est"á na "crista da onda". Dá muito
"ibope". Fica charmoso falar dela, ou
sobre ela. Por um.lado, já estava mais
do que na hora de articular ou elaborar
algo sobre a chamada espiritualidade.
AÍinal, o mundo cristão tem muita his-
tória e experiência para serem ajeitada e

projetada para o futuro. Mas é preciso
ter claro "quem" e "a partir de onde" se

ajeita e projeta. Por outro lado, é preciso
também ficar com a pulga atrás da ore-
lha quando se ouve tanta
coisa sobre "a dona"
espiritualidade. À vezes
se tem a impressão de que
ela é propriedade de alguns
poucos iluminados. Algo à
qual só têm acesso alguns
poucos escolhidos. Tem-
se a impressão de que é

algo do outro mundo. Por
isso, busca-se mestÍes que
indiquem "o mapa da
mina". É.verdade que na

"espiritualidade cristá"
houve e há mestres e mes-
tras. Mas o que ftzeram
eles e elas? Seriam eles e

elas os "queridinhos" de

Deus? Atente-se também para o fato de
que a espiritualidade não é propriedade
privada dos cristãos. Porquê? Porque a

espiritualidade é uma realidade nossa

de pobres mortais. As outras religiões
também "têm" sua linguagem seculari-
zada. É quando se fala de mística". Mas
há diferenças entÍe elas. Falar delas iria
muito longe. Sem dúvida, não falta mís-
tica no mundo real. O que movia um
Che Guevara, porexemplo? O que mo-
via um Charles de Foucauld, por outro
lado? Qual seria sua resposta? Tais pes-
soas fizeram história. Assim sendo,
somos Ievados a pensar que só tem
"mística" quem faz "história"... Os gÍan-
des personagens. Haverá mística em
quem "bate ponto" até a aposentadoria?
E na faxineira que vaÍTe o banco? E na
dona de casa? E nas multidões que
enfrentam os ônibus lotados das cida-
des grandes? À primeira vista paÍece
que há mais estupidez humana em tudo

8cÚerfnNoctcnoí do Postqot Opqórto Poçino 3

"estupidez" da "mística" e da
"espiritualid ade"? Para os historiado-
res da história capitalista, Che Guevara
seria o que? Respostas as mais variadas
não faltariam.

SONHOS. UTOPIAS...

Todo ser humano é movido a algu-
ma coisa: sonhos, fantasias, utopias e
mesquinhariastambém... Queiramosou
não, todo ser precisa de alguma e qual-
querraáo para se levantar toda manhã.
Independente de ser boa ou má, certa ou

mas está aoalcancede qualquerum. De
alguma forma, todos constroem "sua
sabedoria". Aquela que vem dos emba-
tes da vida. Mais do que necessitada de

"espiritualidade", aclasse trabalhadora
"tem" sabedoria. Aquela sabedoria que
produz vida outnveqapesar dm pesares

SOLIDARIEDADE

De qual sabedoria vive a classe tra-
balhadora? Daquela que ela produz no
ato de sustentar e multiplicar a si mes-
ma, e a vida de todos. Isto tem sido

experiencialmente doloro-
so. Cada trabalhador e tra-
balhadora sabe disso, sem
necessidade de ouvir bri-
lhantes discursos sobre a

dureza da vida. E tão pouco

sobre o que fazer paÍa en-

frentar tal dureza. A sabe-

doria da classe trabalhadora
brota disto: da auto-ajuda
de uns para com outros que

se reconhecem como ho-
mens e mulheres do traba-
lho. Não de qualquer traba-
Iho, mas daquele que pro-
duz vida e consciência (de

classe). Até porque a vida é

errada, cada um de nós precisa J:Hf 'ffiJ:";:"l,ii[,ffil;:lxT #;':
razáo, de um estímulo para viver. A morte ao mesmo tempo, nasce um de-
razão e o estímulo vêm da própria vida. terminado estilo de vida. Fundamental-

Ela fornece e testa convicção. Ra- mente, a espiritualidade é isso: um esti-
zões e convicçôes podem não estar bem lo de vida (da classe trabalhadora). Ne-
articuladas, mas isso não significa que gar este estilo de vida, seria negar a vida
não existam em cada sgr humano. Elas como ela é: de classe. Quando traba-
estão também em constante lhadores e trabalhadoÍas começam a se
reelaboração, porque a vida assim exi- perguntarsobresuaespiritualidade,mas
ge. E ela é implacável. É desta roda viva ne,l aun ro..-"rr" .,,
q," surge opernr. u..ãà, àl q,'ü;;; :Í,"rÍÍ:'Êün:X'r:':ril': :i*:
espiritualidade. A vida en-sina. e o.ser trabalhadora sendo cooptada? por
humano aprende. Dessa dialética sim-
pres surge o que nü'#;.*"r'ã; quem?Nãoestáeladeixandodearticu-

"espiritualidade,,, e que nos tempos bí- lar seus valores que são fundamentais

blicoserachu*uOuaJl.l;üoi}íür* paÍa a sustentação da vida de qualquer

porque a "dona.rpú;;iã;;11"d; um e de qualquer classe? É a classe

ôoisas de um orrô ;;;il.r;" 
"r,"r. 

trabalhadora que produz e vive a sua

de entendimento perten"" . uin À*0" espiritualidade (sabedoria); não é esta

muito seletivo. pode tambem oaü im_ que produz a classe trabalhadorâ, por

pressão de que aquela realidade - a mais cristã que uma determinada

espiritual - é a real, enquanto esta que espiritualidade possa ser. E convenha-

conhecemos só atrapalha. Ou que só mos: não está sendo fácil não se deixar

aquela tem valor. ao posso oue desta cooptaÍ...



Nos meios eclesiais não há nada
mais em vogado que a"espiritualidade".
Está na 'crista da onda". Dá muito
'ibope". Fica charmoso falar dela, ou
sobre ela. Por um.lado, já estava mais
do que na hora de articular ou elaborar
algo sobre a chamada espiritualidade.
Afinal, o mundo cristão tem muita his-
tória e experiência para serem ajeitada e

projetada para o futuro. Mas é preciso
ter claro "quem" e "a partir de onde" se

ajeita e projeta. Por outro lado, é preciso
também ficar com a pulga atrás da ore-
lha quando se ouve tanta
coisa sobre "a dona"
espiritualidade. Às vezes
se tem a impressão de que

ela é propriedade de alguns
poucos iluminados. Algo à
qual só têm acesso alguns
poucos escolhidos. Tem-
se a impressão de que é

algo do outro mundo. Por
isso, busca-se mestres que

indiquem "o mapa da
mina". É verdade que na

"espiritualidade cristã"
houve e há mestres e mes-
tras. Mas o que fizeram
eles e elas? Seriam eles e

elas os "queridinhos" de

Deus? Atente-se também para o fato de

que a espiritualidade não é propriedade
privada dos cristãos. Por quê? Porque a

espiritualidade é uma realidade nossa

de pobres mortais. As outras religiões
também "têm" sua linguagem seculari-
zada. É quando se fala de mística". Mas
há diferenças entre elas. Falar delas iria
muito longe. Sem dúvida, não falta mís-
tica no mundo real. O que movia um
Che Guevara, porexemplo? O que mo-
via um Charles de Foucauld, por outro
lado? Qual seria sua resposta? Tais pes-
soas fizeram história. Assim sendo,
somos levados a pensar que só tem
"mística" quem faz "história"... Os gran-

des personagens. Haverá mística em
quem "bate ponto" até a aposentadoria?

E na faxineira que vaÍre o banco? E na
dona de casa? E nas multidões que

enfrentam os ônibus lotados das cida-
des grandes? À primeira vista paÍece
que há mais estupidez humana em tudo
aquilo do que "mística". E muito menos

"espiÍitualidade". Mas como distinguir

tazão, de um estímulo para viver. A
ruzáo e o estímulo vêm da própria vida.

Ela fornece e testa convicção. Ra-
zôes e convicções podem não estar bem
articuladas, mas isso não significa que
não existam em cada sgr humano. Elas
estão também em constante
reelaboração, porque a vida assim exi-
ge. E ela é implacável. É desta roda viva
que surge o perfil e as cores de qualquer
espiritualidade. A vida ensina e o ser
humano aprende. Dessa dialética sim-
ples surge o que hoje chamamos de
"espiritualidade", e que nos tempos bi
blicos era chamada de "sabedoria".Isso
porque a "dona espiritualidade" evoca
coisas de um outro mundo cuja chave
de entendimento pertence a um grupo
muito seletivo. Pode também dar a im-
pressão de que aquela realidade - a
espiritual - é a real, enquanto esta que
conhecemos só atrapalha. Ou que só
aquela tem valor, ao posso que desta
precisamos. Até porque a "sabedoria"
não se aprende em bancos de escola,

morte ao mesmo tempo, nasce um de-

terminado estilo de vida. Fundamental-
mente, a espiritualidade é isso: um esti-
lo de vida (da classe trabalhadora). Ne-
gar este estilo de vida, seria negar a vida
como ela é: de classe. Quando traba-
lhadores e trabalhadoras começam a se

perguntarsobre sua espiritualidade, mas

não dão respostas que são suas, vem a

calhar a pergunta: não está a classe

trabalhadora sendo cooptada? Por
quem? Não está ela deixando de articu-
lar seus valores que sáo fundamentais
para a sustentação da vida de qualquer
um e de qualquer classe? É a classe

trabalhadora que produz e vive a sua

espiritualidade (sabedoria); não é esta

que produz a classe trabalhadora, por
mais cristã que uma determinada
espiritualidade possa ser. E convenha-
mos: não está sendo fácil não se deixar
cooptar...

Miguel Pipolo

- Pastoral Operária - SP

"estupidez" da "mística" e da
"espiritualidade"? Para os historiado-
res da história capitalista, Che Guevara
seria o que? Respostas as mais variadas
não faltariam.

SONHOS. UTOPIAS...

Todo ser humano é movido a algu-
ma coisa: sonhos, fantasias, utopias e
mesquinharias também... Queiramos ou
não, todo ser precisa de alguma e qual-
quer razão para se levantar toda manhã.
Independente de ser boa ou má, certa ou

mas está ao alcance de qualquer um. De
alguma forma, todos constÍoem "sua
sabedoria". Aquela que vem dos emba-

tes da vida. Mais do que necessitada de

"espiritualidade", a classe trabalhadora
"tem" sabedoria. Aquela sabedoria que
produz üda outnvelapesar dm pesares.

SOLIDARIEDADE

De qual sabedoria vive a classe tra-
balhadora? Daquela que ela produz no

ato de sustentar e multiplicar a si mes-

ma, e a vida de todos. Isto tem sido
experiencialmente doloro-
so. Cada trabalhador e tra-
birlhadora sabe disso, sem

necessidade de ouvir bri-
lhantes discursos sobre a

dureza davida. E tão pouco

sobre o que fazer paÍa en-

frentar tal dureza. A sabe-

doria da classe trabalhadora
brota disto: da auto-ajuda
de uns paÍa com outros que

se reconhecem como ho-
mens e mulheres do traba-
lho. Não de qualquer traba-
lho, mas daquele que pro-
duz vida e consciência (de

classe). Até porque a vida é

FoNrE: rsro É No r.28r - pÁG.64 feita disso: de classe. Deste
errada, cada um de nós precisa de uma embate conflituoso que produz vida e
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"Prd não Perder o Trem da Histôria,,
O dia do trabalhador - Dia 1q DE

MAIO - significa expressãosimbó-
lica da resistência popular que reve-
la experiências de um universo de
muitas lutas.

Sua origem se deu na reivindica-

ção pela jornada de 08 horas: "Oito
horas de trabalho, oito horas de re-
pouso, oito horas de lazer." Isto
aconteceu em Chicago, no ano de
1886.

Pensando nisso, a Pastoral Ope-
rária incentivou uma campanha de

fortalecimento à celebração do dia
la de maio que expressa resistência
e luta. Avaliamos que o dia do trabalhador
vem sendo descaracterizado não só pelas
empresas e classe patronal, como também
pela própria dinâmica do movimento sindi-
cal brasileiro que vem centrando suas dis-
cussões em disputas internas, além de ser
frontalmente atingido pelo projeto neo-li-
beral.

Levando em conta o desejo de novas
formas de ação, com um La de maio diferen-
te, criativo, capaz de veicular denúncias
contra o desemprego, protesto nacional con-
tra a corrupção e impunidade que assolam o
país.

O dia do trabalhador foi comemorado de
diversas maneiras nos 04 cantos do Brasil.

Com o tema: VIDA É Eezen TODO
SONHO BRILHAR, o conjunto das pasto-
rais sociais, animou os estados com carta-
zes, cartilhas, no intuito de celebrar a vida e

a luta dos trabalhadores em tempos de de-
semprego.

A teimosia está presente e a vontade de

mudar o país é mais forte que a desesperan-

ça. Assim, as comemorações de la DE MAIO
deste ano fugiram às regras e tradições das
grandes manifestações, mantendo entretan-
to, o clima de luta e protesto.

REANIMARA ESPERANÇA
Em Manaus foi realizada uma Romaria

dos desempregados: "Desemprego: Perigo
rondando a vida" promovida pela
Arquidiocese, Comitê Regional da Cidada-
nia, Sindicato dos Metalúrgicos, PO-CUT-
CIMI-FASE - Fórum Permanente de Deba-
te sobre a Amazônia (FORAM) - CPT.

No Rio Grande do SuI, vários atos e
celebrações foram realizados. Em Pelotas,
Santa Maria e Porto Alegre aconteceram
atividades diversas. Aconteceu a il Roma-
ria do Trabalhador na cidade de Alvorada.

Em Campo Iimpo-SP, ocorreu a Se-
mana do Trabalhador com vigília, celebra-

(áreas de S. Mateus e Sapopemb a I e 2)
foi realizado debates com Parlamenta-
res, sindicalistas, etc.

No Ceará também ocoÍreram ativida-
des descentralizadas em conjunto com mo-
vimentos e pastorais. Caminhada da panela
vazia, apresentação teatral, celebração cam-
pal, show cultural, Semana do Trabalhador
com debates, bingos, festa, conida de ci-
clistas e pagode.

A Paraíba realizou várias atividades:
Guarabira a Semana doTrabalhador contou
com visitas à comunidades como o bairro
encruzilhada, rlue é de um pauperismo es-
candaloso. Em C:mpina Grande, em con-
junto com a CUT (pela la vez) foi realizado
debate sobre desemprego e exclusão social,
bem como ato-show no dia 1q de Maio com
emboladores d,e coco, flautista, capoeira,
danças folclóricas e rap. Avigília foi assu-
mida pelo coniunto das pastorais sociais.
Na capital, João Pessoa, teve mostra de
vídeos, teatro, palestras, jogo de futebol
infantil, apresentação de quadrilhas e forró.
Em Bayeux, as comemoraçóes envolveram
ato público, vigília coordenada pela PO
com participação de sindicatos, partidos
políticos, pescadores, secretaria da mulher,
movimento popular e estudantil.

Em Santa Catarina, na região de
Chapecó, ocon'eu a Semana do Trabalhador
com reunióes, vídeos, celebraçôes nos bair-
ros e comunidades. Em Caçador houve
celebrações nas áreas de maior concentra-

ção de trabalhadores. Em Joinville houve
romaria até umL morro da cidade e celebra-

ção, assim como na região de Rio do Sul.

No Recife (PE) aconteceu debate sobre
desemprego com entidades, partidos políti-
cos, parlamenflares e igrejas evangélicas
(ortodoxa, presbiteriana, Metodista, Epis-
copal, Anglicana), seguindo uma celebra-

ção ecumênica. Houve atos políticos com
shows culturai,s.

Boletlm NocÍcno, do Postqol OWüo

bingo e celebraçóes em várias
comunidades.

Em Macapa (AP) foi reali-
zada uma Vigília com depoi-
mentos, orações e grande movi-
mentação pela criaçáo do C-entro
de Esperança do Desempregado
do Amapá.

NOVAS PRÁTICAS
Assim aconteceram várias

manifestaçóes descentralizadas
atingindo muitas p€ssoas que
normalmente não participam de

atos, comícios. A riqueza de-
monstrada nestas iniciativas nos

leva a pensar de forma mais profunda sobre
nossas fragilidades sempre presentes.

Acreditamos que no meio da mais pro-
funda crise da economia, da política e das
organizaçóes, renascerão novos métodos
de trabalho, novos atores sociais com a
capacidade de construir o campo democrá-
tico popular com princípios favoráveis à

maioria da população.

Constatamos que além das dificuldades
em nossas ações, a morte do piloto Airton
Senna foi marcante na tarde do 1a de maio,
veiculada incessantemente pela imprensa e
que paralisou o país. Outro aspecto impor-
tante a se considerar foi a própria realizaçáo
de Congressos internos de algumas CUT's
estaduais e.o encontro nacional do PT.

Podemos nos perguntar, por que não
conseguimos uma forte mobilização e fazer
algo marcante?

De que forma os sindicatos e partidos
que são fundamentais no processo de demo-
cratizaçáo,podem se aliar ou considerar os
excluídos no mercado formal da economia?

Vimos que mesmo com toda crise, com
toda ausência do movimento sindical, os

trabalhadores se uniram, se organizaram e

com novas práticas vêm resgatando o sen-
tido e o valor do dia 1a de maio.

Nosso desafio de estar à serviço da vida
e esperança de homens e mulheres deste
país continua. A Pastoral Operária quer dar
sua "pazinha" de contribuição no processo

de constru$o coletiva do Brasil que quere-
mos. Hoje, mais do que nunca, é fundamen-
tal uma atuação conjunta rompendo com o
corporativismo, com perspectivas
regionalistas, mas cultivar a pluralidade
com ênfase na democracia, respeitando as

diferenças culturais, sabendo que o impor-
tante é enriquecer uma cultura ética onde
possa haver diálogo e transforma$o.

Tclmr Bcsse Seles. Libcndr Nrciond dl FO



O dia do trabalhador - Dia 10 DE
MAIO - significa expressãosimbó-
lica da resistência popular que reve-
la experiências de um universo de

muitas lutas.

Sua origem se deu na reivindica-

ção pelajornada de 08 horas: "Oito
horas de trabalho, oito horas de re-
pouso, oito horas de lazer." Isto
aconteceu em Chicago, no ano de
1886.

Pensando nisso, a Pastoral Ope-
rária incentivou uma campanha de

fortalecimento à celebração do dia
lq de maio que expressa resistência
e luta. Avaliamos que o dia do trabalhador
vem sendo descaracterizado não só pelas

empresas e classe patronal, como também
pela própria dinâmica do movimento sindi-
cal brasileiro que vem centrando suas dis-
cussões em disputas internas, além de ser

frontalmente atingido pelo projeto neo-li-
beral.

Irvando em conta o desejo de novas
formas de ação, com um 1e de maio diferen-
te, criativo, capaz de veicular denúncias
contra odesemprego, protesto nacional con-
tra a corrupçãoe impunidade que assolam o
país.

O dia do trabalhador foi comemorado de

diversas maneiras nos 04 cantos do Brasil.

Com o tema: VIDA É faZen TODO
SONHO BRILHAR, o conjunto das pasto-
rais sociais, animou os estados com carta-
zes, cartilhas, no intuito de celebrar a vida e

a luta dos trabalhadores em tempos de de-
semprego.

A teimosia está presente e a vontade de

mudar o país é mais forte que a desesperan-

ça.Assim, ascomemoraçõesde L'oDEMAIO
deste ano fugiram às regras e tradiçóes das

grandes manifestações, mantendo entretan-
to, o clima de luta e protesto.

REANIMARA ESPERANÇA
Em Manaus foi realizada uma Romaria

dos desempregados: "Desemprego: Perigo
rondando a vida" promovida pela
Arquidiocese, Comitê Regional da Cidada-
nia, Sindicato dos Metalúrgicos, PO-CUT-
CIMI-FASE -Fórum Permanente de Deba-
te sobre a Amazônia (FORAM) - Cft.

No Rio Grande do Sul, vários atos e
celebraçôes foram realizados. Em Pelotas,

Santa Maria e Porto Alegre aconteceram
atividades diversas. Aconteceu a il Roma-
ria do Trabalhador na cidade de Alvorada.

Em Campo Limpo-SP, ocorreu a Se-

mana do Trabalhador com vigília, celebra-

Ção, palestras sobre terceirização,
sindicalismo, fé c política. Na Zona Leste

(áreas de S. Milteus e Sapopemba I e 2)
foi realizado debates com Parlamenta-
res, sindicalistas, etc.

No Ceará também ocorreram ativida-
des descentralizadas em conjunto com mo-
vimentos e pastorais. Caminhada da panela

vazia, apresentação teatral, celebração cam-
pal, show cultural, Semana do Trabalhador
com debates, bingos, festa, corrida de ci-
clistas e pagode.

A Parafua realizou várias atividades:
Guarabira a Semana doTrabalhador contou

com visitas à comunidades como o bairro
encruzilhada, que é de um pauperismo es-

candaloso. Em Campina Grande, em con-
junto com a CUT (pela 12 vez) foi realizado
debate sobre desemprego e exclusão social,
bem como ato-show no dia 1a de Maio com
emboladores de coco, flautista, capoeira,
danças folclóricas e rap. Avigília foi assu-

mida pelo conjunto das pastorais sociais.
Na capital, João Pessoa, teve mostra de

vídeos, teatro, palestras, jogo de futebol
infantil, apresentação de quadrilhas e forró.
Em Bayeux, as comemoraçóes envolveram
ato público, vigília coordenada pela PO
com participação de sindicatos, pârtidos
políticos, pescadores, secretaria da mulher,
movimento popular e estudantil.

Em Santa Catarina, na região de

Chapecó, ocorreu a Semana do Trabalhador
com reuniões, vídeos, celebraçôes nosbair-
ros e comunidades. Em Caçador houve
celebrações nas áreas de maior concentra-

ção de trabalhadores. Em Joinville houve
romaria até umL morro da cidade e celebra-

ção, assim como na região de Rio do Sul.

No Recife (PE) aconteceu debate sobre

desemprego com entidades, partidos políti-
cos, parlamenllaÍes e igrejas evangélicas
(ortodoxa, presbiteriana, Metodista, Epis-
copal, Anglicana), seguindo uma celebra-

çáo ecumênica. Houve atos políticos com

shows culturais.

Em Vitória (ES) foi comemorado no

Parque Moscoso com shows, Ato Público,

bingo e celebrações em várias
comunidades.

Em Macapa (AP) foi reali-
zada uma Vigília com depoi-
mentos, oraçóes e grande movi-
mentaçáo pela criação do Crntro
de Esperança do Desempregado
do Amapá.

NOVAS PRÁTICAS
Assim aconteceram várias

manifestaçóes descentralizadas
atingindo muitas pessoas que

normalmente não participam de

atos, comícios. A riqueza de-

monstrada nestas iniciativas nos

leva a pensar de forma mais profunda sobre

nossas fragilidades sempre presentes.

Acreditamos que no meio da mais pro-
funda crise da economia, da política e das

organizaçóes, renascerão novos métodos
de trabalho, novos atores sociais com a

capacidade de construir o campo democrá-
tico popular com princípios favoráveis à

maioria da população.

C.onstatamos que além das dificuldades
em nossas ações, a morte do piloto Airton
Senna foi marcante na tarde do La de maio,
veiculada incessantemente pela imprensa e

que paralisou o país. Outro aspecto impor-
tante a se considerar foi a própria realizaçáo
de Congressos internos de algumas CUT's
estaduais e.o encontro nacional do PT.

Podemos nos perguntar, por que não

conseguimos uma forte mobilizaçáo e fazer
algo marcante?

De que forma os sindicatos e partidos
que sáo fundamentais no processo de demo-
cratizaçáo,podem se aliar ou considerar os

excluídos no mercado formal da economia?

Vimos que mesmo com toda crise, com

toda ausência do movimento sindical, os

trabalhadores se uniram, se organizaram e

com novas práticas vêm resgatando o sen-

tido e o valor do dia 1a de maio.

Nosso desafio de estar à serviço da vida
e esperança de homens e mulheres deste

país continua. APastoral Operária quer dar

sua "pazinha" de contribuição no processo

de construção coletiva do Brasil que quere-

mos. Hoje, mais do que nunca, é fundamen-
tal uma atuação conjunta rompendo com o

corporativismo, com perspectivas
regionalistas, mas cultivar a pluralidade
com ênfase na democracia, respeitando as

diferenças culturais, sabendo que o impor-
tante é enriquecer uma cultura ética onde

possa haver diálogo e transformação.
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SECRETARTADO NACIONAL DA PASTORAL OPERARIA
lnscriçÕo no CGC 27 .2\ 2.968 1 0020-09

Av. Pres. Kennedy, lBól - Solo l0B - 25020-000 - Duque de Coxios-RJ.
Tel,: (021) 771.3459 - FAX (021) 772.5465

23 DE JULHO DE 19 9 4

DIÀ NÀCIONAL DE PEDÃGIO PELÀ CIDÀDÀNIÀ CONTRÀ O

Dtr S EMP RE GO

Companheiros (as) :

Você fá sabe da proposta do DIÀ NÀCIONÀL DE PEDÃGIO PELA

CfDADÀNIA CONTRÀ O DESEMPREGO marcado para o dia 23 de jul-ho. Esta
inicj-ativa faz parte da II Semana SociaI Brasileira que acontecerá
nos dias 24 a 29 de jullror êR BrasÍlia, promovida pela CNBB.

Neste momento de desemprego crescente e o aumento da mi

séria, é importante denunciar esta situação de Norte a Sul do nos-
so paÍs fortalecendo a luta pela conquista da Cidadania.

Neste sentldo, é fundamental uma ação coletiva para cons

truir o Dia Nacional de Pedágio pela cidadania contra o desemprego.

Não f aça nada sozinho,l Vamos fortalecer nossa solidariedade l

Entre em contato com a CNBB Regional (ou com o grupo que traba
thou a Semana Social Regional);

Envolva diretamente os Comitês da Campanha cle Ação pela Cidadania;

Organize grupos de apoio com as Pastorais (PJ, PU, Ptr1-N1 , CPT, CIl"l I,
JOC, etc);

Envol-va e mobilize os Sindicatos, partidos, ONGrs.

Seja ousado! Desperte a sua criatividade:
Í Util-ize cartazes, faixas, bandei-ras, máscaras . . .

* Organize peças de teatro de rua, teatro Ce bonecos
* Apresentações cufturais (danças afro, capoeira,
* Shows, música, dánça, banda
* Exposições com murais; l''lural para o povo escrever
* Jogos diversos

( fantoches )

.)

mensagens;

E por aÍ vai... O importante é ter pique e fazer gotl Te-
nhamos vontade e ãnimo para fazer deste pedágio, ulll grande dia de
Iuta.

Um forte abraço,

Coordenação Nacional da Past.Operária

ps- FÍn,arte-xo seque o nodelo de Fol-der crue está sendo inpresso. PeCinos gLE se pos



23 DE JULHO DE 19 9 4

DIA NÀCTONAL DE PEDÃGIO PELÀ CIDADANIÀ CONTRA O

DE S trMP RE GO

Companheiros (as) :

Você já sabe da proposta do DIÀ NÀCrONÀL DE PIIDÁGIO PELÀ

CfDÀDÀNIA CONTRÀ O DESEMPRtrGO marcado para o dia 23 de julho. Esta
iniciativa faz parte da II Semana SociaI Brasileira que acontecerá
nos dias 24 a 29 de julho, erTl BrasÍlia, promovida pela CNBB.

Neste momento de desemprego crescente e o aumento da mi

séria, é importante denunciar esta situação de Norte a SuI do nos-
so país fortal-ecendo a luta pela conguista da Cidadania.

Neste sentido, é funclamental uma ação coletiva para cons

truir o Dia Nacional de Pedágio pela cidadania contra o desemprego.

Não f aça nada sozinho,l Vamos fortalecer nossa solidariedade l

Entre em contato com
thou a Semana Social

Envolva diretamente

a CNBB Regional (ou com o grupo que traba
Regional);

os Comitês da Campanha de Àçào pela Cicladania;

(PJ, PU, P]'1}1 , CPT , C IÀI I ,

( fantoches )

.)

mensagens;

Organize grupos de
JOC, etc);

Envolva e mobilíze

apoio com as Pastorais

os Sindicatos, partidos, ONG's.

Seja ousadol Desperte a sua criatividade:
t UtiLíze cartazes, faixas, bandeiras, máscaras . . .

* Organize peças de teatro de rua, teatro Ce bonecos
* Apresentações culturais (danças afro, capoeira,
* Shows, música, dança, banda
* Exposições com murais; I'{ural- para o povo escrever
* Jogos diversos

E por aÍ vai... O importante é ter pique e fazer gol-! Te-
nhamos vontade e ãnimo para fazer deste pedágio, urTl grande dia de
Iuta

Um forte abraço,

Coordenação Nacional da Past.Operária

pS. Hn anexo segue o nodelo de Folder gue está sendo i-npresso. Pedlrros que se pos
sÍvel, o conjunto das entidades que onstroem o pedágio, possa multiplicar o
meglro. Se não hourzer possibilidades solicite-nos e enrriarenos inediatanente.



QUESTIONARIO A SER APLICADO NOs 0rurnus

Gostaríamos de conhecer melhor os part,icipanbes desba Rorr:arÍa, Por is
so estamos Ihe pedlndo para colaborar conosco, respondendo esLe QuesLionárío.

PREENCHER AS LINHAS E FAZER UM TII I\]OS QUADRINHOS CORRETOS.

MUNICIPIO E ESTADO ONDE VOCE RESIDE:

snxo: tuÍascurlno f-l Feminino E i. rDADE

4. ESTADO CIVIL: Solteirof/l- Casado l-l Outra siLuação tl
t] QuanLos Nao @

tl
eonc Iuiu Kl

l.
2.

tr

6.

TEVE FILHOS ? SiM

ESTUDOST Não sabe
Começou o

Fez o 19

Fez o 2e

Tem nivel

7. ONDE VOCE TRABALM:

B. SUA

9. SEU

ler, nem escrever
l-9 Grau, mas não

Grau completo [__}

Grau complefo [-l
superior t]
na lavoura no comórcio t] na indúsbria t]
em serviços púuticos [*l em serviços particu]ares [-l
em sua casa

PROFISSAO: f O' E !i, XÊI
,

TRABALHO ATUAL: AssaLariado com CarLeira assinada t]
Assalariado sem cart,eira assinada
Dono do negdc:-o f Vive de biscates

Desempregaoo ,EJ

IO. QUANTO VOCÊ GANHA POR I',ÉS (em Salários mínimos):

Menos de I Salário uínimoffi[

Se veio com pessoas da familia, diga qLlem são elas (pai, mãe, filho, flilha,
primo, tio, etc, dizendo quantos):
SeveiocomamigoSoucoIegas,comquantosveio:<

[]

tl

lr.

De6a

QUAL A RENDA

A,Lé 3 
W

E A PRII'MIRA

rof]
DE SUA rAUíi,rA (em

De4a10 
f]

DeIa3 n
I'4ais de 10 n

salárlos mínimos):

De4a5 n

TRABALHADOR?LZ. VEZ QUE VOCÊ PARTICIPA

l4ais de 10

DA ROI,IARIA DO

SIM

13. VOCÊ .IÁ pnnrrCIPOU DE

NAo tr
OUTRAS ROI',IARIAS? srM El NÂo tl

PASTORAL OPERARIA?14. Se SIM, ALGUMAS DELAS FOI PROMOVIDA PELA
sIM f] NÃ0 ;1 NAo sABE A

15. VOCÊ VEIO: Sozinho com amigos ou eolegas
ll

com pessoas da flamilia

16. MUNICIPIO E ESTADO ONDE VOCÊ NASCEU:
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PREENCHER AS LINHAS E TAZER UPI í XI IIOS QUADRINHOS CORHETOS.

MuNrcrpro E ESTADo ONDE vocÊ RESTDE , 
=,P 

(4 )> i-tp L ----.22._1.

2,

4.

tr

6. ESTUDOS: Não sabe ler, nem eserever
Começou o l-9 Graur mas não

em servrços
em sua ea§a

púuricos

Desempregaoo ffi
Salários mínimos):

Dela3 f]
l4ais de 10 n

salários mínimos):
|4ais de 10

DA ROMARIA DO

De4a5 n

TRABALHADOR?L2.

SIM

13. vocÊ .lÁ pnnrrcrpou DE ourRAS ROMARTAS? srM E] NÂO

OPERARIA?

15. VOCÊ VEIO: Sozinho

Se veio com amigos ou colegas, com quantos veio:

16. MUNICIPIO E ESTADO ONDE VOCÊ NASCEU:

ramítia

filha,

ffi:. rDADE 'l anos

casadol*l .m

Fez o Ie Grau completo n
Fez o ?n G".,, comPleto [-l
Tem nivel superior E

7. ONDE VOCÊ TRABALHA: na Tavoura no comórcio I na industria t]
em serviços particularcs [*l

[]

tl

tr.

sEx0: l,,lascullno f-l Feminino

ESTADO CIVIL: Solteiro W
TEVE FILHOS ? Sim tr Quantos r,rao @

tl
CONC ruiu [Kl

B. SUA PROFISSAO' fO' C§*"Nr§
9. SEU TRABALH0 ATUAL: AssaLariado com

Assalariado sem

Dono do negdcio

De6a

QUAL A RENDA

k.Lé 3 w
E A PRII'{EIRA

ro tf
DE SUA FAiUít ra (em

DeIal0 
f]

CarteÍra assinada
cart,eira assinada

t] Vive de biscales

TO. QUANTO VOCE GANHA POR I"ÉS (CM

Menos de I Salário Mínimoffi[

VEZ QUE VOCÊ PARTICIPA

NAO E
}4. SE SIM, ALGUMAS DELAS FOI PROMOVIDA PELA PASTORAL

SIM E NAO 11 NAO SABE w
com amigos ou colegas com pessoas daL_t tl

se veio com pessoas da farniria, diga quem são elas (pai, mãe, flirho,
primo, tio, etc, di-zendo quantos): I

QUANDO VOCÊ NASCEU SEUS PAIS MORAVAM ONDE? NA CidAdC na roÇa



Pestoral Operfuia
LTELB

DESCOBRIU.SE A VACINA CONTRAA MISERIA?

Há um debate sendo travado
na Sociedade, náo é novo, porém
tem um fôlego renovadq tendo
como canal principal a Ação da
Cidadanio contra a fome, a misé-
ria e pela Vida.

Para alguns é um debate incô-
modo, pois coloca a nú, um Bra-
sil retalhado, que olha num espe-
tho de duas faces, a de um Brasil
escandalosamente miserável e a
de outro "prostitutamente" abas-
tado demais.

Só contestam os elementos des-
te debate, os cegos pela hipocri-
sia, os contaminados pelo vírus
do individualismo e os que se

beneficiam com a transfusáo de
vida de milhões de seres huma-
nos, para seu próprio "corpo,
delícia e prazer".

Tais elementos sáo concretos
em si mesmos, ou seja. O mapa
da Fome indica 32 milhões de
famintos, ú no Estado de São

Paulo (Capital da Riqueza),
835.381 famílias indigentes. O
mapa do mercado de trabalho no
Brasil, indica 20 milhões de habi-
tantes que estáo desempregados
ou recebendo menos que um sa-

lário mínimo por mês, ou náo
recebendo nada pelo que fazem;
(tudo isto em confronto com a f
economia mundial). Trocando em
miúdos 5,2 milhões, trabalham e

lhóes recebem menos que 1. salá-
rio mínimo.

Ternos visto pessoas que mer-
gulharam neste debate e ao mes-
mo tempo na Ação. Frases vão
marcando esta trajetória, tais
como: "A fome náo espera,mata" ,
"Vida náo se ganha, se conquis-
ta"r "Fome se combate com comi-
do e miséria com mudanças es-
truturais"r "Quem tem fome, quer
trabalho", "Cidadania é prá ho-
mem e mulher comum", "A indi-
gência do semelhante também nos
atinge", "E hora de acender a

mística da açáo, resgatar a digni-
dade e a honra do Brasil, restau-
rar a dignidade humana", "A so-
lidariedade recupera a dignidade
humana", "Não é do Planalto que
vem a Salvação, mas da Planí-
cie".

A Pastoral Operária tendo
como razáo de ser a Fé e a Vida
dos Trabalhadores, com largos
passos dados em sua última As-
sembléia Nacional, e o desafio ti-

EDITORIAL

questionar, tem que se p,repaÍaÍ,
para melhor contribuir. E preciso
debater de Norte a Sul estas ques-
tóes; O que é Cidadania? Que
Brasil queremos? Como já vem
fazendo a semana social através
dos estados e regionais. O que
podemos fazer em nossos grupos
de base, Dioceses e Estados? O
que os outros estão fazendo?
Onde e como somar forças? Que
tem a ver nossa fé com tudo isso?

Nosso boletim nacional, quer
ser um veículo de discussáo so-
bre este tema, cada instância da
PO se sinta motivada a entrar
neste debate, enviando matérias,
divulgando atividades, trocando
expr:riências.

Por enquanto encerramos por
aqui, ainda com a dúvida: "desco-
briu-se a vacina contra a miséria"?

Parece que na fórmula já cons-
ta: Solidariedade, indignaçáo éti-
ca, loucuras proféticas, amor de
montáo. Busca-se ainda acrescen-
tar a democratização do trabalho,
da terra, da renda, da comida, do
salário e outras. E também trans-
formar o papel do Estado, bem
como a organizaçáo d,3 Socieda-
de civil, a fim de recpndtzir a

Economia à serviço d§ homem.
Já se tem a certeza que\Fem sua
participaçáo, não será pdssível a
eficácia total. Você é convocado a
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EDITORIAL

DESCOBRIU.SE A VACINA CONTRA A M§ÉRA?

Há um debate sendo travado
na Sociedade, náo é novo, porém
tem um fôlego renovado, tendo
como canal principal a Ação da
Cidadania contra a fome, a misé-
ria e pela Vida.

Para alguns é um debate incô-
modo, pois coloca a nú, um Bra-
sil retalhado, que olha num esPe-

lho de duas faces, a de um Brasil
escandalosamente miserável e a
de outro "prostitutamente" abas-
tado demais.

Só contestam os elementos des-
te debate, os cegos pela hiPocri-
sia, os contaminados pelo vírus
do individualismo e os que se

beneficiam com a transfusão de
vida de milhóes de seres huma-
nos, para seu próprio "corPo,
delícia e prazeÍ".

Tais elementos sáo concretos
em si mesmos, ou seja. O maPa
da Fome indica 32 milhões de
famintos, ú no Estado de Sáo

Paulo (Capital da Riqueza),
835.381 famílias indigentes. O

mapa do mercado de trabalho no
Brasil, indica 20 milhões de habi-
tantes que estáo desemPregados
ou recebendo menos que um sa-

lário mínimo por mês, ou náo
recebendo nada pelo que fazem;
(tudo isto em confronto com a f
economia mundial). Trocando em
miúdos í2 milhões, trabalham e
náo são remunerad os, Z,4milhões
estáo desempregados, L2,3 mi-

lhões recebem menos que 1 salá-
rio mínimo.

Ternos visto pessoas que mer-
gulharam neste debate e ao mes-
mo tempo na Ação. Frases vão
marcando esta trajetória, tais
como: "4 fome não esper4 mata",
"Vida náo se ganha, se conquis-
ta"r "Fome se combate com comi-
da, e miséria com mudanças es-

truturais", "Quem tem fome, quer
trabalho", "Cidadania é prá ho-
mem e mulher comum", "A indi-
gência do semelhante também nos
atinge", "E hora de acender a

mística da açáo, resgatar a digni-
dade e a honra do Brasil, restau-
rar a dignidade humana", "A so-
lidariedade recupera a dignidade
humana", "Não é do Planalto que
vem a Salvaçáo, mas da Planí-
cie".

A Pastoral Operária tendo
como razão de ser a Fé e a Vida
dos Trabalhadores, com largos
passos dados em sua última As-
sembléia Nacional, e o desafio ti-
rado a partir da realidade do de-
semprego, não pode parar de se

questionar, tem que se prepaÍar,
para melhor contribuir. E preciso
debater de Norte a Sul estas ques-
tões; O que é Cidadania? Que
Brasil queremos? Como já vem
fazendo a semana social através
dos estados e regionais. O que
podemos fazer em nossos grupos
de base, Dioceses e Estados? O
que os outros estão f.azendo?
Onde e como somar forças? Que
tem a ver nossa fé com tudo isso?

Nosso boletim nacional, quer
ser um veículo de discussáo so-
bre este tema, cada instância da
PO se sinta motivada a entrar
neste debate, enviando matérias,
divulgando atividades, trocando
expr:riências.

Por enquanto encerramos por
aqui, ainda com a dúvida: "desco-
briu-se a vacina contra a miséria"?

Parece que na fórmula já cons-
ta: Solidariedade, indignação éti-
ca, loucuras proféticas, amor de
montáo. Busca-se ainda acrescen-
tar a democratizaçáo do trabalho,
da terra, da renda, da comida, do
salário e outras. E também trans-
formar o papel do Estado, bem
como a organizaçáo da Socieda-
de civil, a fim de recpndrzir a

Economia à serviço d{ homem.

Já se tem a certeza que"sem sua
participação, náo será possível a

eficácia total. Você é convocado a
contribuir com a fórmula definiti-
va e na vacinação em massa.
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BnA$lL: AITERI{ATIIIA§ E PR0lA00lll§TA$

O Encnrte deste Boletim traz algumas reaçfus sohe o instrumenta de trabalho da ll Semana Socínl

Brasileira. São sindicalistas, assessores e militantes que expressam suns opinifus a respeito do "Brasil
que a gmte quer". Emitem impressfus accran dos sujeitos emergentes como iniciatiaas políticas e proje-

tos coletiaos. Em sufita, contribuem para o processo de construçao do nouo, a partir das experiêncins
existentes rumo a um Brasil com alternntiaas e protagonistas.

CONSTRUINDO A CIDADANTA

Foi combastante satisfação que
recebi o convite da Pastoral Ope-
rária do meu estado para emitir
minha opiniáo sobre a 2a Semana
Social Brasileira - Brasil: Alterna-
tivas e Protagonistas - lnstrumen-
to de Trabalho.

Em Le lugar quero parabenizar
a Pastoral Social pela iniciativa
feliz de promover a 2e Semana
Social, depois dos resultados po-
sitivos da Lê semana, realizada em
1991,.

O instrumento de trabalho que
relata o resultado das discussóes
oriundas das Semanas Sociais Re-
gionais, por si só evidencia o grau
de importância que foram os de-
bates, os seminários realizados.

Cabe-nos ressaltar também a
riqueza da metodologia. Percebe-
se que amesmafoi muito adequa-
da pois sem perder de vista as

questões específicas possibilitou a
discussáo global e aprofundada
dos temas, apresentando umaboa
sistematizaçáo.

social vem abordando, sáo por
demais pertinentes e atraentes. A
convocaçáo que se f.az aos mais
variados segmentos representati-
vos da sociedade brasileira, para
participarem desta empreitada,
traduz claramente o próprio título
BRASIL: Alternativas e Protago-
nistas.

Num país, onde campeia o anal-
fabetismo (somos a f economia
do mundo e ocupamos o 56s lugar
em matériade educaçáo), ondena
Rede Pública Estadual de cada
100 crianças que se matriculam na
1.ê série do Le ffãu, apenas 07 con-
seguem concluir a 8a série, onde as

meninas e meninos pequenos ain-
da se prostituem, exibindo seus

corpos nos canteiros das cidades,
enquanto os carros importados
passam reluzantes e indiferentes,
onde boa parte da populaçáo náo
tem carteira assinada, vivem da
mendicância, nenhuma instifu ição
que tenha compromisso com o
povo pode ficar omissa.

D aí aimportância da iniciativa

do estamos perto de definir os

rumos políticos, econômicos e so-
ciais que essa Naçáo vai tomar,
com as eleiçóes de 03 de outubro.
O país que nós queremos, náo vai
ser dádiva, nem concessão de nin-
guém. Ele será fruto do trabalho,
da seriedade, do compromisso e

da atitude consciente e responsá-
vel de todos nós.

1994... Será um ano histórico
para todos nós. Não estamosbus-
cando um Salvador da pátria, mas
homens e mulheres livres, verda-
deiros, íntegros e conscientes dos
desafios que teremos pela frente.

Quem sabe, esteja se aproxi-
mando a hora da gente fazer um
país que venha a ter a nossa cara/
os nossos sonhos, as nossas
e as nossas alegrias.

A 2q Semana Social Brasilêira
,A

vem aí. E mais um bom momento
para a troca de idéias, de experi-
ências e de apontar saídas.

Fátima Bezera
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BRA$I[: ALTERI{ATIIIA$ E Pn0T[00lll$TA$

O Encarte deste Boletim traz algumas reaçfus sobre o instrumento de trabalho dn ll Semana Social
Brasileira. Sao sindicalistas, assessores e militantes que expressam suas opinifus a respeito do "Brasil

que a gente quer". Emitem impressfus aceral dos sujeitos anergentes como iniciatiaas políticas e proje-
tos coletiaos. Em sltrna, contribuem para o processo de construçao do nol)o, a partir das experiências

existentes rumo a um Brasil com alternatiaas e protagonistas.

CONSTRUINDO A CIDADANIA
Foi com bastante satisfaçáo que

recebi o convite da Pastoral Ope-
rária do meu estado para emitir
minha opiniáo sobre a 2e Semana
Social Brasileira - Brasil: Alterna-
tivas e Protagonistas - Instrumen-
to de Trabalho.

Em l.e lugar quero parabenizar
a Pastoral Social pela iniciativa
feliz de promover a 2a Semana
Social, depois dos resultados po-
sitivos da La semana, realizada em
1991.

O instrumento de trabalho que
relata o resultado das discussóes
oriundas das Semanas Sociais Re-
gionais, por si só evidenciao grau
de importância que foram os de-
bates, os seminários realizados.

Cabe-nos ressaltar também a
riqueza da metodologia. Percebe-
se que amesmafoi muito adequa-
da pois sem perder de vista as

questões específicas possibilitou a
discussão global e aprofundada
dos temas, apresentando umaboa
sistematizaçáo.

Os temas centrais que a semana

social vem abordando, sáo por
demais pertinentes e atraentes. A
convocação que se f.az aos mais
variados segmentos representati-
vos da sociedade brasileira, para
participarem desta empreitada,
traduz claramente o próprio Htulo
BRASIL: Alternativas e Protago-
nistas.

Num país, onde campeia o anal-
fabetismo (somos a f economia
do mundo e ocupamos o 56q lugar
em matéria de educaçáo), onde na
Rede Pública Estadual cle cada
L00 crianças que se matriculam na
l.e série do l.e sàu, apenas 07 con-
seguem concluir a 8a série, onde as

meninas e meninos pequenos ain-
da se prostituem, exibindo seus

corpos nos canteiros das cidades,
enquanto os carros importados
passam reluzantes e indiferentes,
onde boa parte da populaçáo náo
tem carteira assinada, vivem da
mendicânci4 nenhuma instituiçáo
que tenha compromisso com o
povo pode ficar omissa.

Daí a importância da iniciativa
desses debates, e sobretudo quan-

do estamos perto de definir os
rumos políticos, econômicos e so-
ciais que essa Nação vai tomar,
com as eleições de 03 de outubro.
O país que nós queremos, não vai
ser dádiva, nem concessão de nin-
guém. Ele será fruto do trabalho,
da seriedade, do compromisso e

da atitude consciente e responsá-
vel de todos nós.

'1994... Será um ano histórico
para todos nós. Náo estamos bus-
cando um Salvador da pátria, mas
homens e mulheres livres, verda-
deiros, íntegros e conscientes dos
desafios que teremos pela frente.

Quem sabe, esteja se aproxi-
mando a hora da gente fazer um
país que venha a ter a nossa cara,
os nossos sonhos, as nossas dores
e as nossas alegrias.

A 2e Semana Social Brasilêira
vem aí. É mais um bom momento
para a troca de idéias, de experi-
ências e de apontar saídas.

Fátima Bezerra
Presidente do SINTE-RN.
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O MOVIMENTO DOS EXCLUÍDOS
As eleiçóes de 1994 podem

transformar-se num grande mo-
vimento social e político das víti-
mas da exclusáo social provoca-
da pelo projeto neoliberal em nos-
so país. Desempregados, subem-
pregados, trabalhadores arrocha-
dos, mulheres, jovens sem pers-
pectivas de futuro, meninos e

meninas de rua, índios, a mulü-
dão dos sem terra, sem casa, sem
escola, sem comida: estes poderão
ser os protagonistas de uma vira-
da histórica na vida políüca do
Brasil, da América Latina e do
Terceiro Mundo.

Em outros países, comooMéd-
cq o Uruguai e a África do Sul, as

forças democráticas e populares
disputam eleiçóes presidenciais

com chances reais de vitória. Aqou
como l{ o centro das eleiçóes é a

rupturacom aordem neoliberal, a
idolatria do capital sem fronteiras.

Mais do que discutir perfis des-
te ou daquele candidato à Presi-
dência trata-se de identificar que
projetos se defendem e como dar
sustentaçáo àqueles que mais se

aproximam dos interesses popu-
lares. Neste sentido é que o debate
programáüco ganha relevância: de
nada adianta elegermos um Presi-
dente da República sem que seu
programa tenha os traços do mo-
ümento dos excluídos e a capaci-
dade de empolgar o conjunto da
sociedade na sua execuçáo.

Este me parece o principal mé-
rito do documento O BRASIL QUE

QUEREMOS: ALTERNATIVAS E
PROTAGONISTAS, que a CNBB
oferece como texto-base da Sema-

na Social Brasileira. Lá se encontra
um esboço de um programa de
transformaçóes econômicas, polí-
ücas e sociais a ser sustentado na
mobilização popular para o resga-
te da cidadania e da participaçáo
dos excluídos na vida política do
país. Que nós saibamos utilizar
este precioso instrumento para a
mobilização desde já de nossabase

social, rumo avitórias eleitorais e

à governabilidade de nossas pro-
postas para mudar o país.

Renato Simôes - Presidente do PT

Campinas e Membro da direçáo na-

cional do PT.

22

BI<ASIL: PAIS DOS EXCLUIDOS
A exclusáo social como conse-

qüência da organizaçáo econômi-
ca, política, cultural do Brasil náo
é mérito apenas dos detentores do
poder, da elite, dos que mandam.

Apesar de sabermos que oBra-
sil é um dos maiores produtores
de alimento do mundo, o povo
brasileiro passa fome.

Apesar das propostas de mo-
dernizaçág das novas tecnologras,
da reestruturação produtiva, o
povo perde o emprego.

Apesar de estarmos no limiar
do séctrlo vinte e um, ainda somos
carentes de direitoo, como o direi-
to de acesso à saúde, educaçáo e

cultura.

Ainda convivemos com o tra-
balho escravo, com salários mise-
ráveis, com emprego informal
(sem carteira de trabalho assina-
da) sem direito aorganizaros sin-

Somos criadores da riqueza,
mas dela náo participamos. So-
mos excluídos.

Por outro ladq também nas
organizaçóes dos trabalhadores
existe a exclusão. Quantas vezes
nos congressos, nas assembléias
sindicais, partidárias ou popula-
res, os trabalhadores sáo apenas
levantadores de crachás, votando
em teses já prontas, feitas pelas
'vanguardas" sem a participação
da"base"?

Quantas vezes desprezamos as

experiências alternativas que o
povo simples faz, denominando-
as de propostas "economicistas",
sem conteúdo político?

A busca de alternativas que
enfrentem os problemas concre-
tos como a fome, o desemprego, a
moradia, a saúde, a educaçáo, exi-
ge de nós o entendimento de que

excluídos, o povo, seja o ator, cons-
trutor e o condutor do seu próprio
destino.

É hora de reavaliarÍnos o nosso
jeito de enfrentar os problemas.
Levantar os problemas, denunci-
ar as disparidades, enfim proce-
der a dita " análise de conjuntura",
aliás tarefa em que somos peritos,
fazpartede um contexto que deve
avançar mais. O problema é a dis-
tância entre a intençáo e o gestq o
discurso e a prática.

A segunda Semana Social Bra-
sileira coloca este tema candente e

espinhoso no centro das atençóes.

Definitivamente queremos ser

os protagonistas daluta embusca
da felicidade, pois a felicidade
antes de tudo é caminho.

Iairo Carneiro
Presidente da CUT/RS e do Sindicato dos

,2t



.ts eleiçóes de 1994 podem
transfonnar-s€ num Brande mo-
vimento social e político das víti-
mas da exclusão social provoca-
da pelo projeto neoliberal em nos-
so país. Desempregados, subem-
pregadoo, trabalhadores arrocha-
dos, mulheres, jovens sem pers-
pectivas de futuro, meninos e

meninas de rua, índios, a multi-
dáo dos sem terra, sem casa, sem
escola, sem comida: estes poderáo
ser os protagonistas de uma vira-
da histórica na vida política do
Brasil, da América Latina e do
Terceiro Mundo.

Em outros países, como o Méxi-
co, o Uruguai e a África do Sul, as

forças democráticas e populare
disputam eleiçóes presidenciais

com chances reais de ütória- AquL
como lá, o centro das eleiçóes é a

ruptura com a ordem neoliberal, a
idolatria do capital sem fronteiras.

Mais do que discutir perfis des-
te ou daquele candidato à ttesi-
dênci+ trata-se de identificar que
projetos se defendem e como dar
sustentação àqueles que mais se

aproximam dos interesses popu-
lares. Neste sentido é que o debate
programático ganha relevância: de
nada adianta elegermos um Presi-
dente da República sem que seu

programa tenha os traços do mo-
ümento dos excluídos e a capaci-
dade de empolgar o conjunto da
sociedade na sua execução.

Este me parece o principal mé-
rito do documento O BRASIL QUE

QLJEREMOS: ÀLTERNATwÀS E

PROTAGOMSTAS, que a ChIBB
oferece como textoàase da Sema-

na Social Brasileira. Lá se encontra
um esboço de um programa de

transformaçóes econômicas, polí-
ticas e sociais a ser sustentado na
mobilização popular para o Íesga-
te da cidadania e da participaçáo
dos excluídos na vida política do
país. Que nós saibamos utilizar
este precioso instrumento para a
mobilizaçáo desde j á de nossabase

social, rumo avitórias eleitorais e

à governabilidade de nossas pro-
postas para mudar o país.

Renato Simóes - Presidente do PT

Campinas e Membro da direçáo na-

cional do PT.
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BI<ASIL: PAIS DOS EXCLUIDOS

A exclusáo social como conse-
qüência da organizaçáo econômi-
c4, polític4 cultural do Brasil não
é mérito apenas dos detentores do
poder, da elite, dos que mandam.

Apesar de sabermos que oBra-
sil é um dos maiores produtores
de alimento do mundo, o povo
brasileiro passa fome.

Apesar das propostas de mo-
dernização, das novas tecnologias,
da reestruturação produtiva, o
povo perde o emprego.

Apesar de estarmos no limiar
do século vinte e um, ainda somos
carentes de direitos, como o direi-
to de acesso à saúde, educação e

cultura.

Ainda conüvemos com o tra-
balho escravo, com salários mise-
ráveis, com emprego informal
(sem carteira de trabalho assina-
da) sem direito aorganizaros sin-
dicatos nos locais de trabalho.

Somos criadores da riqueza,
mas dela náo participamos. So-
mos excluídos.

Por outro lado, também nas
organizações dos trabalhadores
existe a exclusáo. Quantas vezes
nos congressos, nas assembléias
sindicais, partidárias ou popula-
res, os trabalhadores são apenas
levantadores de crachás, votando
em teses já prontas, feitas pelas
"vanguardas" sem a participaçáo
da"base"?

Quantas vezes desprezamos as

experiências alternativas que o
povo simples faz, denominando-
as de propostas "economicistas",
sem conteúdo político?

A busca de alternativas que
enfrentem os problemas concre-
tos como a fome, o desemprego, a

moradia, a saúde, a educação, exi-
ge de nós o entendimento de que
isso só será possível se os próprios

excluídos, o povo, seja o ator, cons-
trutor e o condutor do seu próprio
destino.

É hora de reavaliÉrmos o nosso
jeito de enfrentar os problemas.
Levantar os problemas, denunci-
ar as disparidades, enfim pÍoce-
der a dita " análise de conjuntura",
aliás tarefa em que somos peritos,
fazpartede um contexto que deve
avançar mais. O problema é a dis-
tância entre a intençáo e o gesto, o
discurso e a prática.

A segunda Semana Social Bra-
sileira coloca este tema candente e
espinhoso no centro das atençóes.

Definitivamente queremos ser

os protagonistas da luta em busca
da felicidade, pois a felicidade
antes de tudo é caminho.

Iairo Carneiro
Presidente da CUT/RS e do Sindicato dos

Metalúrgicm de Porto Alegre.
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.EXCLUÍDOS'

VALORTZADOS COMO SUJETTOS

Quando solicitado pela Pasto-
ral Operaria para escrever um
comentário sobre a 2e Semana
Social Brasileirae, em particulaç
sobre o texto "Brasi[: Alternati-
vas e Protagonistas", foi
grande a satisfaçáo que
tivemos. Não só pelacon-
sideraçáo em nos abrir
um espaço em seu órgão
informativo, rrlâs sobre-
tudo pelos significados
que tem adquirido tal ex-
periência.

O texto expressa a
centralidade da idéia de
combinarumapreocupa-

ção "propositiva" com a
valorização das "experi-
ências concretas das lutas
populares". Não basta o
empenho em formular
propostas alternativas, o
mais importante é que
elas sejam construídas a

partir de um esforço de
mobilização das diversas
organizações da socieda-
de ciüI. E é assim que o
processo da 2e Semana

Social Brasileira se auto-
define: como um espaço de dis-
cussão de "alternativas páua o
Brasil", mas buscando "definir
protagonistas capazes de
implementá-las" e se colocando
"sempre na ótica dos excluídos e

marginalizados do processo so-

cial, econômicq político e cultu-
ral brasileiro".

Thata-se, portanto, não só de
uma experiência que por si só

i).

: 
*i.iji.,., tu

enriquece todo esse repensar que
ora experimentam os moümen-
tos sociais em todos os cantos do
país, ao lançar a "grande ques-
tão": "como valorizar os sujeitos
e os valoreS emergentes?"

De modo que, o maior mérito
da experiência, ao nosso veI, e

que se expressatambém nos con-
teúdos do texto e no processo de

sua própria elaboração, diz res-
npifrr à nrrpcfÃn Ãa rtarlir-ir.rer.ãn

--*§s{

líticanacional, em contraste com
uma tão generalizada crise ética
e instifu cional, protagonizada por
suas elites dominantes; como
também de uma experiência que
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texto vêm se construindo, atra-
vés das Semanas Sociais Regio-
nais e dos processos de elabora-

ção das propostas, enquanto ca-

nais para um "real protagonismo
dos atores sociais". De ou-
tro, os conteúdos aí tra-
balhados têm revelado o
quanto "o centro das pro-
postas apresentadas está

no papel de novos prota-
gonistas, justamente
aqueles excluídos pelo
sistema ügente". Os con-

teúdos formulados tem

sido exercitados na pró-
pria vivência da experi-
ência.

Não basta se reportar
à maioria da populaçáo
como "marginalizados e

excluídos do sistema vi-
gente", é preciso que es-

tes seJam
"oportunizados" como
"sujeitos sociais". Náo
basta que assim sejam

considerados nas "pro-
postas alternativas", é

preciso sobretudo que o
sejam nos próprios pro-

cessos de elaboraçáo dessas pro-
postas. E é nisso que vem se ma-
terializando a 2e Semana Social
Brasileira.

Que essa inspire outras expe-

riências.

Roberto Veras -Joáo Pessoa - PB.

(Assessor do CONEFOR - Coleti-
.,^ I\T^-l ^ ^L^ ,7 ^ t^-* ^ ^1^ .) ^



VALORIZADOS COMO SUJETTOS

Quando solicitado pela Pasto-
ral Operária para escrever um
comentário sobre a 2ê Semana

Social Brasileira e, em particular,
sobre o texto "Brasil: Alternati-
vas e Protagonistas", foi
grande a satisfaçáo que
tivemos. Não só pela con-
sideraçáo em nos abrir
um espaço em seu órgáo
informativo, rrlâs sobre-
tudo pelos significados
que tem adquirido tal ex-
periência.

O texto expressa a
centralidade da idéia de
combinarumapreocupa-

ção "propositiva" com a
valorização das "experi-
ências concretas das lutas
populares". Náo basta o
empenho em formular
propostas alternativas, o
mais importante é que

elas sejam construídas a
partir de um esforço de
mobilização das diversas
organizaçóes da socieda-
de ciüI. E é assim que o
processo da 2e Semana

Social Brasileira se auto-
define: como um espaço de dis-
cussáo d.e "alternativas para o
Brasil", mas buscando "definir
protagonistas capazes de
implementá-las" e se colocando
"sempre na ótica dos excluídos e

marginalizados do processo so-

cial, econômico, político e cultu-
ral brasileiro".

Thata-se, portantq não só de

uma experiência que por si só

acrescenta muito à realidade po-

Brqsil: Alternativas e Frctagonisfcrs

, í : *$

- l'-L4 €.fl

enriquece todo esse repensar que

ora experimentam os moümen-
tos sociais em todos os cantos do
país, ao lançar a "grande ques-

táo"i" como valorizar os sujeitos
e os valoreS emergentes?"

De modo que, o maior mérito
da experiênci+ ao nosso veD e
que se expressatambém nos con-

teúdos do texto e no processo de

sua própria elaboração, diz res-

peito à questáo da participaçáo.
Se, de um lado, a experiência e o

texto vêm se construindo, atra-
vés das Semanas Sociais Regio-

nais e dos processos de elabora-

çáo das propostas, enquanto ca-

nais para um "real protagonismo
dos atores sociais". De ou-
tro, os conteúdos aí tra-
balhados têm revelado o
quanto "o centro das pro-
postas apresentadas está

no papel de novos prota-
gonistas, justamente
aqueles excluídos pelo
sistema ügente". Os con-

teúdos formulados tem

sido exercitados na pró-
pria vivência da experi-
ência.

Náo basta se reportar
à maioria da população
como "marginalizados e

excluídos do sistema vi-
gente", é preciso que es-

tes sejam
"oportunizados" como
"sujeitos sociais". Não
basta que assim sejam

considerados nas "pto-
postas alternativas", é

preciso sobretudo que o

sejam nos próprios pro-
cessos de elaboraçáo dessas pro-
postas. E é nisso que vem se ma-

terializando a 2a Semana Social

Brasileira.

Que essa inspire outras expe-

riências.

Roberto Veras -Joáo Pessoa - PB.

(Assessor do CONEFOR - Coleti-
vo Nordeste de Formaçáo da
cur).

líticanacional, em contraste com
uma tão generalizada crise ética
e instifu cional, protagonizada por
suas elites dominantes; como
também de uma experiência que

ç
ü
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pretensamente, somos inspi-
radores.

Não se trata aqui de uma exi-
gência para que a Igreja, enquanto
tal, assuma a conduçáo de um pro-
ieto político para o país. Temos cla-
ro que não é este o seu papel.

No entanto, também temos cla-
reza de que a náo adesáo por este
ou aquele projeto político, náo sig-
nifica, necessariamente, a total par-
cialidade diante das disputas de
interesses. Principalmente quando
estas se desenvolvem de maneira
nociva ao conjunto da sociedade.
A exemplo do que ocorreu na últi-
ma eleição presidencial, quando o
poderio econômico e os grandes
meios de comunicação social sus-
tentaram, abertamente, uma cam-
panha política mentirosa e anti-
étic+ que teve como resultado fi-
nal a grande enganação do século.

Por outro lado, é necessiírio tam-
bém entender, que a construçáo de
um projeto político "na ótica e na
perspectiva das grandes maiorias
marginalizadas", náo se limita à

mera apresentação de propostas
em períodos de grandes disputas
eleitorais. Tal construçág tem como
pressuposto fundamental a aber-
tura de amplos canais de participa-
çáo e aprendizado coletivo, um re-
quisito básico para o desenvolvi-
mento da consciência de cidada-

Li com atenção o livro BRASIL
Alternativas e Protagonistas.

Penso que, ele cumpre bem o seu
objetivo de ser um instrumento de
preparação da 2ê Semana Social Bra-
sileira.

Pareceu-me positiva a idéia de
pensar o Brasil a partir da
regionalidadegeográfica e da sua
pluralidade étnica e cultural.

O desafio de enxergar os aspec-
tos estruturais da crise do Estado e
da economia brasileir4 tendo em
conta a diversidade ou pluralidade

DEMOCRATIZAR SEM EXCLUIR
olhamos o Brasil aqui, do Sudeste,
muitas vezes o nosso olhar se perde
após os primeiros 100 km que nos
separa das três principais cidades,
Rio, Sáo Paulo e Belo Horizonte,
que formam o "Triângulo das Ber-
mudas".

Mas a partir da ênfase que o tex-
to deu em questões como:
pluralidade, regionalidade e diver-
sidade, minha opinião é de que não
seria redundância insistir na ques-
tiio Democrática. Nossas eütes eco'
nômicas e também a esquerda or-

mente autoritária. Mesmo os movi-
mentos populares e principalmen-
te o sinücal onde me engajei mais
plenamenE, beberr nesta fonte e com
isso o setr conceib e pnática de derno-
cracia é ainda um tanto primitivo.

Portantq uma contribuiçáo da
2e Semana Social Brasileira neste
aspecto é de fundamental impor-
tância, pois para mim a democracia
é nossa garanüa para o liwe exercí-
cio da diversidade e da pluralidade.

Durval A. F. de Carvalho

OTIMO INSTRUMENTO E VELHOS DESAFIOS
A II Semana Social Brasileira

acontece num momento de grande
significado para vida política do
nosso país. Momento este em que,
no mínimo, dois grandes projetos
antagônicos se confrontarão e que,
sem dúvid a, polarízaráo mais uma
Yez a sociedade brasileira.

Temos em máos um valioso ins-
trumento teórico, fruto do esforço
coleüvode todos aquelesque acre-
ditam e impulsionam a Pastoral
Social da Igreja no Brasil.

Nele encontramos (e não por
coincidência) uma clara manifes-
tação de incentivo a um dos proje-
tos que tomaráo parte na disputa
acima prevista. O que nos motiva a
acreditar que o resultado final da II
Semana Social não será simples-
mente mais um entre tantosoutros
ótimos documentos que a Linha 6
da CNBB já produziu.

Temas como: Exigências Éticas,
Ordem Democrática, Cidadania,
Mundo Trabalho, Política, Cultu-
Ía, etc., já acumulam um grande
"arsenal" em nossas bibliotecas
pastorais. Resta-nos, porém, com-
preender que o grande desafio de
nossa Igreja não é tanto a
tematização dos problemas e ma-
zelas existentes na sociedade bra-
sileir4 e sim, a busca concreta das
condições de possibilidades para
se materializar o projeto que,

nia, como bem fundamenta o ins-
trumento de trabalho ora apresen-
tado pela CNBB.

Infelizmente a Igreja, náo se sub-
trai a esta difícil tarefa. Somos her-
deiros de umavasta elaboração de
propostas para a sociedade brasi-
leira e, contraditoriamente, temos
uma grande defasagem entre pro-
clamação e imple-mentaçáo, resul-
tado de mecanismos de poder au-
toritário, de insuficiências
institucionais, de distorções prán-
cas e teóricasherdadas de modelos
náo mais adequados à realidade.

Basta avaliar o grau de partici-
pação e contribuição dos vigários,
das paróquias, das escolas católi-
cas, etc., no processode construçáo
das Semanas Sociais locais, para
percebermos o quanto é difícil en-
frentarmos estacontradiçáo. O que
nos leva a questionar sobre aviabi-
lidade de nossas propostas para o
interior da nossa própria Comuni-
dade Eclesial.

Precisamos enfrentar com cora-
gem este desafio, sob pena de ser-
mos acusados de dizer o que deve
ser feito e de não Íazet o que se
diz.

Cícero Cavalcante
Assessor de Formação

Sindicato Comerciários - CE



acontece num momento de grande
significado para vida política do
nosso país. Momento este em que,
no mínimo, dois grandes projetos
antagônicosse confrontarão e que,
sem dúvid a, p olarízarão mais uma
vez a sociedade brasileira.

Temos em mãos um valioso ins-
trumento teórico, fruto do esforço
coletivo de todos aqueles que acre-
ditam e impulsionam a Pastoral
Social da Igreja no Brasil.

Nele encontramos (e náo por
coincidência) uma clara manifes-
taçáo de incentivo a um dos proje-
tos que tomaráo parte na disputa
acimaprevista. O que nosmotiva a

acreditar que o resultado final da II
Semana Social náo será simples-
mente mais umentre tantos outros
ótimos documentos que a Linha 6
da CNBB já produziu.

Temas como: Exigências Éti.us,
Ordem Democrática, Cidadania,
Mundo Trabalho, Política, Cultu-
Ía, etc., já acumulam um grande
"arsenal" em nossas bibliotecas
pastorais. Resta-nos, porém, com-
preender que CI grande desafio de
nossa Igreja náo é tanto a

tematização dos problemas e ma-
zelas existentes na sociedade bra-
sileir+ e sim, a busca concreta das
condiçÕes de possibilidades para
se materialízar o projeto que,

gência para que algreja, enquanto
tal, assuma a conduçáo de um pro-
jeto político paÍa o país. Temos cla-
ro que náo é este o seu papel.

No entanto, também temos cla-
reza de que a não adesáo por este

ou aquele projeto político, náo sig-
nifica, necessariamente, a total par-
cialidade diante das disputas de
interesses. Principalmente quando
estas se desenvolvem de maneira
nociva ao conjunto da sociedade.
A exemplo do que ocorreu na últi-
ma eleição presidencial, quando o
poderio econômico e os grandes
meios de comunicação social sus-
tentaram, abertamente, uma cam-
panha política mentirosa e anti-
ética, que teve como resultado fi-
nal a grande enganação do século.

Por outro lado, é necessiírio tam-
bém entender, que a construçáo de
um projeto político "na ótica e na
perspectiva das grandes maiorias
marginalizadas", náo se limita à

mera apresentaçáo de propostas
em períodos de grandes disputas
eleitorais. Tal construçáo, tem como
pressuposto fundamental a aber-
tura de amplos canais de participa-

çáo e aprendizado coletivo, um re-
quisito básico para o desenvolvi-
mento da consciência de cidada-

Infelizmente a Igreja, náo se sub-
trai a esta difícil tarefa. Somos her-
deiros de umavasta elaboração de
propostas para a sociedade brasi-
leira e, contraditoriamente, temos
uma grande defasagem entre pro-
clamaçáo e imple-mentaçáo, resul-
tado de mecanismos de poder au-
toritário, de insuficiências
institucionais, de distorçóes práti-
cas e teóricas herdadas de modelos
náo mais adequados à realidade.

Basta avaliar o grau de partici-
pação e contribuição dos vigários,
das paróquias, das escolas católi-
cas, etc.,no processode construção
das Semanas Sociais locais, para
percebermos o quanto é difícil en-
frentarmos estacontradição. O que
nos leva aquestionar sobre aviabi-
lidade de nossas propostas para o
interior da nossa própria Comuni-
dade Eclesial.

Precisamos enfrentar com cora-
gem este desafio, sob pena de ser-
mos acusados de dízer o que deve
ser feito e de não fazet o que se

diz.
Cícero Cavalcante

Assessor de Formação
Sindicato Comerciários - CE

radores. trumento de trabalho ora aPresen-

Náo se trata aqui de uma exi- tado pela CNBB.

DEMOCRATIZAR SEM EXCLUIR

Li com atenção o liwo BRASIL
Alternativas e Protagonistas.

Penso que, ele cumpre bem o seu
objetivo de ser um instrumento de
preparaçáo da 2ê Semana Social Bra-
sileira.

Pareceu-me positiva a idéia de
pensar o Brasil a partir da
regionalidadegeográfica e da sua
pluralidade étnica e cultural.

O desafio de enxergar os aspec-
tos estruturais da crise do Estado e

da economia brasileira, tendo em
conta a diversidade ou pluralidade
e aregionalidade denosso País, me
paÍece extraordinário. Nós que

olhamos o Brasil aqui, do Sudeste,

muitas vezes onosso olhar sePerde
após os primeiros 100 km que nos
separa das três principais cidades,
Rio, São Paulo e Belo Horizonte,
que formam o "Triângulo das Ber-

mudas".

Mas a partir da ênfase que o tex-
to deu em questões como:
pluralidade, regionalidade e diver-
sidade, minha opiniáo é de que náo
seria redundância insistir na que§-

tiio Democrática. Nossas eütes eco-

nômicas e também a esquerda or-
ganizada desenvolveram ao longo
dos anos uma cultura profunda-

mente autoritiária. Mesmo os moü-
mentos populares e principalmen-
te o sindical onde me engajei mais
plenamente, bebern neta fonte e com
isso o seu conceibe pnática de derno
sacia é ainda um tanto primitivo.

Portanto, uma contribuiçáo da
2ê Semana Social Brasileira neste
aspecto é de fundamental impor-
tância, poisparamim a democracia
é nossa garanüa para o livre exercí-
cio da diversidade e da pluralidade.

Durval A. F. de Carvalho
Sind. Metalúrgicos de Campinas e

Região.
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CARTA AS COMUNIDADES SOBRE FE

E CIDADANIA
Nós,57 participantes do Semi-

nário Fé e Cidadania, convocados
pelo Conselho Regional de Leigos
e pela Pastoral Operiíria do Para-

ná, oriundos de várias pastorais
sociais, movimentos populares e

partidos políticos, estivemos reu-
nidos, nos dias 26 e27 de feverei-
ro, em Curitiba. Debatemos e re-
fletimos sobre a realidade atual
brasileira e paranaense e procura-
mosdescobriro
que há de novo,
bemcomopres-
tar uma contri-
buiçãoàscomu-
nidades na
construçáo da
cidadania.

Neste Semi-
nário nós cons-
tatamos que vi-
vemos um mo-
mento no qual
estamos acor-
dando para a

percepçáo de
uma sociedade brasileira di-
vidida.

Hoje, quando a famflia é o tema
da Campanha da Fraternidade, das
37 milhóes de famflias, perto de 15

milhões sobrevivem com a renda
inferior a meio salário mínimo por
pessoa. Ou seja 80 milhóes de pes-

soas üvem em situação de miséria
e púreza, excluídos dos mínimos
direitos de cidadania.

Um setor da sociedade procura
se proteger criando esquemas pró-
prios de segurança, investindo de-
cisivamente na manutençáo desta
situação que lhe é conveniente (lu-
cro fácil, inflaçáo, exploração, sa-

lário baixo). Este setor continuará

laçáo dos Meios de Comunicaçáo
Social, da compra de votos, da
apresentaçáo de projetos aparen-
temente favoráveis ao povq de
citaçóes bíblicas e, até mesmq do
uso de setores das Igrejas.

7994 é fundamental, pelos
anseios crescentes de mudar esta

situação de verdadeira vergonha
nacional, causada pela ideologia
econômica do sistema neoliberal

O desafio para nós, cristãos, é a

náo omissáo neste momento
(Juízes 9,8-15). Diante desta situ-
açáo devemos ser sal e luz (Mt
5,13-1 6). Queremos trabalhar para
a con-cretização do Reino desde já
(Mc 1,15). Com outros setores da
sociedade nos comprometemos na
luta pelo resgate da cidadania e da
vida digna para todos

0o 1O10).

implantado, e que fabrica mi-
seráveis espalhados pelo cam-
po e pela cidade.

É o clamor pela ética na econo-

mi4 que postula a priorizaçáo do
atendimento das necessidades bá-

sicas da grande maioria da popu-
laçáo brasileira: alimentaçáo, edu-
cação, saúde, moradia, transporte
eoacessoàjustiça.

Outra novidade é o clamor pela

ética na política que também se

manifesta no desejo da puniçáo
dos cormptos e dos corruptores.
Recria-se o sentido do bem co-

mum. A sociedade está mais
atenta a impedir a impunidade

Indignados
diante desta si-
tuação e movi-
dos pela nossa

Íé, querendo
contribuir na
mudança,
conclamamosa
tódos:

-ase
engajarem nas

atividades já
programadas,

os, dias de 
"rtoao, 

llll::Hl:;:
e Cidadania;

- a integrarem a Ação da Cida-
dania contra a Fome e a Miséria e
pela Vida;

- e a participarem na organiza-

çáo de comitês de estudo e acom-
panhamento político em todos os

níveis, procurando discernir criti-
camente os diferentes projetos e
propostas.

Esperamos que a nossa inter-
vençáo nos eventos del994possa
ser uma contribuição efetiva na
construçáo de uma sociedade mais
justa e solidária.



Nós,57 participantes do Semi-

nário Fé e Cidadania, convocados
pelo Conselho Regional de Leigos
e pela Pastoral Operiíria do Para-

ná, oriundos de várias pastorais
sociais, movimentos populares e

partidos políticos, estivemos reu-
nidos, nos dias 26 e27 de feverei-
ro, em Curiüba. Debatemos e re-
fletimos sobre a realidade atual
brasileira e paranaense e procura-
mosdescobriro
que háde novo,
bemcomopres-
tar uma contri-
buiçáoascomu-
nidades na
construçáo da
cidadania.

Neste Semi-
nário nós cons-
tatamos que vi-
vemos um mo-
mento no qual
estamos acor-
dando para a

percepçáo de
uma sociedade brasileira di-
vidida.

Hoje quando a famflia é o tema
da Campanha da Fraternidade, das

37 milhoes de famflias, perto de 15

milhões sobrevivem com a renda
inferior a meio saliário mínimo por
pessoa. Ou seja 80 milhoes de pes-

soas vivem em sifuação de miséria
epúreza, excluídos dos mÍnimos
direitos de cidadania.

Um setor da sociedade procura
se proteger criando esquemas pró-
prios de segurança, investindo de-
cisivamente na manutençáo desta
situação que lhe é conveniente (lu-
cro fácil, inflaçáo, exploraçáo, sa-

lário baixo). Este setor continuará
investindq especialmente, no pro-
cesso eleitoral através da manipu-

E CIDADANIA
laçáo dos Meios de Comunicaçáo

Social, da compra de votos, da
apresentação de projetos aparen-
temente favoráveis ao povq de

citaçõesbíblicas e, até mesmq do
uso de setores das Igrejas.

1994 é fundamental, pelos
anseios crescentes de mudar esta

situação de verdadeira vergonha
nacional, causada pela ideologia
econômica do sistema neoliberal

O desaÍio paranós, cristãos, é a

náo omissão neste momento
([uízes 9,8-L5). Diante desta situ-
ação devemos ser sal e luz (Mt
113-16). Queremos trabalhar para
a con-cretização do Reino desde já
(Mc 1,15). Com outros setores da
sociedade nos comprometemos na
luta pelo resgate da cidadania e da
vida digna para todos

0o 1O10).

implantado, e que fabrica mi-
seráveis espalhados pelo cam-
po e pela cidade.

É o clamor pela ética na econo-

mia, que postula a priorização do
atendimento das necessidades bá-

sicas da grande maioria da popu-
lação brasileira: alimentação, edu-
caçáo, saúde, moradia, transporte
eoacessoàjustiça.

Outra novidade é o clamor pela

ética na política que também se

manifesta no desejo da puniçáo
dos comrptos e dos corruptores.

Recria-se o sentido do bem co-

mum. A sociedade está mais
atenta a impedir a impunidade
e a usurpaçáo privada do que é
coletivo.

Indignados
diante desta si-
tuação e movi-
dos pela nossa

fé, querendo
contribuir na
mudança,
conclamamosa
todos:

-ase
engajarem nas

atividades já
programadas,
comoseminári-

os, dias de estudo, cursos sobre Fé

e Cidadania;

- a integrarem a Ação da Cida-
dania contra a Fome e a Miséria e
pela Vida;

- e a participarem na organiza-

çáo de comitês de esfudo e acom-
panhamento político em todos os

níveis, procurando discernir criti-
camente os diferentes projetos e
propostas.

Esperamos que a nossa inter-
vençáo nos eventos de 1994 possa

ser uma contribuiçáo efetiva na
construçáo de uma sociedade m ais
justa e solidfuia.

Curitiba,2T de fevereiro de 1994.



ETICAETRABALHO:
, OS TRABALHADORES INVISÍVNIS

A ética está atrasada em pelo
menos 400 anos na Zona
Canavieira de Pernambuco,
onde um expressivo contin-
gente populacional vem de ge-
rações sendo explorado e des-
respeitados em seus direitos
básicos.

Direito à infân-
ciaqueéumdireito
natural do ser hu-
mano na constru-

ção sucessivae per-
manente do pro-
cesso de soci-
abilização, para
que possa num fu-
turo próximo exer-
cer o seu direito de
cidadania.

solapando a oportunidade de
escolarização destas crianças e

adolescentes.

A probabilidade
de náo aprendizado
dessas crianças "Fu-
furo Nacional" é 12

vezes maior que as

demais crianças tão
pobres quanto elas,
mas só que não tra-
balham nos canavi-
ais.

Os dados da pes-
quisa do Centro

das oportunidades perdidas,
84% dos pais desses "Traba-
lhadores Invisíveis" também
iniciaram a trabalhar nos
canaviais entre 07 e'l.,3 anos
de idade.

O quadro é trágico, não ape-
nas preocupante, quando nos
detemos aos dados oficiais
que estimam em 46 anos a
expectativa de vida destes "jo-
vens / velhos trabalhadores";
sâo 77 anos a menos que a
expectativa de vida da po-
pulação brasileira no geral.

O seu futuro garantido é o
analfabetismo: 59,'t% náo sabe Teresa Cristina W. C. de Araújo
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por 87% dos acidentes ocorri-
dos a 59% das crianças e ado-
lescentes.

São também, crianças e

adolescentes de ontem que
ninguém se preocupou em
contarebarrarociclo

03 a 05 Írnos ou mais e náo con-
seguiram aprender. Esta reali-
dade também é ados seus pais,
onde a média de analfabetismo
atinge a 75 % . Afalta de ética está

Josué de Castro, levam a

concluir que náo é o traba-
lho o caminho de salvação
destas crianças e adolescen-
tes de hoje, as quais são
amostra regionalizada de
uma situaçáo nacional. Mas
a vontade política e a recu-
peração ética em ver o outro
como a si próprio, no res-
peito aos seus cidadãos e a
garantia das oportunidades
de ver a vida através da es-
cola, do lazer, da saúde, da
dignidade, do direito uni-
versal e essencial de viver a
infância.

Direito à educação adequa-
da e prazerosa de aprender a intergerencial da pobreza e
leç aprender a viver com dig-
nidade, esperança e confiança
no papel social de futuro cida-
dão.

São crianças e adolescentes
de hoje, estimados em 60.000,
com idades entre 07 e17 anos,
trabalhando no corte da cana
de açúcaq, submetidos a toda
sorte de riscos e aviltamento
dos seus direitos. Mais de%%
entraram precocemente no
mercado de trabalho quando
tinham entre 07 e 13 anos de
idade. Trabalham mais de 40
horas semanais, manejando
instrumentos perigosos (como
a foice) p inadenrrarlns àc, c,ac



"OS TRABALHADORES INVISÍVEIS
A ética está atrasada em pelo

menos 400 anos na Zona
Canavieira de Pernambuco,
onde um expressivo contin-
gente populacional vem de ge-
rações sendo explorado e des-
respeitados em seus direitos
básicos.

Direito à infân-
ciaqueéumdireito
natural do ser hu-
mano na constru-

çáo sucessiva e per-
manente do pro-
cesso de soci-
abilizaçáo, para
que possa num fu-
turo próximo exer-
cer o seu direito de
cidadania.

Direito à educação adequa-
da e prazerosa de aprender a
leç aprender a viver com dig-
nidade, esperança e confiança
no papel social de futuro cida-
dão.

Sáo crianças e adolescentes
de hoje, estimados em 60.000,
com idades entre 07 e!7 anos,
trabalhando no corte da cana
de açúcaç submetidos a toda
sorte de riscos e aviltamento
dos seus direitos. Mais de90%
entrararn precocemente no
mercado de trabalho quando
tinham entre 07 e 13 anos de
idade. tabalham mais de 40
horas semanais, manejando
instrumentos perigosos (com o
a foice) e inadequados às suas
idades. A foice é responsável

por 87/o dos acidentes ocorri-
dos a 59% das crianças e ado-
lescentes.

São também, crianças e

adolescentes de ontem que
ninguém se preocupou em
contarebarrarociclo

03 a 05 anos ou mais e não con-
seguiram aprender, Esta rreali-

dade também é a dos seus pais,
onde a média de analÍabetismo
atinge a 75 % . Aialta de ética está
solapando a opoÉunidade de
escolarização destas crianças e

adolescentes.

intergerencial da pobreza e

das oportunidades perdidas,
84% dos pais desses "Traba-
lhadores Invisíveis" também
iniciaram a trabalhar nos
canaviais entre 07 e1,3 anos
de idade.

O quadro é trâgSco,não ape-
nas preocupante, quando nos
detemos aos dados oficiais
que estimam em 46 anos a
expectativa de vida destes "jo-
vens / velhos trabalhadores";
sâo 17 anos a menos que a

expectativa de vida da po-
pulaçáo brasileira no geral.

O seu futuro garantido é o
analfabetismo: 59,1% não sabe
lere53% deles, com 10aL7anos

A probabilidade
de náo aprendizado
dessas crianças "Fu-
turo NacionaT" é 12

vezes maior que as

demais crianças táo
pobres quanto elas,

mas só que não tra-
balham nos canavi-
ais.

Os dados dapes-
quisa do Centro

Josué de Castro, levam a

concluir que não é o traba-
lho o caminho de salvação
destas crianças e adolescen-
tes de hoje, as quais são
amostra regionalizada de
uma situação nacional. Mas
a vontade política e a recu-
peraçáo ética em ver o outro
como a si próprio, no res-
peito aos seus cidadáos e a
garantia das oportunidades
de ver a vida através da es-
cola, do lazer, da saúde, da
dignidade, do direito uni-
versal e essencial de viver a

infância.

Teresa Cristina W. C. de Araújo

Socióloga - Pesquisadora do Cen-
tro Josué de Castro - PE.de idade freqüentaram por até
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EDITORIAL

A FAMILIA, COMO VAI?
Com esta pergunta, muitas ve-

zes, inicia-se um bate-papo entre
amigos que há um tempáo náo se

vêem; é com esta pergunta que a
CAMPANHA DA FRATERNIDA-
DE nos convoca para, nesta quares-
ma, refletir sobre a sifuaçáo da nos-
sa família, da família brasileira hoje,
lembrando também qte 1994 é o
Ano Internacional da Família.

Já se disse, e náo vem ao
caso aqui justificar, que a famí-
lia é a célula mãe, primeira da
sociedade. É na família, em seu
seio, que nascem os filhos. Es-
tes, mais tarde, se tornaráo os
agentes da sociedade. Na famí-
lia se recebe os primeiros cari-
nhos e afetos que moldaráo a
personalidade das pessoas. É
na famflia que se aprende a

socialização com os outros.

Mas, parece que tudo isto é
um tanto utópico. Um tanto
quanto ideal. A família, assim,
parece não ser feita de seres
humanos, de pessoas que pre-
cisam se relacionar, se movimentar,
se defender e ir à luta para sobrevi-
ver. A famflia está em crise e nesta
crise se deteriora, rui, sob o impac-
to das kansformações sociais, sexu-
ais, morais, religiosas. Segundo o
relatório do BIRD, dos 130 milhóes
da população mais pobre da Amé-
rica Latina 44% estáo no Brasil, isto

que 24,4% das famflias brasileiras
são indigentes porque náo conse-
guem adquirir a cesta básica de
alimentos que atenda às necessida-
des nukicionais das pessoas que as
compóem. Dentro disto, verifica-
mos que nas famílias com rendi-
mento familiar per capita até 1 (um)
Salário Mínimo, a mortalidade por

REvlsrA sE[ FRoNrEnAs - orMAS KúNSoH

mil crianças nascidas üvas atinge
a 75,2. Se as condiçóes de sanea-
mento sáo adequadas, em cadamil,
morrem 30,8, se náo forem ade-
quadas, chegam a morrer 86,4 cri-
anças.

Diante disto afirmamos que,
embora as transformaçóes sociais,
sexuais, morais e relieiosas seiam

econômico. Pois, achamos que é

também pelo econômico que pas-
sam todas as outras dificuldades e

toda a crise da família brasileira.

Quando falta dinheiro dentro de

casa, falta o páo, faltando o páo, a
fome dificulta a capacidade de pen-
sar, conviver/ compreender e amar.
As relações pais-filhos, marido-mu-

lher ficam à flor da pele e ao

menor dissabor tudo cai, até
mesmo a própria fé fica abala-
da. Para que tudo se sustente é

necessário muita firmeza e se-

gurança em Deus. Ora, quando
45,3% das famílias brasileiras ga-
nham menos de 1 (um) salário
mínimo, (32 milhóes de pessoas
estáo na miséria), como justifi-
car uma família equilibrada
emocional, social e eticamente?
Náo é possível que a família
brasileira, tendo em média 4 pes-
soas, possa ser família exem-
plar, modelar, nesta situaçáo de
empobrecimento crescente. (Cf.
texto Base CF-94, IBGE).

Náo é possível que nós, cristãos,
queiramos uma família rezando, ce-

lebrando, participando da vida co-
munitária, de um grupo de base ou
de um círculo bíblico, se esta família
náo tem, sequer/ o que comer e o
que vestir. Falar de Deus é bom.
Escutar falar de Deus também o é.

Mas nada disso pode dar frutos se,
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" Se o irmão ou irmã estiaerem fius e carecerem dc alimenta cotidiçno, e algum de aós lhes disser:
"Íde em Paz, aquecei-aos e alimentai-ws", porém não lhes derdes com que satisfarer a necessidade do scu carry,

que prweito lhes oiria? Assim, tamb&n, a fé, se não tiaer obras, por si é marta." (Tg 2,1"5-17)

EDITORIAL

A EAMILIA, COMO VAI?
Com esta pergunta, muitas ve-

zes, inicia-se um bate-papo entre
amigos que há um tempáo náo se

vêem; é com esta pergunta que a
CAMPANHA DA FRATERNIDA-
DE nos convoca para, nesta quares-
ma, refletir sobre a situaçáo da nos-
sa família, da família brasileira hoje,
lembrando também que 1994 é o
Ano Internacional da Família.

Já se disse, e não vem ao
caso aqui justificar, que a famí-
lia é a célula mãe, primeira da
sociedade. E na família, em seu
seio, que nascem os filhos. Es-
tes, mais tarde, se tornarão os
agentes da sociedade. Na famí-
lia se recebe os primeiros cari-
nhos e afetos que moldarão a
personalidade das pessoas. É
na família que se aprende a

socializaçáo com os outros.

Mas, parece que tudo isto é
um tanto utópico. Um tanto
quanto ideal. A famflia, assim,
paÍece náo ser feita de seres
humanos, de pessoas que pre-
cisam se relacionar, se movimentar,
se defender e ir à luta para sobrevi-
ver. A família está em crise e nesta
crise se deteriora, rui, sob o impac-
to das hansformaçóes sociais, sexu-
ais, morais, religiosas. Segundo o
relatório do BIRD, dos 130 milhóes
da população mais pobre da Amé-
rica Latina,44% estáo no Brasil, isto
equivale a57,2 milhóes de pessoas.
E, o IPEA, num trabalho conhecido
como "Mapa da Fome", verificou

que 24,4% das famílias brasileiras
são indigentes porque náo conse-
guem adquirir a cesta básica de
alimentos que atenda às necessida-
des nukicionais das pessoas que as

compóem. Dentro disto, verifica-
mos que nas famílias com rendi-
mento familiar per capita até 1 (um)
Salário Mínimo, a mortalidade por
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mil crianças nascidas vivas atinge
a 75,2. Se as condições de sanea-
mento úo adequadas, em cadamil,
moÍTem 30,8, se náo forem ade-
quadas, chegam a morrer 86,4 cri-
anças.

Diante disto afirmamos que,
embora as transformaçóes sociais,
sexuais, morais e religiosas sejam
profundas, náo sáo táo graves
quanto a degradação pela qual pas-
sa a família sob o ponto de vista

econômico. Pois, achamos que é

também pelo econômico que pas-
sam todas as outras dificuldades e

toda a crise da família brasileira.

Quando falta dinheiro dentro de

casa, falta o pão, faltando o pão, a
fome dificulta a capacidade de pen-
sar, conviver/ compreender e amar.
As relações pais-filhos, marido-mu-

lher ficam à flor da pele e ao
menor dissabor tudo cai, até

mesmo a própria fé fuca abala-
da. Para que tudo se sustente é

necessário muita firmeza e se-

gurança em Deus. Ora, quando
45,3% das famfliasbrasileiras ga-
nham menos de 1 (um) salário
mínimo, (32 milhóes de pessoas
estão na miséria), como justifi-
car uma família equilibrada
emocional, social e eticamente?
Náo é possível que a família
brasileir4 tendo em média 4 pes-

soas/ possa ser família exem-
plar, modelar, nesta situação de
empobrecimento crescente. (Cf.
texto Base CF-94, IBGE).

Náo é possível que nós, cristãos,
queiramos uma família rezando, ce-

lebrando, participando da vida co-
munitária, de um grupo de base ou
de um círculo bíblico, se esta família
náo tem, sequer/ o que comer e o
que vestir. Falar de Deus é bom.
Escutar falar de Deus também o é.

Mas nada disso pode dar frutos se,

primeiramente, náo mudarmos, náo
transformarmos a situação real e con-
creta da família brasileira.
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Macapá, 27 ile feaereiro de 7994.

Prezados Companheiros de luta, é

com muita satisfaçao que estou lhes

escreoendo.

Venhopor meio desta dar informa-

ções *bre o nosfi grury debase da P O

da ] ar dim F elicidade l. O mesmo aem

lutando muito iunto à classe trabalha-

dora, apesar das dificuldndes do dia-a-

dia. N unca desnimamos na luta Por
dias melhores.

T io emo s u ár io s tr ab alho s ef et ua do s

pelo grupo: como o daslaaadeiras, dns

escolas de alfabetização com os traba-

lhadores.
Trabalhamos com a alfabetiznçao

até o mês de iunho/93, quando trans-

Jerimos o mesmo Wra o suPletiao que

passou a ter no bairro, mas nunca

deixamos de acompanhnr.
Agora, em 1994, iniciamos com

umprojeto de um curso de datilogra-

fia para os mesmos trabalhadores e

seus filhos, aisando melhorar o co-

nhecimento pr ofissional do tr abalha-

dor junto ao mercado de trabalho,

mas deaido a t'alta de aerba Para o

cursa, o nosso grande est'orço foi in-
terrompido, ficamos só com o projeto

na mão.
Trabalhnmosbem n Semana Social

e aimos o grande interesse dos partici-
pantes de melhorar o Brasil.

A nossa luta continua, aqui aou

terminando com um grande abraç0,

do seu companheiro de luta.

Erancisco Façanha da Silaa
PO Bairro JardimEelicidade I - AP.
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ls D§MÂIO'-.VIDÂ É rA.Ze$ rOOO
SONHO BRILHAR

PA(HI)STOREANDO
2* §EMÂNÀ §OCIAI BRÂ§ILEIRÀ

No dia 24 de março/94 haverá o lança-
mento público do Instrumento de Traba-
lho da 2ê Semana Social Brasileira, que será
na sede da CNBB, em Brasília, com a Pre-
sença de D. Luciano Mendes de Almeida e

os representantes dos organismos e pasto-
rais do Setor Pastoral Social. No mesmo
dia, também deverá acontecer o lançamen-
to nos Regionais, com promoçóes de círcu-
los de estudo, debates, entrevistas coleti-
vas, etc., envolvendo os participantes do
processo de construçáo das Semanas Soci-
ais Regionais.

Queremos que o 1q de maio deste ano

seja diferente. Que as atividades tenham
mais ânimo, força, vigor e participaçáo dos
trabalhadores(as). Neste sentido, paracon-
tribuir na motivaçáo e organização de gran-
des comemoraçóes e celebraçóes do dia do
trabalhador, a PO Nacional junto com as

Pastorais Sociais e organismos da linha 6-

CNBB estáo preparando um ROTEIRO de

atividades para a SEMANA DO TRABA-
LHADOR, sugerindo o DESEMPREGO
como tema central, e propondo ainda uma
grande VIGILIA de encerramento da Se-

mana. Também está sendo confeccionado
um bonito cartaz com a frase: "VIDA É

FAZER TODO SONHO BRILHAR''.
Este material estará à disposição dos

estados, a partir de 15 de março, no Secre-

tariado Nacional da PO. Fique atento!

- A PO Nacional está preparando uma
publicaçáo no formato de uma REVISTA,
que visa recuperar todo um debate da so-

ciedade brasileira sobre: as mudanças no
Mundo do Trabalho, o processo de urbani-
zaçâo,crise do movimento sindical e aPO.
Será uma revista de ediçáo única que, pro-
vavelmente, deverá ser lançada em maio
deste ano. Aguarde!

- O Dieese publicou recentemente, um
Caderno sob o título "BÁLANÇO - Como
ler e entender". O Caderno é apresentado
em forma de histórias em quadrinhos. Oti-
mo para entender alguns mecanismos na

confecçáo de balanços, balancetes, etc. Os
intetessados devem adquirir através do
Dieese. Fones para contato: (017) 220-9503

e?'62-8666.

A Formaçáo é uma necessidade perma-
nente na vida da PO. Já há alguns anos,

diversos estados vêm realizando cursos de

PO RJ - Curso realizado nos di asl2a
16 de ianeiro/94 na Diocese
de ltaguaí-RJ, com a Partici-
paçáo de 30 Pessoas. O obje-
tivo do curso foi formar lide-
ranças Para a PO; Estudar e

aprofundar a ParticiPaçáo da
Mulher na História da Bíblia
e no nosso dia-a-dia.

No final do curso todos os participan-
tes assumiram um comPromisso específi-
co, tais como: organizar gruPo de base;

pesquisar sobre o conteúdo do curso; par-
iicipar das equipes específicas da Coord.
Estadual; promover debates sobre o tema
do curso em suas comunidades.

PO SP - OCursorealizou-sede08a15
de ianeiro, com 22 PaúiciPan-
tes, representantes de 72

dioceses do Estado. Contou-
se também com a ParticiPaçáo
do Cláudio,liberado de Ubá-
MG, membro da Coord. Naci-
onal da PO e com os a§sesso-

res WaldemarRossi, Pe. A gos-

tinho Pretto e RaÍael do CEBI.

Foram desenvolvidos os seguintes te-

mas: Revisáo de Vida Operária, História da
PO, Apocalipse e Análise de Conjuntura.

O curso tinha Por objetivos o

aprofundamento de alguns temas e pro-
porcionar entrosamento dos
iompanheiros(as) das várias dioceses do
estado. Serviu para animar ainda mais a
caminhada da PO.

- Foram realizados também cursos de

formaçáo na PO do Sul, reunindo os esta-

dos de SC, PR e RS.

Esteve reunida nos dias 21 a 25 de feve-

reiro, em Teresópolis - RJ, a Coordenaçáo
Nacional da PO para definir o seu planeja-

mento, a partir do desafio e das pistas de

açáo aprovados na 10ê Assembléia Nacio-
nal da PO. As principais atividades apro-
vadas foram: 1) Investir na preparaçáo e

realizaçáo da CF-95, os excluídos;2lParti-
cipar do processo eleitoral; 3) Promover
atividades a nível nacional enfatizando o

desemprego, (como 1.e de maio, ...); 4) Con-

tribuir na organizaçáo do movimento de

Açáo da Cidadania, a partir de açóes con-

cretas junto aos desemPregados.
A Organizaçáo da 2e Semana Social

Brasileira; Campanha de assinaturas e di-
vulgaçáo do Boletim Nacional; Realizaçáo

do Éncontro de Agentes; Preparaçáo do

1q de maio e deu-se um informe sobre a

situaçáo da PO nos estados.
A nova coordenaçáo mostrou-se bastante

animada e preparada para assumir os no-

vos desafios da PO. Houve um perfeito
entrosamento dos componentes da coor-



Macapá,27 de feaereiro de 7994.

Prezndos Companheiros de luta, é
com muita satrsfaçao que estou lhes

escreuendo.

Venho por meio desta dar informa-

ções nbre o nostu grury debase da P O
do J ar dim F elicidade l. O mesmo uem

lutando muito junto à classe trabalhn-
dora, apesar dasdificuldades do dia-a-
dia. Nunca desanimamos nalutapor
dias melhares.

T iztemo s aár io s tr abalhas ef etua do s

pelo grupo: como o daslaaadeiras, das

escolas de alfabetização com os traba-
lhndores.

Trabalhamos com a alfabetiznção

até o mês de junho/9i, quando trans-

ferimos o mesmo Wra o supletiao que

passou a ter no bairro, mas nunca
deixamos de acompanhnr.

Agora, em 1994, iniciamos com

umprojeto deumcurso de datilogra-

fia para os mesmos trabalhadores e

seus filhos, aisando melhorar o co-
nheciment o pr ofissional do tr abalha-
dor junto ao mercado de trabalho,
mas deaido a falta de aerba pnra o

curso, o nosso grande esforço foi in-
terrompido, ficamos só com oprojeto
na mão.

T r ab alhnmos b em a S emana S o c ial
e aimos o grande interesse dos partici-
pantes de melhorar o Brasil.

A nossa luta continua, aqui ztou

terminando com um grande abraço,
do seu companheiro de luta.

Francisco Eaçanha ila Silaa
PO Bairro Jardim Eelicidaile I - AP.
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2' S§MÂNÂ SOCIÂL }RÀSILEIRA

No dia 24 de março/94 haverá o lança-
mento público do Instrumento de Traba-
lho da 2a Semana Social Brasileira, que será
na sede da CNBB, em Brasília, com a pre-
sença de D. Luciano Mendes de Almeida e
os representantes dos organismos e pasto-
rais do Setor Pastoral Social. No mesmo
dia, também deveráacontecer o lançamen-
to nos Regionais, com promoçóes de círcu-
los de estudo, debates, entrevistas coleti-
vas, etc., envolvendo os participantes do
processo de construçáo das Semanas Soci-
ais Regionais.

PO RJ - Curso realizado nos dias 12 a

16 de janeiro /94, na Diocese
de Itaguaí-RJ/ com a partici-
pação de 30 pessoas. O obje-
tivo do curso foi formar lide-
ranças para a PO; Estudar e

aprofundar a participaçáo da
Mulher na História da Bíblia
e no nosso dia-a-dia.

No final do curso todos os participan-
tes assumiram um compromisso específi-
co, tais como: organizar grupo de base;
pesquisar sobre o conteúdo do curso; par-
ticipar das equipes específicas da Coord.
Estadual; promover debates sobre o tema
do curso em suas comunidades.

PO SP - OCursorealizou-sede08a15
de janeiro, com 22 participan-
tes, representantes de 12
dioceses do Estado. Contou-
se também com aparticipaçáo
do Cláudio,liberado de Ubá-
MG, membro da Coord. Naci-
onal da PO e com os assesso-

res WaldemarRossi, Pe. Agos-
tinho Pretto e RaÍael do CEBI.

Foram desenvolvidos os seguintes te-
mas: Revisáo de Vida Operária, História da
PO, Apocalipse e Análise de Conjunhrra.

O curso tinha por objetivos o
aprofundamento de alguns temas e pro-
porcionar entrosamento dos
companheiros(as) das várias dioceses do
estado. Serviu para animar ainda mais a

caminhada da PO.
- Foram realizados também cursos de

formaçáo na PO do Sul, reunindo os esta-
dos de SC, PR e RS.

Esteve reunida nos dias 21 a25 de feve-
reiro, em Teresópolis - RJ, a Coordenaçáo
Nacional da PO para definir o seu planeja-
mento, a partir do desafio e das pistas de
ação aprovados na 10ê Assembléia Nacio-
nal da PO. As principais atividades apro-
vadas foram: 1) Investir na preparação e

realilaçáo da CF-95, os excluídos;2)Parti-
cipar do processo eleitoral; 3) Promover
atividades a nível nacional enfatizando o
desemprego, (como 1q de maio, ...); 4) Con-
tribuir na organizaçáo do movimento de
Açáo da Cidadania, a partir de açóes con-
cretas junto aos desempregados.

A Organizaçáo da 2e Semana Social
Brasileira; Campanha de assinaturas e di-
vulgação do Boletim Nacional; Realizaçáo
do Encontro de Agentes; Preparaçáo do
1q de maio e deu-se um informe sobre a
situaçáo da PO nos estados.
A nova coordenaçáo mostrou-se bastante
animada e preparada para assumir os no-
vos desafios da PO. Houve um perfeito
entrosamento dos componentes da coor-
denaçáo testemunhado durante a celebra-

çáo, espaço onde cada um expressou seus
sentimentos, falou de sua história e reno-
vou sua fé.

ls IIE.MÀIO - VrDÂ É reZEn rOpO
§ONHO BRTLHÀR .

Queremos que o 1q de maio deste ano
seja diferente. Que as atividades tenham
mais ânimo, força, vigor e participaçáo dos
trabalhadores(as). Neste sentido, para con-
tribuir na motivaçáo e organizaçáo de gran-
des comemoraçóes e celebraçóes do dia do
trabalhador, a PO Nacional junto com as

Pastorais Sociais e organismos da linha 6-
CNBB estáo preparando um ROTEIRO de
atividades parâ a SEMANA DO TRABA-
LHADOR, sugerindo o DESEMPREGO
como temacentral, e propondo aindauma
grande VIGILIA de encerramento da Se-
mana. Também está sendo confeccionado
um bonito cartaz com a frase: "VIDA É
FAZER TODO SONHO BRILHAR''.

Este material estará à disposiçáo dos
estados, a partir de 15 de março/ no Secre-
tariado Nacional da PO. Fique atento!

- A PO Nacional está preparando uma
publicaçáo no formato de uma REVISTA,
que visa recuperar todo um debate da so-
ciedade brasileira sobre: as mudanças no
Mundo do Trabalho, o processo de urbani-
zaçâo, crise do movimento sindical e a PO.
Será uma revista de ediçáo única que, pro-
vavelmente, deverá ser lançada em maio
deste ano. Aguarde!

- O Dieese publicou recentemente, um
Caderno sob o título "BALANÇO - Como
ler e entender". O Caderno é apresentado
em forma de histórias em quadrinhos. Oti-
mo para entender alguns mecanismos na
confecçáo de balanços, ba-lancetes, etc. Os
interessados devem adquirir através do
Dieese. Fones para contato: (077) 220-9503
e?Á2-8666.

(jU§§ü§nE,süe'I!(ÀçÂo

A Formaçáo é uma necessidade perma-
nente na vida da PO. lá há alguns anos,
diversos estados vêm realizando cursos de
formaçáo e capacitaçáo de lideranças.
Apresentamos a seguir informes sobre al-
Buns cursos realizados durante o mês de

ianeiro.
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VIDA DA PO
Companheiros(as) ! Desile o boletim ne 103/abriU93, temos utilizado este espaço para diaulgar um pouco dn caminhada e uida
dos grupos de base dn PO. Com certem t'oi impgrtante e enriquecedor o intercômbio daséxperiências aqui rel^atadas. Neste
boletimnelLi estamosencerranilo esteespaçoVIDADAPO eagradecendo atodos quenos escreaeram. Continuem escreaendo
suas cartas que as publicaremos na xção "cartas', na segunila pá§na. Vamos encerrar com alegria este espaç0, relatand.o a
história do grupo de base de Vila Arapuã região lpiranga, Arquidiocese de São Paulo. Parabéns-a todos!

Nos anos d,e'J,970 /71,, sob a
ditadura militar caracterizada
pela falta de liberdade, pelavio-
lência, prisóes, torfuras, mortes
e pelo milagre econômico e di-
ante de urna igreja sacudida pelo
Concílio Vaticano II e pela 2ê

Conferência de Medellin, nascia
em São Paulo a Pastoral Operá-
ria com o espírito e a experiência
da Ação Católica.

Em outubro de 1971, pela
primeira vez, a PO conseguiu
atingir toda a Igreja de São Pau-
lo comamissado "Salário justo"
na ocasiáo dos dissídios coleti-
vos. Na região Sul de São Paulo,
quako domingos foram dedica-
dos à problemática dos traba-
lhadores. Eis os temas:

- O Homem companheiro de
construção do mundo;

Deus na

- O egoísmo causa a não participaçáo e

traz sofrimento;
- A participação é um processo de edu-

cação;
- O Homem só se promove na comu-

nhão e na participação àos bens - quem faz
olugaréopovo.

O jornal "O Sáo Paulo" publicou quatro
páginas sobre a realidade dos trabalhado-
res falando do custo de vido salário míni-
mo, cestabásica e trazendo umamensagem
de D. Paulo. 19.000 exemplares, em suple-
mento, foram distribuídos nas comunida-
des e passados de máo em mão até nas
fábricas.

PO NA VILA ARAPUÁ OE rSZr-
1980:,,ACREDITAR NA CLASSE

OPERÁRIA, ORGANIZAR.SE E PAR.
TIR PARA A LUTA"

Foi neste contexto de busca, de
encarnaçáo, que em'1971, nasceu o grupo
de PO na Vila Arapuá, regiáo Ipiranga,
Arquidiocese de São Paulo. Pe. Moser, Pe.
Otávio Destro, Ir. Therezinha Garcia e Chico
Duarte, metalúrgico, deram início a este
trabalho. Discutiam a realidade dos traba-
lhadores e logo o grupo cresceu chegando a
12 pessoas com Maria Lins, Didi, Antônio
Lins, Neri, Ascânio, Miguel e Silvia. Eles se
enconkavam duas vezes por mês para revi-
sar a sua prática, refletindo a partir de fatos
trazidos por cada membro sobre o seu tra-
balho.

Eram jovens que trabalhavam nas em-
presas metalúrgicas e químicas da região.
Nas reuniões, além da Revisáo de Vida

Arquidiocese "Companheiros" que diante
da violência da repressão, tornou-se "Onde
está teu Irmáo?"

O grupo estudava a teoria do capitalis-
mo, da mais valia e textos bíblicos referen-
tes ao mundo do trabalho. A divulgação do
livro "100 anos de suor e sangue" permitiu
descobrir a caminhada e experiência de
Manoel do Ó, um trabalhador do Recife que
tornou-se militante operário. No fim do ano
de1973, os coordenadores do grupo foram
convidados a participar de um treinamento
para militantes, tendo os seguintes objeti-
vos:

- clarear o que é Pastoral Operária, seus
limites e suas possibilidades;

- uniformizar os métodos de kabalho,
trocar experiências para capacitar as pesso-
as para avançarem no seu trabalho.

Neste treinamento, a partir de
dramatizaçóes sobre a atuação do militante
na fábrica, no sindicato e no bairro, procu-
rou-se entender melhor a ação do militante,
que junto aos outros se conscientiza emuda.
Sem um grupo de revisão de trabalho e

vida, ele náo cresce.
Em7974, apesar da violência, da repres-

são que atingiu a metade dos membros da
PO da regiáo do Sul, o grupo organizou
uma semana de formação, dramatizando a
realidade da classe operária, focalizando o
salário de fome, a insegurança/ a
marginalização e expressando sua fé na
força da classe operária como agente de sua
libertaçáo. O grupo ia em frente porque
aprendeu com o Pe. Francisco Moser a criar
raízes, isto é, por em prática o método VER-
JULGAR-AGI& e também refletia sua rea-
lidade de trabalho, revisava a sua prática à
luz do Evangelho partindo das dificulda-
des e buscando saídas. O espírito aplicado

comunidade crescia neste espí-
rito e com esta dinâmica tendo
como eixo uma Igreja aberta à
realidade de exploração e opres-
sáo vivida pelos trabalhadores
em busca de libertaçáo. Toda a
comunidade se mobiliava para
dar apoio às greves do ABC e
de Sáo Paulo.

O grupo animàva o curso
de alfabetizaçáo da comunida-
de e a contribuiçáo espontânea
dos alunos ajudava os desem-
pregados do grupo a pagar a
conduçáo quando participa-
vam dos eventos. A formaçáo
adquirida pela prática e pelo
estudo, desenvolveu uma cons-

, ciência crítica e comprometida
e criou condições para a maio-

ria dos membros continuarem essé traba-
lho, mesmo mudando de bairro.

PO NA VILA ARAPUÁ DE 1980 ATÉ
HOJE: "CHAMADOSA CRIAR FOR-

MAS DE PARTICIPAçÁO

No decorrer dos anos, alguns membros
foram assumindo outras atividades como:
trabalho na favela de Heliópolis e em
Diadema; participação direta na constru-
ção do PT e da CUT e engajamento no
grupo de Consciência Negra assumindo
responsabilidades dentro do movimento.
Outros voltaram para sua terra no Piauí, na
Paraíba... eumaminoriase casou, deixando
de participar.

O grupo foi se renovando com a chega-
da de novos participantes numa conjuntura
de recessão e desemprego, numa visáo de
igreja diferente, também mudada sob a co-
ordenaçáo de outros padres que não ti-
nham opçáo por este trabalho. Neste con-
texto, o grupo encontrou dificuldades para
se firmar, crescer e assumir uma ação pra
valer, correndo riscos, mas nunca deixou de
se encontrar e dar continuidade ao trabalho
da PO.

Apesar de experimentar uma nova reto-
mada com um curso de dinâmicas ligado à
situaçáo dos membros, para facilitar o des-
pertar e o compromisso o grupo está viven-
do uma fase de transiçáo para náo dizer de
crise. Mesmo assim, com oito componentes,
continua a se encontrar quinzenalmente e

está disposto a começar tudo de novo fa-
zendo o seu planejamento para 1994.

"Eu vi a afliçáo do meu povo,
ouvi seus clamores,
conheço seus sofrimentos,
ãô-i;i li11ôf+4_1^'t tÊv Aç, A\



Contptleitns(as)! Deile o boletim n'2 703lobriU93, temos utilimda este es?aça para diaulgar um pouco fu caminhada e aida
dot g*W ile bav da PO. Com certeza foi importante e miquecedor o intercâmbio das experiências aqui relatada.s. Nesfe
boletimne 1L3 estamoseacerrando esteespaçoVIDADAPO eagradecendoatodos quenos escreaeram. Continuemescreztendo
suas cartas que as publicaremos na seSo "cartas", na segunda pá§na. Vamos encerrar com alegria este espaço, relatando a
história do grup de base de Vila Arapuã regiao lpiranga, Arquidíocese de São Paulo. Parabéns a todos!

Nos anos d,e 1970 /71,, sob a
ditadura militar caracterizada
pela falta de liberdade, pela vio-
lência, prisóes, torturas, mortes
e pelo milagre econômico e di-
ante de uma igreja sacudida pelo
Concílio Vaticano II e pela 2e

Conferência de Medellin, nascia
em São Paulo a Pastoral Operá-
ria com o espírito e a experiência
da Açáo Católica.

Em outubro de 1971., pela
primeira vez, a PO conseguiu
atingir toda a Igreja de Sáo Pau-
lo com a missa do " Salário justo"
na ocasiáo dos dissídios coleti-
vos. Na regiáo Sul de São Paulo,
quatro domingos foram dedica-
dos à problemática dos traba-
lhadores. Eis os temas:

- O Homem companheiro de Deus na
construção do mundo;

- O egoísmo causa a não participaçáo e

traz sofrimento;
- A participação é um processo de edu-

caçáo;

- O Homem só se promove na comu-
nháo e na participaçáo dos bens - quem faz
olugaréopovo.

O jornal "O São Paulo" publicou quatro
páginas sobre a realidade dos trabalhado-
res falando do custo de vida, salário míni-
mo, cestabásica e trazendo umamensagem
de D. Paulo. 19.000 exemplares, em suple-
mento, foram distribuídos nas comunida-
des e passados de máo em máo até nas
fábricas.

PO NA VILA ARAPUÁ PN TSZT-
1980:,,ACREDITAR NA CLASSE

OPERÁRIA, ORGANIZAR-SE E PAR.
TIR PARA A LUTA"

Foi neste contexto de busca, de
encarnaçáo, que em'1971, nasceu o grupo
de PO na Vila Arapuá, regiáo Ipirango
Arquidiocese de São Paulo. Pe. Moser, Pe.
Otávio Destro, Ir. Therezinha Garcia e Chico
Duarte, metalúrgico, deram início a este
trabalho. Discutiam a realidade dos traba-
lhadores e logo o grupo cresceu chegando a
12 pessoas com Maria Lins, Didi, Antônio
Lins, Neri, Ascânio, Miguel e Silvia. Eles se
encontravam duas vezes pormês para revi-
sar a sua prática, refletindo a partir de fatos
trazidos por cada membro sobre o seu tra-
balho.

Eram jovens que trabalhavam nas em-
presas metalúrgicas e químicas da região.
Nas reunióes, além da Revisáo de Vida
Operiiria, eles liam e analisavam as mensa-
gens de D. Paulo, üradas do jornal "O Sáo
Paulo", artigos do boletim da PO da

Àrquidiocese "Companheiros" que diante
da violência da repressáo, tornou-se "Onde
está teu Irmão?"

O grupo estudava a teoria do capitalis-
mo, da mais valia e textos bíblicos referen-
tes ao mundo do trabalho. A divulgaçáo do
livro "100 anos de suor e sangue" permitiu
descobrir a caminhada e experiência de
Manoel do Ó, um trabalhador do Recife que
tornou-se militante operário. No fim do ano
de1.973, os coordenadores do grupo foram
convidados a participar de um treinamento
para militantes, tendo os seguintes objeti-
VOS:

- clarear o que é Pastoral Operária, seus
limites e suas possibilidades;

- uniformizar os métodos de habalho,
trocar experiências para capacitar as pesso-
as parâ avançarem no seu trabalho.

Neste treinamento, a partir de
dramatizaçóes sobre a atuação do militante
na fábrica, no sindicato e no bairro, procu-
rou-se entender melhor a ação do militante,
que junto aos outros se conscientiza e muda.
Sem um grupo de revisáo de trabalho e

vida, ele não cresce.
8m1974, apesar da violência, darepres-

sáo que atingiu a metade dos membros da
PO da região do Sul, o grupo organizou
urna semana de formação, dramatizando a

realidade da classe operária, focalizando o
salário de fome, a insegurança, a
marginalizaçáo e expressando sua fé na
força da classe operária como agente de sua
libertação. O grupo ia em frente porque
aprendeu com o Pe. Francisco Moser a criar
raízes, isto é, por em prática o método VER-

JULGAR-AGI& e também refletia sua rea-
lidade de trabalho, revisava a sua prática à
luz do Evangelho partindo das dificulda-
des e buscando saídas. O espírito aplicado
em situaçáo de trabalho permitiu desenvol-
ver uma consciência e uma abertura maior
para urn engajamento firme na luta. Toda a

comunidade crescia neste espí-
rito e com esta dinâmica tendo
como eixo uma Igre;'a aberta à
realidade de exploração e opres-
são vivida pelos trabalhadores
em busca de libertação. Toda a

comunidade se mobiliava para
dar apoio às greves do ABC e
de São Paulo.

O grupo anim&va o curso
de alfabetização da comunida-
de e a contribuiçáo espontânea
dos alunos ajudava os desem-
pregados do grupo a pagar a
conduçáo quando participa-
vam dos eventos. A formaçáo
adquirida pela prática e pelo
estudo, desenvolveu uma cons-

, ciência crítica e comprometida
e criou condiçóes para a maio-

ria dos membros continuarem esse traba-
lho, mesmo mudando de bairro.

PO NA VILA ARAPUÁ Og 1980 ATÉ
HOJE: "CHAMADOS A CRIAR FOR-

MAS DE PARTICIPAÇÁO

No decorrer dos anos, alguns membros
foram assumindo outras atividades como:
trabalho na favela de Heliópolis e em
Diadema; participaçáo direta na constru-

ção do PT e da CUT e engajamento no
grupo de Consciência Negra assumindo
responsabilidades dentro do movimento.
Outros voltaram para sua terra no Piauí, na
Paraíba... e uma minoria se casou, deixando
de participar.

O grupo foi se renovando com a chega-
da de novos participantes numa conjuntura
de recessão e desemprego, numa visáo de
igreja diferente, também mudada sob a co-
ordenaçáo de outros padres que náo ti-
nham opção por este trabalho. Neste con-
texto, o grupo enconkou dificuldades para
se firmar, crescer e assumir uma ação pra
valer, correndo riscos, mas nunca deixou de
se encontrar e dar continuidade ao trabalho
da PO.

Apesar de experimentar uma nova reto-
mada com um curso de dinâmicas ligado à
situaçáo dos membros, para facilitar o des-
pertar e o compromisso o grupo está viven-
do uma fase de transição para náo dizer de
crise. Mesmo assim, com oito componentes,
continua a se encontrar quinzenalmente e

está disposto a começar tudo de novo fa-
zendo o seu planejamento para 1994.

"Eu vi a aflição do meu povo,
ouvi seus clamores,
conheço seus sofrimentos,
decidi libertá-Io." (Ex. 6,5-6)

Therezinha Garcia e
Raimundo Perillat.
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REVISAO CONSTITUCIONAL
GOLPE PREVENTIVO

A revisáo constitucional e o Plano
FHC-2 por ela concebido constitu-
em-se hoje nos espaços estratégicos
deembate daselitescom oavanço do
movimento democrático-popular
pró-Lula. Trata-se de um embate de
classe, em que se joga o futuro do
Brasil e do povo brasileiro nesta vira-
da do século e de milênio.

De um lado, nota-se o desespero
dasclasses dominantes diante do cres-
cimento contínuo de umacandidatu-
ra de um partido socialista após o
fracasso doprojeto neoliberal dos go-
vernos Collore ltamar. Particularmen-
te após a derrota do parlamentarismo
no plebiscito de 21 de abril do ano
passado, as elites dominantes diri-
gem seus movimentos no sentido de
barrar - através de alterações no texto
constifucional - as transformaçóes
políticas, econômicase sociaisqueuma
ütória da esquerda em outubro/no-
vembro próximos pode b;azer.

Por outro lado as chances dos
donos do poder nas eleições ge-
rais estáo diretamente relaciona-
das ao sucesso de uma candidatu-
ra de sua confiança (portanto,
identificada com os rumos
neoliberais da economia) e capaz
de articular as forças de cenko-
esquerda e de cehtoo com possibi-
lidades de derrotar Lula no se-
gundo turno.hssim, o conteúdo
eleitoral do Pacote Econômico de
Fernando Henrique é evidente a
todos os analistas políticos. Seu
objetivo, mais do que atacar as causas
estruturais da inflação brasileir4 é o de
possibilitar uma trégua social até as
eleiçóes, numa reediçáo (se não econô-
mic4 claramente política) dos efeitos
do famoso Plano Cruzado de 1986).

ILEGTTIMIDADE DA REVISÁO

Se as eleiçóes próximas compõem
o pano de fundo da conjuntura políti-
ca econômica brasileira, os moümen-
tos das classes sociais, forças políticas
e segmentos da opinião pública preci-
sarn ser analisados a esta luz.

A revisão constitucional náo acon-
teceria desta forma atabalhoada sem
esse ingrediente. A ferro e foso non-

do eticamente, a revisão precisa sair
a fórceps para viabilizar sua adequa-

ção aos interesses conservadores hoje
majoritários. Trata-se de adequar seu
texto, particularmente o capífulo da
Ordem Econômica, aos ditames do
neoliberalismo, eliminando os últi-
mos obstáculos aos interesses do
grande capital transnacional ainda
presentes na Constituição de 1988: a
quebra dos monopólios estatais (es-
pecialmente do petróleo, das rique-
zas do sub-solo, da energia elétrica,
das telecomunicações, entre outros),
amodificação do conceito de empre-
sas nacionais de capital nacional, o
saneamento financeiro da Preüdên-
cia através do fim da aposentadoria
por tempo de serviço e das aposenta-
dorias especiais... Estes são os gÍan-
des temas desta revisão.

A esquerda naturalmente náo de-
fende este texto constitucional por
concordar com ele: pelo contrário,
uma' Constituição qúe iguala doutri-

nari am ente o direito à propriedade
privada ao direito à,vida náo pode
ser coisa muito boa. E claro que que-
remos modificá-I4 mas náo desta for-
ma e nesta oporfunidade. Queremos
modificá-la para ampliar os direitos
políticos e sociais da maioria margi-
nalizada, para garantir a reforma
agrária que elimine o latifundio como
fenômeno econômico e político, para
combater a futela militar sobre a or-
dem política, paÍa democratizar o
Estado e a sociedade brasileira.

No entanto, alguém em sã consci-
ência, pode admitir que isso seja pos-
sível na atual situação, em que depu-
tados corruptos passeiam pelo Con-

relator Nelson ]obim (consultor da
Confederação Nacional da Indúskia),
que manobra as famosas e inúteis 18
mil emendas ao seu bel prazer? Como
garantir participação popular nestas
mudanças com o Regimento dra-
coniano e os prazos limitados para as
votações?

Não é à toa que Pl PC do B,
PST-U, PSB, PDT, setores que res-
tam, da esquerda do PSDB, junta-
mente com a CNBB, OAB, CIJT,
MST e outras entidades da socieda-
de civil, denunciam o golpe da
revisão e pedem a sua paralisação.

o úLTrMo rôrsco nn
ITAMAR

Mas o Governo Itamar decidiu
jogar, para dentro da revisão, sua
possibilidade de sobrevivência. An-
tes do escândalo no Sambódromo e
da votação do Pacote FHC-2 dentro
da revisão constitucional, poucos bra-

sileiros se lembravam do nome
do Presidente da República.

Seu apoio explícito a FHC
como candidato apresidente, no
desfile de Carnaval de Juiz de
Fora, demonstra que Itamar pre-
tende fazer-se ancorar no suces-
so de seu Primeiro-Minisko an-
tes de afundar no I ixo da história.
Desta form4 todas as condições
para que esta candidatura dita
de centro-esquerda possa pros-
perar estarão dadas pelo gover-
no federal: está reaberta a nego-

ciação fisiológica de cargos por votos
dos congressistas, a ingerência do Exe-
cutivo nas disputas do Legislativo
akavés do "é dando que se recebe".

Ao movimento popular, aos Sin-
dicalistas, aos cristãos progressistas,
aos democratas e aos que sonham
por um país em que 32 milhóes de
famintos sejam página do passado, a
inviabilização desta reúsáo constitu-
cional e a denúncia do embuste deste
Pacote eleitoreiro devem ser priori-
dades. Trata-se de uma luta dificil,
mas necessária: dela depende, em
boa medida, o sucesso de um gover-
no democrático e popular que pre-
tendemos eleger este ano.



GOLPE PREVENTTVO

A revisáo constitucional e o Plano
FHC-2 por ela concebido constitu-
em-se hoje nos espaços estratégicos
de embate daselites com oavançodo
movimento democrático-popular
pró-Lula. Trata-se de um embate de
classe, em que se joga o futuro do
Brasil e do povo brasileiro nesta üra-
da do século e de milênio.

De um lado, nota-se o desespero
das classes dominantes diante do cres-
cimento contínuo de uma candidatu-
ra de um parüdo socialista após o
fracasso do projetoneoliberal dos go-
vernos Collor e Itamar. Particularmen-
te após a derrota do parlamentarismo
no plebiscito de 21 de abril do ano
passado, as elites dominantes diri-
gem seus movimentos no sentido de
barrar - através de alteraçóes no texto
constifucional - as transformaçóes
políticas, econômicase sociaisqueuma
vitória da esquerda em outubro/no-
vembro próximos pode trazer.

Poroutrolado, as chances dos
donos do poder nas eleiçóes ge-
rais estão diretamente relaciona-
das ao sucesso de uma candidafu -
ra de sua confiança (portanto,
identificada com os rumos
neoliberais da economía) e capaz
de articular as forças de centro-
esquerda e de centro com possibi-
lidades de derrotar Lula no se-
gundo furno. Assim, o conteúdo
eleitoral do Pacote Econômico de
Fernando Henrique é evidente a
todos os analistas políticos. Seu
objetivq mais do que atacar as causas
estruturais da inflação brasileira, é o de
possibilitar uma trégua social até as
eleições, numa reediçáo (se náo econô-
mica, claramente política) dos efeitos
do famoso Plano Cruzado de 1986).

ILEGTTIMIDADE DA REVISÁO

Se as eleiçÕes próximas compóem
o pano de fundo da conjuntura políti-
ca econômica brasileira, os moümen-
tos das classes sociais, forças políticas
e segmentos da opinião pública preci-
sarn ser analisados a esta luz.

A reüsão constitucional não acon-
teceria desta forma atabalhoada sem
esse ingrediente. A ferro e fogo, con-
tra aresistência da sociedade civil, no
"fim de Íeira" deste Congresso der-
rotado politicamente e desm oraliza-

do eticamente, a revisáo precisa sair
a fórceps para üabilizar sua adequa-

ção aos interesses conservadores hoje
majoritários. Trata-se de adequar seu
texto, particularmente o capífulo da
Ordem Econômica, aos ditames do
neoliberalismo, eliminando os últi-
mos obstáculos aos interesses do
grande capital transnacional ainda
presentes na Constituiçáo de L988: a
quebra dos monopólios estatais (es-
pecialmente do petróleo, das rique-
zas do sub-solo, da energia elétric4
das telecomunicaçóes, entre outros),
amodificaçáo do conceito de empre-
sas nacionais de capital nacional, o
saneamento financeiro da Previdên-
cia através do fim da aposentadoria
por tempo de serviço e das aposenta-
dorias especiais... Estes úo os gr:rn-
des temas desta revisão.

A esquerda naturalmente não de-
fende este texto constitucional por
concordar com ele: pelo contrário,
uma' Constituiçáo qul iguala doutri-

nariam ente o direito à propriedade
privada ao direito à,vida náo pode
ser coisa muito boa. E claro que que-
remos modificá-la, mas náo desta for-
ma e nesta oportunidade. Queremos
modificá-la para ampliar os direitos
políticos e sociais da maioria margi-
nalízada, para garantir a reforma
agrária que elimine o latifúndio como
fenômeno econômico e político, para
combater a futela militar sobre a or-
dem política, para democratizar o
Estado e a sociedade brasileira.

No entanto, alguém em sã consci-
ência, pode admitir que isso sejapos-
sívelna atual situação, em que depu-
tados corruptos passeiam pelo Con-
gresso revisor como se a CPI do Or-

çamento não tivesse acontecido? Será
possível garantir direitos ao povo
brasileiro com o poder absoluto do

relator Nelson Jobim (consultor da
Confederaçáo Nacional da Indústria),
que manobra as famosas e inúteis 18
mil emendas ao seubelprazer? Como
garantir participação popular nestas
mudanças com o Regimento dra-
coniano e os prazos limitados para as
votações?

Náo é à toa que PT, PC do B,
PST-U, PSB, PDT, setores que res-
tam, da esquerda do PSDB, junta-
mente com a CNBB, OAB, CVf,
MST e outras entidades da socieda-
de civil, denunciam o golpe da
reüsáo e pedem a sua paralisação.

o uLTrMo rÔHco or
ITAMAR

Mas o Governo Itamar decidiu
jogar, para dentro da revisáo, sua
possibilidade de sobrevivência. An-
tes do escândalo no Sambódromo e
da votaçáo do Pacote FHC-2 dentro
da revisáo constitucional, poucos bra-

sileiros se lembravam do nome
do Presidente da República.

Seu apoio explícito a FHC
como candidato apresidente, no
desfile de Carnaval de Juiz de
Fora, demonska que Itamar pre-
tende fazer-se ancorar no suces-
so de seu Primeiro-Ministro an-
tes de afundarnolixo dahistória.
Desta forma, todas as condições
para que esta candidatura dita
de cenko-esquerda possa pros-
perar estaráo dadas pelo gover-
no federal: está reaberta a nego-

ciação fisiológica de cargos por votos
dos congressistas, a ingerência do Exe-
cutivo nas disputas do Legislativo
através do "é dando que se recebe".

Ao movimento popular, aos Sin-
dicalistas, aos cristãos progressistas,
aos democratas e aos que sonham
por um país em que 32 milhóes de
famintos sejam página do passado, a

inviabilizaçáo desta revisáo constitu-
cional e a denúncia do embuste deste
Pacote eleitoreiro devem ser priori-
dades. Trata-se de uma luta difícil,
mas necessária: dela depende, em
boa medida, o sucesso de um gover-
no democrático e popular que pre-
tendemos eleger este ano.

Renato Simões.
Membro do Diretório

Nacional do PT.
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ALGUNS PRINCIPIOS PARA UMA
ECONOMIA Af,TERNAIIVA

Os vitoriosos do momento,
os capitalistas, falam que che-
gamos a uma sociedade sem
alternativa. Com a derrocada
dobloco socialista (oucrise, para
os que ainda acreditam neste
bloco), eles proclamam que o
segredo da história foi desven-
dado e que está historicamente
provado que não é possível pen-
sar numa sociedade alternativa
ao capitalismo.

Os que ainda acreditam no
socialismo ou simplesmente
continuam teimando em não

Quando um debnte

teórico é ao mesmo

tempo expressão de uma

necessidade existencial

torna-se apaixonante; e

a luz'da paixão pode

nas cegar.

aceitar o capitalismo buscam
quase que desesperadamente
vislumbrar uma alternativa. Até
como uma necessidade existen-
cial. Eu me incluo entre estes

que, náo aceitando o capitalis-
mo, buscam uma alternativa
para dar sentido à luta e à pró-
pria existência.

E quando isso acontece o di-
álogo se transforma em monó-
logos. Além disso, quando a
crise é intensa. é o momento de

damentos da nossa busca de
alternativa. Mesrno que possa-
mos ser mal entendidos.

Devemos ter em mente qua-
tro pontos ao falarmos de uma
alternativa: a revoluçáo
tecnológica (que está mudando
o processo de acumulaçáo do
capital e formas de produção,
além de tornar o conhecimento
o fator mais importante da eco-
nomia), a globalização da eco-
nomia, a derrocada do bloco
socialista e o problema da gran-
de massa de marginalizados do
mercado e da sociedade (o

apartheid social).

A teoria de transformaçáo da
sociedade mais encontrada no
meio dos agentes de pastoral e
dos militantes das lutas popu-
lares é a teoria de corte leninista
que privilegiou a relação políti-
ca a partir do conflito de classes
(capitalistas X trabalhadores).
A partir desse conflito, todo es-

forço pedagógico e político com
a "massa" foi de conscientizaçáo
(vulgarização da "ciência mar-
xista") e organização visando a

tomada do poder político. Foi
deixado em segundo plano a
" segunda perna" da teoria mar-
xista da revolução: a contradi-

ção entre as relações sociais e o
desenvolvimento das forças
produtivas (o problema atual
da revoluçáo tecnológica). O ob-
jetivo desta "revolução políti-
ca" eÍa. ou ainda é, a criacão de

dores e explorados". Como diz
a música: "Iy'rrá o dia em que
todos ao levantar a vista vere-
mos nessa terra reinar a liber-
dade". Pouco se falava do pro-
jeto concreto; era como se a to-
mada do poder político nos le-
vasse de modo mágico a esse

Paraíso Terrestre.

Como uma sociedade "sem

exploradores e explorados" sig-
nificava uma sociedade sem pa-
trões, as estratégias políticas es-

tavam marcadas pela vontade
de suprimir os empresários. Ali-
anças com setores do empre-
sariado? Nem pensar!

Ciência-conscientizaçáo e a
organizaçáo popular como ca-

minho para o Paraíso Terrestre:
nisso pode ser resumido todo o
nosso esforço em prol da liber-
tação dos pobres. Só que a his-
tória está nos mostrando que as

coisas não sáo bem assim. Há
mais coisasnavidado que ciên-
cia-consciência; e a pretensão
de construir o Paraíso Terrestre
é uma ilusáo da modernidade
que nasceu com os burgueses,
antes de ser assumida pelos so-

cialistas.

Há no capitalismo algo de
misterioso, religioso, que fasci-
na as pessoas. Marx tentou ex-

plicar isso a partir da teoria do
fetiche de mercadoria. Ele diz,
por exemplo, que "À primeira
vista, a mercadoria parece uma
coi sa trivial - evidente. Analisan-
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dobloco socialista (oucrise, para
os que ainda acreditam neste
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que, náo aceitando o capitalis-
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sociedade mais encontrada no
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a " massa" foi de conscientizaçáo
(vulgarizaçáo da "ciência mar-
xista") e organizaçáo visando a

tomada do poder político. Foi
deixado em segundo plano a
"segunda perna" da teoria mar-
xista da revolução: a contradi-

çáo entre as relações sociais e o
desenvolvimento das forças
produtivas (o problema atual
da revoluçáo tecnológica). O ob-
jetivo desta "revolução políti-
ca" eta, ou ainda é, a criaçáo de
uma sociedade "sem explora-

dores e explorados". Como diz
a música: "Ifrrá. o dia em que
todos ao levantar a vista vere-
mos nessa terra reinar a liber-
dade". Pouco se falava do pro-
jeto concreto; era como se a to-
mada do poder político nos le-
vasse de modo mágico a esse

Paraíso Terrestre.

Como uma sociedade "sem
exploradores e explorados" sig-
nificava uma sociedade sem pa-
trões, as estratégias políticas es-

tavam marcadas pela vontade
de suprimir os empresários.Ali-
anças com setores do empre-
sariado? Nem pensar!

Ciência-conscientização e a
organizaçáo popular como ca-

minho para o Paraíso Terrestre:
nisso pode ser resumido todo o
nosso esforço em prol da liber-
tação dos pobres. Só que a his-
tória está nos mostrando que as

coisas não são bem assim. Há
mais coisas na vida do que ciên-
cia-consciência; e a pretensão
de construir o Paraíso Terrestre
é uma ilusão da modernidade
que nasceu com os burgueses,
antes de ser assumida pelos so-

cialistas.

Há no capitalismo algo de
misterioso, religioso, que fasci-
na as pessoas. Marx tentou ex-
plicar isso a partir da teoria do
fetiche de mercadoria. ELe diz,
por exemplo, que "À primeira
vista, a mercadoria parece uma
coisa trivial, evidente. Analisan-
do-a, vê-se que ela é uma coisa



muito complicada, cheia de su-
ttleza metafísica e manhas teo-
lógicas. (...) Por isso, para encon-
traruma analogia, temos de nos
deslocar à região nebulosa do
mundo da religião." (1)

Capitalismo é mais do que
um simples sistema econômi-
co-político; é uma forma de re-
ligião dos tempos modernos (2)

(encontramos algo similar em
alguns grupos marxistas). Con-
tra a fascinação religiosa náo
basta a crítica da ciência-
conscientizaçáo. Pois como já
dizia Marx, "crítica da religião
é a condição preliminar de toda
crítica". Enquanto as pessoas
tiverem uma relação religiosa
com o capitalismo e identifica-
rem a quantidade de mercado-
rias com a qualidade de vida e

a realização de seus sonhos, as

nossas críticas não teráo reper-
cussões.

Um outro ponto fundamen-
tal na elaboração de uma alter-
nativa é o reconhecimento explÊ
cito de que não podemos cons-
truir o Paraíso Têrrestre. Aliás, é

em nome desse Paraíso que se

eigem tantos sacrifícios de vi-
das humanas. Nem o capitalis-
mo, nem o socialismo ou qual-
quer outro "ismo" serão capa-
zes de construir o Paraíso Ter-
restre. (3) Só Deus pode cons-
truir o Paraíso.

Se não é possível uma socie-
dade sem dinheiro, sem rela-

ções mercantis, sem empresas
particulares, "sem explorado-
res e explorados", de fraterni-
dade universal - o Reino da Li-
berdade em plenitude -, deve-
mos repensar seriamente as
nossas relações com o
empresariado. Não estou pro-
pondo abandonar comDleta-

ses, mas repensá-la. Devemos
tirar as conclusões do fato de
que não podemos pensar numa
economia moderna sem rela-

ções mercantis e empresas par-
ticulares. Devemos discernir ti-
pos de empresas e empresários
para estabelecer diferentes ti-
pos de relaçóes. Ainda mais que,
com a globalização da econo-
mia e a abertura indiscriminada
da economia nacional, o confli-
to entre os interesses nacionais
e os internacionais (dos países
ricos e das transnacionais) es-

táo também no centro dos nos-
sos problemas.

Se é verdade que náo pode-
mos acabar com o mercado, tam-

O critério central para o

nosso discernimento

político não deae ser

mais os nossos sonhos e

conceitos do gmatizados,

mas sim a melhoria

concreta dq oida

dos pobres.

bém é verdade que não pode-
mos nos deixar conduzir somen-
te pelo mercado, como propõem
os neoliberais e os liberais. O
sistema de mercado livre pode
ser eficiente para gerar mais ri-
queza, mas é ineficaz para su-
perar apobrezae os problemas
sociais. Aumento de ri gueza náo
é sinônimo de supêração de
pobreza, muito menos a quan-
tidade é sinônimo de qualidade
de vida numa sociedade.

Aqui devemos explicitar um
outro limite na teoria baseada
somente em luta de classes. O
conflito capitalistas X trabalha-

estáo integrados no mercado.
Náo dá conta de uma grande
parcela da população que está
fora do mercado, os excluídos.
Precisamos pensar em mecanis-
mo de controle do mercado, mas
levando em consideração o di-
reito de viver dos muitos que
estão fora do mercado.

Por fim, acredito que para
podermos construir um projeto
alternativo viável ao capitalis-
mo devemos abandonar postu-
ras dogmáticas. Devemos levar
a sério a história e sempre bus-
car projetos alternativos histo-
ricamente viáveis. Os sonhos
são importantes para iluminar
o nosso horizonte, mas conti-
nuam sendosonhos. Fazer polí
tica de uma forma competente
pressupõe saber diferenciar os
sonhos de projetos histolica-
mente possíveis.

Jung Mo Sung. Teólogo leigo Ca-
tólico, doutor em Ciências da Reli-
giao. Autor de Deus fluma ecoflo-
mia sem coração (Paulinas) entre
outros.

K.MARX, O capital,vol.1,2a ed.,

Sáo Paulo, Nova Cultural, 1985,

pp.70-71

Para aprofu ndar essa questáo do
capitalismo como religião, vide,
por ex.:Hugo Assmann, Faláci-
as e Desafios, Paulinas; H.
Assmann e Franz Hi nkelammert,
Idolatria do Mercado, Yozes;
Jung Mo Sung, Deus numa eco-
nomia sem coração, Paulinas.

Para aprofundar essa questáo,
vide, por ex.: F. Hinkelammert,
Crítica da razã,o utópica,
Paulinas; Jung Mo Sung, Teolo-
gia e economia: repensando a

(1)

(2)

(3)
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quer outro "ismo" serão capa-
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res e explorados", de fraterni-
dade universal - o Reino da Li-
berdade em plenitude -, deve-
mos repensar seriamente as
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empresariado. Não estou pro-
pondo abandonar completa-
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economia moderna sem rela-

ções mercantis e empresas par-
ticulares. Devemos discernir ti-
pos de empresas e empresários
para estabelecer diferentes ti-
pos de relaçóes. Ainda mais que,
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mia e a aberturaindiscriminada
da economia nacional, o confli-
to entre os interesses nacionais
e os internacionais (dos países
ricos e das transnacionais) es-
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bém é verdade que não pode-
mos nos deixar conduzir somen-
te pelo mercado, como propõem
os neoliberais e os liberais. O
sistema de mercado livre pode
ser eficiente para gerar mais ri-
queza, mas é ineficaz para su-
perar apobreza e os prollemas
sociais. Aumento de rigu eza náo
é sinônimo de supêr'ação de
pobreza, muito menos a quan-
tidade é sinônimo de qualidade
de vida numa sociedade.

Aqui devemos explicitar um
outro limite na teoria baseada
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as e Desafios, Paulinas; H.
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Idolatria do Mercado, Yozes;
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Paulinas; Jung Mo Sung, Teolo-
gia e economia: repensando a

TL, (a sair em março/94, pela
Vozes).

(1)

(2)

(3)
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EDITOBIAL

A ESPERANÇA NAO ENGANA!
árias manchetes são cotidiana-
mente jogadas na casa do tra-
balhador, na mesa da dona de

casa, na sala de milhões de famílias bra-

sileiras.

O que dizem as manchetes? Que
o Brasil é um país desenvolvido, que

tem crescimento econômico e

estabilização financeira, que está no

mercado global de 1o mundo... assim,

está se tornando mais democrático, eslá

acabando com a miséria social, e por aí

vai...

Mas, como a maioria da preciso então, resgatar novos valores,

população vivencia na prática todas estimular novas relações nas quais

essas notícias? Será mesmo que existe estejam presentes sinais de VIDA, de

igualdade social, desenvolvimento solidariedade, partilha, compaúeirismo,

econômico e participação democrática enfim SINAIS DE AMOR.

para TODOS os cidadãos, para É preciso acreditar e arriscar (não

homens e mulheres do nosso país? De temas, crê somente). Resistir, enfrentar lutas dos trabalhadores, mulheres,
que forma estamos sentindo o Brasil e ter propostas alternativas frente à crianças, negros... construir solida-
de 1'mundo? exclusão que existe. Construir a riedade é missão maior para o cristão

SabemosqueoBrasil"real"em esperança no dia-a-dia como lembra hoje. Apostar na esperança que não

queviveopovoexcluído,empobrecido Santo Dias e os irmãos negros que há engana, que se faz certeza, Fé e

e marginalizado é violento e cruel. séculosenfrentamaopressão,mantendo esperançanoNOVO.Assumiroirmão
Faltam condições básicas de viva a sua história e cultura. como companheiro que está junto na

sobrevivência, trabalho, saneamento,

escolas, alimentação, saúde, etc.
Convidamos a todos, especial- camiúadarumoàlibertação.Acreditar

mente neste mês da Bíblia, a buscar a que 'oA ESPERANÇA NÃO
Porém, a cada dia, o desejo de fuz e a força da Palavra de Deus para o ENGANA, POIS O AMOR DE

lutar pela VIDA é maior. O povo dia-a-dia de nossas vidas. Durante DEUS FOI DERRAMADO EM

dificuldades e não perde a ESPE-

RANÇA... Mas como se vive a

esperança? É necessário reanimar e

alimentar a esperança. Nos tempos de

crise, rupturas, conflitos internos e

escuridão, a fé enfrenta as dificuldades

e a esperança se fortalece, a perse-

verança age! Temos esperança porque

queremos VIDA, acreditamos numa

vida melhor, um mundo diferente deste

que aí está.

Vivemos com valentia e galra em

favor dajustiça, alegria e felicidade. É

ensinamentos de Cristo foram
transmitidos de geração em geração,

através da PALAVRA, de símbolos e

parábolas. Jesus tinha familiaridade
com todos, dizia palavras vivas para

animar a Fé e ajudar na solução dos

problemas. Sempre presente com os

excluídos, era um trabalho comunitário

e sem a vida em comunidade não é

possível entender todo o sentido das

palavras de Jesus.

A Fé em Deus libertador e o
desejo de mudar e lutar pela VIDA se

fortalece açada dia. O povo enfrenta o

desânimo supera as dificuldades e o
mais importante... não perde a

ESPERANÇA! (creio Senhor, mas

aumentai a minha Fé).

Portanto, resgatar o valor das
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A ESPERANÇA NAO ENGANA!
árias manchetes são cotidiana-
mente jogadas na casa do tra-
balhador, na mesa da dona de

sala de milhões de famílias bra-

O que dizem as manchetes? Que
o Brasil é um país desenvolvido, que

tem crescimento econômico e

estabilização financeira, que está no

mercado global de 1o mundo... assim,

está se tornando mais democrático, está

acabando com a miséria social, e por aí

vai...

Mas, como a maioria da
população vivencia na prática todas

essas notícias? Será mesmo que existe

igualdade social, desenvolvimento
econômico e participação democrática
para TODOS os cidadãos, para
homens e mulheres do nosso país? De

que forma estamos sentindo o Brasil
de 1'mundo?

Sabemos que o Brasil "real" em

que vive o povo excluído, empobrecido

e marginalizado é violento e cruel.
Faltam condições básicas de

sobrevivência, trabalho, saneamento,

escolas, alimentação, saúde, etc.

Porém, a cada dia, o desejo de

lutar pela VIDA é maior. O povo
enfrenta o desânimo, supera as

dificuldades e não perde a ESPE-

RANÇA... Mas como se vive a

esperança? É necessário reanimar e

alimentar a esperança. Nos tempos de

crise, rupturas, conflitos internos e

escuridão, a fé enfrenta as dificuldades

e a esperança se fortalece, a perse-

verança agel Temos esperança porque

queremos VIDA, acreditamos numa

vida melhor, um mundo diferente deste

que aí está.

Mvemos com valentia e gaffa em

favor da justiça, alegria e felicidade. É

preciso então, resgatar novos valores,

estimular novas relações nas quais

estejam presentes sinais de VIDA, de

solidariedade, paftilha, companheirismo,

enfim SINAIS DEAMOR.

É preciso acreditar e arriscar (não

temas, crê somente). Resistir, enfrentar

e ter propostas alternativas frente à

exclusão que existe. Construir a

esperança no dia-a-dia como lembra

Santo Dias e os irmãos negros que há

séculos enfrentam a opressão, mantendo

viva a sua história e cultura.

Convidamos a todos, especial-

mente neste mês da Bíblia, a buscar a

htz e a força da Palavra de Deus para o

dia-a-dia de nossas vidas. Durante
milhares de anos, as palavras e

ensinamentos de Cristo foram
transmitidos de geração em geração,

através da PALAVRA, de símbolos e

parábolas. Jesus tinha familiaridade
com todos, dizia palavras vivas para

animar a Fé e ajudar na solução dos

problemas. Sempre presente com os

excluídos, era um trabalho comunitário

e sem a vida em comunidade não é

possível entender todo o sentido das

palavras de Jesus.

A Fé em Deus libertador e o
desejo de mudar e lutar pela VIDA se

fortalece acadadia. O povo enfrenta o

desânimo supera as dificuldades e o

mais importante... não perde a

ESPERANÇA! (creio Senhor, mas

aumentai a minha Fé).

Portanto, resgatar o valor das

lutas dos trabalhadores, mulheres,

crianças, negros... construir solida-

riedade é missão maior para o cristão

hoje. Apostar na esperança que não

engana, que se faz certeza, Fé e

esperança no NOVO. Assumir o irmão

como companheiro que está junto na

camiúada rumo à libertação. Acreditar

que 'oA ESPERANÇA NÃO
ENGANA, POIS O AMOR DE
DEUS FOI DERRAMADO EM
NOSSOS CORAÇOES" (Rm 5,1-5)
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Vitória,27 de junho de 1995

Prezadas companheiras e

compaúeiros,

"Fortaleçamos nossus mãos
cansadas pelo trabalho e digamos aos
corações desanimados: SEJAM
FORTES!'(oração de S. João)

Esperamos que a casa já esteja

amrmada. Casa nova é sempre uma
nova expectativa.

Com esta, queremos informar-
lhes sobre as Romarias que acontecem
em nosso Estado (mesmo que algumas
já aconteceram esta ano).

Aqui, acontecem duas romarias
interessantes, como a Romaria dos
Mártires, dos Homens e Romaria das

mulheres... A Romaria dos homens
existe desde os anos 50, envolvendo
operários, biscateiros, desempregados,

comerciários e outros. Todos os homens

são envolvidos na festa da padroeira do
Espírito Santo - Nossa Senhora da
Penha - 07 dias após o sábado de

Aleluia. O tema da Romaria é sempre

ligado ao tema da campanha da
fraternidade. A PO participa ativamente

na preparação da celebração e da
Romaria. A Romaria das mulheres
começou na década de 60 e quem
organiza são os grupos de mulheres da
grande Vitória, todo ano, no 2'sábado
do mês de maio. Festejam o dia das

mães, lembrando que Nossa Senhora da
Penha é mãe de todas as mães,
valorizando a presença da mulher e sua

luta por igualdade e participação.
Para a Pastoral Operária, o

sentido das romarias é buscar camiúos
novos, busca da religiosidade popular,

sendo um novojeito de ser igreja.
Sem mais para o momento,

fraternalmente.

Elza Mariano Nascimento
Pastoral Operária Espírito

PA(Hl)STOREANDO

sta frase é o início da declara-

ção do Conselho permanente da
CNBB sobre o massacre da
CORUMBIARA dia 09 de Agosto de
1995. Eis alguns trechos:

"Nós, bispos do Conselho
Permanente da CNBB, reunidos em
Brasília de 22 a 25 de agosto/95,
expressamos com veemência nossa
indignação e repúdio diante do massacre

ocorrido contra famílias de agricultores
sem terra na fazenda Sta. Elina -
Corumbiara (Rondônia)...

"Os acontecimentos de
Corumbiara mostram com clareza que a

terra não pode continuar objeto da cobiça
dos poderosos para agravar a escandalosa

concentração da riquez4 em nosso país,

mas deve estar a serviço da VIDA,
garantindo sua destinação para o trabalho,
para a produção de alimentos e para a

convivência pacífica da população..."
- REFORMA AGRARIA com

uma política agrícola que garanta aos

trabalhadores condições de cultivar a
terra e nela permanecer com suas
famílias;

- Fim de toda a impunidade,
sobretudo dos crimes contra os
trabalhadores rurais e os povos indígenas,

que comece com a apuração rapida e cabal

dos responsáveis pelo massacre de
Corumbiar4 como tambem os de São João

e Santana do Araguaia no Estado do Pará".

Assim, chamamos todos a ouvir
o Grito dos Excluídos, assumindo os

desafios por uma sociedade solidária,
fraterna e igualitária.

"Eu vi a miséria do meu povo...
ouvi o seu clamor por causa dos
opressores... e por isso desci para
libertá-lo." (Ex. 3, 7-8)

Com o tema "VIDA ACIMA DE
TUDO: Construindo alternativas num
mundo em transform açáo",acontecerá de

30 de novembro a 03 de dezembro/9S, a
XI Assembléia Nacional da Pastoral
Operária. Serão discutidos temas ligados
à vida dos trabalhadores, desempregados,
excluídos, enfim, todo o povo deste
Brasil! Questões como: economia numa
perspectiva democratizante, regulari-
zada, cidadania e participação ativa na
sociedade, centralidade do Trabalho hoje
e muito mais...

Também celebraremos os 20 anos

de PO nacional com a presença de
militantes, dirigentes, religiosos, etc.

Vamos com entusiasmo, preparar
as assembléias estaduais e a nacional...

Já estão se reunindo várias
pastorais e entidades preparando o Dia
Intemacional da Mulher - 1996. É uma
iniciativa que valoriza as datas
importantes na camiúada dos excluídos
rumo à libertação. A reunião marcada
paradia 13 de setembro fortalece a idéia
de construção coletiva no desejo de
expressar as ações das mulheres nos
quatro cantos do país.

Aproveitamos para desejar uma
ótima conferência em Pequim, na qual
as mulheres de vários países construirão
um mosaico da realidade hoje e mostrar
ao mundo que os direitos das mulheres
são direitos da humanidade.
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sta frase é o início da declara-

ção do Conselho permanente da
CNBB sobre o massacre da
CORUMBIARA dia 09 de Agosto de
1995. Eis alguns trechos:

"Nós, bispos do Conselho
Permanente da CNBB, reunidos em
Brasília de 22 a 25 de agosto/95,
expressamos com veemência nossa
indignação e repúdio diante do massacre

ocorrido contra famílias de agricultores
sem terra na fazenda Sta. Elina -
Corumbiara (Rondônia)...

"Os acontecimentos de
Corumbiaramostram com clareza que a
terra não pode continuar objeto da cobiça
dos poderosos pam agravar a escandalosa

concentração da t'rquieza em nosso país,

mas deve estar a serviço da VIDA,
garantindo sua destinação para o trabalho,
para a produção de alimentos e para a

convivência pacíÍica da população.. ."
- REFORMA AGRARIA com

uma política agrícola que garanta aos

trabalhadores condições de cultivar a
terra e nela permanecer com suas
famílias;

- Fim de toda a impunidade,
sobretudo dos crimes contra os
trabalhadores rurais e os povos indígenas,

que comece com a apuração nápida e cabal

dos responsáveis pelo massacre de
Conrmbiar4 como também os de São João

e Santana do Araguaia no Estado do Pard'.
Assim, chamamos todos a ouvir

o Grito dos Excluídos, assumindo os

desafios por uma sociedade solidária,
fraterna e igualitrária.

"Eu vi a miséria do meu povo...
ouvi o seu clamor por causa dos
opressores... e por isso desci para
libertá-lo." (Ex. 3, 7-8)

Com o tema "VIDA ACIMA DE
TUDO: Construindo alternativas num
mundo em transform açáo",acontecerá de

30 de novembro a 03 de dezembro/95, a
XI Assembléia Nacional da Pastoral
Operária. Serão discutidos temas ligados
à vida dos trabalhadores, desempregados,
excluídos, enfim, todo o povo deste
Brasil! Questões como: economia numa
perspectiva democratizante, regulari-
zada, cidadania e participação ativa na
sociedade, centralidade do Trabalho hoje
e muito mais...

Também celebraremos os 20 anos

de PO nacional com a presença de
militantes, dirigentes, religiosos, etc.

Vamos com entusiasmo, preparar
as assembléias estaduais e a nacional-..

Já estão se reunindo várias
pastorais e entidades preparando o Dia
Internacional da Mulher - 1996. É uma
iniciativa que valoriza as datas
importantes na caminhada dos excluídos
rumo à libertação. A reunião marcada
para dia 13 de setembro fortalece a idéia
de construção coletiva no desejo de
expressar as ações das mulheres nos
quatro cantos do país.

Aproveitamos para desejar uma
ótima conferência em Pequim, na qual
as mulheres de vários países construirão
um mosaico da realidade hoje e mostrar
ao mundo que os direitos das mulheres
são direitos da humanidade.

Vitória,27 de jtnho de 1995

Prezadas companheiras e

compaúeiros,

"Fortaleçamos nossas mãos
cansadas pelo trabalho e digamos aos
corações desanimados: SEJAM
FORTES!' (oração de S. João)

Esperamos que a casa já esteja

amrmada. Casa nova é sempre uma
nova expectativa.

Com esta, queremos informar-
lhes sobre as Romarias que acontecem
em nosso Estado (mesmo que algumas
já aconteceram esta ano).

Aqui, acontecem duas romarias
interessantes, como a Romaria dos
Mártires, dos Homens e Romaria das

mulheres... A Romaria dos homens
existe desde os anos 50, envolvendo
operários, biscateiros, desempregados,

comerciários e outros. Todos os homens

são envolvidos na festa da padroeira do

Espírito Santo - Nossa Senhora da

Penha - 07 dias após o sábado de

Aleluia. O tema da Romaria é sempre
ligado ao tema da campanha da
fraternidade. A PO participa arivamente

nâ preparação da celebração e da
Romaria. A Romaria das mulheres
começou na década de 60 e quem
orgatiza são os grupos de mulheres da
grande Vitória, todo ano, no 2'sábado
do mês de maio. Festejam o dia das

mães, lembrando que Nossa Senhora da
Penha é mãe de todas as mães,
valorizando a presença da mulher e sua

luta por igualdade e participação.

Para a Pastoral Operária, o

sentido das romarias é buscar camiúos
novos, busca da religiosidade popular,

sendo um novo jeito de ser igreja.
Sem mais para o momento,

fraternalmente.

Elza Mariano Nascimento
Pastoral Operária Espírito

Santo
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governo tem noticiado constan-
temente o sucesso do Plano Real.

Destaca o fim da inflação, a estabi-
lização da economia, uma moeda forte
e o equilíbrio na balança comercial.
Aponta o sucesso do Plano Real do
ponto de vista apenas econômico.
Entretanto, é importante que nos
perguntemos: será que de fato o Plano
Real tem melhorado as condições de
vida do povo brasileiro? Ou se
melhorou, podemos dizer que todos, ou
pelo menos a grande maioria da
população se beneficiou com ele?

Diminuiu o nível de exclusão
social no Brasil? Parece que não é

nestadireção que estão apontando os
indicadores econômicos e sociais e

nem alguns dos tristes
acontecimentos recentes.

A tendência mundial de
concentração de renda, onde os 20%
mais ricos se apropriam de 84,70Á

do produto gerado pela humanidade
e os 20oÁ mais pobres ficam com
apenas l,4oÁ espelhao que acontece no
Brasil. Por outro lado, a nível mundial
percebe-se um crescente dualismo. Com
a globalização da economia nos países
ricos,20oÁ ficam fora do processo, ou
seja não estão incluídos, ou não
participam dos frutos desta economia.
Já na AméricaLatina, a cifra dos que
ficam de fora, eleva-se para 50%o da
população. Quer dizer, metade da
população não tem acesso aos bens
produzidos.

No Brasil o quadro é mais triste
ainda. Os dados do relatório do Banco
Mundial, apontam o Brasil como o país
com maiores desigualdades sociais.
Estávamos em segundo lugar e

perdíamos apenas para Botsuana.
Ainda segundo o mesmo

relatório, 100/o da população mais
aquinhoada, fica com 5l,3Yo da renda
do país. Jâ os 20%o mais pobres detêm
apenas 2,loÁ da renda nacional. O
mesmo documento revela que a

tendência concentracionista está
aumentando, pois os 20% mais ricos
ficam com 67 ,5oÁ da renda. Estes dados
assustam ainda mais, se confrontados
com os do primeiro mundo. Na Suécia,
os 10% mais ricos ficam com 20,80Á

da renda, nos EUA 25oÁ e na Hungria
20,8oÁ. (ESP, 28i07l95).

Se por uma lado, é verdade que o
Brasil está inserindo-se no processo de
globalização da economia, por outro, na
medida que o fenômeno avança, mostra
a sua face mrmprocesso de globalização
excludente. Uma pequena parcela da
população, inferior a 20oÁ, é incluída.
São os competitivos, os que têm capital
e recursos financeiros. Os demais, a

grande maioria da população fica
relegada à exclusão social, econômica,
política e cultural.

No Brasil, 10% da
população mais aquinhouda,

fica com 51,3% da renda do
país. Já os 20% mais pobres
detêm apenas 2,1% da renda

nacional.

Paralelo a este fato, dá-se, não só

a nível de Brasil, mas mundial também,
a globalização da miséria. Esta já não
está presente somente nos países de
terceiro mundo, mas também no primeiro.
Prova disso são as centenas de milhares
de migrantes que invadem a Europa, os

Estados Unidos e o Japão. O Brasil
também contribui neste fenômeno.
Acredita-se que mais de 1,5 milhões de
brasileiros tenham deixado o país nos
últimos anos.

Diante deste quadro, o que faz o
govemo? Limita-se a defesa intransigente

do Plano Real e de seus dogmas: moeda
forte, equilíbrio da balança comercial,
estabilização e fim da inflação. Acredita
e assim age, como se apenas o mercado
por suas próprias leis, é capaz de superar
o atual quadro de exclusão social.

Joga com duas políticas. Uma para

a economia e outra para as questões
sociais. Sabendo que a política
implementada gera a exclusão, cria as

políticas compensatórias. O cinismo está

no fato que, sabendo disto, continua por
este camiúo.

É necessário ter uma política
apenas, onde a economia esteja voltada
para o social e busque atender as

necessidades básicas da grande maioria
da população excluída.

O Grito dos
Excluídos

A Wdu em Primeiro Lugar

Este evento foi um grito pela
cidadania, ou seja, um alerta para que
se faça uma política visando a

superação da exclusão a que está
submetida a grande maioria da
população brasileira.

O clamor foi contra a miséria
crescente, contra a concentração da
terra, economia sem ética que gera o
desemprego, corrupção e

privatização do Estado a serviço da
elite dominante e contra a política de

corte neo-liberal.
O Grito propôs a

democratização da propriedade e uso

da terra, distribuição da renda
nacional, uma economia v oltada para
as necessidades da população que

gere mais emprego e que haja
participação da população na
construção da cidadania e da
democracia.

Enfim, defende a VIDA EM
PRIMEIRO LUGAR.

Pe. Luiz Bassegio
Assessor do Setor Pastoral

Social da CNBB
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fl Sor"^o tem noticiado constan-
\,-/ temente o sucesso do Plano Real.
Destaca o fim da inflação, a estabi-
lização da economia, uma moeda forte
e o equilíbrio na balança comercial.
Aponta o sucesso do Plano Real do
ponto de vista apenas econômico.
Entretanto, é importante que nos
perguntemos: será que de fato o Plano
Real tem melhorado as condições de
vida do povo brasileiro? Ou se
melhorou, podemos dizer que todos, ou
pelo menos a grande maioria da
população se beneficiou com ele?

Diminuiu o nível de exclusão
social no Brasil? Parece que não é

nestadireção que estão apontando os
indicadores econômicos e sociais e

nem alguns dos tristes
acontecimento s recentes.

A tendência mundial de
concentração de renda, onde os 20%
mais ricos se apropriam de 84,70Á
do produto gerado pela humanidade
e os 20o/o mais pobres ficam com
apenas l,4oÁ espelha o que acontece no
Brasil. Por outro lado, a nível mundial
percebe-se um crescente dualismo. Com
a globalização da economia nos países
ricos,20Yo ficam fora do processo, ou
seja não estão incluídos, ou não
participam dos frutos desta economia.
Já na AméricaLatina, a cifra dos que
ficam de fora, eleva-se para 50%;o da
população. Quer dizer, metade da
população não tem acesso aos bens
produzidos.

No Brasil o quadro é mais triste
ainda. Os dados do relatório do Banco
Mundial, apontam o Brasil como o país
com maiores desigualdades sociais.
Estávamos em segundo lugar e
perdíamos apenas para Botsuana.

Ainda segundo o mesmo
relatório, l0oÁ da população mais
aquinhoada, fica com 5l,3Yo da renda
do país. Iâ os 20%o mais pobres detêm
apenas 2,loÁ da renda nacional. O
mesmo documento revela que a
tendência concentracionista está
aumentando, pois os 20% mais ricos
ficam com 67 ,5oÁ da renda. Estes dados
assustam ainda mais, se confrontados
com os do primeiro mundo. Na Suécia,
os 10% mais ricos f,rcam com 20,8o/o

da renda, nos EUA 25oÁ e na Hungria
20,8oÁ. (ESP, 28i07l95).

Se por uma lado, é verdade que o
Brasil está inserindo-se no processo de
globalização da economia, por outro, na
medida que o fenômeno avança, mostra
a sua face numprocesso de globalização
excludente. Uma pequena parcela da
população, inferior a 20%o, é incluída.
São os competitivos, os que têm capital
e recursos financeiros. Os demais, a
grande maioria da população fica
relegada à exclusão social, econômica,
política e cultural.

No Brasil, 10% da
população mais aquinhouda,

"fica com 51,3% da renda do
país. Já os 20% mois pobres
detêm apenas 2,1% du renda

nacional.

Paralelo a este fato, dá-se, não só

a nível de Brasil, mas mundial também,
a globalização da miséria. Esta jâ não
está presente somente nos países de
terceiro mundo, mas também no primeiro.
Prova disso são as centenas de milhares
de migrantes que invadem a Europa, os
Estados Unidos e o Japão. O Brasil
também contribui neste fenômeno.
Acredita-se que mais de 1,5 milhões de
brasileiros tenham deixado o país nos
últimos anos.

Diante deste quadro, o que faz o
govemo? Limita-se a defesa intransigente

do Plano Real e de seus dogmas: moeda
forte, equilíbrio da balança comercial,
estabilização e fim da inflação. Acredita
e assim age, como se apenas o mercado
por suas próprias leis, é capaz de superar
o atual quadro de exclusão social.

Joga com duas políticas. Uma para
a economia e outra para as questões
sociais. Sabendo que a política
implementada gera a exclusão, cria as

políticas compensatórias. O cinismo está

no fato que, sabendo disto, continua por
este caminho.

É necessário ter uma política
apenas, onde a economia esteja voltada
para o social e busque atender as

necessidades básicas da grande maioria
da população excluída.

O Grito dos
Excluídos

A Wda em Primeiro Lugur

Este evento foi um grito pela
cidadania, ou seja, um alerta para que
se faça uma política visando a
superação da exclusão a que está
submetida a grande maioria da
população brasileira.

O clamor foi contra a miséria
crescente, contra a concentração da
terra, economia sem ética que gera o
desemprego, corrupção e

privatizaçáo do Estado a serviço da
elite dominante e contra a política de

corte neo-liberal.
O Grito propôs a

democratização da propriedade e uso
da terra, distribuição da renda
nacional, uma economia voltada para
as necessidades da população que

gere mais emprego e que haja
participação da população na
construção da cidadania e da
democracia.

Enfim, defende a VIDA EM
PRIMEIRO LUGAR.

Pe. Luiz Bassegio
Assessor do Setor Pastoral

Social da CNBB
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Antônio Pinheiro **

idéia de radicalização da de-
mocracia assusta à primeira vista.

Democracia - lembra liberdade,
lev eza, participação, correspon-
sabilidade.

Radicalização - contrário,
sugere dureza, exclu-
sào do diferente, auto-
ritarismo.

Mas, não é bem
assim.

Ocorre-nos o

exemplo de Jesus de

Nazaré, o mais radical
de todos os seres hu-
manos. Radical na sua
fi delidade aos critérios
do Reino e no cumpri-
mento do Projeto do
Pai.

Nesse sentido é preciso
radicahzar a democracia. Não para
estabelecer um regime personalista e

intransigente, mas para que cada
cidadão aprofunde a sua opção
democrática, de modo a atingir a

própria raiz de sua existência.
Muita gente "está" democrata.

Poucos "são" democratas.

Os que "estão", assumem
atitudes de acordo com os interesses
e as conveniências da hora. O
compoftamento não é espontâneo: é
controlado pela vontade, como um

teatro. É assumido naquele lugar e

momento, por razões determinadas e

poderá ser contraditado em outras
circunstâncias, se outros motivos
levarem a isso.

Alguns que "estão" democratas,

atividades: na família, com seus
vizinhos, na rotina urbana, nas
associações da Escola e da
Comunidade, nos Conselhos de Defesa,

nos ambientes esportivos, de lazer e

culturais, na celebração da Vida e da

Fé, no Sindicato, no Partido Político...
Suas atitudes são transparentes.

Independem da reação de apoio ou
animosidade dos circunstantes. Nunca
apresentarão como desculpa por uma

eventual atitude anti-democríúica, o

autoritarismo do governo, da igreja,
dos diretores, do governador, do líder
do grupo, do partido... Ele sabe que

cada uma dessas instâncias é um
objetivo a ser conquistado para a

Democracia. E que a tarefa é sua.

Vive a Democracia e se enxerga

como um missionário de sua

implantação.

Trabalha como quem pÍeparaa
terra, semeia, cuida dos brotos e

espera a colheita. Assim se faz
Democracia. Assim se vive Demo-

cracia. Com paciência,
perseverança, luta e

esperanç4.

Como simples
cidadão, ele participa
ativamente. Como líder,
ele incentiva e aceita a
participação de sua

comunidade.
Democracia não é

- só - a eleição de
representantes legítimos.
É, antes, todo um

processo de participação contínua,
corajosa e altruística.

O caminho não é fácil. Pelo
contrário, é árduo, penoso. Há que se

ter força, tenacidade e grandeza de

alma para superar decepções e

eventuais retrocessos. E, sobretudo,

uma fé inabalável na chegada de um
tempo novo de justiça, de paz e de

liberdade: o tempo da Democracia
radical.

E o que esperamos.

** Antônio Pinheiro é

Secretário Adjunto da Criança e

Democracia não é - só - a eleição de
representantes legítimos. É, antes, todo um processo de

p articip ação contínua, coraj o sa e altruística.
O caminho não é fácil, Pelo contrário, é árduo,

penoso. Há que se ter Íorçü, tenacidade e grundeza de
alma pura superar decepções e eventuais retrocessos. E,
sobretudo, uma fé insbalável na chegada de um tempo

novo de justiça, de paz e de liberdade: o tempo du
Democracia radical.

conseguem manter a fachada por muito
tempo e em variadas situações. Chega-
se a pensar que eles "são" democratas.
Na verdade, apenas agem para parecer.

Acabam por se trair, como aquele
ferrenho defensor dos direitos
humanos, que passou a apoiar a pena

de morte para todos os "pivetes" no dia
em que foi assaltado por um deles...

Outra coisa é "ser" democrata:

uma opção fundamental. Permanente.

Ser democrata por dentro, desde a raiz,
guardar sempre a coerência de princípios
e critérios. É acreditar na participação

com camiúo para a comuúão plena, e
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Antônio Pinheiro **

teatro. É assumido naquele lugar e

momento, por razões determinadas e

poderá ser contraditado em outras
circunstâncias, se outros motivos
levarem a isso.

Alguns que "estão" democratas,

atividades: na família, com seus

vizinhos, na rotina urbana, nas

associações da Escola e da

Comunidade, nos Conselhos de Defesa,

nos ambientes esportivos, de lazer e

culturais, na celebração da Vida e da

Fé, no Sindicato, no Partido Político...
Suas atitudes são transparentes.

Independem da reação de apoio ou
animosidade dos circunstantes. Nunca

apresentarão como desculpa por uma

eventual atitude anti-democríúica, o

autoritarismo do governo, da igreja,

dos diretores, do governador, do líder
do grupo, do partido... Ele sabe que

cada uma dessas instâncias é um
objetivo a ser conquistado para a

Democracia. E que a tarefa é sua.

Vive a Democracia e se enxerga

como um missionário de sua

implantação.
Trabalha como quem prepara a

terÍa, semeia, cuida dos brotos e

espera a colheita. Assim se faz
Democracia. Assim se vive Demo-

cracia. Com paciência,
perseveranç4, luta e

espeÍanç4.
Como simples

cidadão, ele participa
ativamente. Como Iíder,

ele incentiva e aceita a

participação de sua
comunidade.

Democracia não é

- só - a eleição de

representantes legítimos.
É, antes, todo um

processo de participação contínua,
corajosa e altruística.

O caminho não é fácil. Pelo
contrário, é árduo, penoso. Há que se

ter força, tenacidade e grandeza de

alma para superar decepções e

eventuais retrocessos. E, sobretudo,

uma fé inabalávelna chegada de um

tempo novo de justiça, de paz e de

liberdade: o tempo da Democracia
radical.

E o que esperamos.

** Antônio Pinheiro é

Secretário Adjunto da Criança e

do Adolescente em MG.

idéia de radicalizaçáo da de-

mocracia assusta à primeira vista.
Democracia - lembra liberdade,

Lev eza, participação, correspon-
sabilidade.

Radicalização - contrário,
sugere dureza. exclu-
são do diferente, auto-

ritarismo.
Mas, não é bem

assim.

Ocorre-nos o

exemplo de Jesus de

Nazaré, o mais radical
de todos os seres hu-
manos. Radical na sua

fi delidade aos critérios
do Reino e no cumpri-
mento do Projeto do
Pai.

Nesse sentido é preciso
radicalízar a democracia. Não para
estabelecer um regime personalista e

intransigente, mas para que cada
cidadão aprofunde a sua opção
democrática, de modo a atingir a

própria raiz de sua existência.

Muita gente "está" democrata.
Poucos "são" democratas.

Os que "estão", assumem
atitudes de acordo com os interesses

e as conveniências da hora. O

comportamento não é espontâneo: é
controlado pela vontade, como um
papel que se desempenha em um

Democracia não é - so - a eleição de

representantes legítimos. É, üntes, todo um processo de

p articip ação co ntínua, coraj os a e altruística.
O caminho não é fiicil. Pelo contrário, é árduo,

penoso. Há que se ter forçu, tenacidade e grandeza de

alma para supersr decepções e eventuais retrocessos. E,
sobretudo, uma fé inabalável na chegada de um tempo

novo de justiça, de paz e de liberdade: o tempo da
Democrucia radical.

conseguem manter a fachada por muito
tempo e em variadas situações. Chega-

se a pensar que eles "são" democratas.
Na verdade, apenas ageln para parecer.

Acabam por se trair, como aquele
ferrenho defensor dos direitos
humanos, que passou a apoiar a pena

de morte para todos os "pivetes" no dia

em que foi assaltado por um deles...

Outra coisa é "ser" democrata:

uma opção fundamental. Petmanente.

Ser democrata por dentro, desde'a raiz,

guardar sempre a coerência de princípios
!

e critérios. E acreditar na participaçào

com camiúo para a comunhão plena, e

vivenciá-la em todas as suas relações e
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EDITORIAL

DE TUIAIO / I996
om o tema: "TRABA-
LHO COM JUSTIÇA E
PAZ",aPONacional mo-
tivou as comemorações
do Dia do Trabalhador.

Reafirmamos neste 1" de maio,
o compromisso com a vida, com a
dignidade da pessoa humana, o de-
sejo de construir um Brasil fraterno
e justo, no qual estejam presentes

solidariedade, partilha, companhei-
rismo e igualdade.

Enfim, valorizando as iniciativas
e expressões populares que acredi-
tando no poder dos pequenos con-
seguem ir além do já estabelecido,
rompendo com o comodismo, in-
dividualismo e com a desesperan-

ça, conquistando e construindo ci-
dadania.

Viários estados realizaram ativi-

em Novo Ham-
burgo, Santa
Cruzdo Sul, São

Leopol-do, Ro-
siário do Sul, etc.

A Pastoral Ope-
rárra da Arqui-
diocese de Porto
Alegre realizou
a 1" Romaria do
Trabalhador.
Teve uma boa
participação e
programação
bem dinâmica.

Na cidade de

SÃo PAULO,
várias regiões
realizaram a

SEMANA DO
TRAB ALHA-
DOR:S. Miguel,

dades celebrando a esperança, ani- Ipiranga, Lapa,.
mando e motivando o cotidiano. No Osasco, Belém,
RIO GRANDE DO SUL, diversas Campo Limpo,
dioceses fizeram atividades : Em etc. Atividades
Pelotas, houve o "Encontro de Fé. como: noites de
Arte e Cultura" na cidade de Bento debates, celebra-
Gonçalves (diocese Caxias do Sul) ções, encontros Além das ações do ABC paulista,

Campinas, Sorocaba, Franca, etc.
tríduos, caminhada

aconteceu uma caminhada em con- com panfletagem, feira do trabalho,
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om o tema: "TRABA-
LHO COM JUSTIÇA E
PAZ",aPONacional mo-
tivou as comemorações
do Dia do Trabalhador.

Reafirmamos neste 1o de maio,
o compromisso com a vida, com a
dignidade da pessoa humana, o de-
sejo de construir um Brasil fratemo
e justo, no qual estejam presentes

solidariedade, partilha, companhei-
rismo e igualdade.

Enfim, valorizando as iniciativas
e expressões populares que acredi-
tando no poder dos pequenos con-
seguem ir além do já estabelecido,
rompendo com o comodismo, in-
dividualismo e com a desesperan-

ça, conquistando e constmindo ci-
dadania.

Vários estados realizaram ativi-
dades celebrando a esperança, ani-
mando e motivando o cotidiano. No
RIO GRANDE DO SUL, diversas
dioceses frzeram atividades : Em
Pelotas, houve o "Encontro de Fé.
Arte e Cultura" na cidade de Bento
Gonçalves (diocese Caxias do Sul)
aconteceu uma caminhada em con-
junto com sindicatos e cooperativas
habitacionais. Além de celebrações

em Novo Ham-
burgo, Santa
Cruz do Sul, São

Leopol-do, Ro-
sário do Sul, etc.

A Pastoral Ope-
rá,na da Arqui-
diocese de Porto
Alegre realizou
a lu Romaria do
Trabalhador.
Teve uma boa
participação e
programaç ão
bem dinâmica.

Na cidade de

SÃo PAULO,
várias regiões
tealtzaram a

SEMANA DO
TRAB ALHA-
DOR: S. Miguel,
Ipiranga, Lapa,
Osasco, Belóm,
Campo Limpo,
etc. Atividades
como: noites de

debates, celebra-

ções, encontros tríduos, caminhada
com panfletagem, feira do trabalho,
moradia e educação, gincanas, etc,
marcaram a semana do trabalhador.

Além das ações do ABC paulista,
Campinas, Sorocaba, Franca, etc.

A PO do PARANÁ realizou a

Romaria do Trabalhador em Lon-
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drina, com muita animação e pafti-
cipação.

Na PARAÍBA, as dioceses rea-
Irzaram debates, programas de rá-
dio e atividades como peças teatrais,
celebrações, celebração ecumênica.
Houve também uma grande ciran-
da com teatro popular, dança folcló-
rica e pagode. A imprensa deu toda
cobertura.

No AMAPÁ foi realizado pro-
grama de rádio, entrevistas nas TVs,
show cultural. Em uma atividade
parceira com as Pastorais, setraci,
delegacia regional do ffabalho, as-

sociação de moradores, houve ex-
pedição de carteiras de trabalho,
carteiras de identidade, atendimen-
to pelojuizado de pequenas causas

e distribuição de materiais informa-
tivos.

No início do evenro aconreceu t:lltiiiljli&{iÉt;lífr1.ffi:iffi?É!ru1f$iífr1ffi'fi'*i77*,ill,,;||,:

um culto ecumênico com a presen-

aproximadamente 500 protestantes. Na programação da Semana do

As entida- Trabalhador, a

des organiza- Enfim, valorizar as iniciatívas e realização do

dorasdoeven- expressões populares que ocredi- T?tglg
to (governa- tundo lto poder dos pequenos, PEI-o DIREI-

mentaisenão- '-" r."--:', *": r.-,r-'-.":",, To Ao TRA_

governamen- ., - 
7

I"lrl 5. 
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- cido, rompendo com o comodis- volveu as vári-

prometeram a trto, individualismo e com a de- as POs estadu-

se encontrar sesperanÇa, conquistando e cons- ais, nesta ação

mensalmente ffuindo cidadania. construída co-

para enca- letivamente
minhar trabalhos de interesse da so- nas diversas capitais do país.

Em Natal-RN, aconteceu o pedá-ciedade.

Considerando as mu-danças no gio que teve boa aceitação e partici-

mundo do trabalho, novos desafios pação de outras pastorais e sindica-

sãocolocadosparaaclassetrabalha- tos. Na grande Vitória - ES., o pedá-

dora. Não podemos continuar com gio foi preparado pelas pastorais so-

as mesmas análises e práticas que há ciais. Em Campina Grande - PB, hou-

dez anos passados! Não podemos vemanifestação,passeataemconjun-
manter tradicionalmente os mesmos to com entidades várias (associações,

métodos, a mesma linguagem no tra-

balho desenvolvido. Compreender e

aprofundar a parceria, a construção co-

letiva como forma de abrir novos ca-

minhos. São muitas as propostas e ini-
ciativas que existem: A redução dajor-
nada de trabalho com garantia aos di-
reitos fabalhistas, fim das horas-ex-

tras com maior tempo livre para a fa-
mília, olazel a cultura, política de re-

cuperação e manutenção do valor do

Salário Mínimo e várias experiências

locais que mostram organização po-
pular como cooperativas, associações,

conselhos populares, grupos de pro-

dução alternativa, etc.

De norte a sul do Brasil, sentimos

aPO como uma "sementeira". Lutan-
do contra o desânimo a ESPERAN-

ÇA se fazforte.

Boletim Nocionol do PosÍorol Operória

grupos culturais, sindicatos, CUT,
parlamentares). Em São Paulo,
ocoÍreu o pedágio em 10 pontos da

cidade, bem como na região do
ABC, Campinas, etc. Na cidade de

Curitiba, contou com a presença de

viárias pastorais.

Esta ação contribuiu no forta-
lecimento das reflexões e iniciativas
cotidianas frente à realidade desafi-

ante que vivemos - o desemprego.

Esta atividade conseguiu articular

vários setores da sociedade, com o ob-
jetivo de denunciar o desemprego

crescente e o descaso porparte do go-

vemo às questões sociais.

No processo perverso de moder-
ntzaçáo no país, causando cadavez
mais exclusão social, o que consta-

tamos é afalta de vontade política
de FHC para mudar este quadro de

injustiças. Para enfrentar o desem-

prego, por exemplo, propõe altera-

ções na legislação, adotando o con-

trato de trabalho por prazo determi-
nado (isto é um retrocesso nas rela-

ções de trabalho). As reformas que

são propostas, orientam para a fle-
xíbilizaçáo dos direitos dos traba-

thadores, tirando as suadas conquis-

tas adquiridas ao longo da história.

', fr

Chamamos a atenção para o ano

de 1996 que é muito significativo,
pois sendo um ano de eleições, for-
talece o debate e discussões sobre a

política, o poder local. A comunida-
de tem o direito e o dever de partici-
par das decisões que dizem respeito

à nossa vida como emprego, mora-

dia, distribuição de renda, e que es-

tão centradas num pequeno gruPo.

Considerando isto, é imporlante

aproveitar todos os momentos que

se colocam para esta discussão, es-

tando presentes ativamente no coti-
diano dos trabalhadores, buscando

fortalecer os grupos e inovar nas

práticas, enfim contribuindo no for-
talecimento da história de luta dos

EXPEDXE-IrITE i , i
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IrLzaram debates, programas de rá-
dio e atividades como peças teatrais,
celebrações, celebração ecumênica.
Houve também uma grande ciran-
da com teatro popular, dança folcló-
rica e pagode. A imprensa deu toda
cobertura.

No AMAPÁ foi realizado pro-
grama de rádio, entrevistas nas TVs,
show cultural. Em uma atividade
parceira com as Pastorais, setraci,
delegacia regional do trabalho, as-

sociação de moradores, houve ex-
pedição de carteiras de trabalho,
carteiras de identidade, atendimen-
to peiojuizado de pequenas causas

e distribuição de materiais informa-
tivos.

No início do evento aconteceu
um culto ecumênico com a presen-

ça de quatro pastores evangélicos e

aproximadamente 500 protestantes.

As entida-
des organiza-
doras do even-
to (governa-
mentais e não-
governamen-
tais) se com-
prometeram a

se encontrar
mensalmente
para enca-
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Na programação

Enfim, valorizar as iniciativas e

expressões populares que acredi-
tando ruo poder dos pequenos,

conseguem ir além do já estabele-
cido, rompendo com o comodis-
ffio, individualismo e com a de-

sesperanÇa, conquistando e cons-
truindo cidadania.

letiva como forma de abrir novos ca-

minhos. São muitas as propostas e ini-
ciativas que existem: Aredução dajor-
nada de trabalho com garantia aos di-
reitos trabalhistas, fim das horas-ex-

tras com maior tempo livre para a fa-
mília, olaze1 a cultura, política de 1e-
cuperação e manutenção do valor do

Salário Mínimo e várias experiências
locais que mostram organização po-
pular como cooperativas, associações,

conselhos populares, grupos de pro-
dução altemativa, etc.

De norte a sul do Brasil, sentimos

aPO como uma "sementeira". Lutan-
do contra o desânimo a ESPERAN-

ÇA se fazforte.

iiti:i;utit;iitl,ti;tlitt:tatititt)fu,tiititlittiti*tll.t|itl:t|il

da Semana do
Trabalhador, a
realização do
PEDÁCTO
PELO DIREI-
TO AO TRA-
BALHO en-
volveu as vári-
as POs estadu-

ais, nesta ação

construída co-
I eti vamente

cidade, bem como na região do
ABC, Campinas, etc. Na cidade de

Curitiba, contou com a presença de

várias pastorais.

Esta ação contribuiu no forta-
lecimento das reflexões e iniciativas
cotidianas frente à realidade desafi-

ante que vivemos - o desemprego.

Esta atividade conseguiu articular
vários setores da sociedade, com o ob-
jetivo de denunciar o desemprego

crescente e o descaso porparte do go-

verno às questões sociais.

No processo perverso de moder-
ntzaçáo no país, causando cadavez
mais exclusão social, o que consta-

tamos é a falta de vontade política
de FHC para mudar este quadro de

injustiças. Para enfrentar o desem-

prego, por exemplo, propõe altera-

ções na legislação, adotando o con-

trato de trabalho por prazo determi-
nado (isto ó um retrocesso nas rela-

ções de trabalho). As reformas que

são propostas, orientam para a fle-
xibilização dos direitos dos traba-

thadores, tirando as suadas conquis-

tas adquiridas ao longo da história.

Chamamos a atenção para o ano

de 1996 que é muito significativo,
pois sendo um ano de eleições, for-
talece o debate e discussões sobre a

política, o poder local. A comunida-
de tem o direito e o dever de partici-
par das decisões que dizem respeito

à nossa vida como emprego, mora-
dia, distribuição de renda, e que es-

tão centradas num pequeno grupo.

Considerando isto, é importante
aproveitar todos os momentos que

se coiocam para esta discussão, es-

tando presentes ativamente no coti-
diano dos trabalhadores, buscando

fortalecer os grupos e inovar nas

práticas, enfim contribuindo no for-
talecimento da história de luta dos

excluídos, compromisso primeiro,
do 1" de maio.

minhar trabalhos de interesse da so- nas diversas capitais do país.

ciedade. Em Natal-RN, aconteceu o pedá-

Considerando as mu-danças no gio que teve boa aceitação e partici-

mundo do trabalho, novos desafios pação de outras pastorais e sindica-

são colocados para a classe trabalha- tos. Na grande Vitória - ES., o pedá-

dora. Não podemos continuar com gio foi preparado pelas pastorais so-

as mesmas análises e práticas que há ciais. Em Campina Grande - PB, hou-
dez anos passados! Não podemos vemanifestação,passeataemconjun-
manter tradicionalmente os mesmos to com entidades várias (associações,
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CO,TIíJUNTURA
Írancar leite das pedras tem
sido o destino histórico da
classe frabalhadora. Todos os

anos, mais da metade das lu-
tas dos trabalhadores se esvai nas
campanhas salariais. Durante meses,
luta-se pela recomposição salarial do
suado dinheiro de cada mês. Além
disso, há o angustiante problema de
se manter o emprego. Salário e em-
prego coordenam o cotidiano dos tra-
balhadores. Quanto mais tempo se

gasta na encarniçada luta econômica,
menos tempo se tem
paÍa pensar e trabalhar o
projeto histórico da clas-
se trabalhadora.

Há meses e meses as

lideranças cutistas se en-
contram envolvidas no
canto de sereia (ou será
"canto de tucano" ) das
propostas de modemiza-

ção conservadora das re-
lações entre capital e

trabalho. Cada tema é
um parafuso de rosca
sem fim. O que se per-
guntaé,seodebate
tripartite sobre qualquer
tema, está nos ajudando
a termos clareza do pró-
prio projeto da classe
trabalhadora, e das pro-
postas que o compõem. Pergunta-se
também se na medida em que se gira
o parafuso, estamos sendo girados e
enrolados de forma tal a perdermos
contacto com as bases e com a massa
da população.

Independente das novas tecno-
logias e formas de gerenciamento dos
conflitos no processo de produção, é

possível estarmos todos envolvidos
pelo charme professoral de FHC. Seu
carisma (ou seria "cara de pau") está

fragmentando o movimento sindical
e popular. Mas não está conseguindo
manter o ritmo da implementação da
estratégia neoliberal no país exigido
pelo capital intemacional, porque en-
contra enormes difi culdades dentro da
própria frente política conservadora

sistência à oposição popular e de es-
querda que se vê envolvida numa pos-
tura defensiva, tanto no plano sindical
quanto no político-partidário. Se é ver-
dade que o desemprego e o peso da
exploração colocam empecilho ao
trabalho de organizaçáo, a falta de
conÍiança e solidariedade transfor-
mam as relações que caracterizam o
cotidiano do trabalhador coletivo
num diálogo entre surdos. O traba-
lhador comum tem muita dificulda-
de de entender tal diálogo entre as

DESEilIPREGO
E HORA DE AGIR

centrais Sindicais. tal realidade ini-
be de antemão as possibilidades de
resposta da classe.

Para atingir os que trabalham, os mi-
lhões que vivem na economia informal,
os empregados em micro e pequenas
empresas, faz-se necessário que o mo-
vimento sindical e popular definam li-
nhas de açáo para os vários níveis de

militância que compõem o cotidiano do
trabalhador. Esta tarefa é exigente e len-
ta. Pode até parecer lenta demais dian-
te da rapidez das transformações que

afetam o mundo do trabalho, e da mo-
bilidade que caracteriza o fluxo do ca-
pital. O segundo desafio é mostrar a

organicidade daquelas linhas de ação

com o projeto global da classe traba-
lhadora. Interessa às classes dominan-

Diante da conjuntura adversa que

limita bastante o poder de pressão

da classe trabalhadora urbana sobre

o sistema dominante, o movimento
social se depara com o horror dacha-
cina dos trabalhadores sem - terra no
sul do Pará,. A reforma agrárianáo
pode ser encarada como uma entre
as várias frentes de luta igualmente
importantes. Pelo potencial de avan-

ço político que contém, é preciso
colocá-la no núcleo organizador da

ação das forças popula-
res. Será um erro mor-
tal deixar a luta peia re-
forma agrárria isolada.
Atática da negociação
precisa ser mudada pela

da "marcar posição". A
primeira foi usada du-
rante a constituinte,
quando as classes domi-
nantes também se en-

contravam desarruma-
das e vacilantes. Hoje
ela tem a iniciativa po-
lítica e propostas de re-
orgamzaçáo social do
país. Ela não necessita

de uma oposição "pro-
positiva". P eÍ a " maÍcar
posição", precisamos
atuar junto às bases do

movimento social com
clareza sobre o projeto histórico da
classe trabalhadora, e iucidez sobre
as propostas que sistematizamo pro-
jeto. Esta atuação se faz cada vez
mais imprescindível. A reforma
agrfuiae as questões técnicas envol-
vidas são temas que unificam o cam-
po sindical e popular. Ao governo
não convém as propostas desse cam-
po. Por quê negociá-las?

À militância da Pastoral Operá-
ria cabe atividades que criem em-
patia e simpatia pelo projeto histó-
rico da classe trabalhadora junto
as classes populares. Somente nos-
sa criatividade poderá enfrentar o

poder da mídia junto a elas.
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A Pastoral de Juventude do Esta-
do de Roraima estápresente como lei-
tor do BN. Estão em reestruturação
interna e atentos para as informações
que o boletim oferece. Desejamos que

tudo dê cefto em mais uma fase desta
importante caminhada. Valeu a

cartinha enviada, PJ !

Também a Irmã Raimunda Nas-

PA(Hl)STOREANDO

cimento de Sete Lagoas - MG, agra-
dece peio BN e afirma: "Sou grata
desde já pelo BN, esperando que
cada participante da PO e dos que

fazem este trabalho sejam abençoa-
dos por Deus".

Agradecemos à irmã Raimunda e

esperamos que seu trabalho se forta-
leça e dê bons frutos.

Cuiabá, 08 de maio de 1996

Caros companheiros(as) da PO
Nacional,

Acreditamos que estão firmes na

luta pela inversão dos valores impos-
tos pelo neo-liberalismo. Que a Fé e

esperança em uma vida melhor paÍa
todos nós os dê força.

Companheiros(as), aqui em Mato
Grosso a realidade ffio é diferente.
Os pilares do desemprego e do suca-

teamento dos serviços públicos so-

ciais, sustentáculos do modelo neo-
liberal ameaçam a adentrar em todos
os cantos.

Somos desafiados a combater este

sistema e fazer nascer alternativas e

esperanças para o nosso povo.

Companheiros (as), quanto aos

trabalhos específicos da PO, neste

ano de 96, formamos um grupo de

lideranças da PO para dar cursos de

formação política nas comunidades
a partir da CF. Puxamos as comemo-
rações do Dia Internacional da Mu-
ther e participamos ativamente de

uma campanha pela saúde pública
denominada SOS SAÚDE. Partici-
pamos da coordenação da ROMA-
RIA DOS TRABALHADORES E

estamos também acompanhando e

assessorando os catadores de lixo de

Cuiabá e os trabalhadores sem telTa

do nosso estado, na medida de "nos-
sas pernas".

Agradecemos por nos ter envia-

do constantemente materiais e infor-
mações. Tem nos ajudado bastante

nos trabalhos.

Sendo o que tÍnhamos para o mo-

mento, subscrevemo-nos fraternal-
mente.

Recebemos cartões de D. Affonso
Gregory ( bispo de Imperatriz
Maranhão ) agradecendo o materi-
al dos 20 anos de PO Nacional. Eis
um trechinho : " Que bela mas tam-
bém diJícil caminhada; possa a mes-
ma, com a graÇü de Deus, se proje-
tar com êxito no futuro".

Também a Pastoral de Juventude
do Brasil env-iou cartão afirmando
celebrar conosco a alegria da come-
moração dos 20 anos de PO Nacio-
nal: " Nosso desejo deforça e cora-
gem para prosseguirem essa luta que

também é nossa !"

Estamos felizes pelas cartinhas e
agradecemos a solidariedade.

Lembrete: Ainda temos no Secre-
tariado Nacional daPO, camisas dos
20 ANOS DE PO NACIONAL.
Aproveite ! Faça logo seu pedido por
apenas R$ 3.90 (preço de custo).

ATENÇAO : Estamos aguardan-
do suas notícias. Este espaço é seu !
Escreva comunicando como vai o seu

trabalho, as iniciativas e a vida da

PO ( e outras entidades) de sua re-
gião/Estado.

o dia 07 de setembro
acontecerá a 9" ROMA-
RIA DOS TRABALHA-
DORES. Com o tema:

"Mãe Aparecida, sem trabalho não

há Vida!", que está sendo prepara-
da pela PO de SP - MG - ES - RJ e

PO Nacionai - SPM - CPT MG -

CIMI e outras entidades, refletin-
do sobre a situação dos trabalhado-
res hoje, pedindo a Mãe Aparecida
força e compromisso na construção
de uma pátnajusta com igualdade
e participação.

LHO E TERRA PARA VIVER !'" é
um evento massivo, descentralizado
(acontecerá no país inteiro) envolven-
do amplas camadas da sociedade. O

acesso à terra e trabalho para viver
com dignidade são condições indis-
pensáveis para se chegar a uma soci-
edade justa e fraterna. Objetivos:
Buscar saídas para situação de exclu-
são; criar laços de solidariedade para

fortalecer a luta e esperança, etc.

PARTICIPB! Já tem material à sua

disposição (camisas - cartazes - bole-
.:,-^\ l^ 
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Recebemos cartões de D. Álfonso
Gregory ( bispo de Imperatriz
Maranhão ) agradecendo o materi-
al dos 20 anos de PO Nacional. Eis
um trechinho : " Que bela mas tam-
bém. dificil caminhada; possa ames-
ma, com a graÇa de Deus, se proje-
tar com êxito no futuro ".

Tambem a Pastoral de Juventude
do Brasil enviou cartão afirmando
celebrar conosco a alegria da come-
moração dos 20 anos de PO Nacio-
nal: " Nosso desejo deforça e cora-
gem para prosseguirem essa luta que

também é nossa !"

Estamos felizes pelas cartinhas e

agradecemos a solidariedade.

Lembrete: Ainda temos no Secre-
tariado Nacional daPO, camisas dos
20 ANOS DE PO NACIONAL.
Aproveite ! Faça logo seu pedido por
apenas R$ 3.90 (preço de custo).

ATENÇAO : Estamos aguardan-
do suas notícias. Este espaço e seu !
Escreva comunicando como vai o seu

trabalho, as iniciativas e a vida da
PO ( e outras entidades) de sua re-

tado.

A Pastoral de Juventude do Esta-
do de Roraima está presente como lei-
tor do BN. Estão em reesffuturação
intema e atentos para as informações
que o boietim oferece. Desejamos que
tudo dê certo em mais uma fase desta
importante caminhada. Valeu a

cartiúa enviada, PJ !

Também a Irmã Raimunda Nas-

cimento de Sete Lagoas - MG, agra-
dece pelo BN e afirma: "Sou grata
desde já pelo BN, esperando que
cada participante da PO e dos que
fazem este trabalho sejam abençoa-
dos por Deus".

Agradecemos à irmã Raimunda e

esperamos que seu trabalho se forta-
leça e dê bons frutos.

Cuiabá, 08 de maio de 1996

Caros companheiros(as) da PO
Nacional,

Acreditamos que estão firmes na
luta pela inversão dos valores impos-
tos pelo neo-liberalismo. Que a Fé e
esperança em uma vida melhot para
todos nós os dê força.

Companheiros(as), aqui em Mato
Grosso a realidade Wo é diferente.
Os pilares do desemprego e do suca-
teamento dos serviço* públicos so-

ciais, sustentáculos do modelo neo-
liberal ameaçam a adentrar em todos
os cantos.

Somos desafiados a combater este

sistema e fazer nascer aiternativas e

esperanças para o nosso povo.

Companheiros (as), quanto aos

trabalhos específicos da PO, neste

ano de 96, formamos um grupo de

lideranças da PO para dar cursos de

formação política nas comunidades
apartir da CF. Puxamos as comemo-
rações do Dia Internacional da Mu-
lher e participamos ativamente de

uma campanha pela saúde pública
denominada SOS SAÚDE. Partici-
pamos da coordenação da ROMA-
RIA DOS TRABALHADORES e

estamos também acompanhando e

assessorando os catadores de lixo de

Cuiabá e os trabalhadores sem terra
do nosso estado, na medida de "nos-
sas pernas".

Agradecemos por nos teÍ envia-
do constantemente materiais e infor-
mações. Tem nos ajudado bastante

nos trabalhos.

Sendo o que tínhamos para o mo-
mento, subscrevemo-nos fraternal-
mente.

Ádair José Alves Moreira
(p/ coordenação)

o dia 07 de setembro
acontecerá a 9' ROMA-
RIA DOS TRABALHA-
DORE,S. Com o tema:

"Mãe Aparecida, sem trabalho não
há Vida!". que está sendo prepara-
da pela PO de SP - MG - ES - RJ e
PO Nacional - SPM - CPT MG -

CIMI e outras entidades, refletin-
do sobre a situação dos trabalhado-
res hoje, pedindo a Mãe Aparecida
força e compromisso na construção
de uma pátrrajusta com igualdade
e participação.

..O GRITO DOS EXCLUÍDOS
POR JUSTIÇA E PAZ, TRABA-

LHO E TERRA PARA VIVER !", é
um evento massivo, descentralizado
(acontecerá no país inteiro) envolven-
do amplas camadas da sociedade. O
acesso à terra e trabalho para viver
com dignidade são condições indis-
pensáveis para se chegar a uma soci-
edade justa e fraterna. Objetivos:
Buscar saídas para situação de exclu-
são; criar laços de solidariedade para

fortalecer a luta e esperança, etc.

PARTICIPE! Já tem material à sua

disposição (camisas - cmtazes - bole-
tins) do Grito dos excluídos e daP Ro-

mariados Trabalhadores. E só pedir !
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EDITORIAL

VIDA, na Vida EM PRIMEIRO LU-
GAR que desenvolvemos nossa missão.

É fundamental hoje resgatar, criar no-
vos valores intensificando os laços de

solidariedade, companherismo e parti-
tha. Precisamos de entusiasmo e cora-
gem. Ser perseverante é preciso.
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Auida G [onita
vida nos é dada - presente de

Deus - para serÍnos felizes.
Como co-criadores do uni-
verso temos a missão de con-

tinuar a obra da criação com gratuidade
e fraternidade.

Olhando ao redor, porém, percebe-
mos que este não é o caminho percorri-
do pela humanidade. Além do grande
avanço das ciências, da técnica, do de-
senvolvimento na ârea da
biogenética,biotecnologia, telecomuni-
cações, do avanço do saber
enfim,constatamos que o serhumano em
meio à toda esta modemidade continua
em busca de um maior sentido paru a
vida. Notamos que paraagrande maio-
ria da populacão ainda não foram su-
pridas as necessidades básicas como:
alimentação, educação,saúde e agora
com o desemprego estrutural, também
não há mais trabalho!

E isso mesmo! Com as transforma-

ções no mundo do Trabalho, as mudan-

ças como terceirização, introdução de

novas tecnologias, novas relações de
produção e trabalho, maior produtivi-
dade com menos pessoas trabalhando...
Tudo isso faz çom que o trabalho hu-
mano seja dispensado! São postos de
trabalho eliminados nesta
reestruturação produtiva. Significa que
nqrq cnhrerri\/êr rrffiâ r]ac coíáoc ênê^h-

mercado informal.
Esta situação é muito contraditória.

Hoje existem possibilidades de propor-
cionar melhores condições de vida para

toda a humanidade. Mas a economia
EXCLUDENTE e as opções políticas,
utilizam todo este avanço para acirrar a

competição. para consolidar uma ideo-
logia da competividade e individualis-
mo.

Dâprimazia ao capital, ao lucro, às

leis do mercado, não priorizando o va-
1or e dignidade dapessoa humana o co-
nhecimento, a ciência e a técnica são

fundamentais no processo produtivo,
havendo uma maior exigência na quali-
ficação do trabalhador, sendo necessá-
rio maior escolaridade, versatilidade,
flexibilidade, maior capacidade de re-
presentação mental e comunicação.

A nova maneira de organização pro-
dutiva traz no entanto, maior nível de

estresse, angústia e ansiedade, devido a

intensificação do trabalho, pois a lógi-
ca da competitividade leva o trabalha-
dor à exaustão!

É importante lutar pela redução da
jornada de trabalho com criação de no-
vos empregos,valorizando assim o tem-
po livre. Viver a vida em todas as di-
mensões.

Ter tempo para viver com a família,
hârâ 

^ 
lqzar c fqtq q nrrlfirrq .--t-l



Pestoral Operôrià
NAC ONAtTELB

EDITORIAL

Auida é honita
vida nos é dada - presente de

Deus - para serÍnos felizes.
Como co-criadores do uni-
verso temos a missão de con-

tinuar a obra da criação com gratuidade
e fraternidade.

Olhando ao redor, porém, percebe-
mos que este não é o caminho percorri-
do pela humanidade. Além do grande
avanço das ciências, da técnica, do de-
senvolvimento na ârea da
biogenética,biotecnologia, telecomuni-
cações, do avanço do saber
enfim,constatamos que o serhumano em
meio à toda esta modemidade continua
em busca de um maior sentido para a
vida. Notamos que paraagrande maio-
ria da populacão ainda não foram su-
pridas as necessidades básicas como:
alimentação, educação,saúde e agora
com o desemprego estrutural, também
não há mais trabalho!

É isso mesmol Com as transforma-

ções no mundo do Trabalho, as mudan-

ças como terceirização, introdução de
novas tecnologias, novas relações de
produção e trabalho, maior produtivi-
dade com menos pessoas trabalhando...
Tudo isso faz com que o trabalho hu-
mano seja dispensado! São postos de
trabalho eliminados nesta
reestruturação produtiva. Significa que
para sobreviver, uma das saídas encon-
tradas pelos trabalhadores tem sido o

mercado informal.
Esta situação é muito contraditória.

Hoje existem possibilidades de propor-
cionar melhores condições de vida para

toda a humanidade. Mas a economia
EXCLUDENTE e as opções políticas,
utilizam todo este avanço paraacirrar a
competição. para consolidar uma ideo-
logia da competividade e individualis-
mo.

Dáprimazia ao capital, ao lucro, às

leis do mercado, não priorizando o va-
lor e dignidade dapessoa humana o co-
nhecimento, a ciência e a técnica são

fundamentais no processo produtivo,
havendo uma maior exigência na quali-
ficação do trabalhador, sendo necessá-

rio maior escolaridade, versatilidade,
flexibilidade, maior capacidade de re-
presentação mental e comunicação.

A nova maneira de organização pro-
dutiva traz no entanto, maior nível de

estresse, angústia e ansiedade, devido a

intensificação do trabalho, pois a lógi-
ca da competitividade leva o trabalha-
dor à exaustão!

É importante lutar pela redução da
jornada de trabalho com criação de no-
vos empregos,valorizando assim o tem-
po livre. Viver a vida em todas as di-
mensões.

Ter tempo para viver com a família,
para o lazer e paÍa a cultura.

E pensando na preservação da

VIDA, na Vida EM PRIMEIRO LU-
GAR que desenvolvemos nossa missão.

É fundamental hoje resgatar, criar no-
vos valores intensificando os 1aços de

solidariedade, companherismo e parti-
lha. Precisamos de entusiasmo e cora-
gem. Ser perseverante é preciso.
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PA(Hr)STOREANDO

dos trabalhadores.
Hoje, a situação de desemprego

estrutural, nos leva a reforçar a luta pelo

DIREITO AO TRABALHO como
forma de realização humana. E hora de

reagir, fortalecer a solidariedade,
parlilha e companheirismo entre todos.

Neste sentido, está marcado para o

dia 30 de Abril/96, o PE,DÁGIO
NACIONAL PELO DIREITO AO
TRABALHO. Este pedágio quer
chamar a atenção da população para o

drama que representa o desemprego
hoje. Queremos afitmar portanto, os

desejos e reinvidicações pra mudar esta

situação:
* Reforma Agrária com política

agrícola
* Política de geração de novos

empregos
* Redução dajornada de trabalho
* Fim das horas extras
x Investimento na área de saúde,

educação, moradia
* Pela recuperação do valor de

compra do salário mínimo
Nosso compromisso é com a VIDA.

Um mundo justo fraterno e solidário.

Não fique parado ...ParticiPe,
converse com amigos, faça reuniões,
expresse seus sonhos e desejos por um
mundo melhor, porque a

ESPERANÇA NOS MOVE!

A+rffi;,L,t.?f ,ry;
MAIO - e com ele se fortalece os

anseios por uma vida digna com
trabalho para todos.

Neste dia é importante realizarmos
atividades, ações que resgatam os

valores presentes na caminhada,4ristória

Nos dias 29 de fevereiro e 01 de

rnarço/96 ern Brasília. reuniu-se a

coordenação do GRITO DOS
EXCLUIDOS. E um grito de Fé,
solidariedade, alerta e denúncia sobre a

situação que vivemos hoje. A proposta
inicial é manter a tema GRITO DOS
EXCLUIDOS enquanto referência
construida. Já saiu o primeiro boletim
informativo sobre o Grito. O lema é:

JUSTIÇA F, PAZ TRABALHO E

TERRA PARA VIVERI
Este momento é de discussão sobre

o cartaz, símbolo, tablóides,
camisetas... Enfim, o processo de

construção do GRITO DOS
EXCLUIDOS de 1996iá começou. Sua

participação é importante. Desde já
inicie a conversa corn seus amigos.
grupos, pastorais, etc. O êxito do

GRITOi 96 será fruto de sua
participação, não deixe de enviar sempre

sugestões para a secretaria do Grito (

SPM - Ari Alberli). Este lema quer dar

continuidade ao tema da CF/95. Só

haverá verdadeira paz se ela for fruto
dajustiça. O acesso ao trabalho e à terra,

para viver corn dignidade, são condições

indispensáveis para se chegar a ulna

sociedade justa e fraterna.

NOVO HAMBURGO, 23 I OI 19 6

Companheiros da Pastoral Operária,

venho por meio desta comunicar o meu

novo endereço, queria também fazer
novamente a assinatura do Boletim
Nacional da PO. Peço que enviem
informações para devidamente proceder.

O BN é muito importante e contribui
significativamente com as discussões

nos grupos, principalmente com o tema

da Campanha da Fraternidadel9í.

Antecipadamente obrigado !

Um abraço aos companheiros e

companheiras da Pastoral Operária do

Brasil.

PadreNilton Guedes.

(Que os assinantes do Boletim Nacional

estejam à vontade para escrever a esta



A Droxima-se o DIA DOS
AinneALHADoRES - l" DE
MAIO - e com ele se fortalece os
anseios por uma vida digna com
trabalho para todos.

Neste dia é importante realizarmos
atividades, ações que resgatam os
valores presentes na caminhada,&istória
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dos trabalhadores.
Hoje, a situação de desemprego

estrutural, nos leva a reforçar a luta pelo
DIREITO AO TRABALHO como
forma dereahzação humana. E hora de

reagir, fortalecer a solidariedade,
partilha e companheirismo entre todos.

Neste sentido, está marcado para o
dia 30 de Abril/96, o PEDAGIO
NACIONAL PELO DIREITO AO
TRABALHO. Este pedágio quer
chamar a atenção da população para o
drama que representa o desemprego
hoje. Queremos afirmar portanto, os

desejos e reinvidicações pra mudar esta

situação:
* Reforma Agrária com política

agricola
* Política de geração de novos

empregos
* Redução da jornada de trabalho
* Fim das horas extras
x Investimento na área de saúde.

educação, moradia
* Pela recuperação do valor de

compra do salário mínimo
Nosso compromisso é com aVIDA.

Um mundo justo fraterno e solidário.

Não fique parado ...Participe,
converse com amigos, faça reuniões,
expresse seus sonhos e desejos por um
mundo melhor, porque a

ESPERANÇA NOS MOVE!

XiLiiiiiiiiiiiiiii§iiiiiiiii iiniiXiiiiii

'::liiiilffi:llffi

Nos dias 29 de fevereiro e 01 de
março/96 em Brasília, reuniu-se a
coordenação do GRITO DOS
EXCLUIDOS. E um grito de Fé,
solidariedad e, alerta e denúncia sobre a
situação que vivemos hoje. A proposta
inicial é manter a tema GRITO DOS
EXCLUIDOS enquanto referência
construida. Já saiu o primeiro boletim
informativo sobre o Grito. O lema é:

JUSTIÇA E PAZ: TRABALHO E
TERRA PARA VIVER!

Este momento é de discussão sobre
o çarÍaz, símbolo, tablóides,
camisetas... Enfim, o processo de

construção do GRITO DOS
EXCLUIDOS de 1996 já começou. Sua

participação é importante. Desde já
inicie a conversa corn seus amigos.
grupos, pastorais, etc. O êxito do

GRITO/96 será fruto de sua
participação, não deixe de enviar sempre

sugestões para a secretaria do Grito (

SPM - Ari Alberli). Este lema quer dar
continuidade ao tema da CF/95. Só

haverá verdadeira paz se ela for fruto
dajustiça. O acesso ao trabalho e à terra,
para viver corn dignidade, são condições

indispensáveis para se chegar a ulna
sociedade justa e fratema.

NOVO HAMBURG O, 23 I OI I 9 6

Companheiros da Pastoral Operária,

venho por meio desta comunicar o meu
novo endereço, queria também fazer
novamente a assinatura do Boletirn
Nacional da PO. Peço que enviem
informações para devidamente proceder.

O BN é muito importante e contribui
significativamente com as discussões

nos grupos, principalmente com o tema
da Campanha da Fraternidadel9í.

Antecipadamente obrigado !

Um abraço aos companheiros e

companheiras da Pastoral Operária do

Brasil.

PadreNilton Guedes.

(Que os assinantes do Boletim Nacional
estejam à vontade para escrever a esta

seção. O espaço é de vocês).
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"Construindo Álternutivas num Mundo em Trunsformução,'

(30 de novembro u 3 de dezembro - 95 SP)

I problemática das mudanças no
/a.Mundo do Trabalho é uma preo-
cupação que está presente nas reflexões
da PO há algum tempo.

Também na XI Assembléia Nacio-
nal discussões marcantes aconteceram
como: ética, centralidade do trabalho,
cidadania ativa, resistência, esperança
e ousadia. Todos os seminários
temáticos refletiram a partir da visão dos
excluidos do trabalho, com uma pers-
pectiva de construção de alternativas,
rumo uma vida digna para todos.

Durante a assembléia também foi
realizadauma avaliação da vida da PO,
sendo for-talecidos os seguintes pontos:

Parceria - Auto-sustentilção - Pre-
sença mais localizada - Fortalecer as
ações municipalizadas - Construção de
eventos como a Semana Social Brasi-
leira - I\TORDESTÃO - Diálogo com
trubalhudores do mercado formal e

informal da economia.
O grande desafio da PO então, para

os próximos dois anos é'. " Contribuir a
partir da Fé, na construÇão de ttma
nova sociedade, solidariomente com os
trqbalhadores, em suas organizações
e lutas populares, gerando sinais, ges-
tos e yalores (partilha, solidariedqde,

aternidade) que apontem à nova so-
ciedade."

E também foi definido pela assem-
bléia, várias linhas de ação, tais como:
Incentivar a participação popular nas

instâncias de decisão pública como con-
selhos populares/orçamento partici-
pativo;

Incentivar organização por local de

trabalho, levando a proposta de redu-

ção dajornada de trabalho;
Yalorizar a cultura popular como

elemento da construção da cidadania.
Como fonna de dar continuidade às

reflexões, encaminhamentos e ações
concretas a partir da XI Assembléia
Nacional, aconteceu o planejamento de
1996 que definiu as seguintes operações:

1 . LI/TAS CONTRA O DESEMPREGO
2. AUTO SUSTENTAÇÃO
3. CF196
4. PUBLICAÇÔES
5. CONTINUAR AÇÔES (1'de maio

- 08 de março129 de outubro - 25 de
julho, etc)

6. SEMINARIO NACIONAL SO-
BRE METODOLOGIA/AVALIA-
ÇÃo/ PLANEJAMENTO
A nossa realidade apresenta desaÍi-

os gritantes para a ação da
PO. Os índices de desem-
prego são alarmantes e

mostram uma face triste do
país: menores abandona-
dos, prostituição, trabalho
escravo e infantil, fome sa-

lário baixo e hojeprincipal-
mente se coloca o não tra-
balho. Ou seja, com a mo-
demizaçã.o, globalização,

novas tecnologias, há extinção de pos-
tos de trabalho. Com isso, vários traba-
thadores demitidos não retomarão aos

seus empregos, buscando altemativas de

sobrevivência no mercado informal da
economia.

Diante da complexidade desta reali-
dade, várias iniciativas são construidas
como forma de aglutinar, mobilizar
amplos setores da sociedade.

O Pedágio Nacional pelo Direito ao
Trabalho (30.04.96): o Grito dos Ex-
claídos/96 com a Romaria dos Traba-
lhadores - Mãe Aparecida, sem traba-
lho não há vida, são ações que fortale-
cem a ESPERANÇA, que intensificam
na préúica, a SOLIDARIEDADE e o
COMPROMISSO rumo à uma socie-
dade onde existam sinais, valores de
companheirismo, parlilha, igualdade.

Portanto, clamamos à todos a buscar
a IINIÃO no cotidiano, semear a ESPE-
RANÇA e juntos, construir o NOVO!

Pogino 3

Solidariedade

e
Fraternidade. e

coNsErHo E cooRDENAçÃO NACTONAL
1 - TELMA BESSA SALES - SP

2 - DARLI DE FATIMA SAMPAIO - SP

3 - SEBASTIAO SABINO DE SOUSA- ES

4 . CLÁUDIO PONCIANO - N/C

5 . CILBERTO DIAS DA SILVA . RJ

6 . JOSÉ PEDRO DOS SANTOS NETO - RN

7 - CICERO PALIVEIRAS DA SILVA . SP

8 . IVARIA MARA MUNIZ - SP

9 . VALSONI CELESTINO . SC

1O . ROQUE CRAZIOLLA . RS

11 - FREI ILDO PERONDI . PR

12 . MARLI CONÇALVES - PR

15 - CIRINEU DAMIAN - RS

14 - CILI/AR PEREIRA - SC

15 - LAMARTINE OSCAR VEICA - SP

16 . RICARDO PARIS . SP

17 - SEBASTIÂSO CERALDO DE CARVALHO .

18 - WILSON CARNEIRO MENDES - MC

19 - ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA - N/T

20 . FRANCISCO EVÂNIO DANTAS. RN

21 . ANTONIA COMES DA SILVA . PB

22 - ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS - BA

23 - JOSÉ ERIALDO ALVES N/ENDONÇA - CE

24 - RAFAEL P. MACIEL - AL

25 . JULIO ALVES PEREIRA - PI

26 . ROCÉRIO ALVES - RS

27 . MARINA DE OLIVEIRA - ES

28 . ROQUE JUNCBLUTH . PR

29 - EDN/ILSON SOUSA DA SILVA . MA

30 - D. SINÉSIO BOHIV - RS



"Construindo Akernutivas num Mundo em Transformação"
(30 de novembro a 3 de dezembro - 95 SP)

I Rroblemática das mudanças no

-fa.Mundo do Trabalho é uma preo-
cupação que está presente nas reflexões
da PO há algum tempo.

Também na XI Assembléia Nacio-
nal discussões marcantes aconteceram
como: ética, centralidade do trabalho,
cidadania ativa, resistência, esperança
e ousadia. Todos os seminários
temáticos refletiram a partir da visão dos
excluidos do trabalho, com uma pers-
pectiva de construção de alternativas,
rumo uma vida digna para todos.

Durante a assembléia também foi
realizada uma avaliação da vida da PO,
sendo foflalecidos os seguintes pontos:

Parceria - Auto-sustentação - Pre-
sença mais localizada - Fortalecer as
ações municipalizadas - Construção de
eventos como a Semana Social Brasi-
leira - NORDESTÃO - Diálogo com
trubalhadores do mercado formal e

informal da economia.
O grande desafio da PO então, para

os próximos dois anos é'. "Contribuir a
partir da Fé, na construÇão de ttma
ttova sociedade, solidariamente com os

trabalhadores, em suas organizações
e lutas populares, gerando sinais, ges-
tos e valores (partilhct, solidariedade,
,aternidade) que apontem à nova so-

ciedade."
E também foi definido pela assem-

bléia, várias linhas de ação, tais como:
Incentivar a participação popular nas

instâncias de decisão pública como con-
selhos populares/orçamento partici-
pativo;

Incentivar organizaçáo por local de

trabalho, levando a proposta de redu-

ção dajornada de trabalho;
Yalorizar a cultura popular como

elemento da construção da cidadania.
Como forma de dar continuidade às

reflexões, encaminhamentos e ações

concretas a partir da XI Assembléia
Nacional, aconteceu o planejamento de

1996 que definiu as seguintes operações:

1 . LLIAS CONTRA O DESEMPRECIO

2. AUTO SUSTENTAÇÃO
3. CF196

4. PUBLICAÇÕES
5. CONTINUAR AÇÔES (1" de maio

- 08 de março129 de outubro - 25 de
julho, etc)

6. SEMINARIO NACIONAL SO-
BRE METODOLOGIA/AVALIA-
ÇÃo/ PLANEJAMENTO
A nossa realidade apresenta desafi-

os gritantes para a ação da

PO. Os índices de desem-
prego são alarmantes e

mostram urna face triste do
país: menores abandona-
dos, prostituição, trabalho
escravo e infantil, fome sa-

lário baixo e hoje principal-
mente se coloca o não tra-
balho. Ou seja, com a mo-
dernização, globalização,

novas tecnologias, há extinção de pos-
tos de trabalho. Com isso, vários traba-
lhadores demitidos não retornarão aos

seus empregos, buscando altemativas de

sobrevivência no mercado informal da

economia.
Diante da complexidade desta reali-

dade, várias iniciativas são construidas
como forma de aglutinar, mobilizar
amplos setores da sociedade.

O Pedágio Nacionalpelo Direito ao

Trabalho (30.04.96): o Grito dos Ex-
cluídos/96 com a Romaria dos Traba-
lhadores - Mãe Aparecidu, sem traba-
lho não há vida, são ações que fortale-
cem aESPERANÇA, que intensificam
na priúica, a SOLIDARIEDADE e o
COMPROMISSO rumo à uma socie-
dade onde existam sinais, valores de

companheirismo, partilha, igualdade.
Portanto, clamamos à todos a buscar

a ilNIÂO no cotidiano, semear a ESPE-

RANÇA e juntos, construir o NOVO!

Solidariedade

e
Fraternidade.

CoNSELHO E COORDENAÇAO NACTONAL
1 - TELN/A BESSA SALES - SP

2 . DARLI DE FATIN/A SAIVPAIO . SP

3 - SEBASTIÀO SABINO DE SOUSA. ES

4 . CLAUDIO PONCIANO - MC

5 . CILBERTO DIAS DA SILVA - RJ

6 . JOSÉ PEDRO DOS SANTOS NETO - RN

7 . CÍCERO PALMEIRAS DA SILVA . SP

B - MARIA N/ARA N/UNIZ . SP

9 . VALSONI CELESTINO . SC

1O . ROQUE CRAZIOLLA . RS

11 - FREI ILDO PERONDI - PR

12 - N/ARLI CONÇALVES - PR

13 - CIRINEU DAN/IAN - RS

14 . CILN/AR PEREIRA . SC

15 - LAN/ARTINE OSCAR VEICA - SP

16 . RICARDO PARIS - SP

17 - SEBASTIÀSO CERATDO DE CARVALHO - N/C

18 - WILSON CARNEIRO N/lENDES . N/C

19 . ADAIR JOSÉ ALVES N/OREIRA - MT

20. FRANCISCO EVÂNIO DANTAS - RN

21 . ANTONIA COMES DA SILVA . PB

22 . ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS . BA

25 . JOSÉ ERIALDO ALVES MENDONÇA . CE

24 - RAFAEL P. N/ACIEL - AL

25 . JULIO ALVES PEREIRA . PI

26 . ROCÉRIO ALVES - RS

27 - N,{ARINA DE OLIVEIRA - ES

28 - ROQUE JUNOBLUTH - PR

29 - EDMITSON SOUSA DA SILVA . MA

30.D SINÉSIOBOHM-RS
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Visita à Volkswagen (2" parte)
Continuação do artigo do Boletim Nacional 132/Dez 95

g*ltiil#-*
tão da substituição das pessoas pelas
máquinas? O dirigente nos diz, que este

é o problema que hoje mais toma seu
tempo. Outro ponto: as outras fábricas
já estão modernizadas. Se
aqui não ocorrer a
modemizaçaão, em breve isso
vira sucata e não compete
mais com ninguém, e aí esta-
rão todos demitidos da mes-
ma forma.

Elqs sabem da gravidade
do problema e por isso exigem
que a substituição seja feita
com diálogo e negociada.
Como tratar aqueles que vão
ser demitidos? Como ajustar
modernização com redução da
carga horária? Infelizmente
com a modemizaçáo o que se

constata é que aumenta a pro-
dução e diminui o número de
empregos. O trabalhador
quando perde o emprego, per-
de a referência. Citaram o
caso da Mercedes que está
fazendo demissões em massa.

Houve 1280 demitidos. O sindicato fez
assembléia, só vieram 600 pessoas, uma
boa parte nem eram demitidos.

Na reunião que tivemos com a CF
fizemos muitas perguntas e tiramos du-
vidas. Falaram sobre seu trabalho./
A questão dos excluídos e desempre-
gados. Por mais que tentassem nos
explicar, ficou uma vaga idéia de que
eles pouco trabalham com quem não
está na fábrica "damos apoio..." Mas
Disseram que já ajudaram os sem-
terra, mas hoje estão um pouco
desligados,por causa da estratégia do
Movimento. Será só por isso? Achamos
que deviam avançar mais nesta linha e

haver uma aliança maior com os tantos
que ficam fora deste mundo de fábrica.

Falaram do grande avanço que foi o
acordo nas câmara setoriais e que por
vezes é muito criticado, mas isso possi-
bilitou a preservação de milhares de
empregos. Também com a globalizaçáo

ticulação intemacional dos trabalhado-
res. A maioria deles já viajou para ou-
tros países, tem relacionamento com as

organizações dos trabalhadores nas
empresas européias.

O relacionamento com o sindicato é

muito bom. Seguem a mesma linha de

trabalho. "O sindicato tem que ser re-

volucionário o tempo todo. E ser revo-
lucionário significa pensar o dia-a-dia.
Enfrentar os problemas antes ou no
momento em que acontecem. Trabalhar
constantemente a consciência do

"O sindicato tem que ser revoluciondrio
o tempo todo. E ser revolucionário

signiJica pensar o dia-u-diu. Enfrentar
os problemas nntes ou no momento em

que acontecem. Trabqlhar
constantemente a consciência do

trsballhador para que ele não se torne
um alienadot'

traballhador para que ele não se torne
um alienado". Na VW em torno de 95%
dos trabalhadores (horistas) são sindi-
calizados. Só os chefes praticamente fi-
cam de fora. E dos mensalistas em tor-
no de 60%. Tambem é importante a ar-

ticulação com outras CF de outras em-
presas. Um exemplo da competição en-
tre os próprios trabalhadores: na FIAI

caso complicado, nos diziao represen-
tante da CF, pois se o salário lá não au-
mentar, o preço do carro da FIAI sai
mais barato e com isso a produção da
VW diminui e dá desemprego...

Eles também nos fizeram perguntas.

Sobretudo queriam saber porque algreja
se afastou dos operários. Há tempos

atrás havia os padres e bispos
que davam apoio, estavam ali
junto com eles. E agoraparece
que se fecharam e não se vêem
mais.Tentamos explicar a nova
conjuntura, estamos mais com
os excluídos. Mas. e preciso
reconhecer que há um retroces-

so. Etambém que estemomen-
to não é dos melhores. Muitos
deles aí tiveram seu início de

militância na PO e na Igreja.
Hoje sobra pouco tempo mas

aindanos veêm combons olhos
e sabem como é importante esta

aliança.
O trabalho da Cf nos pare-

ceu muito bom, de base mes-
mo. Todo orgulhoso, o dirigen-
te nos dizia que nas greves
quem fica com a fábrica namão
são eles. "Aqui pára tudo. É
bonito. Mas a responsabilida-

de é nossa. Por isso é importante que a
CF seja de base, ligada aos trabalhado-
res. O trabalho de base tem que ser cons-
tante. Nunca se deve mentir aos traba-
lhadores, nem que a verdade seja dura.

Quem mente perde a confiança", nos
diziaele.

Andando pela fábrica uma coisa

nos chamou muito a atenção. A mai-
or parte dos trabalhadores nos cum-
primentavam ou faziam questão de

mostrar que estavam bem. Ser
metalúrgico e trabalhar na VW ain-
da é uma boa oportunidade.
No geral, penso que foi muito posi-

tivo poder coúecer esta realidade. Aju-
da a entender melhor o mundo da fábri-
ca, bem como a perceber as novas mu-
danças no mundo do trabalho. E como
tudo se ajusta dentro desta
reestruturação produtiva que vem che-
gando.
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Continuação do artigo do Boletim Nacional 132/Dez 95

g*ttitl,:***
tão da substituição das pessoas pelas
máquinas? O dirigente nos diz, que este
é o problema que hoje mais toma seu
tempo. Outro ponto: as outras fábricas
já estão modernizadas. Se

aqui não ocorrer a

modemizaçaão. em breve isso
vira sucata e não compete
mais com ninguém, e aí esta-
rão todos demitidos da mes-
ma forma.

Elçs sabem da gravidade
do problema e por isso exigem
que a substituição seja feita
com diálogo e negociada.
Como tratar aqueles que vão
ser demitidos? Como ajustar
modernização com redução da
carga horária? Infelizmente
com a modemrzação o que se

constata é que aumenta a pro-
dução e diminui o número de
empregos. O trabalhador
quando perde o emprego, per-
de a referência. Citaram o
caso da Mercedes que está
fazendo demissões em massa.

Houve 1280 demitidos. O sindicato fez
assembléia, só vieram 600 pessoas, uma
boaparte nem eram demitidos.

Na reunião que tivemos com a CF
fizemos muitas perguntas e tiramos du-
vidas. Falaram sobre seu trabalho./
A questão dos excluídos e desempre-
gados. Por mais que tentasserl nos
explicar, ficou uma vaga idéia de que
eles pouco trabalham com quem não
está na fábrica "damos apoio..." Mas
Disseram que já ajudaram os sem-
terra, mas hoje estão um pouco
desligados,por causa da estratégia do
Movimento. Será só por isso? Achamos
que deviam ayançar mais nesta linha e

haver uma aliança maior com os tantos
que ficam fora deste mundo de fabrica.

Falaram do grande avanço que foi o
acordo nas câmara setoriais e que por
vezes é muito criticado, mas isso possi-
bilitou a preservâção de milhares de
empregos. Também com a globalizaçáo
da produção,faz-se necessário uma ar-

ticulação internacional dos trabalhado-
res. A maioria deles já viajou para ou-
tros países, tem relacionamento com as

organizações dos trabalhadores nas
empresas européias.

O relacionamento com o sindicato é

muito bom. Seguem a mesma linha de
trabalho. "O sindicato tem que ser re-
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volucionário o tempo todo. E ser revo-
lucionário significa pensar o dia-a-dia.
Enfrentar os problemas antes ou no
momento em que acontecem. Trabalhar
constantemente a consciência do

"O sindicato tem que ser revolucionário
o tempo todo. E ser revolacionário

signiJíca pensar o dia-u-día. Enfrentar
os problemas antes ou no momento em

que acontecem. Trabalhar
constantemente a consciência do

traballhador para que ele não se torne
um alienadot'

traballhador para que ele não se tome
um alienado". Na VW em tomo de 95%o

dos trabalhadores (horistas) são sindi-
calizados. Só os chefes praticamente fi-
cam de fora. E dos mensalistas em tor-
no de 60%. Também é importante a ar-

ticulação com outras CF de outras em-
presas. Um exemplo da competição en-
tre os próprios trabalhadores: na FIAT
se paga 600Á a menos que na VW. Um

t\

caso complicado, nos diziao represen-
tante da CF, pois se o salário lá não au-
mentar, o preço do carro da FIAI sai
mais barato e com isso a produção da
VW diminui e dá desemprego...

Eles também nos fizeram perguntas.

Sobretudo queriam saber porque a Igreja
se afastou dos operários. Há tempos

atrás havia os padres e bispos
que davam apoio, estavam ali
junto com eles. E agoraparece
que se fecharam e não se vêem
mais.Tentamos explicar a nova
conjuntura. estamos mais com
os excluídos. Mas. é preciso
reconhecer que há um retroces-

so. Etambém que estemomen-
to não é dos melhores. Muitos
deles aí tiveram seu início de
militância na PO e na lgreja.
Hoje sobra pouco tempo mas

ainda nos veêm com bons olhos
e sabem como é importante esta

aliança.
O trabalho da Cf nos pare-

ceu muito bom, de base mes-
mo. Todo orgulhoso, o dirigen-
te nos dizia que nas greves
quem fica com a f,íbricanamão
são eles. "Aqui pára tudo. É
bonito. Mas a responsabilida-

de é nossa. Por isso é importante que a

CF seja de base, ligada aos trabalhado-
res. O trabalho de base tem que ser cons-
tante. Nunca se deve mentir aos traba-
lhadores, nem que a verdade seja dura.

Quem mente perde a confiança", nos

dizia ele.

Andando pela fábrica uma coisa

nos chamou muito a atenção. A mai-
or parte dos trabalhadores nos cum-
primentavam ou faziam questão de

mostrar que estavam bem. Ser
metalúrgico e trabalhar na VW ain-
da é uma boa oporfunidade.
No geral, penso que foi muito posi-

tivo poder coúecer esta realidade. Aju-
da a entendermelhor o mundo da fábri-
ca, bem como a perceber as novas mu-
danças no mundo do trabalho. E como
tudo se ajusta dentro desta
reestruturação produtiva que vem che-
gando.

/ J/t.
a'r/,7

?,,
seBaífua

Frei Ildo Perondi



GoruulmÍ
Ediçoo comemorqtivq

PASTORAL OPERARIA . 35 ANOS

Ao celebrar 35 anos
de lutas, dentro e

junto da classe
trabalhadora urbana,

esta reuista z)em

apresentar um
quadro de atioidades
dentro desta história,

que traz ações
realizadas coln a
parcela da classe

trabalhadora, que é
bem sofrida e até

esquecida: oslas
trabalhadoreslas

deserwpregadoslas"
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,- Os anúncios da Pas-

.= toral Operária tem sido
'EB, muitos desde o seu

C nascimento , em 1970.
r No início, na defesa dos

= 
direitos dos/as operári-

P os/as, assu me como
Zi pa rceiro, o novo

= 
sindicalismo (de base,

E democrático), apoiando
ÉÍ sindicatos combativos e

repudiando pelegos. A
solidariedade com pre-

sos/as políticos/as também fazia-se for-
temente presente. A preocupação da
Pastoral Operária com trabalhadore-s/as
desempregados/as vem desde a década
de 1980, quando o desemprego atingiu
com mais força os trabalhadores urba-
nos. A partir daí, acontecem as demis-
sões em massa.

O desemprego que era conjuntural se
torna estrutural, quer dizer, existe em
todo lugar, veio pra ficar e os/as traba-
lhadores/as demitidos/as já não voltam
à sua função. Algumas profissões até de-
saparecem.

As movimentações contra o desem-
prego crescem, com acampamentos e
reuniões.

A década de 1990 trouxe muitas mo-
dificações no mundo dro trabalho, mas

trouxe também em 1999, a Campanha
da Fratern idade com o tema
"Fraternidade e os Desempregados" ,
com o lema "Sem trabalho... por quê?,i
na qual a Pastoral Operária se empenhou
de corpo e alma e quando surgiram mui-
tos grupos de base pelo Brasil. Ciente
da tendência das Campanhas da
Fraternidade, de encerrar as discussões
e atividades de seus temas, logo após o
período oficial de duração da Campanha,
e para que o assunto não se perdesse,
a Pastoral Operária Iançou o Movimen-
to Permanente contra o Desempre-
go/ mantendo acesa a chama das lutas
motivadas pela CF. A partir daí, a preo-
cupação com os/as trabalhadores/as de-
sempregados/as torna-se prioridade e as
lutas contra o desemprego passam a

fazer parte integrante dos
planos da PO. Essas lutas são
concretizadas em ma n ifesta-
ções de trabalhadores/as de-
sempregados/as e formação
de grupos de trabalho e ge-
ração de renda, baseados
numa economia solidária.

Nesta publicação, desta-
camos algumas destas ma-
nifestações. Os grupos de
trabalho e geração de renda
constam em outra publicação
da Pastoral Operária.



Gausas

Quem é culpodo pelo desemprego?
Os dados sobre o desemprego são muito obscuros no Brasil. Estima-se que l2o/o da

população que poderia trabalhar não entram nas estatísticas, e que o desemprego real é
superior a 20o/o (DIEESE). Mais de 20 milhões de pessoas em idade de trabalhar ficam sem
emprego! Essa violência estrutural que arranca do ser humano o direito ao trabalho, abre
caminho para a violência cotidiana a que é submetida o nosso povo que sofre com a misé-
ria e a fome. O desemprego tem como conseqüência a perda da auto estima da pessoa,

gerando doenças e desestruturação familiar

Apesar de o desemprego ser uma coisa que
ninguém tem coragem de defender, o fato é que
a burguesia (classe sociál dos donos dos bancos,
das fábricas e das fazendas) precisa do desem-
prego para explorar sempre mais a classe traba-
lhadora. A burguesia, sendo a classe que nos ex-
plora, precisa também ter o controle político dos
movimentos da classe trabalhadora, A maneira
mais eflcaz que ela tem para obter o controle po-
lítico é através da dominação ideológica, ou seja,
impedindo que nós compreendamos o funciona-
mento da sociedade capitalista. Assim, entre ou-
tras coisas, a burguesia quer que a classe traba-
lhadora não entenda as causas da existência do
desemprego.

Por isso, Dizem que estamos desempregados/
as porque não temos estudo, porque estamos ve-
lhos ou somos jovens sem experiência... Fato
que não é verdade! Pois quem tem estudo tam-
bém está desempregadolal Outro aspecto, é que,
muitos/as idosos/as trabalham, em viftude da bai-
xa aposentadoria!

Nesse sentido, sabemos que nós, trabalhado-
res/as, não somos culpados/as pelo desemprego.

Outros afirmam que o custo do trabalho é
muito alto, algo também que não é verdade, pois,
enquanto na Alemanha, a hora de trabalho (salá-
rio e encargos) custa 24 dólares e no Japão custa
US$ 16, no Brasil é de 3 dólares.

O VERDADEIRO CULPADO
Estamos desempregados/as porque o siste-

ma econômico em que vivemos - o capitalismo -
por um lado cria o desemprego, e por outro, pri-
vilegia quem tem mais dinheiro (banqueiros e
grandes expoftadores). E a política econômica de
nosso país mantém os juros altos e um grande
superávit primário. Os dirigentes e ricos do nosso
país resistem em reduzir as desigualdades que
estão entre as maiores do mundo.

O capitalismo de forma predatória regula os
preços dos salários, tentando recuperar diante da

!:::,iilÍ,il,i.
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crise estrutural que vive, uma maior margem de
lucro. Diante desse quadro, aumenta cada vez
mais a corrida ambiciosa pelo lucro, submetendo
a classe trabalhadora a uma exploração brutal.

O verdadeiro motivo para a existência do de-
semprego é a necessidade de lucros dos capita-
listas. O desemprego é usado para enfraquecer a
luta da classe trabalhadora e para manter o siste-
ma de exploração. Como isto acontece?

O capitalismo projeta sua sombra sobre fatos
que não são o foco principal, para desviar nosso
olhar da causa principal. Nosso grande desafio
como lideranças é vencer estas armadilhas e fo-
calizar novamente a realidade, para que o/a tra-
balhador/a possa enxergá-la claramente. Vejamos
algumas questões apontadas como causas cen-
trais do desemprego, mas que são secundárias e
remotas:
. Crescimento econômico - mesmo em período

de crescimento econômico, a miséria não ter-
minou, pelo contrário, até cresceu.

. Capacitação(estudo) - quem estudou também
está desempregado

. Tempo de Experiência - assim como a falta
de capacitação é uma falsa causa, que culpa
o(a) trabalhado(a). É o esquema da culpabi-

Acontece que a taxa de lucro
depende diretamente da exploraÇão

da classe trabalhndorn. Quanto
menor for o salário e quanto menos

dir eit o s tia er em os tr ab alhndor es,

mnior suá o lucro dos capitalistas.
Para Ínantcr esse sistema, o

desentprego é necessário.



lidade.
i Tecnologia - tirou postos de trabalho, mas

nossa briga não é contra as máquinas. Que-
remos a tecnologia a nosso favor. Queremos
também os dividendos da tecnologia que aju-
damos a criar, com nosso "jeitinho'l O(a)
trabalhador(a) conhece as manhas da
tecnologia

Encargos sociais altos - em llocais com en-
cargos sociais baixos também há desempre-
go
Aumento da população - O Estado tem que
prover a todos(as)
A TV e alguns meios de comunicação dizem
que há emprego e que a culpa é do trabalha-
dor que não quer trabalhar.

Pistqs conlrq o desemprego
Diante de todas armadilhas e outras mais que pode haver, é importante ter claro que

temos crise de emprego e não de trabalho. Vejamos abaixo, algumas pistas:

Mudanças na economia
Deixar de repassar os bilhões

de dólares para os banqueiros e
especuladores financeiros, e
investÊlos na geração de empre-
gos. Reduzir o superávit primá-
rio e utilizar o dinheiro para obras
públicas que geram empregos.
Redução da taxa de juros -
Baixar a taxa de juros para 2o/o

ou 3o/o, para ter crédito mais fá-
cil e barato e estimular o cresci-
mento econômico. Rompimen-
to do acordo com o FMI - Entre 1979 e2002 o
país pagou 163 bilhões de doiares a mais do que
recebeu. Com isso, seriam criados 10,5 milhões
de empregos na indústria têxtil.

Reforma agrária
!
E preciso exigir assentamento de todas as fa-

mílias sem-terra do Brasil. Junto à distribuição de
terras e concessão de crédito e apoio técnico aos
trabalhadores rurais, é neces#rio dotar o campo
de todos os equipamentos de educação, saúde,
cultura e lazer.

O assentamento de 400 mil famílias irá gerar
cerca de 1,6 milhões de empregos.

Aumento real do salário mínimo
O aumento real do salário mínimo é um im-

poftante mecanismo na distribuição de renda.
Remuneração justa a aposentados(as)" Eliminar o trabalho infantil, o trabalho do ido-
soeotrabalhoescravo.

Reforma urbana - Investimento em
infra-estrutura e Construção de mo-
radias

A reforma e construção de estradas, a insta-
lação de esgotos e de rede elétrica, construção
de moradias populares são formas de ampliar a
ofefta de postos de trabalho. Queremos amplo
programa de construção de moradias decentes
para atender aos milhões de sem-teto e aos que
moram em favelas, cortiços e áreas de risco. pró-
ximo a esses conjuntos habitacionais deverá ser
construída uma rede de creches, escolas, hospi-
tais, equipamentos culturais e de lazer... E tudo o
mais que for necessário a uma vida digna.

Ações em políticas públicas
tr Implemento de projetos públicos.para:
1. Construção de moradias
2. Aumento dos órgãos de saúde
3. Melhorias na Educação
4. Saneamento para toda a população
5. Maior ofefta de Transpoftes
6. Ofefta de assistência social: recuperação,*,*
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Iúovimento de trabalhadores desempregados faz protesto contra política econômica em Sp
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dependentes químicos; recuperação de encar-
cerados; assistência à família (mulheres, ju-
ventude, crianças); assistência à terceira ida-
de.

Redução da jornada de trabalho sem
redução de salários

A redução da jornada de trabalho para 40
horas, sem reduzir salários, gera 1,8 milhão de
empregos. Com o flm das horas extras e do ban-
co de horas, o total seria 2,8 milhões.

Políticas públicas para a Juventude
Implantar políticas públicas para os jovens,

assegurando direito à educação, ao esporte, à

cultura e ao trabalho.

Criação de frentes de trabalho
Enquanto se discute outro projeto de desen-

volvimento econômico e social, criar frentes de
trabalho, com garantia de direitos trabalhistas e

20olo das vagas destinadas à juventude.

Crédito popular subsidiado
Subsídios para que os(as) trabalhadores(as)

possam investir na geração de trabalho e renda,
com a aquisi$o de máquinas, equipamentos e

de materiais de construção. Solicitar estabeleci-
mento pelo govemo federal, de uma polÍlica de
crédito que priorize a grande massa de desem-
pregados, localizando os "deseftos econômicos",
para ali promover a inje$o de recursos. Este cré-
dito será operado dentro de redes de produção e
*"- :ffi
ffi
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comercializaçáo. A produção de bens e serviços
será voltada para alimentação, cultura, tecnologias
alternativas, saúde preventiva, turismo e educa-
ção.popular." Passe livre em transportes coletivos, para

trabalhadores(as) desempregados(as) e estu-
dantes." Isenção de pagamento de taxas e tarifas
Queremos isenção de pagamento de taxas em

concursos públicos e isenção de pagamento de
tarifas de água, luz, telefone.



A00es GontÍa o desem[]Ggo

Trqbqlhqdo res/ ss desempregqdos/qs como
qgenles de lrqnsformoçõo

O capitalismo é sistema excludente e regulador e precisa de exército de reserva, para regular
salários e até as nossas lutas, deixando baixa nossa auto estima e nossa força.

O capitalismo conseguiu transformar o trabalho humano que é o transformador do mundo e
gerador das riquezas e necessidades humanas, em mero emprego, uma atividade que você exerce,
muitas vezes, sem nenhuma identidade com ella e a troco de um salário, que muitas vezes nem
garante vida digna. É o trabalho como mercadoria. Queremos de volta o trabalho como atividade
criativa e geradora de vida.

Por quê desempregados? Diante deste modo de trabalho que não contempla a todos, queremos
outro. Este está bom para o capitalismo. Para nós, não. Queremos uma Nova Cultura do Traba-
lho. Quem está no emprego não atenta para isto. O sujeito desta mudança é quem está desempre-
gado, ou não empregado, ou informal.

1. Ações de mobilização
r Reuniões
r Atos públicos
. Ocupações de fábricas e terras (acampamen-

tos e assentamentos)
. Acampamentos

2. Ações de geração de üabalho e rcnda
. Hoftas comunitárias
r Feiras de artesanato
I Oficinas de costura
I Oficinas de reciclagem de materiais
I Pequenas de empre-s de turismo
I Cooperativas das mais diversos ramos de

atividade (costura; construção civil e manu-
tenção predial; manutenção de máquinas e

automóveis; confecção de placas, faixas e
bunners; cabeleireiras e esteticistas).

r Grupos de trabalhõs artísticos (teatro, músi-
ca, dança etc).

r Empresas de auto-gestão
. Balcões de seruiço

3. Ações de formação
r Promover debates e cursos sobre desempre-

go e novas formas de trabalho no seu bairro,
na sua escola e onde mais for possível.

r Organizar grupos de estudo sobre os proble-
mas que afetam a vida dos trabalhadores e
trabalhadoras

i Fazel um diagnóstico do desemprego
. Audiências públicas
. Encontros paroquiais, cafés, místicas.
I Cursos de capacitação
. Preparar subsídios de estudo e de reivindica-

ções.

4. Ações de apoio
r Visitas a desempregados (as)
. Divulgação da luta dos trabalhadores e traba-

lhadoras desempregados no boletim do
grêmio, do sindicato, nos jornais de bairro,
em revistas, nas rádios, na televisão, na
internet, etc. e levar para dentro da Igreja
Católica e outras igrejas de tradições cristãs e
não cristãs.

I Apoio a todas as lutas que visem melhorar as
condições de vida da classe trabalhadora.

r Almoços de solidariedade para arrecadar fun-
dos para a luta.

COMO FORTALECER MOVIMENTO
DE DESEMPREGADOS.

I Foftalecer afticulação nacional e local de
movimentos de desempregados, deixando
claro que não disputamos público com mo-
vimentos sociais, mas sim envolvendo mo-
vimentos e sindicatos.

I Formação de redes e atuação em trabalho
alternativo para geração de renda

I Projetos para trazer fundos para trabalhar
com desempregados

I Questionar-se como grupo e avaliar os pas-
sos dados

I Articular-se com a 4a Semana Social Brasi-
leira

I Articular a solidariedade entre trabalhado-
res/as desempregados/as e empregados/as



Desde quqndo se lutq contrq o
desemprego?

A luta contra o desemprego é um desafio que a classe trabalhadora enfrentq desde o comeÇo
do sistema capitalista, no século XVIll. Desde o início, a burguesia expulsou os

camponeses de suas terras, para ter gente excedente nas regiões industriais. Com isso,
podia pagar salários setnpre mais baixos. No Brasil, esse processo não foi diferente. Com o

fim da escraztidão, sem ser feita uma reforma agrária, os negros ficaram desempregados.
Somqram-se depois os imigrantes europeus ao contingente de trabalhadores, empregados e

desempregados. A cada crise do capitalismo, mais aumenta o desemprego. No início dos
anos 80, os trabalhadores desempregados acamparam durante 75 dias no lhirapuera- São
Paulo e marcharam ao Palácio dos Bandeirantes para exigir prooidências do gooerno do

Estado. Nos anos 90, oárias organizações sentiram a necessidade de mobilização
permanente para enfrentar esse problema.

lniciativas iá existentes

Fórum de Luta dos Trabalha-

dores e Trabalhadoras De-

sempregados/as
Em 1996 foi criado o grupo de de-

sempregados da V. Arapuá- São Pau-
lo, a paftir de uma reflexão da PO

Metropolitana. Em 1999 como fruto
da Campanha da Fraternidade foram
criados a Casa da Solidariedade do
(piranga e o MLE (Movimento de Luta
pelo Emprego). Neste mesmo ano este três grupos se reuniram e realizaram em dezembro
em frente a Câmara Municipal de São Paulo um ato com 300 pessoas pelo vale transporte
gratuito. Surge aío que viria a ser chamado mais tarde de Fórum de Luta dos Trabalhado-
res e Trabalhadoras Desempregados (as).

O Fórum de Luta dos Trabalhadores e Trabalhadoras Desempregados/as é Um conjunto
de entidades, grupos e pastorais que realizam trabalhos com desempregados/as. A PO faz pafte
deste fórum, principalmente em São Paulo.

Reivindicações do Fórum
Frentes de trabalho; Redução de jornada de trabalho, sem redução de salários; Geração de traba-

lho e Renda; Crédito para grupos de produção; Reforma Agrária; Reforma Urbana; Gratuidade nos
transportes em geral; Gratuidade em taxas de água, luz, esgoto, lixo, IPTU, Concursos públicos e
vestibulares; Qualificação profissional e encaminhamento para o trabalho.

Reivindicações com o
governo municipal

Reivindicações com o
governo estadual

Reivindicações com o
governo federal

Vale transporte gratuito Frentes de trabalho Frentes de trabalho

Isenção de IPTU Isenção do pagamento das
taxas de água, luz, Esgoto,

concurso público e vestibular.

Crédito subsidiado para grupos
de trabalho e produção

Redução da jornada de traba-
lho para seruidores municipais
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As reuniões são espaços para se trocar expe-
riências sobre a organização dos desempregados;
para debater as reivindicações que estamos apre-
sentando aos governos e demais poderes consti-
tuídos; para analisar a situação política no Brasil
e no mundo e avaliar nossas formas de luta.

O grupo de São Paulo se reúne nas primeiras
4as. feiras do mês na sala da Pastoral Operária
Metropolitana/SP à rua Wenceslau Brás,78- Praça
da Sé, Centro, SP.

'Café dos trabalhadores e das traba-
.'lhadoras

Na região do ABC - São Pauto, a Pastoral
Operária, Pastoral da Juventude e CEBs da região
do ABC - SP promovem, desde dezembro de 2001,
em todas as primeiras 2as feiras de cada mês, o
"Café dos trabalhadores e das trabalhadoras". É

um encontro mensal dos desempregados da re-
gião do ABC para buscar soluções contra o de-
semprego e apontar caminhos para o futuro do
trabalho, enquanto tomam café preparado pelos
militantes dos grupos de base das pastorais.

Acontece na Praça do Carmo, cidade de San-
to André. Passam pela praça, mais de 900 de-
sempregados. Alguns violeiros de Santo André
animam o evento, no qual comparecem também,
representantes de movimentos de trabalhadores/
as da região.

'Os trabalhadores desempregados dão teste-
munhos e ao final, formam um grande círculo sim-
bólico, para um momento de mística,

Tribuna Iivre e pesquisa
A Pástoral Opêrária de Camplnas - São Paulo

desenvolve às segundas feiras na praça Guilher-
me de Almeida, (praça da pedra em frente ao
Fórum) atividades com os desempregados e de-
sempregadas no sentido de esclarecer os seus
direitqs, animá-los e ouví-los,

Preparou também, uma pesquisa intitulada "O
desemprego e a vida dos trabalhadores nos bair-
ros de Campinas'i em parceria com o Instituto
Cesit, da UNICAMP e outras entidades parceiras.
Segundo os membros da PO, é preciso mensurar
o desemprego, mas conhecendo suas implicações
sociais, ou seja, não basta conhecer as dimen-
sões e características mais visíveis do desempre-
go. É necessário entender como o(a)
desempregado(a) utiliza seu tempo, como é visto
pela sociedade, quais as mudanÇas no cotidiano

xneio*rar a &ài Ese sâfÊFF lâl*.ããt 
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etc.

Os integrantes da PO afirmam que a motiva-
ção para realizar esses trabalhos vem da grande
inquietação causada pelo ataque aos direitos dos
trabalhadores, como o contrato temporário, as
terceirizações, a flexibilização da CLT e muitos
outros.

Por isso, a Pastoral Operária de Campinas sem-
pre esteve lado a lado com o(a) trabalhador(a)
na luta por emprego, salário justo, respeito aos
direitos e vida digna.

Uma casa por uma terra sem males
"Por uma terra sem males" é o nome da mais

nova Casa de Solidariedade, que fica em São
Miguel Paulista, São Paulo. Segundo os
organizadores, um projeto que acolhe e escuta a
angústia dos trabalhadores e trabalhadoras, pro-
piciando convivência e trocas de experiências,
despeftando e desenvolvendo nas comunidades,
o espírito de solidariedade aos(às)
desempregados(as).

Na Casa atuam integrantês da Pastoral Ope-
rária de São Paulo, juntamente com outros(as)
voluntários(as). O espaço foi inaugurado em março
de 2004. A região da Grande São Paulo conta hoje,
com mais de dois milhões de trabalhadores(as)
desempregados(as).

pAtta{rIlÂrvilêÀ

tiiiiilitlrl
,lirrtllli

tiiiiii!



Mural dos/as desempregados/as e
Cine Fórum

O grupo de base "São José Operário" funciona
na Paróquia do mesmo nome, no setor Cântaros,
Região Episcopal Brasilândia (Arquidiocese de São
Paulo). A Paróquia está localizada no bairro Jardim
Damasceno,zona nofte de São Paulo, um dos bair-
ros mais carentes de toda esta Região Episcopal.
Nasceu há dois anos e meio por ocasião da vinda
do novo pároco Pe. losé Domingos Bragheto, mili-
tante da Pastoral Operária desde o ano de 1991. É

composto por 7 militantes que se reúnem uma vez
ao mês, no salão paroquial.

Desde o início de sua formação o grupo "são
José Operário" optou por tentar organizar os de-
sempregados e desempregadas do bairro. Assim
realizou uma pesquisa em que se constatou que

cerca de B0% dos trabalhadores no bairro, que

tem aproximadamente 30 mil pessoas, ou esta-
vam desempregados ou subempregados (vivendo

dos chamados "bicosJ.

O primeiro contato foi de forma
indireta: o grupo passou afazer o "Mu-
ral do Desempregado". Anúncios de em-
prego publicados na grande imprensa
eram selecionados e copiados a mão e
depois colocados no "mural". Este era
aflxado todos os domingos na pofta da
Igreja "São José Operário". Após avali-
ação, se constatou que o melhor local
no bairro seria o assim denominado
"Espaço Cultural'i projeto ligado à pre-
feitura e que está localizado no centro
do bairro, por onde passa todo o movi-

mento de pessoas que entram no bairro. Assim, o
mural hoje ainda é afixado neste local. E o grupo
criou o "cine-forum'i com o objetivo de trabalhar a
consciência dos trabalhadores. Projeta-se uma vez
ao mês um filme previamente escolhido e que abor-
da questões sociais. Após a projeção, que se dá no
terceiro sábado de cada mês, faz-se um debate.

Grupo de estudos e de trabalho

Grupo de desempregados(as) da Vila Arapuá-
São Paulo , composto por 60 pessoas surgiu em
1996 através da parceria da PO e do grupo de
mães, que perceberam que na Pastoral da Mora-
dia da comunidade, havia muitos
desempregados(as). A paftir desta realidade, ini-
ciou-se o trabalho com eles, convidando-os para

reuniões mensais. Num segundo momento, este
grupo foi ampliado com as pessoas que recebiam
alimentos pelo grupo de mães. Desde 1999 parti-
cipa do Fórum de Lutas dosTrabalhadores Desem-
pregados. O grupo realiza reuniões, trabalhos
atesanais e entrega de cesta da paftilha.

Um aliado de luta para ampli-
ar as ações contra o desemprego,
a Pastoral Operária está em
contatos com o MTD- Movimen-
to dos Tiabalhadores Desempre-
gados. O MTD surgiu em 2000,
como uma ferramenta para orga-
nizar desempregados/as na luta
por direitos básicos de vida. Se ex-
pandiu por cinco estados do Brasil

e vem lutando por Trabalho, Ter-
ra, Teto e Educação. As principais

bandeiras de luta do Movimento
são as Frentes de trabalho e os
assentamentos rururbanos.
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Cadastro dos 'sem trabalho"
na Bahia

Em Salvador-BA, de cada quatro pes-

soas, uma s€ encontra sem ocupação,
correspondencc assirn, a

25o/o do totai cja popuiação
ativa na região rnetrccci ta-
na. A Pastora Ooerar a c:-
loca o problema co oesern-
prego como 3-ic- Cace me-
diata e et-3 r3S co
"cadastrame':3 las sem
trabalho", a PC s: a:-oxina
dos(as) tral= ^3:3-es'as)
desempregadcsl as) -:smo
ciente obvian-,e"::, r-: sc-

O balcão foi uma
iniciativa do grupo
de PO da área 1 e
funciona desde a

década de 90. Nes-
te período adquiriu
várias parcerias. A
primeira foi com o
GACC - Grupo de
Apoio a Comunida-
des Carentes que
apoiou o projeto
durante cinco
anos. Atualmente,
a parceria é com o
SINE - Sistema
Nacional de Em-
pregos, que divul-
ga ao balcão, as

vagas de trabalho existentes na região e este re-
passam a informação aos trabalhadores, que são
na maioria, moradores da periferia de Foftaleza.
As Pastorais Sociais da região também têm sua
parcela de contribuição nesta iniciativa.

é

&zinha não poderá sc -: :-3- rsia
quesião.

ü cadastro funciona :a se;uinte
m*nelra: a íiÊssoa pi-:=^:^3 -n'a fl-
cha Ce inscrição com d: j:s ::s::,ats
e profissionais e pcste'c--TÊnie en-
tramos em contatc cor: cii ÊÍaiaÍt-
tes, iojistas, jonnais, esccias cat:ricas
etc" Daí por diante, passarn a'riabilizar'
suas entradas no mercadc de traba-
lho ou a sensibilizar para o trabalho
informal.

FO no Balcão
Em FoftalezalCÊ existe um balcão

para atender os trabalhadores e as
trabalhadoras que buscam emprego.
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Março 2OO2
Desempregados manifestam-se em
greve nacional

No dia 21 de março/ a classe trabalhadora
realizou, por todo o Brasil, manifestações contra
a redução dos direitos trabalhistas. Os protestos
foram convocados pela CUT - Central Unica dos
Trabalhadores"

Em São Paulo - SP, os (as) desempregados
(as) realizaram manifestos em Santo Amaro e no
Centro da cidade. Levaram suas reivindicações,
exigindo providências do governo estadual para
concessão de transporte gratuito de metrô e trem;
isenção de tarifas de água, luz e concursos públi-
cos. Da pauta para o governo estadual constou
ainda, a exigência de ampliação das frentes de
trabalho. Do governo municipal exigiram trans-
pofte gratuito, isenção do IPTU e criação de fren-
tes de trabalho, com registro em cafteira e todos
os direitos trabalhistas.

As manifestações são promovidas pelo Mo-
vimento de Luta pelo Emprego de S.Paulo.
O protesto no Centro da capital foi realizado jun-
tamente com a Casa da Solidariedade

Abril 2OO2
I Em São Paulo/SP, 18 de abril foi o Dia de

Luta contra o Desemprego. Mais de 600
pessoas, desempregados e desempregadas
realizaram concentração e caminhada no cen-
tro da cidade.

I 30 de abril foi o Dia Nacional de denúncia
contra o desemprego. Todos os militantes
da PO pelo Brasil motivaram, em suas regi-

ões, ações como: levantamento sobre índices
de desemprego; ocupação de espaços públi-
cosesolidariedadeaoutros(as)
trabalhadores(as).

Seminário com desempregados e de-
sempregadas

O Seminário realizado em Campinas/SP em
abril de 2002 lançou novas luzes sobre o debate
da questão do desemprego. Com a presença de
militantes da PO, autoridades do poder executivo
da cidade, um economista da UNICAMP e vários
trabalhadores e trabalhadoras
desempregados(as), o encontro deflniu propos-
tas gerais para a luta.

A concretização da reforma agrária, o voto
criterioso e consciente nas eleições 2002, uma
política de incentivo às cooperativas e a luta por
um projeto em nível nacional contra o desempre-
go são algumas dessas propostas.

Maio 2OO2
I No 10 de Maio - Dia dos(as)

Trabalhadores(as),em São Paulo - SP, os (as)
desempregados (as) realizaram manifestos em
Santo Amaro e no Centro da cidade. Levaram
suas reivindicações, exigindo providências do
governo estadual para concessão de transpor-
te gratuito de metrô e trem; isenção de tari-
frs de água, luz e concursos públicos. Da pauta
para o governo estadual constou ainda, a exi-
gência de ampliação das frentes de trabalho.
Do governo municipal exigiram transpofte gra-
tuito, isenção do IPTU e criação de frentes de
trabalho, com registro em carteira e todos os
di reitos trabalhistas.

julho 2OAz
Encontro Nacional

Nos dias 6 e 7 de julho, no Centro de
Formação do MST em São Paulo, ocor-
reu o 1o. Encontro Nacionaldo Movimen-
to de luta dos(as) trabalhadores(as) de-
sempregados (as).

Os participantes representando os
estados de São Paulo, Minas Gerais,
Goiás, Ceará e Maranhão definiram uma
pauta de reivindicações tendo como um
dos itens, a redução da jornada de tra-
balho. O grupo presente estudará a pos-



sibilidade de motivar os desempregados e
desempregadas a entrar com ações contra
o governo federal reivindicando indenização
pela situação de desemprego, que deterio-
ra e até anula as condições de sobrevivên-
cia, além de ferir em muitos pontos, a dig-
nidade humana.

O Movimento volta a se reunir em ja-
neiro de 2003, para avaliar as atividades
que serão desenvolvidas nos Estados du-
rante este período (julho/2002 a janeiro/
2003).

O Movimento de Iuta dos (as)
trabalhadores(as) desempregados(as) se encon-
trou pela primeira vez em nível nacional nos dias
6 e 7 de julho. Reuniu representantes dos Esta-
dos de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Ceará e
Maranhão. Aprovou bandeiras gerais, como a re-
dução da jornada de trabalho para 35 horas se-
manais, sem redução do -lário; reforma agrária
sob controle dos trabalhadores; reforma urbana;
seguro desemprego por tempo indeterminado.

Agosto 2OOz
Dia Unificado de Luta contra o Desem-
prego

O Movimento de Luta dos(as)
Tra ba lhadores(as) Desempregados(a s) movi men-
to de nível nacional, promoveu em 28 de agosto,
o Dia Unificado de Luta contra o Desemprego.
Em São Paulo, a concentrafo ocorreu na Praça
Ramos de Azevedo, com protestos contra o de-
semprego e apresentação de propostas para sua
erradicação. A movimentação permanente que
motiva os d§sempregados desses estados é a pro-
posta de ação contra a União, por descumprimento
do preceito constitucional que garante emprego
para todos os brasileiros. Para discutir este e ou-
tros assuntos foi realizada plenária no dia 2t de
setembro, no Sindicato dos Advogados, em São
Paulo.

O Movimento reúne organizações de desem-
pregados de quatro estados do Brasil - Ceará,
Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Reuniu-se pela
primeira vez, em nível nacional, em julho deste
ano.

novembro 2OO2
Desempregados(as) no caminho da
mobilização nacional

Do desejo de buscar alternativas contra o de-
semprego têm surgido, em São Paulo, propostas

concretas neste sentido. Foi reforçado o Fórum
de Luta contra o desemprego de São Paulo, inte-
grado pela Pastoral Operária do Brasil, Movimen-
to de luta dos(as) trabalhadores(as)
desempregados(as) e Casa da Solidariedade.

Este Fórum promove no dia 30 de novembro,
das 9 às 17 horas, no Centro de Formação do
MSI um Encontro para debater as causas do de-
semprego, trocar experiências entre os grupos
existentes em diferentes regiões do país e elabo-
rar propostas para a continuidade do movimento,
incluindo um calendário comum de lutas.

Encontro Estadual
O Encontro Estadual do Fórum de Luta

Contra o Desemprego realizou-se no Centro de
Formação do MST em 30 de novembro e contou
com a participação de mais de 50 companheiros
e companheiras de diferentes regiões do Estado
de São Paulo, que aprovaram propostas de ação
e de aprofundamento da compreensão sobre o
desemprego, das quais destacamos a seguintes:
1- formar comitês de trabalhadores desempre-

gados por local de moradia
2- impulsionar a luta pelo vale-transpofte gra-

tuito para o desempregado
3- fazer cadastro dos desempregados;
4- aprovar um documento, para entregar ao Lula;
5- estabelecer relação com outras entidades;
6- discutir questões conjunturais
7- realizar novo encontro, no máximo, em mar-

ço de 2003.

Janeiro 2003
Pauta contra o de.semprego

Em janeiro de 2003, nos dias 2t e 22 reuni-
ram-se trabalhadores desempregados de São Pau-
lo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina para pro-
por alternativas à situação de desemprego. Deste
Encontro surgiu o grupo denominado Fórum Na-
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cional de Lutas dos(as) trabalhadores(as)
desempregados(as).

Agora, em maio, dando seqüência a esse En-
contro que ocorreu em Cachoeirinha/RS, alguns
integrantes do grupo se reuniram na mesma ci-
dade para encaminhar as atividades propostas em
janeiro. Com a preocupação de se encontrar al-
ternativas de geração de renda, ressaltou-se a

necessidade de os desempregados participarem
de iniciativas de trabalho, principalmente dentro
da chamada economia solidária.

Outra grande prioridade do Fórum é realizar
atividades de massa com desempregados. Há a
proposta de uma caminhada à Brasília, para se
entregar pauta de reivindicações ao governo fe-
deral. Para se compor esta pauta, ficou marcada
reunião para os dias 12 e 13 de julho, em São
Paulo. Segundo organizadores, existem esforços
para que compareçam, nessa reunião, represen-
tantes de todos os estados onde existe organiza-
ção de trabalhadores desempregados, bem como
esforços para garantir a presença de organiza-
ções que têm apoiado a luta do Fórum.

Abril2OO3
Desem pregados questiona m Prefeitu -
ra em São Paulo

A PO, jUntamente com o Movimento dos tra-
balhadores Desempregados de São Paulo, a Casa
de Solidariedade e o MLE - Movimento de Luta
pelo Emprego realizaram concentração no dia 31
de março, em frente à Prefeitura de São Paulo,
para questionar o poder público sobre a conces-.
são de transporte gratuito.

Cerca de 200 trabalhadores(as)
desempregados(as) de várias regiões da cidade
compareceram com panelas vazias. Uma comis-
são entregou a um representante do Executivo,
um documento elaborado pelo Movimento. Con-
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tendo proposta detalhada sobre o funcio-
namento da concessão, entrega e controle
dos vales transpofte gratuitos. O próximo
passo é realizar reunião com o Secretário
de Transportes do Município para discutir a

viabilização da proposta apresentada.

Maio 2003
Juventude contra o desemprego

Em maio, promovido pela PO, JOC e
PJ, aconteceu, em São Paulo, o Seminário
"Juventude e o Mercado de Trabalho", reu-
nindo jovens de Campinas e Sumaré, para
propor-cionar troca de experiências entre

empregados(as) formais, informais e
desempregados(as). Das resoluções para conti-
nuidade constam: organização dos jovens nos
bairros; presença no Orçamento Participativo;
curso de Economia Popular; montagem de coo-
perativas ligadas à publicidade e Informática.

lulho 2003
Manifestações estaduais e pauta ao
presidente Lula

Nos dias 12 e 13 de julho ocorreu Seminário
do Fórum Nacional de Lutas dos(as)
Trabalhadores(as) Desempregados(as) para tro-
car experiências e traçar plano de ações contra o
desemprego para este segundo semestre de 2003.
O encontro foi realizado em São Paulo, com a
presença de 30 pessoas, representando os esta-
dos de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Minas Gerais e Piauí.

Ficou definido que na semana de 1 a 7 de
setembro serão realizadas manifestações contra
o desemprego. No dia 1o, a orientação é que se
organizem trabalhadores(as) por bairros. No dia
5, que se façam ocupações de shopping centers
concentrando-se em locais bem centrais, unindo-
se ao máximo, em nrvel estadual. No dia 7 de
setembro devem se fazer manifestações dentro
da programação dos Gritos dos Excluídos. Uma
dessas manifestações será em Aparecida, São
Paulo, coincidindo com a Romaria dos(as)
trabalhadores(as) e o Grito.

A equipe de coordenação do Fórum, que con-
siste em seis pessoas, está elaborando um docu-
mento contendo propostas e reivindicações, a ser
entregue ao Presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva. No dia da entrega - a ser marcado
- todos os estados deverão reproduzir a entrega
de reivindicações a suas autoridades políticas es-
taduais ou até mesmo, municipais.
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Fevereirol2OO4
O grito contra o desemprego

No dia 9 de fevereiro, desempregados e
desempregadas de São Paulo estiveram na
Praça Ramos, centro da cidade, para pro-
testar, denuncíar e reivindicar. Protestar con-
tra o desemprego, denunciar o sistema ca-
pitalista que gera todas as desigualdades e
reivi ndica r legíti mos di reitos,

Além de redução de jornada sem redu-
ção de salários e isenção de taxas e tarifas,
a principal reivindicação é o passe gratuito
para desempregados(as), benefício que já
foi conquistado no município de Campinas.

Ao grupo que reunia cerca de cem pes-
soas, juntaram-se trabalhadores(as) que cir-
culavam pelo local e todos(as) realizaram
uma caminhada pelo centro da cidade, que
encerrou-se com ato em frente à Prefeitura
Municipal, onde foi protocolado documento,
oficializando o pedido do passe gratuito.

Pafticiparam da manifesta$o, membros
das Casas de Solidariedade, Iàstoral Operá-
ria, MlE_Movimento de Luta pelo Emprego,
Instituto Casa Sandino e grupos de desem-
pregados de Vila Arapuá e do município de
Diadema, que peftence à Grande São Pau-
lo.

Todos os meses, o grupo fará este ato que se
denomina "Grito dos(as) desem pregados(as)".

jun/jul2OO4
Ocupação de fábrica em Curitiba

A Pa*oral Operária de Curitiba/PR, juntamente
com a Ação Social da Arquidiocese, está apoian-
do e buscando solidariedade com ações efetivas
para 165 trabalhadores que ocuparam a empresa
Diamantina Fossanese, que estava à beira da fa-
lência, devido a fraudes em sua administração.

A Empresa Diamantina Fossanese S.A. - In-
dústria e Importadora - hoje situada em Curitiba
- foi fundada em L957, na cidade de São Paulo,
para fabricar botões utilizando uma nova
tecnologia para a época: a resina de poliéster. Em
L975, transferiu-se para Curitiba e a partir de 1997,
as vendas diminuem muito. Várias fraudes
contábeis e fisco-previdenciárias começam a fi-
car evidentes e demonstram a existência de Cai-
xa 2. Esta situação prejudica os trabalhadores que,
diante do descaso da direção da empresa, ocu-
pam as dependências da fábrica e promovem uma

ação contra a administração da empresa. A ação
foi proposta em 16 de abril deste ano e seis dias
depois, aJuíza do Trabalho, Graziela Carola Orgis,
concedeu liminar aos trabalhadores que passa-
ram a administrar a empresa, com nove repre-
sentantes, num período de seis meses a um ano.

Nestes primeiros meses de controle
operacional da Diamantina Fossanese, os traba-
lhadores contam com apoio e acompanhamento
de várias entidades, entre as quais a Pastoral
Operária, o Sindicato dos Trabalhadores da In-
dústria do Vestuário (SINTRAVEST) e a Central
Única dos Trabalhadoies (CUT/PR). No entanto,
ajuda é sempre necessária, já que estão há três
meses sem receber salário.

Os passos seguintes desses operários apon-
tam no sentido de se organizarem como coopera-
tiva, o que representa um grande desafio, pois
não basta que se decida por organizar um grupo,
mas implica uma mudança de mentalidade, para
novas relações de tiabalho.

Neste sentido, a Pastoral Operária se coloca à

disposição para ajudar, tanto na coleta de alimen-
tos, como na ajuda à organização de um grupo
de apoio, com participação dos movimentos soci-
ais e populares, sindicatos, Ongs, etc.
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Vitória contra o desemprego
Funcionários de fábrica no Ceará rever-

tem desemprego em massa e tornam-se um
exemplo a ser seguido

No mês de maio, 700 operários demitidos da
empresa Canindé Calçados, que fica no município
acamparam em frente à empresa, em protesto e
com uma firme decisão: só sairiam do local, se a
empresa realizasse as readmissões, A resistência
e a mobilização foram foftes, com os operários
colocando pedras e paus na entrada da fábrica,
para impedir o acesso de caminhões que pudes-
sem levar o maquinário para outro local.

Depois de uma semana de manifestações, foi
conquistado um acordo, envolvendo inclusive, o
governo do Estado. O acordo firmou a readmissão
escalonada dos mil funcionários demitidos, sendo
500 no mês de maio e 500 no mês de julho.

Segundo Manoel Júnior, coordenador libera-
do nacional da PO, esta empresa já apresentava
problemas anteriores: é uma falsa cooperativa que
atua em Canindé desde 1998 e está denunciada
no dossiê intitulado tAs fraudes das cooperativas",
documento elaborado pela Pastoral Operária do
Ceará, denunciando a criação desse tipo de em-
presa no Estado.

A Pastoral Operária acompanhou todo o perí-
odo de acampamento, mobilizações e a realiza-

ção do acordo, apoiando os trabalhadores em suas
reivindicações.

Agosto 2OO4
Acampamento de desem pregados(as)

Em São Paulo, a Pastoral Operária participou
da organização e realização de Acampamento de
desempregados(as) seguido de caminhada pelas

ruas do centro de São Paulo(capital). Estiveram
acampados(as) cerca de 400 desempreg ados(a s),
cujo número foi aumentado no momento da pas-

seata, que dentro de uma grande pauta de rei-
vindicações cobrando direitos e políticas de in-
centivo, a prioridade foi cobrar o passe Iivre em
transportes coletivos/ para trabalhadores(as)
desempregados(as), Isto ocorreu no dia 15 de
julho. No dia 16, houve o grande ato na avenida
Paulista (centro da cidade) contra o modelo eco-
nômico vigente no Brasil.

Nov/Dez 2OO4
Desempregados levam reivindicações
ao governo do Estado

O Fórum de Lutas dos Trabalhadores Desem-
pregados de São Paulo está em diálogo com o
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governo do Estado para negociar a implantação
do va le tra n sporte g ratu ito pa ra
desempregados(as).

Desde o mês de julho de 2004, representan-
tes do Fórum realizam reuniões periódicas com
autoridades governamentais, que insistem em
negociar apenas a implantação de cursos
profissionalizantes, o que, segundo os trabalha-
dores não é a principal medida no combate ao
desemprego.

A pauta de reivindicações inclui também:
r Frente de Trabalho;
o Isenção das taxas água, luz, esgoto, concur-

so público e vestibular.
As negociações prosseguem até que se alcan-

cem ações efetivas do poder público em relação à
cria$o de postos de trabalho e proteção e assistên-
cia aos(às) trabalhadores(as) desempregados(as).

Articulação Nacional de Desemprega-
dos/as

Nos dias 13 a 77 de dezembro de 2A04, acon-
teceu o 10 Encontro Nacional de Movimentos de
Desempregados. O evento ocorreu em São Pau-
lo, com a presença de 60 pessoas, de B estados
do Brasil.

A PO pafticipou ativamente da preparação
do encontro, conjuntamente com o Movimento
de Trabalhadores Desempregados (MTD), a JOC
e o Instituto Che Guevara.

Foram estudados os seguintes temas: "Crise
Brasileira: Conjuntura e Perspectivas dos movi-
mentos sociais";'A realidade do mundo da exclu-
são"; "O Futuro do trabalho"; Metodologia do tra-
balho de base. Os movimentos presentes apre-
sentaram-se e trocaram experiências.

Resultados
Do encontro nasceu uma afticr-rlação nacional

de movimentos de desempregados, composta por:
Pastoral Operária; MTD - Movimenta de trabalha-
dores desempregados; MNCR -- Mo'rimento Nacio-
nal de Catadores de materiais Recicláveis; MLB -
Movinrento de Luta nos Bairros e Fórum de Luta
dos trabalhadores desempregados" Este grupo vai
se encontrar em Porto Alegre, em janeiro. Foram
definidos os eixos de luta para a mobilização dos/as
d ese m p regados/ : "Tra ba I ho, terra, teto e ed ucação".

Foi deflnida também urna grande mobilização
no dia 23 de maio, que será realizada em cada
estado, mas será afinada pelas reivindicações
centrais, que foram aprovadas no Encontro: Fren-
tes Emergenciais de Trabalho e Crédito subsidia-
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do para grupos de produção. Além destas duas
reivindicações principais, cada estado deverá
acrescentar solicitações específicas locais.

Abril/Maio20O5
Cresce a luta dos/as desempregados/
asCresce a luta dos/as desemprega-
dos/as

A Afticulação de movimentos de desempre-
gados/as que está se formando, reuniu-se em São
Paulo, nos dias 6 e 7 de abril, com a presença de
50 pessoas representando várias regiões do Es-

tado. Os/as militantes avaliaram suas motivações
na luta contra o desemprego e traçaram ações
conjuntas, reforçando as ações do Fórum de Lu-
tas dos/as trabalhadores/as desempregadoslas
existente desde 1999.

Segundo as definições do Encontro será for-
mada uma equipe para o trabalho específico de
formação política. As manifestações de rua serão
constantes, devendo ser realizado um Grito de
desempregados/as por mês, para denunciar e
pressionar autoridades para atender as reivindi-
cações: vale transporte gratuito; frentes
emergenciais de trabalho; Isenção do pagamen-
to das taxas de água, luz, esgoto, concurso públi-
co e vestibular; crédito para grupos de trabalho e
produção. O primeiro Grito será realizado no dia
23 de maio, no centro da São Paulo. No dia 13 de
junho acontecerá nova manifestação, desta vez
fazendo coro com outros estados do Brasil, que
também estarão iniciando uma grande Jornada
contra o desemprego. O grupo de São Paulo reú-
ne-se mensalmente, na sede da Pastoral Operá-
ria Metropolitana SP.

Junho/Julho2005
Dias de luta contra o desemprego

O Fórum de Lutas de trabalhadoras
e trabalhadores desem pregados/as ent
São Paulo realizou em 23 de maio e 13

de junho, atos públicos de protesto ccn-
tra o desemprego e pelas seguintes rei-
vindicações:

Do governo municipal
r Vale transporte gratuito
i Isenção de IPTU

Do governo estadual
r Frentes de trabalho
. Isenção do pagamento das taxas de

água, luz, Esgoto, concurso público
e vestibular.

Do governo federal
. Frentes de trabalho
r Crédito subsidiado para grupos de trabalho e

produçã0.
Nos dois atos, participaram mais de mil pesso-

as, que passaram pela Prefeitura, Câmara de Vere-
adores e demais órgãos do governo estadual sem-
pre com criatividade, mística e muita animação.

No Ceará, o ato ocorreu no SINE, o qual foi
ocupado pelos manifestantes que realizaram apre-
sentações culturais e depoimentos de trabalha-
dores e trabalhadoras, que agregaram às suas
reivindicações, a preocupaÇão com a inserção dos/
as jovens no mercado de trabalho.
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Na Paraíba, mais de 100 trabalhadores/as
acamparam em frente ao Ministério do Trabalho.
O evento ocorrido no dia 23 de maio e coordena-
do pela Pastoral Operária, contou com trabalha-
dores/as sem teto e líderes sindicais.

Curso no Balcão de Empregos
O Balcão de Emprego do Parque Genibaú, em

Foftaleza, receberá nesses próximos meses um
Curso de Pedreiro, destinado aos jovens de 18 a
24 anos. Após os estudos teóricos do Curso, a prá-

tica se dará em benefício do próprio balcão em
que será realizado uma ampliação no espaço para

acolher melhor e com mais praticidade os/as
trabalhadores(as) que passam por lá diariamente.

Agosto/Setembro 2005
Cursinho a Seruiço da Vida

Uma iniciativa impoftante contra o desempre-
go é o trabalho que a PO de loão Pessoa/PB tem
realizado em parceria com pastoral do mundo do
trabalho, que se chama Cursinho Serviço da Vida
que busca qualificar para o mercado de trabalho
133 jovens. A pastoral está preparando uma pes-
quisa sobre o desemprego em João Pessoa em
parceria com a universidade local.

Cadastro para emprego
A Pastoral Operária de Salvador-BA está en-

caminhado projeto de segmentos populares para

mercado de trabalho para a Petrobrás, para pos-

sÍvel aprovação, a fim de adquirir recursos para

dar continuidade aos trabalhos do cadastro de de-

semprego.
Um dos objetivos do projeto é promover um

crescimento psico-social e cultural para afticular,
viabilizar a comunidade do Bairro Nordeste de
Amaralina, através de um cadastramento de de-
sempregados/as direcionado a possíveis ofeftas
de trabalho e principalmente para a ofefta do 1o

emprego.
Além do cadastro, também implementam uma

ajuda terapêutica que induz auto-estima propÊ
cia, desenvolvendo psiquicamente o/a cidadão/ã,
tornando-o/a apto/a ao enfretamento competiti-
vo do mercado de trabalho.

Grito de desempregados
e desempregadas

No dia 7 de setembro, juntamente com a Ro-
maria dos/as trabalhadores/as e antes de ocorrer
o Grito dos/as Excluídos/as, no município de
Aparecida/SP, aconteceu o 10 Grito dos/as desem-
pregados/as/ com a participação aproximada de
3 mil pessoas.

A PO do Rio de laneiro pafticipou com um
depoimento sobre a chacina que vitimou traba-
lhadores neste ano, no município de Nova Iguaçu.
O Fórum de lutas dos/as trabalhadores/as desem-
pregados/as apresentou encenação, com poesia,
faixas e "panelas vazias". Embora este ato inau-
gure a tradição de se realizar este grito específico
anualmente, os/as pafticipantes declararam que
esperam que seja o último grito deste tipo, uma
vez que a esperança é que o desemprego seja
eliminado de vez.
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0utulro/llouem[ro 2005
llReráfi0 assassinailo dutante maniÍestação

"Como quem imolo um /ílho na presençu do pai, ussim é aquele que oferece sacrificio
com os bens dos pobres. O pão dos indigentes é u vida dos pobres, e quem tira a vida dos
pobres é assassino. \Íata.o próximo quem lhe tira seus meios de vida, derramu sangue

quen, priva o operário de seu sulário" (Eclo 34 ,20-22)

O Brasil vive momentos históricos. A crise
política instalada no centro do Estado demons-
tra a ação espoliadora da elite brasileira e ga-
úcha sobre a população, ou seja, para os po-
derosos economicamente, o Estado serve para
locupletarem-se no poder.

Nesse contexto, o modelo econômico tem
aprofundado as contradições sociais, como, por
exemplo, o aumento do desemprego, a con-
centração de riqueza e o arrocho salarial. Como
não bastasse esse quadro adverso aos traba-
lhadores e trabalhadoras, o sindicalista, Jair
Antônio da Costa, foi assassinado pela Policia
Militar na mobilização contra o desemprego da
indústria calçadista no Vale dos Sinos.

Este fato nos remete ao assassinato de San-
to Dias da Silva, em 30 lA 1979, na cidade de
São Paulo, na porta da fábrica Silvanya, quan-
do liderava uma greve de metalúrgicos. As duas
mortes são frutos da oprg55ão do Estado so-
bre os trabalhadores e traoalhadcras. Assim a
luta por uma sociedade sem injustiça social,
econômica e cultural passa pela democratiza-
ção radical do estado.

Com profundo pesar, nos solidarizamos com
os familiares do lair Antônio da Costa, com os
sapateiros e lutadores sociais do Rio Grande
do Sul.

Clarice Dal Médico
Valdomiro Santos da Silva
Coordenação Estadual da Pastoral Operária/RS

lair Antonio da Costa,31 anos, oioia em São Miguel
D'Oeste, Santa Catarina. Aos 13 anos, mudou-se

para o Rio Grande do Sul e foi trabalhar em
e?npresas de calçados. Estaofl na segunda gestão da
diretoria do Sindicato dos Sapateiros de lgrejinha.
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ATIVIDADES CUTTURAIS E DE ESTUDO

Pe[ueno teat]o so[Íe o desem[]Ggo

Quem é culpodo

Entra losimarildo, pensativo...

- Meu Deus, tanto desemprego neste país, na

nossa região, na nossa cidade. E a gente sem
saber quem é o culpado por tudo isso. Quem se-
ria o culpado pelo desemprego? Meu Deus, quem
é o culpado pelo desemprego?

Josimarildo continua caminhando de um lado
para o outro e entra Claudinete Helena

- Olá Josimarildo, como vaivocê? Que bom te
encontrar aqui...

- Oi, minha querida. Eu vou bem, mas ...você
sabe que eu não gosto que me chamem pelo nome
completo. Basta Ildo, viu, Claudinete Helena...

- Está bem... está bem... Mas você também
me chame só de Lena.

Ildo - Combinado.

Lena - Eu reparei que você estava meio im-

pelo desemprego?

paciente. Aconteceu alguma coisa?

Ildo - Eu tava pensando nesse desemprego
todo que tem por aíe sobre quem seria o culpado
por esta situação. E pensando bem... Eu cheguei
à conclusão que o desemprego é culpa do pró-
prio trabalhador.

Lena - Mas que absurdo, homem. Não é cul-
pa nossa não... Nem do trabalhador, nem da tra-
balhadora!

Ildo - Mas eu acho que é sim. Porque veja,..
Dizem que nós estamos desempregados/as por-
que não temos estudo. Entã0, a culpa é nossa de
não arrumar emprego.

.. Lena - Não é culpa nossa não, porque quem
tem estudo também está desempregado/a!

Ildo - é meeeeeeesmo! Eu não tinha pensado
nisso,

Só que tem outra coisa. Tem gente que não
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arruma emprego e.não e por
culpa dos patrões. E por que é
gente já velha, que passou da
idade de trabalhar.

Lena - Ildo, não diga isso,
meu filho... Sempre é tempo
para se trabalhar, mas traba-
lho de um modo criativo, não
aquele trabalho com patrão
que explora e deprime. E esse
negócio de dizer que a pessoa
está velha para o mercado de
trabalho é conversa... É descul-
p4...

Porque quando querem pagar um salário mais
baixo, até aposentados, as empresas "pegam",..

Ildo - é meeeeeeesmo! Eu não tinha pensado
nisso.

Quer dizer que a idade avançada também não
é causa do desemprego.

Só que tem oooutra coisa. No Brasil, os po-
bres dos empresários não conseguem contratar
ninguém porque os encargos sociais são muito
altos. Tem que pagar INSS, Fundo de Garantia,
13o salário, um monte de coisa...

Lena - Credo, Ildo. Não me fale uma barbari-
dade dessas. Isso é até uma ofensa. primeiro,
que os empresários não são pobres, coisa nenhu-
ma. Eles são muito é ricos, isso sim... porque se
apropriam do dinheiro que os trabalhadores cri-
am com seu trabalho.

Em segundo lugar, a causa do desemprego
também não é essa não... O custo dos encargos
sociais no Brasil não é alto. Enquanto na Alema-
nha, a hora de trabalho (salário e encargos) cus-
ta24 dólares e no Japão, custa USg 16, no Brasil
é de 3 dólares.

Ildo - é meeeeeeesmo? Eu não sabia disso.

Só que tem oooutra coisa. E essa eu quero
muito que você me explique, porque é ruim de
dizer que o avanço da tecnologia não é causa de
desemprego. E ruim, hein?

Lena - Pois eu vou dizer que não é mesmo! A
tecnologia, embora tenha retirado alguns postos

de trabalho não é a causa principal do desempre-
go. Veja bem: nossa briga não é contra as máqui-
nas, pelo contrário elas nos ajudam afazer o ser-
viço pesado e nós queremos alcançar um traba-
lho que nos dê prazer e que também nos garanta
o sustento...

IIdo - é meeeeeeesmo! Eu não tinha pensado
nisso.

A tecnologia também não é a principal causa
do desemprego. Que bom você me esclarecer tudo
isso... Mas, afinal, o desemprego ta aí. É real.
Quem é culpado, então?

Lena - Ora, simples, é o capitalismo.

Ildo - é meesmo! Eu não tinha....... peraí .

Capitalismo? Tudo bem. Eu já ouvi essa palavra.
Mas vem asqui... O que queé capitalismo mesmo,
hein?

Lena-- É o sistema econômico em que a gen-
te vive. É o jeito comü é feita a economia do Bra-
sil e de muitos outros paíse. Um sistema baseado
no lucro, na venda de produtos a qualquer custo,
ainda que sejam supérfluos... Um sistema em que
as empresas estão sempre nas mãos de particu-
lares. Portanto, são privadas, Não são públicas. E
as que eram públicas, quer dizeç do público, do
povo, agora estão sendo-vendidas ...

Ildo - Ahl Agora eu sei o que é esta palavra.
O capitalismo é um jeito de organizar a sociedade
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com patrões explorando trabalhadores.

Lena - É mais ou menos isso, mas tem outras
coisas... Cria o desemprego, para ter um "exérci-
to de reserva" de trabalhadores/as que aceitem
qualquer salário miserável. O capitalismo privile-
gia quem tem mais dinheiro (banqueiros e gran-
des exportadores).

O capitalismo é cruel quando nos provoca para

o consumo, inclusive supérfluo, mas por outro
lado, nos nega a sobrevivência, nos tratando como
descaftáveis. Este mesmo capitalismo regula o
preço dos salários e quer até regular nossa auto-
estima.

Ildo - Você tá é louca. Mas não vai nos tirar à

auto estima mesmo. Porque agora que eu enten-
di tudinho, vou ser o primeiro a contar isso pra

todo mundo, porque só conhecendo essa realida-
de é que a gente pode mudar as coisas. E eu
quero que muita gente flque sabendo e desmas-
care esse sistema, para que a gente possa ter
esse tipo de trabalho que dá pmzer...

Lena - Têm razão, Ildo. Porque trabalho tem.
Na saúde, na educação, na construção de mora-
dias, saneamento, transpofte, no cuidado com o
meio ambiente. Tudo isso é trabalho e nós quere-
mos fazer, mas não há preocupação em criar es-
ses empregos. Só se preocupam em aplicar na
Bolsa e plantar soja pra expoftar.

Ildo - Você sabe o
que a gente devia fazer?
Juntar os desempregados
e as desempregadas para
contar tudo isso.

Lena - Mas, meu caro
a gente já está começan-
do a fazer isso... Existe o
Fórum de Luta dos Tra-
bal hadores Desemprega-
dos que se reúne todo
mês na Pastoral Operária
de São Paulo, lá perto da
Praça da Sé. Esse grupo
já ta até negociando com
o governo do Estado para

ter vale transpofte gratui-
to e frenie cie trabalho. E

em Sanirr André, tem o
café dos trabalhadores e

das trabriiracicras. Café
no nreio ilü pr6Ça.

trldo - Que legai. Eu
quero tomar desse café e
participar desse Fórum de
desempregados.

Lena - Ué, vam'bora.
Vamo pafticipar.

Ildo-S'imboraesó
se for agora...



Roteiro para Encontro

Objetivo do Encontro: criar um núcleo de
Desempregados(as) para discutir causas do
desemprego e buscar respostas às necessidades
do trabalhador(a) neste momento de
Desemprego.

1. Grito dos Desempregados
O grito pode ser de dois tipos: de alegria e de

sofrimento. Nós, desempregados vivemos hoje
uma crise muito profunda que provoca grito de
socorro por toda a parte. Os nossos gritos são
pelo:

. Emprego, Salário, Moradia, Saúde,
Segurança, Justiça.

Por que esses gritos? Há outros gritos dos
desempregados? Acrescenta r.

2. Grito na História Bíblica
O grito de dor e sofrimento não é coisa nova.

Há 3.250 anos atrás no Egito houve outros gritos
de trabalhadores.

Vamos ver o que aconteceu e como resolveram
o caso. No livro do Êxodo da Bíblia encontramos o
seguinte:

t'O Senhor lhe disse: t'Eu vi a opressão de meu
povo no Egito, ouvi os gritos de aflição diante dos
opressores e tomei conhecimento de seus
sofrimentos"". Desceu para libertá-los das mãos
dos egípcios e fazê-los sair desse país para uma
terra boa e esperançosa, uma terra onde corre o
leite e mel, para a região dos cananeus e dos
hititas, dos amorreus e dos fereseus, dos heveus
e dos jebuseus. O clamor dos israelitas chegou
até mim. Eu vi aopressão que os egípcios fazem
pesar sobre eles. E agora vai, que eu te envio ao
Faraó para que libertem meu povo os israelitas,
do Egito". Moisés disse a Deus: "Quem sou eu

mulheres. Os pobres se organizaram e
em 1998 conseguiram fazer passar um
texto sobre o direito do salário que é o
seguinte:

ry- O salário mínimo, fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de
atender a suas necessidades vitais
básicas e às de sua família com
moradia, alimentação,

Educação, saúde, Iazer, vestuário,
higiene, transpofte e previdência social,
com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo
vedada sua vinculação para qualquer
fim". (Constituição 7, IV).

Na constituição de 1998 aparece
um lindo texto que exigiu muita luta
dos trabalhadores rurais. Eis o texto.

Art. LB4. Compete à União
desapropriar por interesse social, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural
que não esteja cumprindo sua função
social, mediante prévia e justa indenização em
títulos da dívida agrária, com cláusula de
preseruação do valor real, resgatáveis no prazo
de até vinte anos, a paftir do segundo ano de sua
emissão e cuja utilização será definida em lei.
(capIII, 184).

4. Compromisso
Responder à questão: Quê compromissos

podemos assumir para mudar a situação?

5. Preces
Os/as participantes podem fazer preces ou

cantos para foftalecer nossa esperança e nossa
luta.

Encerramento - pode ser com um lanche
comunitário.
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para ir ao Faraó e libertar os israelitas
do Egito?"Deus lhe disse: "Eu estou
contigo: e este"será para ti o sinal de
que eu te envio: quando tiveres libertado
o povo do Egito servireis a Deus sobre
esta montanha". (Ex 3,7 -12).

O que aprendemos deste fato?
Podemos trocar idéias.

3. Grito na Constituição
Brasileira;. Também no Brasil
o grito de sofrimento não é
coisa nova.

É só perguntar aos negros, índios e



lliário de Boúorema

-

ina (,.riiJe/pB - TerÇa-íeira. 1.1 de r;ia:c ,.;e IiúS
^- "l.,l Ú{fry)dr*ü§*ÜrÍrrr

ttürn tosTn* o DEsEil,lPRsüü

§uh-sêde do MT ern §ampin§
Áderintlo ac lvÍovimento Nitcio-

nal de hltâ Çontrã o DesrmPrego,

cerca de l(}0 tubalh«lores de C*m'

pina Grande, a maioria sem-tcto, ad-

úndos da OcupaSa l{ow'Yid& niui

proximidailes do Cinâsio tlc Lspor'

ux 0 Meninão,1ra.rtranl todo o dia

de onrcnt, âfimpÍillo§ {xn frcnte a

suFscde do MinisteÍio do Trabalho.

tidmdm çrcla ftrsoml OPniria ele;

se coficefitrírím txlo no tcxtno Pú-

hlico ocupado, no bairro de Sânu

Roxr tr.'í tnais de eiois mxs, onde uí-

ÍâÍnem mirçhacom &tino aoCen-

tro. Np saminhü, gaiüaralri o rcfor-

ço de diversos desemPrEados e de

líderes sindicnis. 
.

Àntes de se diriglrem atÚ a sutr

sedc d* MT, os tilballradorci §ze'

ram umt parad*"em frente a Cate'

dral de Nos* §e*hom da ConceirPo

fvdr.l r€EtÍ o Fri l§osso dos fixcluírkrs.

Iirn sryuiela .se org«niarr-utl s Par-

*ran em mucluuéa sub'srxle do

h{iniuf rio doTnbalho, *nde perma-

nffiüur efi ügüia pr toclo 0 dta, alé

a firtal da empdiene

Na sub-sede rlo Ministdrio do

Trâbâlho, os manifmuntes esP,{ha'

rÍry faixas e apnsentaram ffiâs ü1r'

teiras de rabalho, clama*do a0§ g0-

yernos f«le&{, txtadual e rnunicipal,

por empryBo. Por todo o di& eles

reivindicaraÍn do governo tula o

cumpnnrcnto de uma de suas pro-

m{§sirs de camparúa gue foi age-

raçao dr dois miihões de emprego

enr t«lo o país. Tanrbcm "&tigir,tm"

que os goYemos do Esudo e do mu-

niupio irnplcnrentasscm polítiurs pú-

blics, arys tle gerar emprtto e

renda

Âs oryaniinções quelutam con-

tra o dc;emprego em &ntpina ürar
de, querem, scaundo §diô f'âliho,
iÍltqrinte d.e Pastoral Openáriq que

os tle;cmprEados seiarn isentos de

yag r á'We lue e lPfll, bem como

tenium 0 âcsi$o livre nos t$Ilspor-

tes coletivos, dur.utte o período em

que tsivrrcÍn forado mercailo der+
balho. Eles umbem rcivindicrm que

os golernos disrihum cestas hisi-.
cas mcnsais com os desempregados

e criem noras frenlcs emergcnciah'

trabalho.

O Movimento },lacional de Luta

conua s D€semprego fol organizado

pclo crrlc*ivo de orgânirâSo dos fi ri-
tos tlo,s Bxcluídos, da llieiçese de

{arnpi;rasrande, r;ue é fonnado por
diversas gntirliilics, como a ftrstofial

üperária, Movimunto de Luta por
Trabalho e Moradia, Direiio de §er

Citlldão, Pastonâl da SarÍde, Pastoral

d* triança, e diverras rutas oryani-

raçíes. *'[§â é uma primeira luta
Nrás compnemrdcmos rye o ürito tkx;

[xctufdos não acsntecc apen'as no

tdia,7 de setembro, nras cotidiana-

rnefife"] observou §diê. .

Para ele, o desenrprego é a

maior rcalidxle de sdusao que oiis.
te r.ro país. "Por isso, a sociedade civü

orpnizada precisa gntaÍ e clanmr

piua mud*r essâ rcalidàdC', (om*

i.iiilriiil

íJiil!ilrll
i,:;ii.!:J.ji1
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METROTSLXTÂNOS

Encaminha pleitos do F&nrrn de Luta dss Yrãb*lhadar*s
Desempreg*dos.

n§,§- s
§r. §iretor

Em atenção ao sotiçitado â* fl§, 02, item 5 - irençâo ds t*xrs nos csnsur*&§
püblicos, informarnos que a Âdministrrçâa.visan$o gananür a id*neidadê s â lisura na
realização dos coacursos públicos cbadpçr ac e*&bsle*i$* n* artigo 2* de l"ei n1 13-?58,
de 16/0112004, 'Os concursos públicos de furgre*so de seÍrridor** s*râc re*tixador por
in*tiariçôes dissociadas da administraçãs a rÕnffitádüs nês t*rmss d* Iegislaçâo vige*{*."

Informamos ainda que:

- as tâxãs de ioscri$o são estipuladax pek§ Instituições que realizam os üonçuÍsôs ürn
cànformiaaae com a complexidade dos ffie§rnü§;

- {r.§ tar<as cobradas pela Instituição sâo par* c*brirdespesar oôm; flxâtêrial de inscrição e
prsvâ§: contnatação de banca e:raminadorq peseaal {tecxi*o * *par**ionNl} e serviçcx
gni§cas, proc€ssstrento de dadss, bsat{u-d*.qspaç*-§$ir*çlsre o reaebi11Íekt$ dâs
inscriçôes e realízaçio das provas, *misrâ* dç çorresp*nd*ncias aos sâsdidstas
pmvisas em editat confecção de listagen*, deutr* autrãs;

- rt§ ca*o de isgnção de pagamento da taxa de ins*rÍçfrs, a municip*lidade teria que criar
urna dotação orça.mentária para este fim, ascirn roÍroâ uma *quipe eonstitulda para
v*rificação da autenticidade das inforrrnçõex sÍe§udôs pelos int*ressados.

Sugerimos, s.mj.; que ã rsatÉríâ teja mbrn*tidâ â apre*íaçâo da §rcretaria
Muni*ip*l da Saúde - §MS, quê pcr sornp*t*ü*i* I*g$ rsliza s*us prôpries certames e,
tarmbr*ra, pârâ a Âdministração Indireta (*nrpr*sas püblicas e auarquias).

Com o exposto, encaminhãsrss o plwçntê a Y"§a. pana manifestação quanÍo
ao ite*r S e posterior píosseguin:ento.

I í ,1* o' 
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0Íicios do Íórum de luta dos lra[alhadores llesem[Íegados/as

pREFETTURA Do MuNtcípto oe sÃo pAULo
SECRETARTA IrduNIcrPAL pE seúor

TJt.

Do ôfício n"1O/§GM/Assuntos Metropolitanosl2005

Folha de lnformação no

em 06tO9Ê005,

SMS.G
SR. Chefe de Gabinete,

Trata-se de consulta orÍginada na Secretaría do Govemo Munícipal,

acerca do pleito cio "Fórum de Luta dos Trabalhadores Desempregados" sobre eyentual isenção

das taxas dos concur:sos públícos municipaís, fls. 02.

A Coordenadoria de Recursos Humanos de SMS, à fls. 0e,

manifestou-se ratífi'cando o quanto contído à fls. 04, ísto é, que as taxas de inscrição s§o cobradas

não pela PMSP, e sim pelas insütuiSes contratadas para realizaçáo dos concursos, e visam

cobrir despesas com materÍal de inscrição, serviços gráfcos, contratação de pessoal, emissão de

conespondên cías aos candidatos, entre outras.

No caso de eventual ísenção de pagamento de referÍda ta;a,

competiria a PM§P arcar com tais gastos, além de se responsabilizar pela veriÍicaçáo da

autenticidade das informações prestadas petos ínteressados, opção esta que depende da

conveniência e oportunidade da admínistraçáo em assumir tal despesa e êncargo.

. . ^: Seldo estas as conclusõÇs no".tocante à questão apresentao'a,

submetemos o presente parecerà apreciat'o de Vcssa Senhoria, sugerindo que, caso concorde,

encaminhe à SGP pâra prosseguimento

São Paulo, 06 de seiembro de 2005.
4 Â 
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0Íicios do Íórum de lutra dos lta[alhaüores llesem[]egad0s/as

SPTrans

SMT.GAB

Sr. Chefe de Gabinete,

Ref.: Oíício no 08/SGMIASSUIITOSMETROPOLITANOS/2O0S

. Ern atenção ao Oficio supra, que encaminha para análise os

pleitos dg:Fórum de Luta dos Trabalhaciores Desempregados, notadamente

no que dà respeito à sânção do Projeto de Lei no 01-0377/2001, que dispôe

sobre a"jsenção de tarifa nos trenspo,les coleüvos parâ os trãbalhâdores

dêsempregados e sobrê a manulenção :c bilhete único sem redução do

tempo de utilizâção por passagem, pãssamos a expoc

Primeimmente, êsclârêcs"nos guê o referido projeto de lei Íoi

vêtãdo por delíberação do executiro diânte de diversas implica@es legais.e

no intuíto de presewar posslveis Íraudes e çastos Cesnecessários.

Como se pêrcêbe dc P?oje^rc de Lei não existe qualquer

.mengão afonte.de-rêcürso que ensejada â wlcessão.de tal.isenção,. ficando

este item sem respaldo, Íerindo dire'arr,e:rts o disposto na Leí dê

Responsabilidade Fiscal.

Nêstês têi-,nos, 6rn quê Desê à iritenção não só do trobte

legislador, como tarniÉm do Fóru,'n Ca Lu'ta dos Trabâlhadores, €m tentar

concedeÍ o benefício â êsle gnjpô de ?abalhadores que sê êncontram

desempregados, há que sê desiacâr a ineísiência de dotação orçamêntária

específica, em iníringênciã ao princíoio da le§àlidade, como também a

inobservância do principc oa isonornia ac baneíiciar-se uma categoria de

cidadãos em detrinrentc i.s de-3is.

R.Barão de ll,apetiningB , 18 - Cir:r - Sê. .a.: - 3 2. Cá; C1 C42C40 - Fcre 3120 9E75

§ gp1r"n,

Portanto, primâ-se pelo lnterasse da cotetividade. como um

todo e não pelos inieresses individuais de determinados sêguimentos da

populaÇão.

No tocêniê a uíiizaçáo do Bilhete Único para o pâgamento

de uma passagem no intervêlo daz (duas) horas, o beneÍício continua

mantido.

A âlteração ocúíÍida refere-se âpenâs à necessidade de

cadâstÍâmento do usuáÍío quê dêsêjaí o bÉ'neíício, em um dos postos

autorizados, medíântê o prêcnchimento de forrnulário próprio justíficando a

necessidade de utilizaçâo de mais de quatro veículos no perÍodo de

integração de duas horas, â apÍesêntâção de Íotograíia e dêmaís

documentos ínlormâdos através do sitb www.sotrans.com.b[.

Por Íim, sali6ntamoÉ que ãs iníormâçóes supra foram obtidas

junto às áreas compeientes desta eínpresar nstadamente a Diretoria Adjunta,

que. manifestou-se às fls. 7, e este Depqrtame_nls-Ju_rídico, que têcêu as

considerações acerca do Projeto de lei 377i0'i.

Sendo o quê nos curopría ínÍormar, encaminhamos o

presente à consideração dê V, Sâ.

21 107 l§5 (ê)

,/'' 
- -<|)!2 I

SGM . AAM
Senhor Assessor

Em atenção a reivindicação da Entidade er$ epígrafe, informamos

quêrinobstante a Lei 12.655/98 está vigente, âté o presente momento a me§ma nãô foi

regulamêntada pelo Executivo Municipal, conforme preconiza o art. go da referida Lei"

Dessa forma, apesâr de vigente, ã lÊi êm que§tão é inoperável.

Rl-G, em 27 dejuího de 2005.

sP,04.08.(À

\

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEUIO

Folhr de infomação n-o

a o Oficio n" 095G\Í .. ..-. '-

Ref.
tnt.
Ass.

: CTíCIO NO Og/SGMIA§SUNTOS METROPOOLITANOS/20o5
: Fórum de Luta dos Trabalhadores Desernpregados
: lsenção do IPTU - Lei 12.655/98
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rN HACIOHAL DE LUTA

Pastoral faz
ato contra o

desemprogo
A Pastoral OPerária do

Ceará realiza hoje, a Partir
das I horas, um ato Público
Dâra mârcar o Dia Nacional
he Luta Contra o
DesemDrego. O evento
aconteôe nã frente do Sine
lDTTCeará da Parangaba. A
programaçâo contará com
apresentações culturals e

depoimentos de
trabalhadores e

irabalhadoras, emPregados
ou não, que desenvolvem
experiências-Positivas Para
enfrentar o desemPrego.

Estima-se que
atualmente um bilhâo da
uonulacão mundial esteja
ãeiemriresada, 15 milhões
em todo oBrasil e 180 mil
no estado doCeatâ.

§ó em Forialeza sáo 150
mil oessoas ern busca de

um posto de trabalho,
ressãltu o coordenador
nacional da Pastoral
Operária, Manoel Júnior'
Sêgundo ele, trabalho
exiite, mas é Preciso mudar
a política econômica do
Brasil.

Enquanto isto não
acontôce, a Pastoral
Operiíria busca alternativas
oara contornar a srtuaçao
ào desemPrego. A Primeira
delas é reelrperar a auto-
eelimâ do trabalhador que,
quando está sem uma
átirrida*e laboral, acaba
nerdendo o rumo da vida'' É a partir desta crise que
vaã Àe'desencadeando 

'

outros Droblemas, com
ãil;ãié' àr úôlên;ía. "sd no

BrasiIfoàsêm Priorizados
alsuns itens, a exemPlo da
reTorma agrária, educação e

rnoradia, estaria se
evitando o desemprego.
Prova disto é que a cada
casa construída se geraria
quako empregos, ou seja,,
risolveria ãuas questões. de
uma só vez", explica Júnior.

Outra preocupação da
Pastoralé com inserçáo §.o
iovem ao mercado de
irabalho. Por meio do
projeto Pmtagonismo
Juvenil, foram eapacitados
cerca de 200 jovens. Eles
tiveram aulas de cidadania,
ética, saúde, fé cristâ e
laboratório de informática.

'Com estas exPeriôncias
eles vão se engajando em
outras atividades, eomo ::â§
associações das
comunidades, grêrnios
estudantis e no PróPrio
mercado de trabalho", diz,

Entre as iniciativtls -

oositivas desenvolvidas
pela Pastoral em Fortaleza,
Júnior destaca os Projetos
de economia solidária, a
exemplo da Coopsol, no
Conjúnto Palmeiras, a qual
abrange sete cooPerativas
com tiabalhos nâs áreas de
panificadora, mecânicâ,
confecçâo, entre outros.

O evento de hoje conta
com as parcerias da
Coordenação dos
Nloürnentos Sociais,
Associaçâo dos §antos Dias,
Federação de Bairros e
Favelaá e Articulação dos
Desempregados.

De 26 a 29 de maio, a
Pastoral Operária realiua ê
t5Ê Assem6lbia Náóiodal,'1"'
em Sâo Paulo, para avaliai"
suas atividades nos três
últimos anos.

ffiI



29 lnos da PestoÍa! ll[GÍá]tr Xcctoml Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores

ffi
17 de trtai de 2085

c§Lt l.t
Comunicado

Bom combate

A Pastoral operária de Fortarezar vinculada à Arquidiocese, seintegrará no próximo dia 23 ao Dia Nacional de iüta contra oDesemprego. A pastorar apóia açôes bem-sucedidas, mas que
enfrentam díficuldades, como o Batcão de Empregos do Genibaú.

Fonte: Agência de Notícias Esperança - AnotE

23 de Maio de 2OO5

coLU!tÀ
Çomunicado

Procurando...

À Pastorar operária'do c:?rl reuniu urn grupo de trabarhadores de§empregados eprornete para hoje, a p3rtr]" das g horas, ima manifert"ção ãÃ r*nte âo SINE da
farangaba (Avenida João. pessoa, gZZsj. É a forma il;;;rd;,catoriãá, màrcare ãóia nacion"i'aà-r-íá õl 

L" ç o**;p;;;;:*?rlj:T,t3i,j"ltH:movimento popuÍar estarâo representadai na rnanitestaçío. --'

,.. 0 que fazer

o ato dos desempregados será rearizado trT?:T ern outras capitais. Na ocasião, será
!lii:'*1"r'#rfff 'sociedade "*ponoío 

assunto e, para náo rugir à Às.;;-'-"''

Fonte: Agência de Notícias Esperança _ AnotE
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.§ orÁnro Do ôEÁNoE Asc lSir:f lC:Q Po!ítã*a ürande &W#

Pastoral0perária far,
alerta sobre desemprego

o de que problema não depende das eleiçoes

noÍüy PsmlÍÍlot
i D" Redaçáo

lideranças políticas e sindic*is

lue hoje ocupam o comando
do país, a Pastoral OPerária da

Diocese de Santo Ândré en'

,dossa a üsâo de que a soluçáo
DaÍa o desemPrego não de'
pende do resultado das elei-

çôes municipais - como Pro'
metem alguns candidaros -,
inas da modiíicação da PolÍti-'ca econôrnica colacada em
prática pelo atual governo.
| "ÀquestãodoemPregonão
pstá ao alcance das Prefeitu-
Ias. Tem de haver envolvimen-
io de todo rnundo, da Prefeiru-
ra e do povo. No entanto, §e

não rnudarmos a Política eco'
nômica, náo tem qomo Serar

emprego", disse a coordena-
dor* da Pastoral Ôperária,
Elaine Chaves Pinheiro.

Ela contou que a Pastoral
Operária da Diocese de §an:o
Àndré - responsável Pelas
sete cidades da região - Parti-
cipa do Fórum do Movimento
dos Desempregados, criado

o apoio àconstrução de mora'
dias populares.

Elaine evita comentar dire'
tarnentê as eventuais Promes'
sas de emPrego con:idas nas
campanhas eleitorais. 'â no§'
sa grande preocuPação é a

questão ética mesmo. E que

ti
) ü,-- '* ,'! \*. I
:;f1 t
b,,

nãO deOende ção de dois dias,

, , ^. - i, Pâra tratar aPena§
dgs eLeLçAeS das eleiçÕes. Em

I.i e Política e MliP tMovimen-
ta livan gélico Progessista).

Darci Baffi, uma das coor-
denadoras do grupo Fé e Polí
tica, reaiizôu sexta-feira à noi-
te o primeiro debate csm
candidatos a prefeito, na Paró^
quia Nossa §enhora das Vitó-
rias, em Mauá. Também pirÍa
ela, os candidatos a prefeito
devem medir as palavras e as
promessas ao falar sobre solu-

çôes para o desemprego-
"O problema do desempre-

go é nacional, mas depende
de um trabalho conjunto. A
Igreja tem um papel funda-
mental, quc é buscar junto iis
pastorais uma saída política.
O preíeito não pode fazcr
nada sozinlro. Nem mesmo $
nosso presidcnte, qur: tleu r:
sangue, conseguiu. Não é o
prefeito que vai conscguir.
Não adianta fazer promessas
íalsas, Mas não é impossivel
âtuãr pâra melhorar a situa'
ção dos dese mpregado.s." l.:

Um dos prin-
cipais focos
de resistência
aoregimemi
litar e abrigo
§eguro pãra

junho, um outrs
grupo de ativistas católicos e
evangdlicos promoveu o 1"
Encontrc Regional de Fé e Po-
lítica no Grande ÂBC, Este
grupo é composto pelâs pasto-
rais do Migrante, Cebs (Co-
munidades Eclesiais de Base],
Pastoral Operária, Grupo de

Setor de autopeças aceita aumênto
Mas metatúr§ícüs dos grupos 9, 70 e Fundiçáo _{g,§§Sm entrar e$} §ireve

Háreia Plnnâ R{*}ürtl
Da Redaçáo

r ôs metalúrgicos do seror de
autopeças do Grande nBC iiga-
dos à C'UT (Centr;rl Unica dos

Trabalhadores) aceitaram on-
tem, êm assembléia, â prôposÍn
do Sindipeças (§indicato Nacio.
nal da Indristria de Autopeçar)
de aumento salarial de 9,37o/o.

Durzurte a assenrbléia, o presi
dente do Sindicato dos Metalür-
sicos do.ÂBC.,Iosé lopes Feiioó.

solução para
o desemprega

em 2002. O gru-
po, de alcance es-

tadual e nacional,
elaborou uma lis'
ta de reivindica-
çôes em que des'
tâcâ prioridades
corno a reforma
agrária, o desen-
volvimento da
construção civii e

as Pessoa§ votem con$crerlte§.
Que estejam compromctidas.
E importante conhecer o pro-
jero do partido e nâo votar
apenas pqrgue ete (o condida-
to) é vizinho."

A Pastoral Operária, que
promove encontros com os de"

todas as primei
ras segundas-fei-
ras do mês, na
Praça do Carmo,
em Santc Andrd,
realizsu em julho
um curso de for-
maçâo, eom dura-

Paraa
entídade,

wffi.



lornal0 tstado de São Paulo

{ #hS* Pr*te*t* d* des*r.r"lpr*ümd**

$llr*$ FulrlJt'&rÂÊ

e** *eze*a* d* pessoas d* §órur*
dç L*ta de fuloürx*nt** de Trab*ll'r*-
d*ra* ü***mpr*gadao se mãnif*s-
târâ$r" 6ftt*n1d* rnarhã, na Írgnle
da Fref*itura para p*dirqu* sej*

ffi
ffi
ffiffi

sx*çi*nada *l*ique pr*v* dlv*r*m
h*npf íçrçs para dase mpr*çad*n.
H*tr* *s r*fuindâ*e@ueçtã*a iw*"
çá* cí*tarfí*d***ihus, * i*c*S*
** IFTU, acç**e**ã*de *rddiÉ** e

e r#uçãc *a jcrrradadotr*halh*
ser* r*duçâ* dossláris pã.m ss
Íurwi**árin6 priblicr*. A S*cretâ-
ria d* ff*venr* pr*rneteu ilrn*
respos{aern dez dias.

[euista illiss0es
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

de Antonia Carrara e
tutglg:i !9{9,qes de So-ul?-.&n ior

utópico Íalar em bêneficios Pãra a

clâsse lrabalhadorâ dentro de'{lm
§istema que propicia abundante e

crêsaente desigu aldade econômica,

ou seja, seÉ muito dificil que os tra-

balhadores obtenham melhorias de

vida consideráveis enquanto viverem

regidos pelo sístema capilalista. Ao sermos

questionados sobre os beneficios da classe

trabalhadora, olhâmostambém para o outnjlado

da sociedade, o lado dos reais beneficiados.

Sendo assim, lomemos logo o edremo, por

exemplo: os bâncos. No finai de íevereiro, os

jornâis lrouxeram grandes mancheÍes sobre os

lucros das instítuiçÕes Íinanceiras, O lLaÚ apa-

receu corno maiorh.lcro da história, registrando

rentabilidade de 27% ern20A4. Íesultado bem

maior do que o de grande§ bancos intemacio-

nais, comooABNAmro Bank. holandês. (24%)

e o americano Bank oÍAmerica {23%). lsto so

para citar um caso.
Sê a clâsse tÍabâlhadora acompanhasse

essa evoluçáo, certamenle estariaem merecida

siÍuação favorável. Acontece que as coisas não

José llflson §oares de Çawalho, faàe-
lhadar da construçáo eivil.

sâo assim. Pelo contrário, enquânto o setor
ÍinanceiÍotêvê êsse crescimenlo monstruoso, a
vida dos trabalhadores mudou tão pouco, que

as melhorias tornam-se imperceptíveís... Por-

tanto vêjamos: o mercâdo de trabalho evoluiu,
a têxa de desemprego câir., de fato para g,60Á

(em seis regiÕes metropolitanas) em dezembro
passado, a mais baixa desde2002. No entanto,

economistas afirmam que há dado$ preocu-
pantes que moslÍam diÍiculdades no mercado
de trabalho^ Traduzimos essas preocupações

cômô o fâto do dêsêmprego continuar muito

elevado, alêm de sabermos que é êstíutural.
Há um crêscimento nas êontral,açôes. No en-
tanto, constatou-se quê em algumas regíões,

como no ABC paulisla, por exemplo, elas são
temporárias (geralmente emprego só por um

ano). Além disso, apurou-se que pelo menos
61% das pessoas ocupadas em dezembro
de 20M, estavam na verdade, subocupadas

rttaarrrtalalaatr'attt

e suFremuneradas, trabalhâvam por conla
própria ou, ainda, estavam cofitratadas sern
caÍteiÍâ assinada.

A índâgação que fazemos; com gue cristo
social tem ocorrido esse cÍescimento eco-
nômico? No atual sístema, desenyolvimento
econômico nunca foi sinônimo de aumento de
novosempregos. Principalmente diante da crise
eslrutural pela qual passa o capítalismo. que
vem alardeando em todo planeta a extinçâo
de c*rtas formas de tíâbâlho.

APastoral Operária acredita na resislência
e na capacídade tíansfoÍmadorâ dâ classe trâ-
balhadora, quê sêmpre em momentos dificçís
da história, soube construir novos caminhos.
Neste momento de criseestrufu ral, a ínquíetude
dos lrabalhadores se manifesla naAúiculação
Nacional do Movimento dos Desempregados,

.. com várias iniciaüvas conjuntas em lodo país.

Como tamtÉrn as novas formas de emprego
que surgiram nas experiências de econornía

solidâría, possibilitândo uma novâ culturâ do
tÍabâlho, como fonte dâ rêâlização dâ pessoa

humana. r

laÍonis tsfioía e lÁanuel ftodiguw de kuza janiw xo
nembw da aorderyõo Noionul da {.a*ad Apróría.

Íthtügs -Ábriuoo5 r
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Ilados
No Brasil

r Cerca de 15 milhões de pessoas estão desempregadas ( mais de 20 o/o da PEA - População
Economicamente Ativa). Menos de 50 o/o da PEA brasileira trabalha com cafteira assinada. (Dados do
Dieese)

r 54 milhões de pessoas sobrevivem abaixo da linha da pobreza, com menos de R$ 3,00 por
dia.

I 2r5 milhões de crianças sofrem exploração trabalhista.
I Grande quantidade de idosos continua trabalhando, em virtude da baixa aposentadoria e dos

filhos(as) estarem desempregados.
r Milhares de pessoas trabalham como escravos ou em condições de semi-escravidão.
I Existem dois milhões de pessoas com causas ganhas na Justiça do Trabalho, mas os pa-

trões não pagam, se utilizando de uma série de esquemas, tais como: mudar o nome da empresa,
mudar de endereço etc.

Esses dados são de 2004

Guidailo Gom as aÍmaililhas
Não se engane com situações de: Testes que exigem produção; Trabalhos extras, sem devida

remuneração; Trabalhos temporários com indevido contrato e remuneração;Voluntariados com
possibilidades de contratação que nunca acontecem; Consultorias que vendem vagas para todas
as áreas;Vendas de cursos com promessas de futuros encaminhamentos para o trabalho;Assédio

Moral ou até sexual mediante proposta de emprego. Tudo isto só contribui com o aumento do
Desemprego, causando a Precarização do Trabalho.

llireitos:
Uocê sa[ia [uG...

A Constituição Brasileira, que é a lei maior do país, diz que o trabalho é um direito
de todos.

Veja o que está escrito no texto constitucional:

"Art 6o - São direito sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a

segurança,aprevidênciasocial,aproteçãoàmaternidadeeàinfância,aassistência
aos desamparados, na forma desta constituição,"

Veja ainda o que está escrito no sétimo aftrgo:

"Art 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social":

IV - Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificadot capaz de atender a
suas necessidades vitais básicas e ás de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transportes e previdência social. Com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim.".

Pastoral 0netáÍia do Btasil
Rua Guarapuva,3LT - Moóca - Cep.: 03164-150 - São Paulo/SP

Fones.: (11) 6695-0404 e 6692-0538 e Fax 6618-1077
www.pastoraloperaria.org.br - E,mail, : po.nacional@ig.com.br

Av. Francisco de Sá, 1833 - Jacarecanga
Cep.: 60010-450 - FortalezalCE - Fone.:(085) 3238-1400

E.mail. : poceara@terra.com.br
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Editorial
SEMANA SOCIAL BRASILEIRA

corurgúoo remÁrtco
A Semana Social Brasilei-

ra, de 3 a I de novembro abordará
os seguintes temas: TRABALHO E
NOVAS TECNOLOGIAS: SUAS
rrrrelrceçÕrs; os excluíoos
DO MERCADO DE TRABALHO _
TRABALHO INFORMAL E SUB-
MERSO; O MUNDO DO TRABA.
LHO VISTO A PARTIF DOS TRA.
BALHADOFES E SUAS OFIGANI-
znÇóes E A PARTTR Dos EM-
PRESARIOS E SUAS ORGANI-
zaçôrs; ECoNoMTA E soctE-
DADE; REFLEXAO ETICO.
TEOLOGICA SOBRE O ECONO.
MICO A PAFTIF DO TRABALHO A
LUZ DO ENSINO SOCIAL DA
IGREJA.

O primeiro tema abordará as
questões que dizem respeito ao tra-
balho urbano e rural à luz da implan-
taçáo das novas tecnologias. Seu
significado para o mercado de traba-
lho, para a organizaçáo sindical e
para o conjunto da classe operária
brasileira.

O segundo tema contemplará o
trabalho temporário, trabalho informal
e subterrâneo. Desafios para a or-
ganização sindical, polftica e para a
lgrela.

O terceiro tema buscará (,azer

uma análise da visáo do mundo do
trabalho e seus desaÍios a partir dos
trabalhadores e suas organizaçóes
e a partir dos empresários e suas
organizaçÕes.

O quarto tema englobará a Pro-
blemática relativa aos modelos de
desenvolvimento econômico que
historicamente esliveram presentes
na sociedade brasileira e que hoje
continuam a direcionar a economia
nacional. A necessidade de uma éti-
ca reguladora para a ciência econô-
mica. O modelo néo-liberal e seus
pressupostos.

O quinto tema intentará apontar
pistas para um desenvolvimento que

seja capaz de romper a racionalida-
de econômica vigente que privilegia
o econômico subordinando o social.
Buscar-se-á entender o Ensino So-
cial da lgreja na sua evolução histó-
rica descrevendo seus grandes te-
mas no que dizem resPeito à Pro-
blemática da organização sócio-
econômica da sociedade a Partir da
afirmaçáo da prioridade do trabalho
sobre o capital.

SEMANA SOCIAL PARANAENSE

SEMANA SOCIAL DO PIAUI

A Arquidiocese de Curitiba está
promovendo, juntamente com a
Pastoral Operária, Pastoral da
Terra e o Centro de Pesquisa e
Apoio aos Trabalhadores (CEPAT),

uma semana social que visa o
estudoeadiscussãoda
problemática do Mundo do
Trabalho à luz do Ensino Social da
lgreja.

A Semana se realizará em
Curitiba nos dias 17 a 20 de
setembro. O evento pretende reunir
agentes da pasioral social,

lideranças sindicais, políticas, do
movimento popular e acadêmicas.
A temática da Semana será a
análise da realidade paranaense:
suas raízes, o trabalho urtano e

rural; suas perspectivas tendo
presente o projeto de integraçáo
latino-americana Economia e
Sociedade; O Mundo do Trabalho
visto a partir dos trabalhadores e
suas organizaçóes e dos
empresários e suas organizações;
o trabalho à luz do Ensino Social
da lgreja.

Nos dias 26 a30 de agosto se

realizará em Teresina, a Semana
Social do Piauí.

A Semana pretende discutir a

realidade do Mundo do Trabalho
piauiense à luz do Ensino Social
da lgreja.

Durante o dia os debates serão
realizados por agentes de pastoral
social, lideranças sindicais,
políticas e do movimento popular
do Estado do Piauí. A noite, os
debates, abertos ao grande público,
se realizaráo em comunidades da
periferia de Teresina.

A lgreja do Brasil, reafirmando a evangélica opção preferencialpelos
pobres, tem dado crédito à democracia. Ela olha o coniunto do país a
partir das'massas sobrantes'da modernização, cuio grito náo cessa de'clamar 

aos céus. E. aponta a sotidariedade, a união e a organizaçáo do

Diretrizes gerais

da açào pastoral

da lgreja no Brasil

pova como caminho para

uma sociedade justa e

solidáría, para uma
sociedade democrática.

"Uma autêntica
democracia so é possível
num Estado de direito e

sobre a base de u,ma reta
concepção da pessoa
humana. Aquela exige
que se verifiquem as
candições necessárias à
promoção, quer dos
indíviduos através da
educaçáo e da formação
nos verdadeiros ideais,
quer da "subjetividade"

da sociedade mediante a
criaÇão de estruturas de
participaçáo de
conesponsabilidade
(Centesi mus Annus 46)".

Doe 45 - CNBB - Ne 165-166
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OPINIAO
A PERMANÊNCIA D0 TRABALHo TEMP0RÁR!0 E SUAS rMPLICAç0ES

Nas últimas décadas, assiste-se
no Brasil, ern especial nas áreas de
agricultura capitalista, a existência do
trabalho temporário para milhares de
homens, mulheres e crianças. Teori-
camente, este Íenômeno Íoi explicado
como uma maniÍestaçáo do exército de
reserva, necessário à reproduÇáo das
áreas capitalistas. Neste sentido, havia
momentos em que estes trabalhadores
eram requeridos e outros em que eram
repelidos.

PERMANÊNC]A DA AUSÊNCIA

Com o passar do tempo, pôde-se
perceber, que esta atração-repulsáo
náo se dava em Íunção das crises do
capitalismo agrário, isto é, no sentido de
que a atraçáo significava o desenvolvi-
mento e a repulsáo os momentos de di-
ficuldades consentâneas à acumulação.
O que ocorre e sempre ocorreu é que o
Íenômeno atração-repulsão constitui-se
como algo estrutural e não conjuntural a
este capitalismo. Assim sendo, a

existência do trabalho temporário adqui-
re um caráter de permanência nas re-
laçóes de trabalho produzidas. Criam-
se outras permanências: da instabili-
dade do emprego, da intensiÍicaÇão da
violência do trabalho, da exploraçáo e
ainda mais: a permanência da ausên-
cia dos direitos do trabalho. lmpedidos
de terem contratos de trabalho por tem-
po indeterminado, os trabalhadores,
considerados temporários, volantes,

Maria Aparecida de Moraes Silva
ProÍessora junto ao Depto. de

Sociologia da UNESP - Araraquara.
Será debatedora do 2e módulo da

Semana Social Brasileira que se intitula:

Os excluídos do mercado de trabalho -
trabalho informal e submerso.

bóias-frias, peóes, migrantes, possuem
uma cidadania também temporária. Sáo
considerados trabalhadores e cidadáos
pela metade. São meio-trabalhadores,
sáo meio-cidadáos.

PERMANÊNC|A DA CIBCULAÇÃO

Considerando os casos especíÍi-
cos, observa-se que, o que existe na
realidade, é um processo intensÍssimo
de circulação desta força de trabalho
capaz de abastecer os diÍerent& mer-
cados de trabalho tanto locais, quanto
regionais. A permanência desta circu-
laçáo produzida sob c envelope do tra-
balho temporário mascara a exploraçáo
permanente. Os excluídos do mercado
de trabalho sáo, na verdade, os agen-
tes alimentadores deste processo mas-
carador de exploração. Considerando-
se que o mercado de trabalho não é
neutro, a presença de milhões de ex-
cluÍdos, exerce um peso enorme .no
processo de desvalorização (ideológi,
ca) desta Íorça de trabalho.

RELAÇOES DE EXCLUSÂO
A exclusáo não deve ser entendida

apenas como produto das relaçóes
econômicas, da produção. Ela é um Ía-
tor mals amplo. Da mesma maneira que
é produzida por tais relações, ela pro-
duz novas relaçôes de exclusáo. Por
exemplo, a exclusão de mulheres
bóias-Írias, grávidas ou simplesmente
de mulheres, dos caminhões que se di-
rigem ao trabalho do corte da cana, da
colheita da laranja e a exclusáo de tra-
balhadores migrantes mineiros, baianos
e de outras regiões na agricultura da
regiáo de Ribeirão Preto-SP não po-

dem ser explicadas apenas pelos eÍei-
tos do avanço da tecnologia através da
diminuição necessária de máo-de-obra.
Os critérios de sexo e regionalidade
sáo, nestes casos Íatores determinan-
tes para a desvalorizaÇão e a exclusão.

Por outro lado, esta exclusão pode
produzir três situações: a) marginali-
zação provocada pelo desenraizamento
absoiuto; b) aparecimento de novas
formas de exploraçáo, entre elas, a
forma escrava cujos índices estão
crescendo neste país; c) rebaixamento
cada vez maior do valor da Íorça de
trabalho.

Todas estas situações conduzem
à exclusão dos direitos, da cidadania, à
Íragmentaçáo dos indivíduos, à re-
criação da servidão sob a máscara do
direito burguês. Criam-se indivíduos im-
potentes, angustiados cuja única luta é
pela sobrevivência.

SEMANAS SOCIAIS REGIONAIS

25 a 30/08/91 - Fortaleza-CE
26 a 30/08/91 - Teresrna-Pl
09 a 13/09/91 - São Luis-MA
12 a 15109191 - Manaus-AM
$ a 20/A9191 - Goiânia-GO
17 a20109191 - Curitiba-PR
23 a 27109/91 - Belo Horizonte-MG
27 a 29109/91 - Campo Grande-MS
30/09 a 0A10i91 - Maringá-PR
30/09 a 06/10/91 * Duque de Caxias e Nova

Iguaçu-RJ
26a28110/91 -Belém-PA
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Por uma lamentável falha gráÍica no Boletim ne

2 - Semana Social Brasileira - o nome de D. Pedro
Casaldáliga, Bispo Prelado de S. Félix do Araguaia,
Íoi erradamente impresso.

Pedimos desculpas a D. Pedro e a todos os
leitores do Boletim por este erro.
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Data: 26 a 30 de agosto
Local; Teresina-Pl
Tema: Etica: uma questão de sobre-

vivência

enocnaunçÃo

Dia 26: Sessáo de abertura
Dia 27: Análise da Conjuntura Na-

cional e Piauiense
Assessoria: ProÍ. Fábio Machado,

João Kennedy (UFPI) e lnácio Neut-
zling

Dia 28: Políticas Públicas
Assessoria: ProÍ. Luiz C. Cruz, Profc

Dulce (UFPI) e um representante do
governo estadual

Dia 29: O Trabalho visto a partir dos
empregados e empresários

Assessoria: Prof. Joviniano de Car-
valho (CEAS-BA)

Dia 30: Reflexáo ético-teológica a
partir do trabalho à luz do ESI

Assessoria: lnácio Neutzling
Durante o dia os debates se reali-

zaráo no centro da cidade e à noite em
três bairros da periÍeria de Teresina.

13 SEMANA SOCIAL

DO TRABALHADOR

Local: Forlaleza-CE
Data: 25 de agosto a'le de setembro
Iema: Construindo o Poder da Classe

Trabalhadora

PROGRAMAÇAO

22/8: Debale: Movimento Sindical:

Caminhos e Perspectivas
25/8: AberÍura da 1c Semana Social

do Trabalhador - auditório da Faculda-
de de Direito da UFCE

26 a 30/8: Debates nos bairros de
Fortaleza

31/8: Tribunal do Trabalhador no

Ginásio Aécio de Borba

01/9: Romaria do Trabalhador. Con-
centração no Ginásio Paulo Sarasate.
Celebração Ecumênica. Tribuna Livre.

"No contexto do Terceiro Mundo, conservam a

mesmos objetivos indicados pela Rerum Novarum,

do trabalho

humano e do

próprio homem ao

nível de simples

mercadoria.

Abre-se aqui um

grande e Íecundo

campo de

empenho e luta,

em nome da

justiça, para os

sindicatos e outras

organizaçóes dos

trabalhadores que

defendem direitos

e tutelam o

indivíduo (...).
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sua validade aqueles

para evitar a redução

Neste sentido, é

coneto Íalar de

luta contra um

sistema econômico,

visto como método

que assegura a

prevalência do

capital, da posse

dos meios de

produçáo e da

tena,

relativamente à

livre subjetividade

do trabalho do

homem".

Centesimus Annus

ns 34-35



A sociedade brasileira vive uma cri-
se cuja magnitude e perversidade os
indicadores sociais e econÔmicos insis'
tem em revelar. A crise é sinal e mani-
Íestaçáo del deterioraçáo, desagre-
gação e destruição nos diferentes cam-
pos da vida. O rompimento do tecido
social manifesta-se no medo, na inse-
gurança, na apatia, no isolamento, na
desesperança, no desespero, na
violôncia. A dinâmica do caos imprime
sua lógica de destruir para re-construir.
Contudo, é da dinâmica da própria crise
engendrar as condiçÕes para um novo
processo de superação, dando início a
um novo período de expansáo onde po-
derá haver um novo predomí; ,i.r ua vida
na vida.

Ausência de Projeto
O desafio da sociedade brasileira

hoje é perceber essa dinâmica e o que
nela é permanente: por um lado o cons-
tante movimento de mudanÇa - a está-
vel instabilidade - e por outro, a capa-
cidade dos diÍerentes atores sociais
em alterar a dinâmica desse movimen-
to. O que, quem, como e quando sáo
variáveis do devir histórico dadas pelo
jogo real das Íorças sociais. O momen-
to histórico traz em si um grande desa-
fio que permeia todos os demais: a
ausência de projetos capazes de con-
quistarem o apoio majoritário da popu-
laçáo e tornarem-se hegemônicos.

lnviabilidade do Proieto Dominante
A fragilidade do governo Collor reve-

la-se na sua incapacidade, até o mo-
mento, de articular qualquer proieto de
médio e longo prazo viável politicamen-
te. Náo basta vontade e determinação.
A construçáo de um projeto requer ca-
pacidade. Contudo, um Projeto real
tem-se materializado, cujo resultado Íu-
turo é uma incógnita e que, no imediato,
tem gerado o agravamento da crise. A
questão é que, aparentemente, ninguém
partilha desse pro.jeto e nem o governo
demonstra sua consistência. Qual o

ator social que aposta num projeto cujo
resultado não tem capacidade mínima
de deterrninar?

Do ponto de vista mais geral, náo
estaráo os diÍerentes atores sociais
atuando, mais uma vez, na defesa de
seus interesses mais imediatos e indi-
viduais? Estará a classe dominante
disposta a sacrifÍcios para sustentar a
saída da crise? Será ela capaz de for-
mular um projeto de sociedade a partir
de seus interesses e de revelá-lo como
do interesse do conlunto da sociedade?
Terá vontade e/ou capacidade de im-
plantá-lo, desta vez, sem recorrer à for-

ça das armas? Ou será que a classe
dominante revelará, mais uma vez, sua
incapacidade polftica ou falta de vonta-
de de combinar, na sociedade brasilei-
ra, modernização e modernidade?

O Pro.ieto até hole materializado pela
classe dominante tem revelado sua do-
lorosa perversidade ao concentrar ri-
queza e renda nas máos do capital. Ao
mesmo tempo, nesse processo, dife-
rentes Íorças sociais surgiram e passa-
ram a lutar na deÍesa das formas reais
de existência do trabalho. Cabe pergun-
tar: será possÍvel gestar projetos para a
sociedade brasileira onde o trabalho se-
ja o eixo de resgate Íundamental?
Quais os atores sociais responsáveis
por esse desaÍio? Qual sua consistên-
cia e viabilidade? Ao mesmo tempo, a
que se deve o estado de perplexidade
em que se encontram essas diÍerentes
Íorças sociais? Existe uma profunda
cegueira situacional. Estaráo faltando
paradigmas teóricos e históricos para
se pensar essa realidade?

Um novo projeto?

Enfim, o movimento sindical e popu-
lar estão preparados para aludar a ges-
tar um projeto de sociedade alternativo
a este em desenvolvimento? Estaráo
conscientes da magnitude do trabalho
necessário de organizaçáo, mobili-
zaçáo e articulaçáo dos diÍerentes

SERÁ AINDA POSSÍVTI SONHAR COM O BRASIL?

CLEMENTE GANZ LUCIO - Soc:tólogo, nembro da DiWão
Técnica Geral do DIEESE - São Paulo

segiTentos da sociedade, tendo em vis-
ta a sustentaçáo polftica requerida para
o desenvolvimento de um projeto alter-
nativo? Terão os diÍerentes movimentos
e partidos capacidade de, no curto pra-
zo, vencerem seus conflitos e disputas
internas e alocarem suas energias na
construçáo social de uma alternativa
para a crise? Ou estarão os trabalhado-
res reconhecendo que o Brasil do sécu-
lo XX não está preparado para resgatar
sua dívida social ou, o que é pior, não
estará preparado para um novo ciclo
onde o equilíbrio entre desenvolvimen-
to social, econômico e polftico seja
factÍvel. Continuará assim a moderni-
zação conservadora e a modernidade
dolorosa?

Estáo estes atores atentos às pro-
Íundas alterações que a comunicação
de massa, a informática, a robótica, a
biotecnologia, as novas tecnologias e
as novas Íormas de organizaçáo do
trabalho tem provocado? Estaráo o mo-
vimento sindical e popular pensando as
novas formas de organizaçáo, mobili-
zaçáo e articulaçáo dos trabalhadores
em Íunção dessa nova realidade? Os
programas de educação popular estão
levando em conta essa dinâmica que
altera as formas de produção e apro-
priação do conhecimenio?

Enfim, é possÍvel sonhar com diÍe-
rentes Íorças sociais canalizando suas
energias em torno de aÇões, programas
e projetos cujo objetivo seja a cons-
truÇão coletiva de uma nova realidade
social? Seria ingênuo sonhar com uma
situaçáo onde, no campo do trabalho,
as diÍerenças náo sejam motivos de lu-
ta pela eliminação do outro, mas estÊ
mulo para a construção de alternativas
para a sociedade brasileira? Seremos
capazes de pensar a soluçáo dos pro-
blemas que vivemos hoje em Íunçáo
das próximas décadas ou estaremos
Íadados à miséria do pensamento e das
atitudes que enxergam somente o ime-
diato?

SEMANA SOCIAL
De 9 a 13 de setembro, em São

Luís, realizar-se-á a Semana Social do

Maranhão promovida pelo Regional

Nordeste V da CNBB juntamente com a
CARITAS/MA, CPT, Conselho Pastoral
dos Pescadores (CPP), Comissão Jus-
tiça e Paz, Pastoral Operária e Ani-
mação dos Cristãos no Meio Rural (A-

CR).
A necessidade e a urgência de en-

tender o desaÍio do Mundo do Trabalho
e suas perspectivas na realidade brasi-

MARANHENSE
leira e especificamente no Nordeste,
suscitou a iniciativa de se realizar este
evento.

Os temas a serem debatidos são:

Economia e Sociedade; Trabalho urba-
no e rural; Mundo do Trabalho visto a

partir dos trabalhadores e dos empresá-
rios; FleÍlexão teológica sobre o
Econômico a partir do Trabalho e Gran-
des Temas do Pensamento Social da

lgreja.

SEMA}IA SOCIAL DO MS

De 27 a 29 de setembro o Mato
Grosso do Sul rcalizatá em Campo
Grande a Semana Social Regional.
A Semana terá como tema central
a Mística da Pastoral Social a partir
do Ensino Social da lgreja. A Se
mana está sendo organizada pelo
Regional Oeste 1 juntamente com
o Setor Pastoral Social coordenado
por D. Alberto Forst, bispo de Dou-
rados.



SEMANA SOCIAL
BRASILEIRA

SEMANA SOCIAL REGIONAL NE V

São Luís - MA

eRocReuaçÃo

Dia 9/9: Tema: Economia e Socie-
dade

Assessorla: PlÍnio de Arruda Sam-

paio, Dep. José Carlos Sabóia e Flávio

Fariai
Dia 10/9: Tema: Trabalho Urbano e

Rural
Assessoria: Raimundo Monteiro dos

Santos, Raimundo Nonato Rodrigues

da Silva, LuÍs Vila Nova e Lamartine

Serra;

Dia 11/9: Tema: Mundo do Trabalho
visto pelos Trabalhadores e pelo Em-

presário
Assessoria: Maria de Lourdes Mon-

teiro Ferrelra, Fernando Magalháes e

José Arteiro da Silva;

Dia 12/9: Tema: ReÍlexáo teológica
sobre o econômico a partir do trabalho

Assessoria: lnácio Neutzling, Xavier

Gilles de Maupeou e José Bráulio Sou-

sa Ayres;
Dia 13/9: Tema: Grandes Temas do

Pensamento Social da lgreja

Assessoria: D. Afonso F. Gregory e

Helena Heluy

SUBSIDIOS PARA A SEMANA

Subsídio que pode ajudar na prepa-

ração da Semana Social Brasileira:

Para o '1s módulo - Trabalho e No-

vas Tecnologias

ABRAMO, LaÍs, "Novas Tecnolo-
gias, DiÍusão Setorial, Emprego e Tra-

balho no Brasil: Um BalanÇo", AN-
POCS Boletim lnÍormativo e Bibliográfi-

co de Ciências Sociais ne 30, 2e se-
mestre de 1990, p. 19-65.

C()ORDENADORES DOS

MINIPLENÁRIOS

Durante a Semana Social Brasileira
funcionarão cinco miniplenários que

serão coordenados pelas seguintes
pessoas: Francisco Whitaker, vereador

de São Paulo/SP; lvo Poletto, assessor
da CPT; Rogério Valle, professor da

UFRJ e pesquisador do ISER; Everlin-

do Henklein, economista, DIEESE/PR;

Paulo Roberto C. Lopes, sociólogo,

CERIS.

"A dupla aspiraçáo - à dignidade e à participaÇáo - procura promover um

tipo de sociedade democrática. Diversos modelos foram propostos e al-

guns deles ensaiados; nenhum deles, porém, proporciona completa satis-

façáo; e, por isso,

a busca

permanece aberta,

entre as

tendências

ideológicas e

pragmáticas. o
cristáo tem o dever

de participar,

também ele nesta

busca diligente, na

{ía/s
§ürJ

organrzaçao e na

vida da sociedade

política'.

Octogesima

Adveniens ne 24 -
escrita em 1971

por Paulo Vl por

ocasiáo dos B0

anos da Rerum

Novarum,
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O MOVTMENTO OPERÁRrc NA CENTESIMUS ANNUS

Luigi Martelli, sindicalista italiano da Fim-Cisl (Federação ltaliana dos Metalúrgicos - Confederação Italiana dos
Sindicatos de Trabalhadores) comenta a CENTESIMUS ANNUS, última encíclica de João Paulo ll. O Ensino Social da

lgrcja será tratado no quinto módulo da SEMANA SOCIAL BRASILEIBA.

Por que suscitou tanto entusiasmo a
encíclica "Centesimus Annus" (CA) en-
tre os sindicalistas das mais diversas
tendências políticas e culturais? Exis-
tem novidades na Doutrina Social da
lgroja? E que relaçáo tem com a vida
concreta dos trabalhadores e com as
suas organizaçÕes? Cem anos se pas-
saram desde a Rerum Novarum (RN).
Cem anos incrivelmente densos de
acontecimentos.

Muitos sustentaram que depois de
todas as "coisas novas" acontecidas
era evidente que o centenário deveria
ser a ocasião para uma nova EncÍclica
que recuperasse os temas da RN.
CA assinala mais uma ruptura na tra-
dição do pensamento social da lgreja
do que uma continuidade, uma ruptura
pelo menos sobre três questões decisi-
vas na vida dos trabalhadores.

A Autonomia dos Trabalhadores
1. A autonomia cultural e organizati-

va dos trabalhadores é afirmada clara-
mente na CA. Mais ainda, ela é afir-
mada com Íorça: as organizaçóes sin-
dicais são um objeto "próprio" com ple-
na representaÇão, não só dos interes-
ses de uma parte da sociedade, mas de
valores fundamentais para toda a so-
ciedade. O Movimento Operário
(maiúsculo como na Encíclica) existe e
deve existir como sujeito organizado.
Mais ainda, existe e deve existir como
sujeito coletivo, portador de esperan-
ças, reivindicaçóes, "sinal das perenes
contradições" existentes nas socieda-
des capitalistas.

Mercado X Justiça Social
2. A CA confirma a tensão dialética

entre as "leis do mercado" e a exigên-
cia de "justiça social". Muitas vezes,
depois das revoluções de 1989, se
aÍirmou que a derrota do "comunismo
real" náo signiÍicava a vitória do capita-

lismo. No entanto, as regiões do capita-
lismo aguerrido não perderam a oportu-
nidade para reafirmar que a medida, eti-
camente mais justa, para avaliar uma
empresa era a busca e obtençáo do lu-
cro.

No fundo esperava-se que o em-
presário não fosse demasiado avaro,
pois cabia à sua discreção medir o deli-
cado equilhrio entre o lucro e a redistri-
buiçáo da riqueza sob pena de incorrer
no pecado (obviamente venial) da cobi-
ça. O que Íicava salvaguardado e con-
firmado era a racionalidade da máo in-
visÍvel do mercado como regulador do
desenvolvimento.

Também neste ponto a encÍclica é
clara e vai bem além da exortação de
se pagar o "salário justo" aos trabalha-
dores.

O sistema capitalista fundado sobre
o mercado concorrencial náo pode ali-
mentar a pretensão de ser um sistema
perfeitamente auto-regulado. Se a queda
dos regimes do Leste demonstrou que
o mercado planiÍicado é fonte de pro-
fundas ineÍiciências e males, devemos
recordar que também o mercado con-
correncial deixado a si mesmo, sem
nenhuma intervenção reguladora pro-
duz os mesmos males e é Íonte de
grandes injustiças.

A deÍesa do papel do Estado demo-
crático como regulador do desenvolvi-
mento, como sujeito próprio necessa-
riamente predisposto a definir os con-
fins, isto é, as "regras do jogo", da li-
berdade de iniciativa dos sujeitos indivi-
duais e coletivos, emerge náo só co-
como um direito, mas como um dever.

Dentro desta dialética encontrou e
encontra legitimaçáo a ação coletiva do
Movimento Operário organizado. Movi-
mento Operário que não é a mera so-
matória dos interesses representados

mas uma idéia de "sociedade justa", um
projeto solidário que legitima e sustenta
eticamente as reivindicaçóes dos traba-
lhadores representados e organizados
no Movimento Operário.

Os Trabalhadores da Empresa

3. Seguramente o ponto mais esti-
mulante e obviamente mais complexo é
o que se refere ao papel do trabalhador
na empresa. Se no centro vem recolo-
cado o homem, se a questáo volta à
dimensão "historicamente dramática"
da relação entre o homem e o trabalho,
entre o homem e os outros homens no
trabalho, não se torna novamente atual
o tema do papel dos trabalhadores na
empresa? O seu direito de participar na
sua gestão, ou seja, na autogestão do
seu próprio destino, tanto coletivo como
individual?

Questão explosiva, que reenvia a
tantas tentativas Íeitas pelos trabalha-
dores de conquistar a própria emanci-
pação dentro do trabalho lutando por
um novo trabalho.Se o desaÍio é este, a
EncÍclica repropóe, de modo inequÍvoco,
os temas da participaçáo direta dos tra-
balhadores nas decisóes fundamentais
da empresa e assim recoloca em dis-
cussão o tema da superaçáo das for-
mas parceladas e alienadas da organi-
zaçáo do trabalho. Este desafio - o te-
ma da alienaçáo na organizção do tra-
balho - é assumido pela primeira vez,
de maneira explícita na doutrina da lgre-
ja.

Neste ponto, como nos dois prece-
dentes, náo existe continuidade mas
ruptura. Uma ruptura positiva da tra-
dição... uma ruptura determinada pela
relação dialética entre o movimento
operário, a sua composiçáo complexa e
a lgreja.

COMISSÃO OBGANIZADORA.

DA SEMANA

A Comissão Organizadora da SE-
MANA SOCIAL BRASILEIRA
compõe-se dos seguintes membros: D.
Demétrio Valentini, bispo de Jales/SP e
bispo responsável pelo Setor Pastoral
Social da CNBB; Dr. Celso Matias, pre-
sidente do Conselho Nacional de Leigos
(CNL); César Sanson, assessor sindi-
cal e da Comissão Pastoral Operária
(CPO); Pe. Jerônimo Nunes, secretário
executivo da Comissão Pastoral da

Terra (CPT); lnês Faccioli, vice-presi-
dente do Serviço Pastoral de Migrantes
(SPM), Odair Firmino da CARITAS
Brasileira, Paulo Roberto C. Lopes, so-
ciólogo, pesquisador do CEBIS, Thierry
de Guertechin proÍessor da PUC/RJ e
pesquisador do IBRADES e lnácio
Neutzling assessor do Setor Pastoral
Social da CNBB e assistente nacional
da PO.

í9 CONGRESSO
LATINO.AMERICANO DE DSI

O Pontifício Conselho "Justiça e Paz" e o
CELAM através do Departamento de Pastoral
Social (DEPAS) estão organizando o 1e Con-
gresso Latino-americano de Doutrina Social da
lgreja" O Congresso se realizará de l4 a 1 8 de
outubro em Santiago do Chile e pretende reunir
400 participantes de toda América Latina" Os
temas a serem debatidos sáo: O Trabalho,
chave do desenvolvimento humano hoje na AL;
Polftica, Bem Comum e Direitos Humanos; De-
senvolvimento, Justiça e Paz lntemacional;
Participaçáo Social, Justiça e Solidariedade;
Tena, Ecologia e Meio Ambiente; DouÍina So-
cial da lgreja como conhecimentc específico na
América Latina.
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GrUDO de Nova 12uaçu:

I - Câmara ~1unicipal de Nova Iguaçu.

a) Instalação da Câmara:

"Depois d(> 15 de janeiro de j 833, vencidos o~ prazos, cumpridíJ" as
formalidades legais e realizadas as eleições. instalou-se a primeira legislatura do
município de Iguassú: 29 de julho de /833.

A data da instalação da Câmara de Vereadores é confirmada pelo Balanço da
Câmara Municipal da Villa de Iguassu dos mczes de Agosto e Setembro do Olmo de J033.
contendo (folha n" 8) a "Demonstração de despeza que sefaz para o dia da lnstalaçáo da
Câmara Municipal de Vila de Iguassú em 19de julho de 1833.

Este importante documento [az parte do acervo da Biblioteca ,\(/('101/01, sob ()
seguinte registro: Doe. iI - 3-/,21, ]2.

As edições do "Laemmert, igualmente, registram tal data.

(transcrito do livro Memó ria da Câmara Municipal de Nova Iguaçu)

I \ ~. - I .. T I ~. • 4 Y"lIo 1'.1.
UJ .i\.CmçaUaus V creauures C rUSICIUnalnernUS runucus:

(mandato 2001 a 2004)

...... . J. I -nn...... ~n ~ _ .1 __.lr ar uuo rrn -;:, nrauumo.
• lrdcr de governo. professor de biologia, laz parte do mesmo partido do

Vicc-Prefeito Mario Marques .: do Dep EsI. Ernani Boldrim. ligado ao
o :;;' Feri lta ",. SerpaC...., . Y.• .L I"..4..m"...J ~..I \",IJ. '"-l,.



FIs.02
2 - Alexanrlre José Adriano:
Partido PTB _1° mandato.
• Conhecido como Xandrinho, funcionário pubhco do fNSS, teve

seu nome envolvido nas fraudes deste órgão juntamente com seu
parente ex-deputado Fábio R ':ll1nhptt~ (f'':lCC':lt1n nnr -h-':ll1t1P'I cinl-:t~"'..LV 1.\....., ".f~ "" \..\..\.4. • ·VJ..V -'-'-\.....\.....1..1..1.1."'" ......1. \v\.".,...h,,_,\....·~ ...v 'p'-'.I. .1..J.\.( ........'-. ....... j, ~J,5J.\. ...

també ,I ' (' it .. 1 1 r" 1 "T' •amuem uo ex- vice-prereito r.cuaruo uonçalves. ror certo,
apoiará nas próximas eleições os deputados. Fábio Raunhetti
(filho - conhecido como Fahinho) e Fernando Goncalves
'. ."

3 - Âiexandre Resende Novaes.
Partido PDT - 2° mandato.
• filho do ex-candidato a Prefeito e ex-deputado Luiz Novaes e

irmão do ex-vereador Luiz Henrique Novaes (assassinado em
1994), estudante de direito, pretenso candidato a deputado
federal.

4 - Antonio Araú;o Ferreira.
Partido PlVIDB - 10 mandato.
• Conhecido como Tuninho da Padaria, comerciante, é ligado aos

deoutados Walnev Rocha ~ r>: ..~~L.~ n;I~~;-~U V lClUU;:' VVu.ru Y 1.'-. \_;UCl I;; \...-Ullll;;l1U l.'-.lUI;;UU.

5 - Antonio Constanza Neto.

* Empresário do ramo de instalação de plataformas de Peuole o.

6 - Candido Rodrigues dos Reis Filho.
Dn....;rln D~Dll ')0 mandato• UI "'I'.V • ~J 1..1 -.1.1 II ai u,,"".1.

• Conhecido corno Candinho, possivel candidato a deputado.
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Fls.04
13 - Iliohaldo Vivas da Silva,

• Conhecido como Bispo Léo, ligado a Igreja Universal, pre
candidato a deputado.

14 - Jorge Manuel Fernandes Pereira.
Partido PSDB - 2° mandato -
• Conhecido como Jorge Aguazul, empresário.

15 - Jon!e Marotte Correa
Pnrtido PFL - 10 mandato.
• Conhecido como Marotte, é presidente do Esporte Clube Iguaçu e

do G.R.E.S. Leão de Nova Iguaçu, ligado aos deputados Walney
Rocha e Cornélio Ribeiro.

16 - José Francisco de Fizueiredo,
Partido PPB - 3° mandato.
• Conhecido como Nozinho, empresário do ramo de padaria, ligado

ao deputado Boldrirn.

Un ......ido UDT ·1° ""n""...In"",• Ui.... v. • - 1.1•••• ua ..v.

17 - Manoelino Leôncio Teixeira.

• ligado ao deputado. José Távora.

18 - Mauricio Morais Lopes
Partidü Pl\IDB - 2° iualldatü.

19 - Maurilio de Oliveira.

,..... ",' 1 1 - 1 "'IYT 1 T"' 1• rirnpresano, ugaco ao ceputaco w amey is.ocna.
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20 - Rogério Martins Lisbôa
F!s.05

• vereador mais votado com quase
esporadicamente comparece às sessões .

7.000 votos, mas

.... -4 ~ A "~ ,...,~l - KGSangem oe ;:,ouza \.Jomes
Partido PL-I tl mandato.
• ligada a Igreja Universal do Reino de Deus, ligada ao deputado

t\ 1,-);.. r:~L,~~ I
n.1UH '-'a.Ui a.i.

c) Influência com os deputados federais e estaduais:

I-.~r ..... ,.... ""'......I~,...,,,.-Ir-.. ,,,1....1 ~~..., .. .,............. ,-,., •. ' .... r ...ro .."'" ............._r..I .........,..., .... r">.I;+~,-.,. ...,r< ,~,,-,..~,' -, ,""", "..4-1r' ..- ......' ...~, .......
I ,_., lUH1Jl':)O\.IV 1"'"vJ\ } SluIJ\_·1 \iu\...- \...._.~ ll·'\"..IVl\..IV':): i.J\...-'11l.1\..:\. s ;:, \ •.:~t(l\.1 ~\,..' lL1..1\_.'ldl!'. ....!\._!..

podendo haver modificações seguüdo os interesses poiíticos. quase sempre
clicntclistas e fisiológicos, que permeiam tais acordos.

COMlSSÕr:S PRRMANRNTRS
IU:e"......, '" 001 í '" 00"'\\LI'I -HIV .....VV-L I .w.uu.....,

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Prpil: Vpr .. Tnro-pM~lnnpl Fprn~nllp~ pprpir~----_.. --- ---0- ......-------.- ----------.-. ..

Vogais: ver. Cândido Rodrigues dos Reis Filho e
ver. José Francisco i1'igueiredo.

Comissão de Orcamento. Finanças. Fiscalização Financeira e

Preso ver. Cândido Rodrigues dos Reis Filho.
Voaais: ver ..Jorae Manoel Fernandes Pereira e'-.J ~

Comissão de Serv1dores Públicos
Preso ver. A nro nio A raujo Fer reirn.

ver. Alexandre Resende Novaes



Con1issão de Saúde
Fis.06

n ~ ""r n:~:~ D ...~_~~...I ... r ...I~~~1
.I. re~. v\:' . U JiUI .ueI IHtI uu '.AlUI ilI

Vogais: ver. Fernando Gomes Cid e
ver. Alexandre José Adriano.

Conlissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Preso ver. Rosangeia de Souza Gomes.
Vogais: ver. Acarisi Ribeiro Guimarães

'ITOr nqniol lf,.J.. qrrtn ,.Jq ~il'lTqy""•• ..., ••••• " • .A..:J' •........... v , ••• v •• " I"

Comissão de UrbanIsmo, Transporte e TrânsIto.
Preso ver. Maurício Morais Lones ...
'T~ .....n:~. '"1"&''' I~ ....,.n Marottc ~" ....;in o'f ueaJ.~. "'-.1. "'1..116'"" J.'f.J._a '1..111·'-· ~,'UJ. 1,-.,,~,-.

ver. José Francisco de Figueiredo.

Con1issão de Obras e Servi~os Pú blicos
n..~~_T~" " .. ~_ .. !...r'_ ..~~_.,__ ~I ~4 ....
....1\:';:). V\:'I. -'"'.l1lUIIIU '--UH;:)l~-tllLa nClU

Vogais: ver. Célio Arnaldo de Almeida Carreiro e
ver. Antonio Araujo Ferreira

Conlissão de Ciência, Controle do ~feio Anlbiente, Indústria e
Comércio

Preso ver. Manoelino Leôncio Teixeira.
"onqi~. 'ITOr Rogério Martins T ;~hnq o'f ~ ••• tJI. Y , ••• JL ,'... .J.. .. ..._c. •...... ~ ~.tJI,_,v,. '--,

1I...... ,.,..... Tver. lV.laUrICIOmorues Lopes

Comissão de Defesa do Consumidor

Vogais: ver. Fernando Gomes Cid e
ver. Rogério Martins Lisboa.

COlnis<:ão dos Direitos do Ido<:o e OefÍciente físico

Vogais: ver. Carlos Koberto Ferreira e
ver. Antonio Araújo Ferreira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Fls.08

la) A composição da Câmara de Vereadores é, em
sua maioria de pequenos e micro-empresários, restando apenas um
vereador petista oriundo do movimento social que faz oposição ao
governo.

. 2a) Os partidos que obtéJg a maioria dos
vereadores, na ordem decrescente são: PSDB 05, PDT 04, PFL 03, PTB
02, PPB 02, PMDB 02, PL 01, PRONA 01, PT 01.

3a) O grupo identificou que as comissões, em sua
maioria não funcionam, com exceção da Comissão de Defesa do
Consumidor e a Comissão dos Direitos dos Idosos e do Deficiente.

A eficácia do funcionamento das comissões,
melhoraria sobre maneira a prestação dos serviços públicos e privados,
porém a sociedade sequer tem conhecimento da existência das mesmas.

4°) Foi detectada a pouca representatividade de
parlamentares oriundos dos movimentos sociais organizados, como:
sindicatos e associações de moradores.

CONCLUSÃO:

o grupo concluiu que a participação da sociedade
com mais determinação nas atividades da Câmara Municipal, traria, com
certeza, melhores e maiores posicionamentos dos parlamentares; porém a
falta de informação ainda permeia. Em resumo a falta de geração de
emprego e renda faz com que a sociedade adquira uma política
cliente lista, fisiologista e subserviente, ficando as políticas de extremo
alcance social em segundo plano e sem que sejam defendidas avidamente,
salvo raras excessões. Percebeu-se ainda, que a situação sócio-econômica
do país implementada pela política de FHC, transparece, com certeza,
aqui em nossa Cidade, deixando a sociedade a mercê de políticas antigas
como o voto de cabresto. Só a participação popular com discussões
socialistas poderá alterar o quadro, porém queremos deixar claro que a
reformar política e social deverá começar primeiramente a partir de nós,
que enraizamos e compreendemos a necessidade da participação
advindas do pensamento cristão.

...

Nova Iguaçu, 11de agosto de 2~OOJ.
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BOLETIM DO PLEBISCITO

E:ctilorial Notícia sobre a Assembléí«
luta local e luta mundial da CNBB
A continuidade da Campanha Jubileu Sul - Brasil está
acontecendo ao mesmo tempo em âmbito local e mundial.
A luta local reforçae enraíza a luta global e a luta global dá
novos sentidos às lutas locais.
Na verdade, o aprofundamentoque fizemos sobre a dívida
internaconfirmaque ela é, substancialmente,a face interna
da dívida e da dependência externa. A explosão da dívida
pública para mais de 600 bilhões de reais significa a
submissão do país aos especuladores internacionaise aos
países que os apoiam, e aos especuladores nacionais já
ligados à globalizaçãodo capital. Por isso ela é expressãoe
fonte do comprometimentoda soberanianacional.
Diante disso, são corretas as estratégias da Campanha
para 2001 e 2002: aumentar o controle dos orçamentos
municipais e organizar tribunais das dívidas estaduais;
realizar Auditoria Cidadã da dívida e pressionar o
Presidente da Câmara dos Deputados com milhões de
cartas assinadas por cidadãs e cidadãos que participaram
do Plebiscito da Dívida, exigindo a aprovação do Projeto
que convoca um Referendo oficial sobre a dívida externa,
que exige tambémumaAuditoria oficial; reforçar o Grito dos
Excluídos em nosso país e no continente americano e
apoiar e participar de mobilizações internacionais: agora,
emGênova, Itália, durante a reuniãodos chefes de governo
dos 7 países mais enriquecidos; o Tribunal Mundial da
Dívida, a ser realizado no Fórum Social Mundial de 2002
em Porto Alegre; participar da organização do Plebiscito
sobre a ALCA (Associação de Livre Comércio das
Américas) em 2002, como atividade de educação política e
como exercício de democracia.
À globalização do capital estamos respondendo com a
mundialização das forças que se opõem a esse sistema
desumanizadore destruidor da economia, da natureza, das
relações sociais, da cultura e da política. E construindo uma
mundialização baseada na solidariedade, capaz de gerar
um outro mundo, que já é possível.
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Itaici, Indaiatuba/SP, 17de julho de 2001

Realiza-se em Itaici, Indaiatuba/SP, a
39Q Assembléia Geral da CNBB. Do
ponto de vista da Pastoral Social, a
Assembléia deverá aprovar três
documentos importantes: um sobre o
momento atual, outro sobre a questão
da Amazônia e um terceiro como
mensagem do 14° Congresso
Eucarístico ao povobrasileiro.

o clima da assembléia vem
demonstrando que a sensibilidade da
Igreja no Brasil para com as questões
sociais e a "opção pelos pobres" se
mantém como vigor de sempre. Apesar
das notícias em contrário, a grande
maioria dos bispos permanece solidária
com os setores mais excluídos da
população.

Um dos temas a serem debatidos no
evento é "Exigências ética e
evangélicas do combate à pobreza", o
que mostra a preocupação do
episcopado como agravamento da fome
e da miséria em nosso país.

A análise de conjuntura, por outro
lado, fez duras críticas ao modelo
econômico e político adotado pelo
governo e pelas elites brasileiras. E um
modelo que, por outro lado, favorece
uma concentração de renda e de poder
cada vez maior, e, por outro, condena
milhões à exclusão social e política.
Mas a análise não Se esqueceu de
mencionar os diversos movimentos
sociais que revelam uma consciência
popular crescente .



Principais Resoluções da

Reunião da Coordenação Nacional

da Carnpanha Jubileu Sul/Brasil

Realizou-seern São Paulo, no dia 9 de julho, a
reunião da coordenação nacional da Campanha
Jubileu Sul/Brasil. Entre as resoluções, vale
destacaras que seguem:

.:. Tribunal Mundial, a realizar-se no Fórum
Social Mundial, em fevereiro de 2002, foi
debatido no dia 10 de julho, por uma equipe
que inclui a SandraQumtela,o Julian, o Luiz e
a Beverly.

.:. As cartas ao Presidenteda Câmara, sobre os
Projetasde Lei do Referendoe do Perdãodas
dívidas, deverão ser recolhidos nas
manifestaçõesdo Grito dos Excluídos,no dia
7 de setembro, e entregues ao Deputado
Federal Aécio Neves no dia 13 de setembro,
um ano após a divulgação dos dados do
Plebiscito.

.:. No Dia Internacional conta a DíVidaExterna,
20 de julho, ocorrerão mobilizações em
Gênova/Itália, paralelas à reunião do G8; no
Brasil, haverá manifestações em São Paulo,
Riode Janeiroe Brasília.

•:. Decidiu-se pela realização da VII Plenária
Nacional da Campanha Jubileu Sul/Brasil,
sobre o tema da ALCA, o evento será
realizadoem São Paulo, nos dias 12 e 13 de
novembro/01. O pessoal de São Paulo ficou
encarregadode elaborar o programa.

.:. Foi marcada também a próxima reunião da
coordenaçãonacional: seráem Brasília/DF,na
sede do IBRADES,no dia 12 de setembro,
véspera da entrega das cartas ao Presidente
da Câmara.

•:. Outros informes: continua o processo de
elaboração da Cartilha sobre a Auditoria
Cidadã, a cargo de Maria Lúcia. João Pedro
informou que o MAB está elaborando um
subsídio sobre a questão energética e que
haverá um curso sobre "Biotecnologia e
Transgênicos",de 20 a 23 de acosto/ar. Luiz
Bassegio comunica a elaboração de um
documento sobre o Grito Continental dos
Excluídose um novo Projeto de Lei sobre os
Estrangeiros.

Secretaria Nacional da Campanha Jubileu
Sul/Brasil

Brasília/DF, julho de 2001

Auditoria Cidadã da Dívida
A proposta de uma Auditoria Cidadã da Dívida
decorre dos diversos eventos realizados a partir
de 1998, quando a CNBB e importantes
movimentos sociais discutiam o problema das
Dívidas Sociais no Brasil e elegeram a Divida
Externa como a mãe dessas dívidas. O Tribunal
da Dívida Externa, realizado em 1999 no Rio de
Janeiro condenou a Dívida Externa. Por sua vez,
o Plebiscito da Dívida Externa, realizado no ano
2000, contou com a participação de mais de 6
milhões de pessoas que votaram contra o
pagamento da Dívida sem a realização de uma
Auditoria.
A partir do sucesso do Plebiscito, as entidades
envolvidas que deram seguimento a várias ações
importantes, dentre elas, a realização da
Auditoria Cidadã da Divida Pública, Interna e
Externa. VáriOS grupos de estudos estão se
formando pelo País. O objetivo é aprofundar os
estudos relacionados ao processo de
endividamento brasileiro e realizar pesquisas no
sentido de obter documentos oficiais (relatórios,
contratos, etc), buscando todas as informações
possíveiSsobre essa dívida que só cresce, apesar
do enorme sacrifício imposto à sociedade ao
longo do tempo, representado principalmente
pelo empobrecimento da Nação, pelo destino de
relevantes recursos orçamentários para o
pagamento de juros e pelo arrojado programa de
privatizações a que fomos submetidos.
Estamos preparando uma Cartilha (que deverá
estar concluída até o final de agosto), para tratar
do processo de endividamento, da inter-relação
entre a Dívida Interna e a Externa, e para
informar sobre o que foi apurado nas duas
tentativas oficiais de examinar a dívida externa:
- Em 1987, pela Comissão Especial do Senado,
cujo relator era FernandoHenrique Cardoso;
- Em 1989, pela Comissão Mista do Congresso
Nacional, para realizar a Auditoria prevista em
nossa Constituição Federal, no artigo 26 das
dispOSiçõestransitórias .

Entendemos que é preciso conscientizar a
sociedade sobre a necessidade de se realizar
uma efetiva auditoria dessa dívida, pois, muitos
fatos e questionamentos levantados nas
mencionadas iniciativas, não Chegaram a ser
apurados com a necessária profundidade, e não
resultaram em qualquer ação concreta no sentido
de rever os absurdos ocorridos ao longo do
tempo.
Após a ediçãoda Cartilha, os estudos e pesquisas
continuarão sendo realizados, dando
continuidade à formação dos grupos de estudos
por todo País.
Contatos Auditoria Cidadã. Tel: (31) 3226-7721. E
mail: unafiscobh@alol.com.br ( Maria Lúcia Fatorelli)

----......_



Economia

ADITAl - Redação - (Julho/üí ) - No ano de 2000 a dívida
externa latino-americana alcançou 750 bilhões de dólares,
o que significa que, em média, cada habitante deve mil
quinhentos e cinqüenta dólares. Em 1960, a dívida era de
9,3 bilhões. Paralelamente, cresceram também as
desigualdades sociais: seis em cada 10 crianças vivem em
estado de pobreza. O prêmio Nobel da Paz, Adolfo Esquivei,
propôs que recorrer à Corte de Haia, para questionar a
legitimidade da dívida externa.
Segundo relatório das Nações Unidas, 10 dos 20 piores
índices de pobreza do mundo são de países latino
americanos. Situação que é bem mais difícil do que a dos
países africanos, considerados os que têm os piores índices
de qualidade de vida do planeta.
De acordo com o secretário Permanente do Sistema
Económico Latino-americano (SELA), Otto Bove, que falou
no fórum "Prognósticos da Dívida Social na América
Latina", durante a reunião da Cúpula da Dívida Social, do
Parlamento Latino-americano (Parlatino), os dados do
volume da dívida externa da América-latina são de
estatísticas da CEPAL e de dois organismos de créditos: o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco
Mundial (BIRD). "Esta cifra (da dívida externa) equivale a
39 por cento do Produto Interno. Bruto (PIB) e.a 201 por
cento das exportações da região", observou.
Boye disse que "fomos incapazes de nos por de acordo em
torno de temas decisivos para o nosso desenvolvimento
comum, como o da dívida externa, sem ser a única causa
do n0550 atual atraso e, particularmente, do escandaloso
crescimento da pobreza. Mas cresceu a dívida externa e,
paralelamente, cresceu a pobreza".
Previsão de uma nova crise Segundo Boye, que fez um
apanhado histórico desde quando se originou a dívida
externa latino-americana, a partir de 1960 até os nossos
dias, se aproxima urna nova crise em relação aos
devedores com os organismos de crédito.
Com dados da CEPAL mostrou como nas décadas de 60,
antes da entrada dos petrodólares, a dívida externa latino
americana era de 9,3 bilhões. Mas a partir de 1974 começa
a "dança macabra com a ofensiva de empréstimo de
petrodólares, quando a dívida latino-americana se duplica
em um ano, passando de 36 bilhões e 600 milhões de
dólares a 75 bilhões e 300 milhões de dólares".
"A duplicação acontece agora em apenas um ano. Ainda
que este ritmo diminua alguma coisa depois, a curva
ascendente não parou até hoje. Os números mostram que
não parou o crescimento da dívida", explicou. Hoje, a
dívida externa equivale a 201% de todas as exportações da
latino-americana.
legitimidade da Dívida - O prêmio Nobel da Paz, Adolfo
Pérez Esquivei, que participou do Fórum Ética,
Desenvolvimento e Democracia Participativa, disse que o
novo terrorismo de estado é o econômico. Disse que a
usura internacional nunca foi tão perversa ao se referir ao
problema da dívida externa e suas repercussões nas
sociedades.
Esquivei propôs que recorrer ao direito internacional,
especialmente a Corte de Haia, para questionar a
legitimidade da dívida externa. Disse que a maior dívida e
risco são não atender às grandes necessidades que têm os
povos.

Fonte: Parlatino www.venezuela-hoy.com/deudasocial
Nações Unidas
(ADITAL- JULHO DE 2001)

Durante o próximo Fórum Social Mundial a ser
realizado em Porto Alegre entre 31 de janeiro e 5 de
fevereiro, a campanha Jubileu Sul irá realizar um
Tribunal Mundial da Divida Externa. Propõe-se Cl
realização deste Tribunal com o objetivo de, para
além do impacto político, este também constitua um
espaço de popularização das análises das
implicações e conseqüências da dívida externa em
escala global, além de pretender também
a consolidação de uma ampla articulação de
movimentos, organizações e forças sociais, religiosas
e políticas comprometidos em impulsionar
coordenadamente propostas alternativas para a
superação deste mecanismo de dominação que é o
processo de endividamento.
O Tribunal será urna encenação elas bases éticas.
juridicas, sociais e politicas do clamor por um
verdadeiro Jubileu, ou anulação, da Dívida Externa
que escraviza os povos e nações do Sul. Seu
desenvolvimento favorecerá uma visualização integral
não apenas da problemática da Dívida, em escala
mundial, como também das alternativas e linhas de
ações que possam orientar a continuidade e
fortalecimento desta luta como eixo constitutivo do
movimento para tornar possível esse mundo novo.
O Tribunal se desenvolveria em três momentos. Os
dois primeiros estariam destinados ao
desenvolvimento da acusação, em base aos
testemunhos de pessoas qualificadas acerca dos
custos y conseqüências da Dívida Externa em sua
vida ou com referencia ao funcionamento dos
mecanismos de endividamento. Entre outros, se
abordaria o impacto da Dívida para com os povos
indígenas, l@s trabalhadores e desempregados, I@s
campones@s, as mulheres, a juventude, @s negr@s
e @s migrantes. Ademais haveria exposições acerca
de sua incidência em relação aos direitos humanos, a
democracia, a soberania e a justiça; a ecologia e o
meio ambiente; a cultura, as comunicações, a
discriminação e xenofobia; e o funcionamento da
economia real. O último passo do Tribunal seria já a
síntese da Acusação, a Defesa e o Veredicto.

Organização
A proposta de realizar este Tribunal surgiu como uma
das conclusões dos debates ocorridos durante o I
Foro Social Mundial, nas oficinas sobre Dívida
Externa, Globalização e Dívida Ecológica organizadas
por JUBILEU SUUAMÉRICAS. Logo foi discutido e
assumido como uma iniciativa da rede global do
JUBILEU SUR, que agrupa campanhas, movimentos,
coalizões e organizações contra a Dívida de mais de
50 países na África, Ásia e Américas, quem se
responsabiliza por a organização do mesmo. Por sua
vez, espera-se a participação ativa em sua
organização de outras entidades tanto do Sul corno
do Norte, possibilidade que começará a consolidar-se
nos próximos dias e semanas, começando com várias
reuniões e contatos a realizar-se no transcurso do
Fórum Social de Gênova, agora em julho.
A Campanha Brasileira tem um papel fundamental no
sucesso desse tribunal. As campanhas estaduais
estão desafiadas a participar em Porto Alegre do
Tribunal Mundial da Divida Externa como parte de
todo processo de formação politica a que a campanha
SP. orooõa
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ABAIXO MODELO DE CARTA AO PRESIDENTE DA CÂMARA FEDERAL

Campanha Jubileu por um Milênio sem Dívidas

EXMO.SR.
DEPUTADOAÉcrO NEVES
PRESIDENTEDACÂMARADOS DEPUTADOS
E-mail: presidencia@camara.gov.br
Fax: (61) 318.2648 ou 318.2191

(local e data)
'- de 2001.

Inúmeras entidades da sociedade brasileira, movimentos sociais, e partidos políticos, coordenados pela Pastoral
Social da CNBB- Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e pelo CONIC - Conselho Nacional de Igrejas Cristãs,
realizaram, durante todo ano passado, um intenso trabalho de debates e conscientização do povo brasileiro sobre o que
representa para nossa sociedcde o problema da dívida externa e da dívida interna.

Umadas muitas iniciativas realizadas foi apresentar à Câmara do Deputados, através do Dep. José Dirceu e outros,
um Projeto de Lei que convoca o eleitorado brasileiro a participar de um Referendo formal, para que se manifeste sobre a
necessidade ou não de uma Auditoria da DividaExterna brasileira. O Projeto foi apresentado, no mês de junho de 2000, ao
então Presidente da Câmara, Deputado Michel Temer, que assumiu o compromisso de dar atenção especial e ele, para que o
Plenário pudesse pronunciar-se quanto antes, atendendo à proposta popular de umReferendo sobre esse tema.

Infelizmente, a democracia representativa brasileira ainda é muito jovem, e nem mesmo nossos parlamentos
municipais,estaduais e federal estão acostumados a realizar consultas diretas à população. Raras vezes, em nOSSahistória,
foi acionado esse instrumento democrático, embora a nesse Constituição o permita e estimule. O Plebiscito ou Referendo é,
Sem dúvida, um instrumento importantíssimo para que toda a população debata, participe, opine e decida sobre temas
candentes de nossa sociedade. E esse é o espírito de nesse proposta.

Infelizmente, temos informações de que o referido Projeto não mereceu a atenção prometida nem teve apressado
seu andamento, pois está ainda na Comissão de Finanças e Tributação. Diante disso, estou solicitando Sua interferência em
favor deste Projeto em meu nome e no de minha comunidade.

Sou um dos 6.030.329 eleitores brasileiros que, na Semana da Pátria do ano passado, organizamos e participamos
do Plebiscito sobre a Dívida Externa, como forma de democratizar o debate e de convocar a cidadania a pronunciar-se
sobre esse problema.

Estamos esperançosos de que o Parlamento brasileiro não nos fruste mais uma vez. E de que, ao contrário, atenda
os reclamos do povo para que seja convocado um Referendo oficial, para que todos os cidadãos brasileiros adultos,
eleitores, possam se manifestar.

Afinal, que mal há em se consultar o povo? Alguém teria interesse de impedir que Se instale uma Auditoria, para
investigar, com todos os poderes da Lei, sobre a origem, natureza, características, decisões, contratos, enfim todos os
aspectos que transformaram a divida externa numdos grilhões modernos para nosso povo?

Aliás, como V. Excia. sabe, esse mesma intenção tiveram os Constituintes de 1988 ao aprovar a realização de uma
Auditoria da DívidaExterna, nas Disposições Transitórias de nossa Constituição. Mas o Congresso, cedendo a forças ocultas
que sempre Se manifestam, não cumpriu aquela determinação constitucional.

Por isso, como cidadão consciente dos problemas de nosso país, estou agora apelando a V. Excia: tome providencias!
Queremos exercer nosso direito de opinar e decidir, para que se instale uma verdadeira Auditoria, com participação da
sociedade brasileira, para investigar a divida externa do nosso país.

Atenciosamente

ASSUNTO:PROJETO DE DECTRETO LEGISLATIVO N° 645/2000
(Sobre convocação de Referendo sobre a DividaExterna)

Prezado Senhor,

NOME:

ENDEREÇO:



o que é Orçamento Participativo?
- Quando a população, a Prefeitura e os Vereadores abrem um diálogo

para permitir a aprovação de um orçamento que atenda de fato às
necessidades de Nova Iguaçu;

- Quando ocorre uma inversão de prioridades, de modo a assegurar
maiores investimentos na área social;

- Quando há transparência nas prestações de contas à população;
- Quando a Prefeitura promove reuniões com as comunidades (Asso-

ciações de Moradores e outros movimentos) para discutir o orçamento.

Lembre-se: Através do orçamento se vê para quem a
Prefeitura realmente trabalha: se para a
maioria do povo ou se para atender aos
interesses das elites.

MANDATO DO VEREADOR
ARTUR MESSIAS

Esta cartilha é uma iniciativa do Mandato do Vereador Artur Messias, que
vem realizando reuniões nos bairros para discutir o orçamento de 1994. Para
maiores informações entre em contato conosco.

Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Trav. Rosinda Martins, 71 - Centro
Teis.: 767 0856 ramal 83 ou 796 3385

Diagramação e Arte: St....d}::'C;..aph

Para onde vai'
o seu dinheiro.

Ora! Todomundo sabe que
o dinheiro dos nossos impostos vai
encher o bolso de pol(tico corrupto!

Moro nesse lugar a um tempão e
nunca vi melhoria nenhuma.

I

':.

Mas, se o dinheiro é
nosso, então todo mundo
tinha que saber o que vai

ser feito dele.,
f'
"



Como é feito o orçamento de Nova Iguaçu?
Jádeupraootarqueéfeit>semparticipaçáopopular. Gerahlente, a Prefeituraãz que setrata

de uma questão téaica, que o povonão enterde. Vimosque não é assim. Ninpm sabe mais
o que é necessário ao bamo que o próprio moraebr.

O orçamerm deste aro biaprovOOocom Cr$ 521 bilh6es (ou CR$ 521 nilh6es de auzeims
reais). Só que a Prefeitura está arrecadando mm mais do que pensava e, por isso, já fez
suplementaç6es que elevaram o orçamerm de 93 para Cr$1,2 trilh6es (ou CR$ 1,2 bilh6es de
auzeims reais).

Émm ãnheiro a sergasb semque o povo opne sobre a melhor bnna do Prefeit>fazê·lo,
não acha!?

As Leis existem:

r::ifFTá naLei--------------.

ACon5tituição Fede
rai, a Conetttulção E5-
tadual eA LeiOrg&\nica
de Nova Iguaçu dizem
como devem ser feita5
as lels orçamerrtárlae.
São e5ta5 ae lele orça
ment.áríae:
* PLANOPLURIANUAL
* LEI DE DIREíRIZES,
ORÇAMENíARIAS
*ORÇAMENíO ANUAL

o que fazer para termos um Orçamento Participativo?
Vam05 chamar o
Prefeito, 5eU5Secretári05 e
05 Vereadoree para di5cutir com

a gente como deve eer ga5to
o n0550 dinheiro.

r-- Tá naLei~
"O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de

cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, assim
como o demonstrativo pormenorizado de arrecadação de impostos e da
aplicação de recursos." (Lei Orgânica # único do Art. 149)

"É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na Lei
Orçamentária anuaL" (Lei Orgânica Art. 159).

2
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Os técnicos da Prefeitura fazem
projeções da arrecadação dos impostos a

partir do desempenho que se teve até setem-
bro. Também fazem estimativas da inflação
para o pr6ximo ano. Além disso, o Prefeito

pode aumentar o orçamento através
de euplementações.

o que pode constar no orçamento?
Na Lei Orçamentária deve vir o quanto a Prefeitura vai gastar em educação,

saúde, saneamento, cultura; quanto vai destinar às obras e, principalmente, o
que vai fazer com o dinheiro público.

A minha comunidade
precisa de uma escola.
Dá para incluir no orça
mento do ano que vem.

Tána Lei------------.....,
"Nos planos sob responsabilidade do Poder Público Municipal, devem

constar metas e dotações orçamentárias para a solução dos problemas
decorrentes da falta de saneamento básico." (Lei Orgânica Arf. 151).

6

Quem faz estas Leis

Prefeitura
i

Câmara Municipal

Até o dia 30 de setembro, a Prefeitura tem que mandar para os vereadores o
seu Projeto de Orçamento, que deverá vigorar no ano seguinte.

Mas será que a proposta do Prefeito ou mesmo aquilo que os vereadores
aprovarem irá atenderàs necessidades dos bairros?

Opa! Sou eu que pag~
impostos, mas não estou sendo '\

ouvido sobre onde deve ser aplicado
o dinheiroda Prefeitura.

__----------------------TánaLei~
"Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista

recurso disponível e crédito votado pela Câmara Municipal, salvo a que
correr por conta de crédito extraordinário." (Lei Orgânica Arf. 146).

3



(M;-afinal,;~~eé\.> orçamento?

Orçamento é a mesma coisa em todo
lugar. Na casa da gente, nos bancos, nas
indústrias, na Prefeitura.

É como em nossa casa:
*0 seu salário é a sua receita
*0 que você tem que pagar ou pretende comprar é a sua
despesa

Deu pra
entender?

r::jf=>Tána Lei-----------~
"As contas do Município ficarão à disposição de qualquer contribuinte

para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade
nos termos da lei." (Lei Orgânica # 49Arf. 161).

4

De onde vem o dinheiro da Prefeitura?
r-----IMPOSTOS----,

Esta é a
RECEITA

MunIcIpal:
ISS - Imposto Sobre Serviço
IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano
ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
Estadual:
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços
Federal:
FPM - Fundo de Participação dos Municípios, que é o
IR - Imposto de Renda e o
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados

do
Município.

E pra onde vai o dinheiro?
Estas são as

DESPESAS
do Município

- Pagamento de funcionários
- Manutenção de hospitais, escolas, ruas, transportes, etc.
- Compra de material de consumo e de equipamentos.
- Investimento em novas obras e reformas.

Mas, se o orçamento 6 feito para o ano
seguinte, como 6 possívelpreverquanto
vai entrar de dinheirona Prefeitura?

,------------1'6"8 Lel~
"O Município terá que dar prosseguimento a obras de construção,

reforma e reequipamento de unidade da rede pública do Sistema Unico
de Saúde." (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 94).

5



As Proposições
Osvereadoresapresentamsuas propostas atravésde proposições, quesão:

Propostas deemendaa lei Orgânica e projetos de lei - Sãovários os tipos de
projetos que podemserapresentados evão desde propostas paraelaboração
de novas leis,atéaalteraçãoda lei Orgânica do Município.

Projeto de Decreto legislativo - proposta que a Câmara pode publicar,
independente da sanção do prefeito, ou seja, a decisão só compete ao
legislativo. Umexemploéaconcessão deTítulo deCidadão Iguaçuano.

Projetos de Resolução - destinado a regulamentar assuntos internos da
Câmara,comoa remuneraçãodos parlamentareseoRegimento Interno.

Substitutivo - é uma contraproposta apresentada por um vereador, para
substituir outra já apresentada.O substitutivo deve ter relação com o projeto
que pretendesubstituir epode ser apresentado até paracontrapor projetos de
iniciativa do PoderExecutivo.

EmendaseSubemendas- proposta apresentadapor um vereador paramudar
alguns pontos de um Projeto de lei, de iniciativa do próprio legislativo
(vereador)o Executivo (prefeito).

Pareceres - utilizado pelo vereador relator de propostas dentro de cada
comissão permanente.Visaaavaliação preliminar deumprojeto.

Requerimentos - utilizado para solicitações, principalmente de informações e
abertura deComissãoParlamentarde Inquérito.

Indicações - petição em que o vereador sugere ao Executivo medidas de
interesse público, comoasfaltar determinada rua, colocar semáforo emalgum
cruzamento etc.

Moções - petição sugerindo a manifestação da Câmara sobre determinado
assunto. As Moções podem ser de protesto, repúdio, apoio, pesar,
congratulações eaplausos, louvor e deagradecimento.

CâmaraMunicipal de Nova Iguaçu

Travessa RosindaMartins, 71 -
Centro - Nova Iguaçu - RJ
Tel.: 2667-4124/2667-2409

\
t- \ ii ~ i
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No município, o Poder Legislativo
é exercido pela CâmaraMunicipal, que
no caso da cidade de Nova Iguaçu é
composta de 21 vereadores eleitos
dentre os cidadãos maiores de 18anos
e no exercício dos direitos políticos,
paramandatodequatro anos.

A Câmara Municipal não está
subordinada ao Prefeito (chefe do
PoderExecutivo domunicípio).

Funções da Câmara

Principais atividades da
Câmara de Nova Iguaçu

SessõesPúblicas - Todasas terças,
quartas e quintas, com início às 18
horas
As sessões Públicas ocorrem no
período de 15 de fevereiro à 30 de
junho e de 1° de agosto à 15 de
dezembro.

Comissões Permanentes - São
comissões temáticas, fixas,
compostapor três vereadores,sendo
um presidente e dois vice
presidentes,escolhidos pelo próprio
Legislativo. A CâmaraMunicipal de
NovaIguaçupossui 13comissões.

Propor, estudar e aprovar leis relacionadas com a
competência do município. Através dessa função, a
Câmara fixa políticas e normas para a Administração
Municipal e estabe_leceregras de observância para os

cidadãos.

Câmara Itinerante - São sessões
ordinárias, realizadasumavezacada
mês, fora da sede da Câmarae em
bairros da periferia da cidade. O
objetivo desteprojeto éaproximaras
atividades parlamentares dos
vereadoresda população,facilitando
oacessodacomunidadeàssessões.

Fixar a remuneração do Prefeito e dos Vereadores,
segundo aos limites definidos pela Constituição
Federal.

Audiências Públicas - São sessões
especiaiscom o objetivo de analisar
determinadosassuntos de interesse
público, promover a prestação de
contas ou exercer a função de
fiscalização, através da ampla
discussão envolvendo além dos
vereadores,representantesdo Poder
Executivo, outras autoridades dos
Poderes Públicos e a sociedade de
formageral.Nãoexisteperiodicidade
para a realização de audiências
públicas, dependendode solicitação
dos vereadores,da sociedadeou do
Poder Executivo. As Audiências
Públicas podem ser realizadas na
seda da Câmara Municipal ou em

Fiscalizar as ações do Poder Executivo
municipal, ou seja, do Prefeito e seus
Secretários, inclusive quanto a execução

orçamentária.

.... Realizar audiências públicas para
esclarecimento e participação da sociedade,

quanto a temas de grande relevância e também de prestação de
contas dasaçõesdos PoderesExecutivo eLegislativo.

outro localdomunicípio.

Sessões
Solenes - São
sessões pa-ra
prestar home
nagensaperso
nalidades, que
contribuíramou
ainda contri
buemparao de
senvolvimento
econômico e
social de Nova Iguaçu.A Câmara de
Nova Iguaçu realiza quatro
solenidades:

* Título de Cidadania
Iguaçuana

* Medalha de Mérito
ComendadorSoares

*PrêmiodeMéritoEsportivo
* PrêmiodeReconhecimentoe

AplausosasCelebridadesPopulares

CâmaraemDebate- Projeto queprevê
a realização de audiências públicas
periódicas abordando temas de
relevância para Nova Iguaçu.
Realizado sempre na segunda na
quartaquinta-feiradecadamês.

Ouvidoria Parlamentar - Organismo
que recebe e encaminha às
comissões, reclamações e
representaçõesde pessoas físicas e
juridícas, além de propor ações
diversasnaáreadoLegislativo.

Gabinete Popular - Estande com
exposiçãode fotos, matérias e outros



TOME CONTA
DO SEU DEPUTADO

A ROUBALHEIRA OFICIAL
A corrupção é tão antiga quanto o Brasil. O seu repúdio também. Já

no início do século XIX, no tempo da Corte de D. João, o povo criticava,
com ironia:

"Quem furta pouco é ladrão,
Quem rouba muito é barão
Quemmais furta e esconde
Passa de barão a visconde

Furta Azevedo no Paço
Targinirouba no Erário
E o povo aflito carrega
Pesada cruz ao calvário."

Corrupção hoje, para a oposição conservadora, só é a praticada por
uma certa turma do PT.A deles, mais antiga, é "fato isolado e regional".
Ou histórico, a ser investigado pelos estudiosos e nunca pela polícia. Os
do PT,por seu lado, arrumam uma espécie de hábeas corpus preventivo:
todos praticam, logo é normal. Pegos no flagrante, alguns se justificam
com o surrado... "sou, mas quem não é?"

O que há é um sistema corrompido. As denúncias do ex-deputado
Roberto Jefferson não desvendaram "o maior esquema de corrupção da
história brasileira". O que se revelou, com as acusações do sócio con
trariado, foi a continuidade, com alguns novos atores, de um esquema
crônico, larvar, do enriquecimento ilícito, de desvio de dinheiro público,
de "tenebrosas transações". Da qual éramos distraídos, no tempo da di
tadura militar e na década privatista dos anos 90. PASTAROSA, S/VAM,
PROER, amigos da FEBRABAN, oNER, reeleição de FHC, grampo no
BNoES, privatizações das TELES, MARKA-FONTECINoAM, SUoAM,
BANPARA, OPPORTUNITY - todos esses escândalos se atualizam com
BANESTADO, VALoOMIRO/GTECH, BAHIATURSA, VALERIOoUTO,
NOSSA CAIXA, SANGUESSUGAS... Vão muito além do caixa dois de
campanha eleitoral.
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Nunca a imagem do parlamentar, dito "representante do povo", esteve
tão desgastada e suja como agora. Quando se fala de deputado, sena
dor ou vereador logo se pensa em corrupção, "mensalão", "malandro de
gravata e capital, que nunca se dá mal" ... Não é por acaso que, após as
eleições de 2002, 57% da população acreditava que a nova Câmara dos
Deputados seria ótima ou boa. No último ano desta legislatura apenas
13% a consideram assim, constata pesquisa DataFolha. É que a política
perdeu terreno para a politicagem e o interesse público foi sendo engoli
do pelo interesse particular.

A tendência geral é não separar o joio do trigo, dizer que "todo
político é ladrão" e que "quem entra para a política é para se dar
bem".

A RESPONSABILIDADE DE CADA UM
Todaeleição livre- comoessasque o povobrasileiro,commuita luta, re

conquistounosanos 80 do séculopassado- é umachancede se recuperar
o valor da política,atividadeindispensávelà vida em sociedade.

Como lembrou o teatrólogo alemão Bertold Brecht (1898 - 1956), em
um texto muito conhecido e pouco praticado, "o pior analfabeto é o anal
fabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos
políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe,
da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões
políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito
dizendo que odeia a política. Não sabe que da sua ignorância política
nasce a criança abandonada e o pior de todos os bandidos, que é o polí
tico vigarista, pilantra, lacaio dos exploradores do povo".

Esse analfabetismo político é estimulado pelos que vivem de criar ilu
sões no povo e o tratam como filhotes ou sub-cidadãos. Boa parte dos
que tentam se eleger quer um povo desinformado, que não acredita em
sua própria força. E, sobretudo, que não sabe qual é o papel daquele que
diz representá-lo.

Também é fundamental a coerência do lado de cá, do povo, do elei
tor. Xingar as autoridades corruptas e "molhar a mão" do guarda na
esquina é hipocrisia. Desancar os políticos que "só querem levar
vantagem em tudo" e trafegar pelo acostamento, para avançar nos
engarrafamentos, é incoerência. Reclamar da má coleta de lixo e
jogar papel no chão é contradição. Escandalizar-se com a rouba-
lheira e sempre buscar um jeito de sonegar impostos é impostura.
Condenar o caixa dois das campanhas e considerar normal o das
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empresas, que, em média, não contabilizam 30% do que faturam, é
julgar com dois pesos e duas medidas. Apontar, com razáo, defeitos
nos outros, mas tapar os olhos para os seus, não fica bem, não é razoá-
vel. Tira a autoridade moral da crítica.

O PAPEL DO REPRESENTANTE DO POVO

Um parlamentar - vereador, deputado, senador - tem como tarefas
principais trabalhar pela igualdade social e pelos direitos de todos, fazer
leis justas e batalhar para que elas sejam cumpridas (principalmente
a do Orçamento, que é votada todo ano e define onde os governos
vão aplicar os recursos públicos). Desconfie do parlamentar que muda
de vida, promete emprego, vaga na escola, "doa" material de construção
e faz outros favores... Aliás, tudo isso é crime de "captação de sufrágio"
(Lei ns 9.840/99), isto é, delito de compra de consciência. Gravíssimo.

Parlamentar também fiscaliza o Executivo - prefeito, governador, pre-
sidente -, mesmo sendo do seu partido. E estímula a organização cons-
ciente da população nos locais de moradia, trabalho ou estudo, para que
ela lute pela melhoria da sua condição de vida.

Deputado Federal trabalha boa parte do tempo em Brasília, a 1.154
km do Rio. Mas você não deve deixar de acompanhar o que ele faz.
Cobre sempre - por carta, internet, telefone (0800-619619). Exija pala-
vras, votos e ações em defesa de quem precisa.

Sem política não há sociedade nem democracia, que é disputa de
idéias, projetos e... votos. Não há possibilidade de se construir um mundo
mais justo. Anular o voto é, nesse sentido, anular-se no embate. E, se
não for uma opção consciente pelo anarquismo, revela certa arrogância:
mesmo com o amplo leque de escolha partidária, não haverá um só can-
didato que mereça meu voto?

Quem decide disputar uma eleição - para vereador, deputado,
senador, e também para prefeito, governador e presidente da
República - devia tomar uma vacina tríplice, para ficar imunizado
contra três pecados capitais: a soberba, a luxúria e a preguiça.

Soberba é arrogância, prepotência. Quem ocupa algum espaço de
poder sofre essa tentação forte. Acha que tem sempre razáo, arruma
explicação para tudo, fala pelos cotovelos e dá ordens a torto e a direito (à
direita?). Luxúria é abusar dos prazeres, ficar prisioneiro das facilidades,
do luxo, das mordomias. Caminho sedutor para a corrupção. E preguiça é
não se dedicar plenamente ao trabalho, é trocar a cobrança da praça pelo
conforto do palácio, é acomodação à situação, é querer tudo na mão...
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A filiação ao PSOL, um partido em processo de construção, é a busca
ousada de se firmar como uma alternativa ao vácuo ético e político. E
oxigena a confiança de que é possível construirmos um caminho que vai
dar no sol. Um sol que brilhe para todos.

Aprender a mover-se em um campo marcado por nobres e mesquinhos
interesses, como é a câmara dos Deputados, é uma tarefa que demanda
capacidade de análise e firmeza de princípios, alimentada pela reflexão
coletiva. Esta pedagogia nas entranhas do poder nos ensina que o plano
institucional, as disputas que se passam no parramento, têm razoável
importância. os movimentos populares devem continuar elegendo seus
representantes, devem fazer desse espaço uma seara fertil de disputas.
Aos interesses individuais, respondamos com os coretivos. Aos grupos
que têm o lucro como valor máximo e o mercado como deus supremo,
respondamos com o direito à vida plena.

Nosso mandato tem procurado representá-lo bem. sua participação
é fundamental: sugira projetos, cobre providências, critique, apóie,
peça informações. Envie-nos você também sua avaliação crítica do
nosso trabalho. Ele, afinal, como o dos outros 45 deputados federais flu-
minenses, foi bancado por seus impostos. sem você nada significamos.

Participe! Cidadania não exercida é cidadania perdida.

A equipe do Mandato, maio de 2006.

Contatos:
dep. chicoalencar@cama ra. gov. br
sol@ch icoalencar. com. br
ed ucacao@ch icoalencar. com. br
j uventude@ch icoalencar. com. br
cu ltu ra@ch icoalen ca r. co m. br
u rbanismo@chicoalencar. com. br
meioam biente(Och icoa I en ca r. co m. br
agenda@chicoalencar.com. br
fernandachaves@chicoaÍencar. com. br (im prensa)
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Câmara dos Deputados
ComissãodeDireitosHumanos

Ofício nO346/03-P Brasília, 28 de abril de 2003

Prezado(a) Senhor(a),

Convido Vossa Senhoria, em nomes desta Comissão e do Fórum Nacional
de Entidades de Direitos Humanos, a participar da VIII CONFERÊNCIA NACIONAL DE
DIREITOS HUMANOS, o mais representativo encontro de militantes e agentes públicos do
setor no país. Nas sete edições anteriores - sempre realizadas na Câmara dos Deputados
- foram produzidas estratégias e consensos que contribuíram nos avanços que o Brasil
conquistou nessa área, sempre por meio de parcerias que reforçaram a cidadania e os
laços com a sociedade civil.

A VIII Conferência será realizada de 11 a 13 de junho próximo, no auditório
Nereu Ramos, e terá como eixo temático lia Brasil e o Sistema Nacional de Proteção

..e Defesa dos Direitos Humanos".
A participação é gratuita. O credenciamento será feio em formulário no site

da Comissão de Direitos Humanos (www.camara.gov.br/cdh) ou durante o evento, no saguão
de entrada do auditório. Serão fornecidos certificados de participação. Transportes,
alimentação e hospedagem correm por conta dos participantes e de suas organizações.

Esperando contar com sua presença, colocamo-nos à sua disposição pelo e
mail: cdh@camara.gov.br e telefones (061-3188284), apresentando nossa mais elevada
consideração. (Segue em anexo programação preliminar da referida conferência).

Atenciosamente,

Q

~~~

Deputado ENIO BACCI
Presidente

Câmara dos Deputados - anexo" - sala 185A - Pavimento Superior -CEP 70.160-900 - Brasília - DF - Brasil
tel: (061) 318-8284/8285 - fax: (061) 318-2170 e-mail: cdh@camara.gov.br
Home page: http://www.camara.gov.br/cdh



Câmara dos Deputados
Comissão de Direitos Humanos

<:
DIREITOS HUMANOS

VIII CONFERÊNCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS
de 11 a 13 de junho de 2003

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

DIA 11/06 - QUARTA-FEIRA

15 h - Abertura Oficial

16 h - Conferências Magnas
Desafios à Proteção dos Direitos Humanos na ConjunturaAtual

- Os Princípios de Paris e a organização do Sistema Nacional de Proteção
dos - Direitos Humanos

18 h - Lançamento do Relatório da Situação dos DhESC feito pelos Relatores
Nacionais (presença dos seis relatores para exposição do projeto e dos resultados
por cada um deles)

20h - Entrega do Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Lançamento do relatório
sobre o Brasil elaborado por Jean Ziegler, relator especial da Organização das
Nações Unidas (ONU) para o DireitoAlimentar

DIA 12/06 - QUINTA-FEIRA

8:30 h - Exposição Didática
Retomada da Proposta de Sistema Nacional de Direitos Humanos
(retomando o que foi apresentado na VI Conferência)

9 h - PAINEL I
O desenvolvimento econormco e social na perspectiva dos Direitos
Humanos: focalização ou universalização?
(3 pessoas com 20 minutos cada e 30 minutos de debate)

10:30 h - PAINEL II
A Construção do Sistema Nacional de Direitos Humanos: Diagnósticos e
Desafios
(5 pessoas com 20 minutos cada; 30 minutos de debate).

12: 30 h - Encaminhamento para Grupos de Trabalho

Câmara dos Deputados - anexo II - sala 185A - Pavimento Superior -CEP 70.160-900 - Brasília - DF - 3
Brasil
tel: (061) 318-8284/8285 - fax: (061) 318-2170 e-mail: cdh@camara.aov.br
Home page: http://www.camara.gov.br/cdh



CôMISSÃC DE

Câmara dos Deputados
Comissão de Direitos Humanos c-. L~.MARADOS CErUT~D;;S

13:00 h - Intervalo para almoço

14:30 h -Instalação dos GRUPOS DE TRABALHO

18:00 h - Sistematização dos resultados dos Grupos pela equipe responsável -
No plenário poderia ser realizada noite cultural com exibição de filme ou outra
modalidade popular.

DIA 13/06 - SEXTA-FEIRA

9 h - APRESENTAÇAO DOS RELATaRiaS DOS GRUPOS e aprovação das
conclusões
10:30 h - Tribuna Livre
12 h - Aprovação da Carta da VIII Conferência
13 h - Encerramento da Conferência

GRUPOS DE TRABALHO (Cada GT contará com um relator e um facilitador)

GT 1: Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)

GT 2: O Direito Humano à Alimentação

GT 3: A criação do Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Sistema de
Proteção aos Direitos Humanos

GT 4: Orçamento e Direitos Humanos

GT 5: Educação em Direitos Humanos

GT 6: Monitoramento do Projeto "Relatores Nacionais para os Direitos
Humanos Econômicos, Sociais e Culturais"

GT 7: Estratégia de Construção de uma proposta de Sistema Nacional de
Proteção aos Direitos Humanos

Câmara dos Deputados - anexo II - sala 185A - Pavimento Superior -CEP 70.160-900 - Brasília - DF - 4

Brasil
tel: (061) 318-8284/8285 - fax: (061) 318-2170 e-mail: cdh@camara.gov.br
Home page: http://www.camara.gov.br/cdh
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A votação que aconteceu na Semana da Pátria, de 02 a OT de setembro de 2000,
que levou às urnas 6.030.329 brasileiros/as, representou um ponto de chegada e
ponto de partid a para novas lutas e articulaçÕes em defesa da Vida. Afinal, g3,go/o

da população votante disseram ruÃO a dívida"
Animados com o resultado e certos de que o Plebiscito significou um verdadeiro

exercício de democracia e cidadania, a campanha continua mobilizada na luta pela
soberania nacional e o resgate das dívidas sociais.
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Fique por dentro do que está acontecendo e dê sua colaboração:
D Simposio da Dívida lnterna, lmplicaçÕes e Perspectivas;

Auditoria Cidadã da Dívida Externa, com publicação de uma cartilhâ;

Acompanhamento dos orçamentos municipais;

Tribunais Estaduaís da Dívida lnterna e das Privatiz.açÕes;

Semana de Ação Global contra a Dívida (15 a 21 de julho) e manifestaçÕes
contra a ALCA;

Realização do Tribunai Mundial da Dívida, como parte do Forum Social Mundial,
em fevereiro de 2002;

PorAmor a essa Pátria Brasil! As mobilizaçÕes da Semana da Pátria por ocasíão
do Vll Grito dos Excluídos/as, tambem comemoraráo o 10 ano da realização do
Plebiscito da Dívida Externa.



Orientaçôes para os estados e entidades
referentes à carta ao lado

Companheirosn

Seguem algumas orienta@es para que consiga-
mos casara mobiliza$o do Grito dos Excluídos
da Semana da Pátria (1o a 7 de setembro de
2001) com as iniciativas da continuidade do Ple-

biscitoda Divida Externa, que realizamos há um
ano. Para isso, a Coordenação da Gampanha
Jubileu Su l/tsrasil está propondo:

í-Que em cada estado, seja reproduzidaacada
ao lado, distribuída amplamente e recolhidas as
assinaturas individuais, ou seja, cada pessoa
teria a sua carta, com data e local.

2- Esse modelo de carta, pronto para assi-
nar, de uma pagina só, deve ser amplamente
distribu ído, via movi mentos sociais, pastorais,

sindicatos, paroqu ias etc.. Estimular q ue cada
entidade, pastoral, paroquia também
reproduza.

& Durante o mês de agosto, e sobretudo na Se-
mana da Pátria, podemos fazer uma campanha
mais intensa para recolher assinaturas durante
as manifestações do Grito dos Excluídos, 1o a 7

de setembro, até mesmo definindo um dia espe-
cial da semana dedicado a essa atividade"

4- Podemos também colher assinaturas
das cartas nas demais atividades,je mas-
sa, promovidas pelos movimentos sociais,
nas romarias, e nos diversos Tribunais da
Dívida ou das PrivatizaçÕes dos estados,
previstos para o segundo semestre.

5- Cada entidade deve recolher essas car-
tas assinadas, e entregá-las na secretaria
de referência do Grito dos Excluídos ou da
Campanha Jubileu Sul/Brasil, ou nas pasto-
rais sociais. Cada estado então centralizaria
a coleta das cartas na capital. lsso teria que

ser feito até, no máximo, a semana
subsequente ao Grito dos Excluídos, diaT
de setembro.

6- Planejamos marcar uma audiência com o
Presidente da Câmara dos Deputados em
setembro (13/09), em que participariam um
representante por estado, trazendo as car-
tas recolhidas, e também um representante
por entidade nacional, e organizaríamos uma
Audiência Publica e um Ato para comunicar
à imprensa a nossa exigência da realização
de um Referendo sobre a dívida externa.

7- As pessoas ou entidades que desejarem
enviar sua carta diretamente ao Presidente
da Câmara, bastaria colocar no correio,
dirigida ao:

Presidente da Câmara dos Deputados

Câmara dos Deputados - Esplanada dos
Ministerios - 70000 Brasília - DF

Ou pelo Fax: (61)318.2191 ou 318.2648

Ou pelo correio eletrônico:
preside ncia@ca mara. gov. br

Embora levemos muitas cartas diretamente,
até para diminuir custos, quanto mais cartas
chegarem, também poroutras vias, melhor.

8- E muito importante que cada subscritor
coloque seu nome e endereço, pois assim
o Protocolo da Câmara dos Deputados se
obrigará a responder a cada um...

Coordenação Nacional da Campanha
Jubileu Sul/Brasil

Porum milênio sem dívidas

Mais informações: no Setor Pastoral Social/CNBB
Fone:61-313-8323
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Campanha Jubileu por um
Milênio sem Dívidas

de 2001.
local data

DEPUTAoo eÉcro NEvEs
pRESTDENTE on cÂvARA Dos DEpurADos
E-mai I : presidencla@ca ma ra. gov. br

Fax: (61)318.2648 ou 318.2191

ASSUNTO: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 64512000

(Sobre convocação de Referendo sobre a Dívida Externa)

Prezado Senhor,

lnúmeras entidades da sociedade brasileira, movimentos sociais, e partidos

políticos, coordenados pela Pastoral Social da CNBB - Conferência Nacional

dos Bispos do Brasil, e pelo CONIC - Conselho Nacional de lgrejas Cristãs,

realizaram, durante todo ano passado, um intenso trabalho de debates e

conscientizaçâo do povo brasileiro sobre o que representa para nossa sociedade

o problema da dívida externa e da dívida interna.

Uma das muitas iniciativas realizadas foi apresentar à Câmara dos Deputados,

atraves do Dep. José Dirceu e outros, um Projeto de Lei que convoca o eleitorado

brasileiro a participar de um Referendo formal, para que se manifeste sobre a

necessidade ou não de uma Auditoria da Dívida Externa brasileira. O Projeto foi

apresentado, no mês de junho de 2000, ao então Presidente da Câmara,

Deputado Michel Temer, que assumiu o compromisso de dar atenção especial

a ele, para que o Plenário pudesse pronunciar-se quanto antes, atendendo à
proposta popular de um Referendo sobre esse tema.

lnfelizmente, a democracia representativa brasileira ainda e muito jovem, e nem

mesmo nossos parlamentos municipais, estaduais e federal estão acostumados a

realizar consultas diretas a população. Raras vezes, em nossa historia, foi acionado

esse instrumento democrático, embora a nossa Constituição o permita e estimule.



O Plebiscito ou Referendo é, sem dúvida, um instrumento importantíssimo para que
toda a população debata, participe, opine e decida sobre temas candentes de nossa
sociedade. E esse e o espírito de nossa proposta.

lnfelizmente, temos informações de que o referido Projeto não mereceu a

atenção prometida nem teve apressado seu andamento, pois está ainda na
Comissão de Finanças e Tributação. Diante disso, estou solicitando sua interferência
em favor deste Projeto em meu nome e no de minha comunidade.

Sou um dos 6.030.329 eleitores brasileiros que, na Semana da Pátria do ano
passado, organizamos e participamos do Plebiscito sobre a Dívida Externa, como
forma de democratizar o debate e de convocar a cidadania a pronunciar-se sobre
esse problema.

Estamos esperançosos de que o Parlamento Brasileiro não nos fruste mais
uma vez. E de que, ao contrário, atenda os reclamos do povo para que seja
convocado um Referendo oficial, para que todos os cidadãos brasileiros adultos,
eleitores, possam se manifestar.

Afinal, que mal há em se consultar o povo? Alguém teria interesse de impedir
que se instale uma Auditoria, para investigar, com todos os poderes da Lei, sobre
a origem, natureza, características, decisÕes, contratos, enfim todos os aspectos
que transformaram a dívida externa num dos grilhÕes modernos para nosso povo?

Aliás, como V. Excia. sabe, essa mesma intenção tiveram os Constituintes de

1988 ao aprovar a realizaçáo de uma Auditoria da Dívida Externa, nas DisposiçÕes
Transitorias de nossa Constituição. Mas o Congresso, cedendo a forças ocultas
que sempre se manifestam, não cumpriu aquela determinação constitucional.

Por isso, como cidadão consciente dos problemas de nosso país, estou agora
apelando a V. Excia que tome providências! Queremos exercer nosso direito de
opinar e decidir, para que se instale uma verdadeira Auditoria, com participação da

sociedade brasileira, para investigar a Dívida Externa do nosso país.

Atenciosamente,

Endereço:



A Campanha da Fraternidade 2006 nos propõe, neste tempo da Quaresma, acolher
com atenção e fé a Palavra de Deus e transformar nossa vida, olhando para o exemplo de
Jesus Cristo. Tendo como motivação o mandamento do amor fraterno que os cristãos
recebeeam de Jesus, a CP visa fi. despertar e nutrir o espIdto comuultàrio e a verdadeira
solidariedade na busca do bem comum, educando para a vida fraterna, a justiça e a
solidariedade, que são exigências centrais do evangelho. O tema da CF-2006 é

"Fraternidade e pessoas com deficiência" e o lema, "Levanta-te, vem para o meio!" (Mc 3,3). É um tema
que interessa amplamente a todos, pois, os vários tipos de deficiência estão presentes na população, e todos
estamos sujeitos a adquirir alguma deficiência ao longo da vida.

Objetivo Geral: conhecer melhor a realidade das pessoas com deficiência e refletir sobre sua
situação, à luz da Palavra de Deus e da ética cristã, para suscitar maiorfraternidade e solidariedade com as
pessoas comdeficiência, promovendo sua dignidade e seus direitos.

Para atingir o objetivo geral, a CF propõe os seguintes objetivos específicos: it) apresentar a realidade
das pessoas com deficiência e as iniciativas para a promoção de sua dignidade; b) denunciar profeticamente
ideologias e contravalores que marcam a sociedade no que diz respeito às pessoas com deficiência; c)
mostrar os valores evangélicos que devem orientar o relacionamento com as pessoas com deficiência; d)
assegurar os direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência e de suas famii.as; superar toda forma
de preconceitos e sensibilizar a consciência pessoal e social sobre a questão da deficiência; e) promover a
autonomia das pessoas com deficiência, fortalecer suas organizações e movimentos; criar mecanismos para
sua participação efetiva, como protagonistas de sua história, na família, na Igreja e na sociedade; t) suscitar e
apoiar iniciativas individuais e comunitárias, bem como políticas públicas para inclusão, valorização e
proteção das pessoas com deficiência e seus familiares no ambiente escolar, no mundo do trabalho, na vida
eclesial e nas atividades culturais, esportivas, de lazer e convívio social.

VER: A palavra "deficiência" evoca ausência, anomalia ou insuficiência de um órgão, de uma função
fisiológica, intelectual ou até social. A noção de deficiência é complexa e está associada à idéia de
imperfeição, fraqueza, carência, perda de qualidade e quantidade. O termo vem do latim tardio defictenüa e
significa falta, enfraquecimento, abandono. Seu emprego exige cuidado e reflexão. A palavra, em si, não é
negativa, pois designa uma realidade, mas quando ela é assimilada à pessoa, esse termo pode ser usado de
forma discriminatória e injusta, com isso a deficiência passa a ser vista como uma mancha, um defeito e até
mesmo como um vício. Por isso'temos que saber distinguir e ver a pessoa na deficiência e não a pessoa como
um deficiente. Uma pessoa não pode ser reduzida, nem identificada com seus limites sensoriais, mentais ou
motores. Mas ela também não pode ser entendida e acolhida sem eles.

A deficiência não é uma doença, mas o preconceito, sim. A Organização Mundial da Saúde (OMS
calcula que no mínimo 350 milhões de pessoas com deficiência vivem em regiões csrentes, sem os serviços
necessários para ajudá-Ias a superar suas limitações. Na América Latina e Caribc, existem mais de 50
milhões de pessoas com deficiência, ou seja, cerca de 10% da população regional. .\_1)enas20% a 30% das
crianças com deficiência estão matriculadas na escola. Cerca de 80% a 90% das pessoas com deficiência
estão desempregadas ou não fazem parte da força do trabalho. Quem trabalha recebe pouca ou nenhuma
remuneração. No Brasil, segundo o Censo de 2000, havia cerca de 27 milhões de pessoas com algum tipo de
deficiência). Não há serviço de saúde. É impossível chegar aos hospitais. As seguradoras de saúde rejeitam
clientes com deficiência. Os poucos dados disponíveis revelam que menos de 20% dos incapacitados
recebem beneficias de seguro. Diante desse quadro, há grupos, que historicamente, acham que a questão da
deficiência deve ser resolvida na força, pensam que a "solução" é eliminar o problema, ou melhor, eliminar a
pessoa com deficiência. -

Em todos os momentos da história da humanidade, as pessoas com deficiência foram alvo de
comportamentos e reações distintas e contraditórias de exclusão e integração, conforme os diferentes



contextos da sociedade. A atenção com as deficiências e as pessoas com deficiência no Brasil tem uma
história rica de eventos c é pouca conhecida. A Igreja teve um papel relevante na história. Hoje, no Brasil,
um dos grandes desafios é a implementação de políticas públicas para a pessoa com deficiência. Mas não
basta qualquer política; é preciso levar em conta a justiça social, a igualdade de oportunidades e o exercício
das diferenças. Como diz o texto base: "É preciso continuidade no desenvolvimento de políticas públicas
conseqüentes, intersetoriats. articuladas deforma a contemplar todas as dimensões da vida dessas pessoas.
Além de ter em vista educação, saúde, assistência, trabalho, cultura, transporte e lazer, trata-se de uma
questão de cidadania, de uma responsabilidade de todos" (n. 138). '

JULGAR: A realidade das pessoas com deficiência não pode deixar ninguém parado, achando que
não dá para lutar. Essa realidade gera fraternidade e solidariedade. Transforma e liberta as famílias, a Igreja e
a sociedade, inspiradas na cultura da diversidade e no amor ao próximo.

Na Bíblia, as deficiências não aparecem como um castigo, mas como uma realidade, da mesma forma
que a tristeza e a alegria, a saúde e a doença. Ou seja, ninguém escolhe a deficiência. Ela simplesmente
acontece. Quando se fala em deficiência, dignidade é a palavra-chave. Na Bíblia há muitos exemplos de .
pessoas com deficiência que tiveram papel fundamental na história de Israel: Jacó, que depois de lutar com o
Anjo ficou manco; Moisés, que não falava direito por causa da língua presa; o profeta Ezequiel, que ficou
mudo e só abria a boca para profetizar. Nas Escrituras, há 18 referências a surdos, 35 a mudos e 82
referências a cegos. Já os termos paralíticos, coxos e paralisia aparecem mais de 50 vezes.

O Novo Testamento traz diversas passagens em que as pessoas com deficiência são acolhidas e
recebem manifestações de respeito. O próprio lema da CF-2006 - "Levanta-te, vem para o meio" - é da
passagem do Evangelho de São Marcos, em que Jesus cura um homem com a mão direita atrofiada, que
estava na sinagoga. Tudo leva a pensar que aquele pobre homem era desprezado e deixado lá num canto, por
causa de sua condição. Aquele foi um milagre da inclusão da pessoa com deficiência, que Jesus mostrou a
todas as pessoas saudáveis, que aquele homem tinha valor e não podia ser desprezado e abandonado. As
pessoas "sem deficiências" estão convocadas a "levantar-se", sair da exclusão,' ter consciência do valor e
dignidade das pessoas com deficiência.

Em muitas outras passagens da Bíblia, Jesus acolhe doentes e excluídos. Os evangelhos mostram que
Jesus está freqüentemente cercado por todo tipo de deficiência. Ele tem coragem e toca naqueles
considerados "impuros". Por sua Palavra e pelo seu exemplo, Jesus mostra que é preciso estar a serviço dos
mais excluídos. Jesus não quer ninguém dependente. Quer autonomia para todos. Quer que todos, livremente,
possam assumir a própria vida e construir sua história.

AGIR: Acabar com os preconceitos e aceitar, integralmente, a pessoa com a deficiência é tarefa de
todos, mas não basta boas intenções, é preciso agir, de forma solidária e responsável, para destruir os muros
da diferença que separam os não deficientes daqueles que têm alguma deficiência. Antes de tudo, não
esqueçamos da oração, que dá força na caminhada. E, alimentado pela fé, colocar a mão na massa. já que os
valores evangélicos precisam ficar claros. Essa tarefa deve envolver todos os setores da Igreja. As
celebrações e eventos ligados à CF-2006 devem ser preparados com carinho, garantindo a participação de
todos. As comunidades precisam ficar atentas às rampas, móveis adequados, banheiros adaptados às pessoas
deficientes,

É um momento de denúncia contra toda forma de ideologia, preconceito e discriminação que
desvalorizam a pessoa com deficiência, através dos meios de comunicação de massa, atos públicos,
passeatas, caminhada da fé, cultos ecumênicos, campanhas educativas em defesa dos valores da vida.
Divulgar e cobrar o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência, que são garantidos por lei. Para
isso é necessário manter parcerias com entidades e organizações que lutam pelos direitos humanos.

Devemos ajudar as famílias: informar parentes, amigos sobre a deficiência; incluir o bebê deficiente
na vida familiar, contando com o amor dos irmãozinhos e dos avós.

A sociedade deve assumir sua responsabilidade diante das pessoas com deficiência. Isso se dá por
meio de políticas públicas adequadas, de serviços públicos socioassistenciais, de atendimento domiciliar, de
criação de casas-família, de habilitação ou reabilitação integral ou parcial.
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» nosso lema, fazendo-nos a seguinte pergunta: De que forma o/a trabalhadOr/a desempregado/a está sendo ~~
~~ agente de transformaçOO da sociedade e como nós da PO podemos c:onbibuir para incentivar estas ações de ~
~~ transformaç!o? Por isto, é tempo de lembrar das nossas prioridades, aprovadas em assembléia, pois elas ~<

foram instituídas por nós para nos ajudar a refletir. ?(» SS
~< Prioridades da Pastoral Operária em nível nacional aprovadas em assembléia de 26 a 29 de maio de 2005, com ~~~ ~» a presença de delegados/as de 44 dioceses: >~~< 1) Construir e animar um amplo movimento de trabalhadores/as desempregados/as. (
>1 2) Ser presença enva na luta pelo direito dos trabalhadores/as empregados/as. ç~
~~ Tudo isto, com vistas á formaçOOde uma nova cultura do trabalho. »,<

~~

~~

~~
~~
SS
'))

~
~~>(
~~

~~ ~~
» S~~~ Queridos/as coordenadores/as de grupos de Pastoral Operária 3>
" (estaduais, diocesanos e grupos de paróquias e bairros) ("
>S Dentro de seu pacote, existe um outro para ser entregue ao bispo de sua Diocese. Por favor, marque uma sS~< audiênda com ele e ofereça os materiais da PO que estao lá dentro: a cartilha cios nossos gnapos de ~
~~ trabalho e a revista cio trabalho com desemprego. Estamos enviando por suas mãos, para ter certeza de ~~
" que o Bispo receberá !!! ~(

~\~,. ~.Um grande beijo. Um grande abraço fratemo S» ~
~~ Antonia carrara e Manoel Rodrigues de Souza Júnior >~~ i
~ ~~ ~~ »» ~
~ ~
?~~:;,~,~,~.~.::~~,.,~~:~:~,~-,~:,~-~.~:~"~ ;;.,~~.,:,':.;_~:~':,X"~,~·'/:~0'~: ::'::~,,~:i;:::-~:'/ :- .,-:..~~~'/ ;::-:~~'\;./: ~ ~~~,~ :<, :.:;::-; -;:.:::"'::;'-,~:'~ :.~.~ j-:'~ ~ ~.;:~:~ ·f~·:·~:~:::~Z',~·~·~:f,f:.~~;~·~:~~·~:~~-~~~·.:,,~·~~'

Portanto, neste tempo que antecede o iOde maio, vamos centrar nossas reflexões, celebrações,
romarias, estudos e outras atividades, nestas duas prioridades, visando à formulaçOOe à prática de uma nova
cultura do trabalho, ou seja, novas relações de trabalho: sem patrêo, solidárias e coletivas. Uma nova forma
de trabalho que exclua o modo capitalista de organização do trabalho.

Para estas reflexões, estamos recebendo os dois subsídios: a 'cartilha e a revista. Use e abuse. São
materiais feitos com carinho para uso de todos/as nósl!!
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~ »
~ ~
« ~
~~. Q_ueriáose querúlas áa <Pastom(Operríria e áe toáas as enti4des parceirllS $~_
_, )Icooráena(4o ~acio1l4{ áa <Pastom{Operríria í U1flllamrufe univerriáiláe ~>~ ~a qua{ muito se apmuú, o que 1140se consegue apmufer em outro {U(JIlr <~
~~ <Fmseáe (]'e.)laostinlio <Prrtto-fonáaáor e 6enfiitor áa eo ~~
~~ CEstafrase ele me áisse quarufo iniciei minlia fi6era(4o ~~
" CEIi0'l1.ao tenninaresta missão, constato que ele tinlia toáa nwIol ~~>~ »~ »~>S CEstaí a ú{tima vez; que escrrvo a wds como CooráenlJáom ~acio1l4{ áa cp(), pois meu 1fIIlnáato áe ttis ~~
) anos encerra-se no á'Íll 1áe marro áe 2006. 9rtuito me lionrou ter assumiáo e tm6alluJáo a ser'VÍfo áa <Pastora{ ;~
~( Operríria áo CBmsifnestes ttis anos. (f» ~SS <PefOque toáos/as que um áill tWeram afeum amtato com este Secretariaáo ~aciona{ áa cp(), sintam-se »
~~ a6m{lllios neste momento e ~ce6am os meus sinceros OfJmáecimentos. Se o seu nome não aparecer, por favor, nesta ~~
SS Últa áo á'Ílla á'Íllsa6emos que nem semp~ apaneemos. <Porisso, sinta-se contempúufo/a nos nomes que meu cora(iio ~5
~> insiste em áestacar. S~
« "~ »
~~ JtgmáefO a toáos os parceiros áe Últa: entúúufu, grupos, oTlJani.r.afões,pastomis i movimentos. (É semp~ ~
~>'>~ ruim áutacar nomes, pois COrTemOSo risco áe esquecer afeuns, no entanto o comfão aráe em que~r áir.er que afeuns _ _ ~~
'ç mmcem áestaque. (j)estacamos a Sec~taria áo qrito áos P.J({(uúfos, a qu,maria a <Pé, a ~e Ju6iúu, toáa a ~~
~~ Cooráena(4o tia Se1fUlnaSOC'ÍIl{CBrasiúira,o <Fórumáe Luta áos tm6alluJá~s <Demnprrgaáos e toáas as entiáiu{es ~~
(/ que áeú participam... ~~

~ ~~\'~ )lgmáefO a toáos os pdm, ~fioiosos, innãs que acompanliam os Brupos áe <Pastora{Operríria e aos/às ~$
, que acompanliam ejá acompanliaram o Coféoilláo ~aciona! <Destacamosos nomes tia <PI.Jt({rráinlio e tia Innã
~~ (j)efci <Franz;en,~ -cooráenlJáor e atua{ cooráenlJáora áo setor áe <PastoraisSoC'Íllisáa Comissdo para a Catúúufe ~~
» Justi(.tz e <Paz;tia CJ{tWB, esperarufo que toáos/as os/as outros/as que a1flllmossintam-se contempliu{os/as nestes ~~« no~ »
~~ )lBmáefO aos parceiros intemacio1l4is, que {utam conosco, pois a c/4sse tm6alliaáom í munâlll( ~~
SS (j)utacamos a <Pastom{06~m áo Cliiú e toáos osparreiros áo CC<F<De tia 'l(7,CE9rtismor. >~
~< s~~>(( )lBmáefO a toáos/as os/as ~-fi6emáos 1I4cio1l4is, ao atua{ Coféoillão ~aciona{, sim60Ws vivos áo serviçoss~~ á clÃsse tm6alliaáora e ao ptWO IJ(fÚliáo. ([)utacarufo o nome áo companlieiro 9rtanoe{ Júnior, que caminhou comÍIJo 1(

~< 114 twempio. ~~

I> J/t JtBmáefO a toáos/as os/as funcionários/as, artistas, pro.fissio1l4is fi6enzis, equipes áe Sl7VÍfC,altusoru/as
~~ e vo(untários/as áo Semtariaáo ~aciona{ tia <Pastora{Operríria, sem os quais jamais teria sião possive{ proáuz;ir ~..~
~~ 1UltÚl.S40 IJ(fmpÚJsfortes át áeáiazfào e competincia/ 1/ ~$
\, SS» \\~S Jtgmáefo a toáos/as os/as cooráenlJáoru estduais tia ro, que sdo nosSQ~ftrin.ciD, noltO contato, nosso ~>» clião. Jtgnzáefo a toáos/as os/as cooráenlJáoru/as áe áiocese e áe Brupos áe paróqu'Ílls e áe 6airros, que são a cp() ~.~
SS viva, quefaz;em a cp() acontecer, que sdo nossa inspirll(4o/ >(
~~ <PefOlicenfil para áutacar agnzáecimento ao pessoa{ áa cp() áa minlia áiocue áe Santo )lrufrí, que me ~~
5S fortakceram para que eu puáuse assumir esta t40 lionroSQfonfdo. »
~ ~
~ I,\ )lgmáefO à minlia mãe ( em memória) e ao meu pai que me ensinamm a viver... t(~ «IS )lgmáefO à minIia famíiiJJ - 1fIIlrúloe.JilFi4s(Vonir.eti, <Pau/Q.e)l1l4 CJ(psa) que são a nzz;ãoáo meu viver... "~ »» ~SS )lgmáefO a <DeusCriaáorque tm6aOiou e nos áeiJ(pu tm6aOio para continuar sua 06m áe Cria(4o. »
~' )lBraáecemos toáos/as juntos/as ao e:cpnpÚJáe amor eforra áe 9rtaria áe ~az;arí e ao seujül&o Jesus, nosso irmão S$
~~ tm6allidor, que nos inspim e nos gU'Íll1l4s {utas áo á'Ílla á'Íll. »
~ ~» ~~< 'UmBrarufe 6eijofraterno /-'
» Jtntonia CarTUm ~~
~S ?~ . ~» ~~ »
~ ~» ~
~~ . -" '>,/.[. V"-..fJJ......~......,_...,I- ".v..../<l'-~·,~~""~~.....,_·t'~,~./.J'-:·~~-~~·?~f~~~~~,~.:'_~~:~~}'~~:v.ç-~:'~_y.::;;~~_~_~..~: ~·\~·1~~~~..'}ç.:~~-~:.~.~:~~:.~..;;~-.~-:~:::::~~~:'-~.~~~-::~~~~:~:.~~-~~:.~-0~:~ ,~.~1:-t.......~.: "S 't·/ ;",'.''V"f'.. ,"~ Yw',~' .'~-.,:;r 'f'~'V" ~.- .
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01 QUE PRAZER' (SALMO 133)
(lJÓ Maior)

('f1co,,:t~a de. .iJtJ1l(lOÓ1 (bis)0,[ qlLe t?'.(I~('~.• que <tfeg'Úa / o .tOMO

I - E como um banh'perfumado gostosa é nossa união!

2 - Sereno da madrugada, / gostosa é nossa união!

3 - Senhor, Tu nos abençoas: / gostosa é nossa união!
4 r vida que dura sempre, /qostosa ê nossa união!

GLÓRIA DOS POBRES· .~
(Mi menor)

pe.Reglnaldo Veloso (Recife-PE)

Glória a Deus nas alturas! I r o canto das criaturas. (bi61
Rios e matas se alegram / teus pobres por t i esperam. (b.(61
Paz para o povo sofrido: / é o gri~o d~ oprimIdo. (b~61
A terra mal repartida / clama por JustIça! (b~AI

(Canto de Entrada da Misa Campesina Nicaragüense)

Tu Ú o VeM de nÔ6, pob.~e6, / o Veu6 hum,ulO r. &.ingeto,
o VeM ó(,al1do >la e6 tJtada. / o VeM de pele CUJIt.ida,
Po" .i.6~ote chamo aMim / - e <tM.tm te chama me(1 povo _
pO"que ú O VeM ope-tã,~.<.o. / o Cwto Ctabalhadot.
Tu vais por a1 com nossa gente / lutas pelo campo e na cidade,
esperas paciente o fim do dia, / para que te paguem a diãri~.
Tu comes sentado em plena obra, / com todos os Pedros e Joses.
E também reclamas a bóia-fria, 7 o único alimento, além da fé.

Eu tenho te visto pelaspraças/procurando emprego no jornal;
te vejo esperando a loteria,/ sem se envergonhar deste papel,
te vejo sujando as mãos de graxa;/ te vejo ferindo as mãos no chão;
e pegando forte na enxada, / dia após dia, em pleno sol.

1 -

®
Gtõ'Úa. gf~Ú.Ll. gfõüa :te damo6 , Sr.nllO~ 1
Gtõ"-ta, gto,t.i.a, venlta teu RVJIO de Amo,,1

Glória a Jesus, nosso guia! / Filho da Virgem Maria,
veio pro meio dos pObres / pra c~rregar nossas dores!
Filho do Altissimo Deus, / por nos na cruz padeceu!
Venceu a morte e a dor / pra nos dar força e valor!

Glória ao Espirita Santo, / que nos consola .no pranto,
que orienta a Igreja / pra que pobre ela seJa; ,
que deu coragem a Pedro I e aos santos, seus companheIros;
que hoje junta esse Povo I a buscar um mundo novo!

2 -

1 -

.UTOPIA
(Mi Maior)

Zé Vicente (Crate6s-CE)

Quando o dia da paz renascer.
quando o sol da esperança brIlhar,
eu vou cantar! .
Quando o Povo nas ruas s~rrlr
e a roseira de novo florIr,
eu vou cantar! _
Quando as cercas cairem no chao,_
quando as mesas se encherem de pao
eu vou cantar!
Quando os muros_que c~rca~ os jardins,
destruidos, entao os JasmIns
vão perflJllar!

CRISTO LIBERTADOR
(lJÓ Maior)

3 -

V<t.i6"" tõ.o bonito 6e ouv,[" a ça.tção,
cantada de novo. . _
No oi'll<tJt do homem a ceJcteza da .0tmao:
Reú,ado do Povo. 1 -

2 - Quando as armas da des trui câo ,
destruldas em cada Nação,
eu vou sonhar' _
E o decreto que ence~ra a opressao,
assinado só no coraçao
vai triunfar! .
Quando a voz ~a ve~dade.se.ouvlr
e a mentira nao maIs eXIstIr,
serã, enfim, .'
tempo novo de eterna JUS tIça, . .
sem ma is ôd io, sem sangue ou cob ica :
vai ser assim!

2 -
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VIRÁ O DIA

PELOS CAMINHOS DA AMÉRICA
(i)() mc no t )

Z;ó Vicente (Crateú' -cE)

Vi~~ O ,lia em qlt~ tUtiL"!,
ao r~vaHta,'t a v ('~ ta
v {'.'t emos II C s ,(a te "t 'lll ,

~e.i"a~ a fibe>td"ct".
} (bis)

rrfl'~ c(ql!il!!/I'~ da Am;''Z('ca (3 vezes)
LatiIlultlll~'uta!

1 - Minha alma engrandece I c Deus libertador'
se alegra meu espirita / em Deus, meu Sal~ador,
pois Ele se lembrou I do seu povo oprimido
e fez de sua serva I a Mãe dos esquecidos.

2 - Imenso é seu amor, / sem fim sua bondade
pra todos gue na ter-ra / O seguem na humi ldade.
Bem forte e nosso Deus, I levanta o seu braço
espalha os soberbos, / destrói todos os males:

3 - Derruba os poderosos I dos seus tronos,erguidos
com sangue e o suor / do seu povo oprimido.
E farta os fami ntos, / levanta os humil hados,
arrasa os opressores, I os ricos e os malvados.

4 - Protege o seu povo / com todo o carinho.
Fiel e seu amor / em todo o caminho.
Assim é o De'IS vivo, / que marcha na história
bem junto do seu povo, / em busca da vitória.

1 - Pelos caminhos da Am~rica, I hã tanta dor, tanto pranto,
nuvens, mistérios e encantos, / que envolvem nosso caminhar.
Hã cruzes beirando a estrada, / pedras manchadas de sangue,
apontando como setas / que a liberdade é pra lã! ...

2 - Pelos caminhos da América, / hã monumentos sem rosto!
Heróis pintados, mau gosto, / livros de história sem cor,
caveiras de ditadores / soldados tristes, calados,
com olhos esbugalhados / vendo avançar o Amor!

3 - Pelos caminhos da ~nérica; / hã mães qritando Qual loucas.
Antes que fiquem tão roucas, / digam aonde acharao
seus filhos mor tos , levados / na noite da tirania!
Mesmo que matem o dia, / elas jamais calarao!

4 - Pelos caminhos da América, / no centro do Continente,
marchem punhados de gente / com a v itó,-ia na mao !
Nos mandam sonhos, c ant í qas , / em nome da 1iberddoe.
Com o fuzil da verdade / cOlllbatelllfirllleo dl'agaa'

5 - Pelos caminhos da América, / bandeiras de um novo tel1lpo
vão semeando no vento / frases teimosas de Paz!
Lã, na mais alta montanha / hã um PilU d 'arco florido:
um guerrilheiro querido / que foi busca,- o amanha'

6 - Pelos raminhos d3 AIII~riCil,I hã um ,ndio tocando flalJta,
recusando a velha pauta / que o sistelllalhe impôs.
No violão, um menino, / e um negro toca tambores.
Hi sobre a mesa umas flores / pra festa que vem depois!

5 - Louvemos nosso Pai, / Deus da Libertação,
que ataha co'a injustiça, / miséria e opressão
Louvemos nos irmâos / que 1utam com va 1ia •
fermentando a histõria ! pra vit· o G,-allde'Dia.

® O PROFETA
(Ré menor)

26

OFERTÓRIO DO POVO
(Hi Hai"r)

zé Vicente (Crateús-CE)
Q{lem dL~,~e que wlo ~(Jmu~ fiada,
'ltH' ..,(iu t("tlll~ Hu,fll P,Uld (I í('i,' f.!' 't 'I
R('pa,'tL' a~ H(}~~r:t~ 1/I,1('~ (tll{''1((lS~ . }(biS)
t'laze..Hdú a~ O~(:'_'Lta~ de I/U))(I l/(t'l''I.!

(Je~em.i.<t6 1,4-101

1 - Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe;
antes que tu nascesses, te conheci, te consagrei,
para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi.
Irãs aonde te envio e o que Eu mando proclamarãs.

Ten/to de g~.<.taJt. tenllO de a!cWcaJt,
ai. de mim ~e lião o 6aço!
CUntO c6capw. de Li? Cama não 6~.
~ e tua voz me queima dentJto?
Ten/to de andM, ten/to de lu.taJt.
<ti de mim ~e lião o 6aco!
Como ucapa>t de Ü, como não 6~,
~e .tua voz me queima dentJw?

2 - N~o temas arriscar-te, porque contigo Eu estar~i.
Nao temas anunciar-me: por tua boca Eu falarei.
Te entrego hOje o meu povo, para arrancar e derr.ubar;
para edificar, destrui rãs e plantar~s.

3 - Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e~ua mãe~
abandona tua.casa porque a terra gri tando esta.
~ada tragas contigo, porque a teu lado Eu estarei:
e hora de lutar. porqúe meu povo sofrendo estão

1 - A fé do homem nordes t ino,
que busca um destino, / um pedaço de chao.
A luta do povo oprimido,
que abre caminho, / transforma a Naçao.
D, ô, Ô. Ô. R~ceb<,. $<'111",\1 (bis)

.1." .'

"



Sei que Deus nunca esqueceu dos oprimidos o clamor IEx 3,7)
e Jesus se fez, do pobre, companheiro e servidor.
Os profetas não se ca I~m, denunciando a opressão,
pois a terra e dos irmaos••.
e na mesa igual partilha tem de haver.
Pela força do amor o universo tem carinho
e o clarão das suas estrelas ilumina o meu caminho.
Nas torrentes da justiça meu trabalho e comunhão.
Arrozais florescerao...
De seus frutos liberdade colherei.

f e • $5

,0)' NOSSOS DIREITOS VtM
(DI) ~1<tior)

4 r @ O MIGRANTE
(.Ré menor)

Frei Mingas (são Paulo-SP)

1 - Peregrino nas estradas de um mundo desigual,
espoI iado peIo 1ucro e ambicào do capita1,
do poder do latifundio enxotado e sem lugar,
já não sei pra onde andar••.
Na esperança, eu me apego ao mutirão.Confiando em Cristo Rei, / que nasceu ~â em Belem

e morreu crucificado / porque nos que~la bem.
Confiando em seu amor_! se reclama ate doutor,
mas nossos direitos vem!

'{2,} Quem nega nossos direitos / será neqado t.ambem. _
Chega de tanta promessa, / sem cumprlr para nlng~em.
Mas com os irmãos unidos, / o mundo muda de sentldo
e nossos direitos vêm.
Só porque tens muita terra / e tens ga~o com fartura,
negas o teu irmão, /_e~te pObre',sem flgur~._ .
Cuidado com teu misterlo: / um dla, no cemlterlo,
nossa carne se mistura.
A cova ê tua morada, / o v~rm~, teu com~anh~iro; ,
a vida desaparece; I pra la nao ~erve d~nhelro.
Quero ver tua defesa: / onde esta tua rlqueza,
que comprava o mundo inteiro?
Tu sabes que a morte ê justa. I Vem toda ~e uma ~ez, ,
passa um visto em teu~ crim~s, I,Qual o dl~ eu nao selo
Mas tu pagarás dobrado. / Nao eXlste advogado
que te defenda na lei.
Aqui termin2' pedindo I ao nosso Pai soberano,
que fez o ceu e a terra I sem cometer um engano:
Olha teu santo universo / cheio de coração perverso
que nega os r" ~eitos humanos.

I -

n(lC~{_' í'lltca't fim C(Hltu t!l't'(' de ({feg'ria
~(.! ,'l~l-ia't aquel'e dia
d~ chegada <1(' Il('~l(' cI,al'.
COr!'l meu /X'\.'(! ccf('b'lt1't a af\.'ow<Ía,
mi.lll,a gCltteti b~Hada:
.tutaJt Ilao ~o.t cm vao.

(R'; Haio r )

3)- 2 -

4 -
3 -

5 -
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6 -

@ CANTO DOS MARTIRES DA TERRA
(Ré uu-nor)

zê Vicente ICrateús-CE)
Venham todos, cantemos um canto que nasce da terra,
canto novo de paz e esperança, em tempos de guerra.
Neste instante há inocentes tombando nas mãos de tiranos.
Tomar terra, teI' lucro, matando: são esses seus planos.

1 -

QUANDO O ESpIRITO DE DEUS SOPROU
(Sul Na io r )

zê Vicente (Crateús-CE)

1 - Quando ° Espiritu de Deus soprou,
o mundo inteiro se il uminou,
A esperança na lerTú bl'() t.ou
e lU11povo novo d~:\I-'.;t~ .t-, ;1:\,):, c: f_')!Ilinhou.

E i~" tempo d~ q~aca!
[(~ c di" d,1 Li.h('~tt1cãu!
Dl' ca{)l'ca~ ('~ql1id<l~.
dI! tl'l!l(,O~ Wlúl('!J, i'lmã(.'~!
Ni~~ Jhl\)('flllr.\ de \.'L'~, liuctt'({(I('"!. dia, }
dlf'l/couto a l'itZ,.'lia: (bis)
(' }J~IVL' 11({~ 'Uü1~J :ía.ze1ltÍú a J,i_~t(,'I.ia,
c'li({I!~ll.\ .\O'Ul.illdo, em toda a. HLl.çãL'f" IL r ( tll'( ~.t' '; l"(. \.'.'j:

L'lI\',"{', dt' C'i (,LL·',!
J(!Sf(l;'l i' I\L Ildl' ,C,
[ ti i_Vd (, 1.(/)11' 'i !

2 - Lavradores: Raimundo, Jose, Margarida, Nativo...
Assumir sua luta e seu sonho, por nós ê preciso!
Nos hevf'mosde horn-a todo aquele Que caiu lutando
contra os muros e cercas da morte, jamais recuando'
Companheiros, no chão desta pãtria ê grande a peleja!
No altar da Igreja o seu sangue bel:<vivo latejai
Sobre as mesas-de cada (amilia hã frutos marcados
e hã flores vermelhas gritando por sobre os roçados!
O Senhor, Deus da vida, escuta esse nosso cantar
pois contigo o povo oprimido há de sempre contar!
Para alem da injúria e da morte, conduz nossa gente!
Que o teu Reino triunfe na terra deste Continente!

'.i),(' ,I

2 - Quando Jesus a t.erra v t sitou,
a Boa rlovada justiça anunc iou:
o cego viu. o sunlo esultU[j
e ,JS oprimidos das corre!l·.c~ : iLcj"tot1.

'~ Nosso podei'está na uniao.
O I"undonovo vem de Deus e dos il'maos.
Vdmos lutando contra a divisao
e preparando 3 fp~t, dô libertaçao.

4 - Cidade e campo se translormarao,
jovens unidos na [sperança g,ildrao.
A força novil ii ü ponel' do amor.
Nossa fraqueza ê fo,'çd em Deus Libel'tador.

3 -

1

4 -

BAIAo DAS COMUNIDADES
(Sol Maior)SANTO DIAS

Pc. Lui. Augusto Passos (Cuiabi-HT)
zé Vicente (Crateús-CE)

1 - Operãrio de sonho criança,
operário de terra e oficina,
operário que um dia se cansa
de esperar as mudanças de cima.
Oper~rio, esperança que vela,
oper~rio suado, sem fala,
operario algemado na cela,
operário calado ã bala.

2 - Ent~e nos, õ:faos choram caricias
de asperas maos de ternura.
Que~ morre em piquete, vencendo
a mao que o mata e tortura.
Só o rosto do amigo tem nome
e lugar numa vida futura.
A terra, a historia consomem
o covarde, a opressao, a impostura.

Santo, a fLLta VLU COnÜlllUllt:
O,~t~u~ 6lfllO~ vão lte.6 ~McUaJt,
opeJtaJt,W6~e ""em pita <'u.taJt
pOI( teM 6aho.6 VLU conti~!

3 - [ o gás, ê o Choque, ê a tosse:
fumaça, cavaco, ferida.
Pobreza com fome, cansaço,
doença, hora-extra perdida.
~ a mãquina quieta, parada,
e a gr~ve, o piquete, a policia.
l o peao com a vida danada
entre a fome e a dor da sevicia.

4 - l_o sangue q~e orvalha a justiça,
da a flor, da o fruto e o pão
Ter tern~ra nas mãos da cobiç~
que se vInga em nova estação.

Somo~ gel1te 110vavivcl'ldo a wtião
!JO/nO.6 pOlla-~eml'tlls' de uma nova u~cão ê, e. •••
Sumu~ gente 'lUva "i.velldu o amolt '
601ll0~ COltwli.dade, Povu do Se"ho~, ê, ê ...

I - Vou ~o~vidar os meus innãos trabalhadores'
~p~rartos, lavradores, biscateiros e outr~s mais.

Juntos vamos celebrar a confiança
nessa luta de esperança de ter terra, pão

2 V e paz.
- ou c?nvidar os.indi?s que ainda existem

~sJ't~~bos que alllda~nsistem no direito de viver
u os vamos~ ~eunldos na memoria .

celebrar uma vItoria que va' t '
• 1 er que acontecer.

3 - Convl~o os negros, irmãos no san .
seu gIngado nos ensina a dança d;ue ~ na_sIna;
De braços dados, no terreiro da . re ençao.
vamos sambar de verdade 1rmandade,

. ' enquanto chega a razão.
4 - Vou convIdar Oneide Rosa Ana M .

a mulher que, noite'e dia' I t arla;
E reunidos no altar da liber~a~ee faz nascer o amor.
vamos cantar de verdade vamos !

5 ' plsar sobre a dor.- Vou convidar a criançada e a .
Tocadores me ajud Juventude.
O nosso c;nto vai :~~h~~m~~dcant~r.por alo
velho vai cantar f J' o o aIs:

e lZ, quem chorou vai t
6 - Desempregados pescad er que rir.

~ os marginallzados ores, desprezados
a nossa marcha pra ~ov:nham.todos se ajuntar
Quem nos ama de verda~e s~~1ed?de.

p e VIr, tem um lugar.
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d(!~ nÚl'lt..i;e~, dos t(''ltu'lado~!

CANTO DE ENTR .....DA (L: Ir. Natalina Grande, M: Roberto Lima de
I. Boa Nova. irmãos. j.i chegou' Jesus Cristo nos diz: conversão'

Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração' .
Então: "Justiça e paz se abraçarão!"
Bem atentos ii sociedade, bem comum. todos dando as mãos.
o- direitos. também os deveres. respeitados por todos serão'

,1, Jesus Cristo. só Ele é o Caminho. plena Luz a indicar direção:
J(' um mundo no amor renovado, novo céu. nova terra virão!

4. Jesus Cristo. Verdade e Vida. pela Cruz vem a Ressurreição'
Convivência na felicidade. povo irmão, rumo ii libertação!

Souza)

I - Teu nome ê santificado
naqueles gue morrem defendendo a vida.
Teu nome e glorificado
quando.a j~stiça i nossa medida.
Teu Relno e de liberdade
da fraternidade, Eaz e comunhâo.
Maldlta toda violencia
que devora a vida pela'repressâo.

Queremos fazer tua vontade.
[~ o verdadeiro Deus libertador.
Nao vamos seguir as doutrinas
corrompidas pelo poder opressor.
Pedimos-te o Pao da vida
o pªo da segurança, o pã~ das multidões,
o pao que traz humanidade
que constrói o homem em v~z de canhões.
P~rdoa-nos quando, por medo,
flcamos calados diante da morte'
Perdoa e destrói os reinos .
em que a corrupçao é a lei mais forte.
Protege-nos da crueldade
do ,Esquadrão da Morte, dos prevalecidos.
Pal nosso, revolucionario,
parcelro dos pobres, Deus dos oprimidos!

SALMO RESPONSORIAL

2 -

3 -

Será lembrado quem
reparte com o irmão
Seu trabalho, sua renda e
Seu chão!

® LAMENTO NATIVO
(HI: Ha ior)

Frei Mingas (sio Paulo-SP)

~ .....

Q 1)
APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS

2 - Eu faço a cidade e nao moro, me arranjo.
Plantei e colhi, mas nao como, sou anjo.
Eu venho da turre sem d istr ibu irao ,
eu sou do cansaço ~ sem C0111penSaçJo.

Eu venho de longe, ell sou do sertao:
sou Pedro, SOIl Paulo, eu sou a naçao.
[u faço a cidade, mas sou estrangeiro,
lutei pela pitria e ganhei cativeiro.

1.Aqui nós trazemos comida e bebida
pedindo que Deus faça a transformaçã'o
do nosso trabalho, da luta sofrida,
em fonte de vida, realização.
No altar, ó Deus Pai, transformai! no cor
po do libertador! O fruto do nosso traba
lho,! A vida do trabalhador!
2. Jesus diz que um homem colheu com fartura
fez oranoe celeiro e tudo juntou. '
Não quis partilhar com os seus operários.zrnas na

, mesma noite, amcrteo levou.
3. Jesus nos alerta que o lucro indevido.! que ex
plora 3 pessoa, é causa do mal,
~ falsa riqueza: a traça destrói,
e como ferrugem: corrói o metal.
4, O mal da ganãncia produz a miséria.
a fome, a doença, a poluição ...
Deus quer que o trabalho e o seu resultado! promo
vam a Vida, libertem o irmão'

1 - Eu venho de longe, eu sou do sertao:
sou Pedro, sou Paulo, Maria e João.
EII suu brasileiro, mas sou estrangeiro,
lutei pela pátria e qauhe i cativeiro.

Eu sou a nacào , eu tambem sou irmao.
Sou Povo de Deus e não t cnho por cào.
Eu venho da fome, da seca e ela dor.
Eu sou do trabdlho e lIao tenho valor.

® ,AXÉ
Irá chegarum novo dia/umnovo cóul
uma nova tCITa/umnovo mario nestedlu
os oprimIdos/numasó voza llberdado
Irl'iocantarl
Na nova torra, o nogro não vai ter corrente,
o o nosso rndlo vai ser vlslo como gonto. Na
nova lorra o nogro, o Indio o o mula lo, o bron
co o lodos vão comar no mesmo prato.

,18)- ,/

PROFISSÃO DE FÉ

1- Deus é Pai, Deus é amor, Deus e esperança pra quem Nele crer

Confiou a construção dOtReino de paz ao homem que ama
I

Eu creio em Deus que o ~9U
A minha vida transformoJ
Feliz eu sou
Eu creio em Deus, se po~so
A minha vida tem valor
Feliz eu sou

caminho iluminou

crer, se posso amar,

2- Jesus Cristo caminha corbsc
-ní.go e Lrmao, que nos leva ao Pai

Jesus Cri'
ressurgiu.
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CANTO PARA O LANÇAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERN1DA~E - 1992

I '

" JUVENTUDE : CAMINHO ABERTO .fI

~ CANTO DE ENTRADA

· Quero ve~ a juventude reunida em multirio, / para abrir caminhbs ~ovos /
nos chamado i conversio , / nossos jovens .atdantes, / na sofrida sociedade

/ semeando o novo Reino de Justiça e de Verdade .
.JUVENTUDE E FRATERNIDADE,/ FONTE APELO DE RENOVAÇÃO! / JUVENTUDE E FRATER
NIDADE,/ESPERANÇA DE UM MUNDO IRMÃO!
.Qtierover a juventude espalhando amor e luz, / Cdnvidando toda ge~te ~os
caminhos de Jesus; / Combatendo os falsos deuses do poder e do d1nhe1ro!
vendo em todas as pessoas outros Cristo, um CDmpanheiro. ..
.Quero ver a Juventude fermentando esta NaçiD, / ao lutar por'seus direi
tos na cidade e no sertão: conquistando mais espaço; injetando'Sangue
novo; / nas escolas, no trabalho, animando o nosso povo!

([7 SALMO RESPONSORIAL

· Felizes os que em v6s tem sua ~orça, J E se po~m com alegria a caminho!

€7 ACLAMAÇÃO AO EVA~GELHO ,. _
· Jesus Cristo, vem falar! Sempre fala com amor. / Nas fe1çoes da Juven-
t.ude eu te vej o , meu ~enhor. O voM..f /JI /vAi> V I'J 'G ~t:> k-e~ I~ cJ. J( 'P1/6
9 APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS ~AI~ d( -todA ~fUA(J~J.) p.A !>oCtl cc-e b-(__v_.s

/ . Ofertar nossa vida queremos/ como gesto de amoi , doaçio./ Proc~ra~os
criar mundo novo,/ trazer para o povo a libertação .
.DE BRAÇOS ERGUIDOS, A DEUS OFERTAMOsl AQUILO QUE SOMOS E TUDO QUE AMAMO~..fL
OS DONS QUE NOS TEMOS COMPARTILHAREMOS, / AQUELES QUE ~ºF_RE.M..-S-0RR-:tK-~OS'
FA-REMO S • _ _ ~~ - _ '. . ~ -==- _

· A ·injustiça que f~rJL_e_que-mcrt:a?-~_n__tJl-h-e,~crla'tFgâe' mti-ihe-r,rfaz o
J~vem_ ._ ""-""t::::~-s:e~,tdQ~1 frus-t:rado perdido,/ distante da Fê.

-.Como o-p~~o-;inho'se tornam/ Corpo e Sangue de Cristo Je~us,/ transv+

I ,formemos a realidade, para ser de verdade/ esperança e Luz!
· Juventude, milho~s pelo mundo, / tanto anseio de Libertação! / Gente
nova, sem cercas e muros,/ Constrói seu futuro, liberta o irmão.

,,'Na famIlia, primeira escola,l' 'aprendemos a lei do Amor./ Nos estudos,
uma Habilidade,/ ~VC;;:~a.r. "........,. ~ .. À~A

~,~ ~~ \~'N\~ ~~.@ CANTO DE COMUNHÃO

.A beira do lago dos afazeres,/ eu abro horizontes na luta e esperança,/
A pescas maior~s convoco teus braços~ / que le~es a Paz, onde impera a
vingança.

· O TEMPO NÃO PÁRA,CHEGOU MINHA HORA. / EU VOU PARA O P,AI,MAS EU FICO POR •
PERTO:/ EU SOU ESTE PÃO, ESTE VINHO ESTE AMOR! / PERFAZ O CAMINHO QUE
ENCONTRÁS lB!RTO!

'- • A história dos homens tem tanta cobiça, / inveja, opressão e
fracos.~./ Chegou novo tempo, de Plena mudança: ! Sou luz, boa
teus olhos opa~os. . .

· Revelo outro l~do, que ê pleno de brilho:/
vida de todos! I Pois, vai, transfigura essa
a ~usti~a, .demite os engodos!

desdé~ pelos
nova· aos

ê ~ssim que meu Pai quer a
terra dos homens:! implanta

.Não p~nses que ~ dor i dos céus u~ castigo./ Meu Pai nio se move por vil
julgamento,/ mas quer coraço~s bem fiéis, renovados;! ni~ fere o
caído, lhe dã seu sustento.

· Te quero comigo. Proclama 'bem alto:/" C) vós que esbanjastes, voltai
pera casa! / Plantemos de novo sustento de todos,! que a vida se alegra,
que a Paz ..ão se atrasa! "

.Supera estas lei.s que t~m dupla,medida:/ condenam o pobre, o mais fraco~
o pequeno,/ enquanto mantim a opressio e a mentira.! Em vez de mil pedras,
semblante sereno!



~ BAIAo DAS COMUNIDADES
Somos gente nova vivendo a uniio/ somos povo semente ~e nova naçio-i,i./
Somos gent~ nova viv~nd~ o amorl somos comunida~es, p~vo do Senhor~i,i.
· Vou conv~dar,meus, l.rmaos trabalhadores,/ operarias lavradores bisca
teiros e outros mais. / E juntos vamos, celebrar a co~fiança, /nossa 1uta
na esperança de ter terra, pão e paz.
· Vou convidar os índios que ainda resistem,/ as tribos que ainda insis
tem no direito de viver./ E juntos vamos, reunidos na memória~!celebrar
uma vitória que vai ter de acontecer. .
· Convido os negros, irmaos no sangue e na sina,/ seu gingado nos ensina
a dança da redenção./. De braços dados, no terreiro da irmandade,/ vamos
sambar de verdade enquanto chega'''arazão.
· Vou convidar Oneide, Rosa, Ana e Maria,/ a mulher que noite e dia luta
e faz nascer o amor./ E reunidos, no altar da liberdade,/ vamos cantar a
verdade, vamos pisar sobre a dor.
· Vou convidar a criançada e a juventude,/ tocadores nos ajude, vamos
cantar por aí./ O nO$SO canto vai encher todo o país,/velho vai dançar
feliz, quem chorou vai ter que rir.
· Desempregados, pescadores, desprezados / e os marginalizados, venham
todos se ajuntar. / Na nossa marcha pra, uma nova sociedade, / quem nos ama I

de verdade, pode v~r, tem um lugar.

G) POVO QUE LUTA
· Povo que luta cansado c1a. mentira,cansado de sofrer, cansado de esperar.
Povo que luta cansado de esperar,/ procura a Redenção.
Porque Ele é luz, Verdade / Justiça, Bem, Perdio / Paz, Esperança,
Amor e Redenção. (bis)
· Povo que luta por terra onde há fartura, por paz sem fingimento).,porvida
partilhada./ Povo que luta por vida partilhada,/ procura a Redençao.
· Povo que espera colheitas mais serenas, / verdades mais profundas ,.caminhos
mais. fraternos. / Povo que espera caminhos mais fraternos, / proclama. a
Redenção.

(i) UTOPIA
· Quando o dia da paz renasce~,/quando o sol da esperança brilhar,/eu vou
cantar!/ Quando o Povo nas ruas sorrir / e a roseira de novo florir,/ eu

,vou cantar!/ Quando as cercas caírem no chão,/ quando as mesas se ench;rem
.de pão,/ eu vou cantar! / Quando os"muros que cercam os jardins, /destru~dos
então os jasmins/ vão per.fumar!
Vai ser tio bonito se ouvir a canção,/ cantada de novo./ No olhar do homem
a certeza do irmio: / Reinado do Povo. '
· Quando as armas da destruição,! destruídas em cada nação,/eu vou sonhar!
E o decreto que encerra a opressão,/ assinado só.no coração,! vai triunfar!
Quando a voz da verdade se ouvir,! e a mentira não mais existir,/será enfim
tempo novo de eterna'justiça,/ sem mais ódio, sem sangue ou cobiça:/vai ser

o ,

ass~m.

Irã chegar um novo dia / um novo céu / uma nova terra / um novo mar
e neste dia os oprimidos / numa só vez: a liberd...ade irão cantar!

·.Na nova terra, o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser
visto c~mo gente./ Na nova terra o negr~, o índio e o mulato, o branco e
todos vao comer no mesmo prato.

® -PELAS ESTRADAS DA VIDA,. nunca sozinho estás,/ Contigo pelo caminho
Santa Maria vai.
O vem conosco vem caminhar,/ Santa Maria vem. (bis)

, ''''I -

Se pelo mund9 os homens ~em oonhecer-se vao,/ nao
a quem te encontrar.
. Mesmo que digam os homens:
de unidade e paz .
. Se parecer tua vida in~til caminhar / lembra que abres caminho, out
te E. egu í.r-âo .

negues nunca a tua ~
\

tu 'nada podes mudar, / lutar por um mundo

_,

+_
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hj o PROFETA
~tes que te fo~masse dentro do ventre de tua mie,J~ntes que tu nasc~sses
te conheci e te consagrei.1 Para ser meu profeta entr~ as naç~es eu te
escolhi. Iris onde te envio e que Eu mando proclamarás .

.TENHO QUE GRITAR, TENHO QUE ARRISCAR; AI DE MIM SE NÃO O FAÇO! COMO ESCA
PAR DE TI? COMO CALAR; SE TUA VOZ ME QUEIMA DENTRO?I TENHO QUE ANDAR,TENHO
QUE LUTAR,AI DE MIM SE NÃO O FAÇO: COMO ESCAPAR DE TI? COMO CALAR, SE TUA
VOZ ARDE EM MEU PEITO?

,Não temas em arriscar-te, porque contigo eu estarei.Não temas em anun
ciar-me, por tua boca eu falarei./ Te entrego hoje meu povo, para arrancar
e derrubar, para edificar, destru irjis e pLan t ar á s,

· Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe. Abandonas a tua casa,
porque a terra gritando estã./Nada tragas contigo, porque ao teu lado eu
estarei.E hora de lutar, porque meu povo sofren~~ pstã,

@VIRÁ O.~IA EM QUE TODOS

. VIRÃ b-DI~ EM QUE TODOSI AO LEVANTAR A VISTA,I VEREMOS NESTA TERRA
REINAR A LIBERDADE : ( BIS)

\

· Minh' alma engrandece o Deus libertador,/se alegra o meu espirita
Deus meu salvador. 0.1 Pois ele se lembrou do seu povo oprimido/ e Fez
sua serva a mãe dos·esquecidos.

· Imenso i seu amor sem.fim sua bondade/ pra todos que na terra lhe seguem
na humildade. I Bem forte i o nosso Deus ,levanta o seu braçol espalha os
soberbos, destrói todos os males.

em
da

· Derruba os poderosos dos seus tronos erguidos,lCom sangue e .suor do seu
povo oprimidol e farta os famintos, levanta os humilh~dos/arrasa os opre-
ssores, os ricos e os malvados. .
,Protege o seu povo, com todo o carinho,/ Fiel ê seu amor em todo o .cami-·
nho./Assim i o Deus. vivo que marcha n o, história/ bem junto do seu_~povo ,em~~
bus'ca da vitória.

• L otivem os~nos so P ai; lteus da Libertação ,I que acaba com injus t iça, mi s êri a
P-~;;"~~=""!rQ-pJeª-~ã_~.1Louvemos nos irmãos, que lutam com valial fermentando a h í st S>

ria, pra vír o grande dia.

~ LITÃNIA DOS POBRES

.AVE,CHEIA DE GRAÇA. AVE, CREIÁ 'DE AMOR/; SALVE,O MA~ DE JESUS: A TI NOSSO ~
CANTO E NOSSO LOUVOR. ( BIS)

.~~~ dO_Redent~r-,r~gai I Ma~.do S~lvador- rogai /Do libertador~rogai por
nos./ Mae dos Oprlmldo~- rogall Mae dos perseguidos-rogai por n65 •

. Ma~ do bõ!a-~ri~ - rogai /Causa da alegria- rogai/Ma~ das Maes , Maria
r~g~1 por nosl r:tae dos _Humilhados"-rogai/Dos mar·tirizados...rogai/ Margi ...
na!lzados- rogal por nos.

;Mae,dos de~peja~os- rogai IDos abandon~dos,:,rogai /DO"8 desémpregados,:,
°Dga1 p~r nQs/ M~e dos fescadores- rogal IDos agricultores-rogail Santos

e outo~es- rogal por nos. . .

:Mie.do Ciu_cleme~te- rogai! Mãe dos doentes- rogail Do menor carente,.-
10ga1 po~ ~osl Ma& dos operarios-rogai I Dos presidiãrios- rogail dbs
sem -Salarlos- rogai por nós.

(G/AMf:RICA LAT~NA

.'Talvez es~a canção chegue tarde demais,/ talvez nosso silêncio sej a
gr~nde demals,1 talvez a consciência 1
seja pouca demais. ca e cedo demais,1 Talvez boa vontade

. Talvez a liberdade chegue tarde dernAi~ I, •.
demais,/ Que a luz nos most .- p tantos 1nocente3 morram cedo
que mata demais. ' re agora o cam i nno ua pazl I:: .. ~ .. ' ~ '" violência

.Meu Deus ,eu te pergunto se ouves a minh y / _que quere d - / ' - a ~oz, se e este o teu pos e poso ml1hoe$ de.homens obres vo e o
somos um supermercado para as mUltinaclonais: porque poucos tem demais ...!
. Qu~m sabe um dia livre, tua f:onte erguerás, America L '
demals./ Talvez teu sofrimento se'a . " . atlna eu te amo
ale: tarde demais:. J grande demals. I.Alnda querem que me
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· Deu3 chama a g~nte para um momento novD./ De Caminha~ junto com seu povo.
I Ê hora de transformar o que não dã mais!/ Sozinho isolado~ ninguém é
capaz./ Por isso vem entra na roda com a gente também./ Você é muito
in~ortnnte ( BiE) ~

~ iIDpos3I~el crer que tudo ê fãcil ,/ Hã murta coisa que conduz i mort~/
Garando dor, tristeza, desolação!/ E necessãrio unir o ~ordão.

· " i ('r ça que ho2 e faz b rotar a v ida, / atua em n Õ s pe 1 a sua gr I!t~a •/ t Deu s
~~e nos convida, pra trabalhar,/ o amor repartir, .as forças juntar .
.: ..~::~
..:.. ,..~"; DE TRIGO

.Oi2~-a~! A mesa esti pronta, o Senhor jã me chamou! (BIS)/ Cora flor do
~ri30 (3x) O Senhor me alimentou! / Com vinho Santo ( 3x), com vinho Santo,
~--:-",v í.n ho Santo o Senhor me sac iou l."
'O;:,Úli1.: V8ja as obras de Deus: seu Amor nos valeu tanta coisa bonita. Eu
·>~.~:t-.', ah eu canto! / E o louvor do meu Povo. Este Povo que ê Santo.
J~~h~! Veja que obra tio bela: transform~u mar em terra pro seu Povo passa~.
~it~~in! Ah, vitória! K o cantar do meu Povo que constrói a História!
Ue h~ _! Veja as obras do Rei, suas façanhas direi ao meu Povo que clama:
,L;s'::lca ~ Ah, justiça! E o clamor deste Povo sofrido que ê Vid~, !
P2~0af Traga bem na lembrança, tantos cantos e danças, tanto choro e
s orr Ls o ! Escuta! Ah, e scu t a ! o clamor deste Povo, Povo sofrido que luta ..

{'~'-;'j:,.1~T •
SENHOR, MAS AUMENTAI MINHA FE.A ruR,",~O,

"""~"-""'!"
C'r c ic , Senhor, mas aumentai minha fê

• E~ creio em Deus, Pai onipotente, criador da terra e do ceu .

.C~eio em Jesus, nosso irmão, verdadeiramente Homem Deus .

. C~eio tamb~m no EspI~ito de Amor, grande dom que a Ig~eja recebeu.
,<'I..•• -"!..,

~~h- ~SANTO,SANTO, SAN~O. e O SENHOR DEUS!
~'I,~.,._""",,';

S~\TaJ SANTO, SANTO i o Senhor Deus:
SAtlG. SANTO, SANTO, SANTO,SANTO !O SENHOR!

~ C· D(:lu~ do
C-C3uea
J) ..~Gel amam

Universo: Santo ê o Se rrhor
terra: Santo ê o Senhor'
a Vossa Glória :.Santo i o Senhor

.3enJito ; Aqueie: Santo ê o Senhor
(?u.e 'Tem em Seu Nome : Santo ê o Senhor
Josana DES Alturas Santo ê o Sebhor '

.:,"'--', /'

{19-~GLÕRIA DOS POBRES
. ~ , ~ d cr í e turas j Z Rios e matas se'>-'.',, -~.' Deus nas alturas. 1:0 o canto as y

• ~~O~1a a I para o povo sofr~.dol ê o gr1to~'Cg~1m/ teus pobres por ti esperam, Paz .. ,

~0 ~~~imido./A terra ma! repartida/ clamaI ~~~R~:a, ~~;~~l:'vENHA TE~ REINO
. ~I~ GLORIA, GLORIA TE DAMOS, SENHOR!

)~~,~U?,\.~ J ' nosso guia' 1 Filho da Virgem Maria./ Veio por meio dos
.bl(\r}_<~ a esus. "I d / Filho do altíssimo Deusl por nos na
~Lre5f ~ra carregar noss~s ores 1 '

l'L' U ..0 '. k-' . a dor I ra nos dar f orç a e va or .
c ; ;.V~ r:2deceu.1 Venceu a me r t e e PI' t / Que orienta a

_" ,~. S t / que nos canso a no pran o.
· G16rla ao Esp1r1to an ~~ se's / Que deu coragem a Pedrol e aos sa~tos
Lg reja pra que do pobre e. .J. o/ a buscar um mundo novo.
"'.' h' I Que ho i e Junta esse pov .~~us cc~pan e1ros. .

;'~;".::lV r.'()R I A ~
":::'V':TC711A! TU RE INARÁS O CRUZ! TU NOS SALVARÁS!

t T L ."I Tu e-s'um sol fecundoJ' . vive sem' ua u~.Briihando so-b re ~ mund~,' que
De amor e de paz, o Cruz. (

. / d pobre e do pecador.1 confirma nossa esperança. Aumenta a conf1ança o

na :n.:lJ'cnapara o Senhor.. .../ T' eterno abraço~
.1 sombra dos Teus braços/ a Igreja vivera. por 1 no
Pai nos acolherão
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A Campanha da Fraternidade 2006 nos propõe, neste tempo da Quaresma, acolher
com atenção e fé a Palavra de Deus e transformar nossa vida, olhando para o exemplo de
Jesus Cristo. Tendo como motivação o mandamento do amor fraterno que os cristãos
recebeeam de Jesus, a CP visa fi. despertar e nutrir o espIdto comuultàrio e a verdadeira
solidariedade na busca do bem comum, educando para a vida fraterna, a justiça e a
solidariedade, que são exigências centrais do evangelho. O tema da CF-2006 é

"Fraternidade e pessoas com deficiência" e o lema, "Levanta-te, vem para o meio!" (Mc 3,3). É um tema
que interessa amplamente a todos, pois, os vários tipos de deficiência estão presentes na população, e todos
estamos sujeitos a adquirir alguma deficiência ao longo da vida.

Objetivo Geral: conhecer melhor a realidade das pessoas com deficiência e refletir sobre sua
situação, à luz da Palavra de Deus e da ética cristã, para suscitar maiorfraternidade e solidariedade com as
pessoas comdeficiência, promovendo sua dignidade e seus direitos.

Para atingir o objetivo geral, a CF propõe os seguintes objetivos específicos: it) apresentar a realidade
das pessoas com deficiência e as iniciativas para a promoção de sua dignidade; b) denunciar profeticamente
ideologias e contravalores que marcam a sociedade no que diz respeito às pessoas com deficiência; c)
mostrar os valores evangélicos que devem orientar o relacionamento com as pessoas com deficiência; d)
assegurar os direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência e de suas famii.as; superar toda forma
de preconceitos e sensibilizar a consciência pessoal e social sobre a questão da deficiência; e) promover a
autonomia das pessoas com deficiência, fortalecer suas organizações e movimentos; criar mecanismos para
sua participação efetiva, como protagonistas de sua história, na família, na Igreja e na sociedade; t) suscitar e
apoiar iniciativas individuais e comunitárias, bem como políticas públicas para inclusão, valorização e
proteção das pessoas com deficiência e seus familiares no ambiente escolar, no mundo do trabalho, na vida
eclesial e nas atividades culturais, esportivas, de lazer e convívio social.

VER: A palavra "deficiência" evoca ausência, anomalia ou insuficiência de um órgão, de uma função
fisiológica, intelectual ou até social. A noção de deficiência é complexa e está associada à idéia de
imperfeição, fraqueza, carência, perda de qualidade e quantidade. O termo vem do latim tardio defictenüa e
significa falta, enfraquecimento, abandono. Seu emprego exige cuidado e reflexão. A palavra, em si, não é
negativa, pois designa uma realidade, mas quando ela é assimilada à pessoa, esse termo pode ser usado de
forma discriminatória e injusta, com isso a deficiência passa a ser vista como uma mancha, um defeito e até
mesmo como um vício. Por isso'temos que saber distinguir e ver a pessoa na deficiência e não a pessoa como
um deficiente. Uma pessoa não pode ser reduzida, nem identificada com seus limites sensoriais, mentais ou
motores. Mas ela também não pode ser entendida e acolhida sem eles.

A deficiência não é uma doença, mas o preconceito, sim. A Organização Mundial da Saúde (OMS
calcula que no mínimo 350 milhões de pessoas com deficiência vivem em regiões csrentes, sem os serviços
necessários para ajudá-Ias a superar suas limitações. Na América Latina e Caribc, existem mais de 50
milhões de pessoas com deficiência, ou seja, cerca de 10% da população regional. .\_1)enas20% a 30% das
crianças com deficiência estão matriculadas na escola. Cerca de 80% a 90% das pessoas com deficiência
estão desempregadas ou não fazem parte da força do trabalho. Quem trabalha recebe pouca ou nenhuma
remuneração. No Brasil, segundo o Censo de 2000, havia cerca de 27 milhões de pessoas com algum tipo de
deficiência). Não há serviço de saúde. É impossível chegar aos hospitais. As seguradoras de saúde rejeitam
clientes com deficiência. Os poucos dados disponíveis revelam que menos de 20% dos incapacitados
recebem beneficias de seguro. Diante desse quadro, há grupos, que historicamente, acham que a questão da
deficiência deve ser resolvida na força, pensam que a "solução" é eliminar o problema, ou melhor, eliminar a
pessoa com deficiência. -

Em todos os momentos da história da humanidade, as pessoas com deficiência foram alvo de
comportamentos e reações distintas e contraditórias de exclusão e integração, conforme os diferentes



contextos da sociedade. A atenção com as deficiências e as pessoas com deficiência no Brasil tem uma
história rica de eventos c é pouca conhecida. A Igreja teve um papel relevante na história. Hoje, no Brasil,
um dos grandes desafios é a implementação de políticas públicas para a pessoa com deficiência. Mas não
basta qualquer política; é preciso levar em conta a justiça social, a igualdade de oportunidades e o exercício
das diferenças. Como diz o texto base: "É preciso continuidade no desenvolvimento de políticas públicas
conseqüentes, intersetoriats. articuladas deforma a contemplar todas as dimensões da vida dessas pessoas.
Além de ter em vista educação, saúde, assistência, trabalho, cultura, transporte e lazer, trata-se de uma
questão de cidadania, de uma responsabilidade de todos" (n. 138). '

JULGAR: A realidade das pessoas com deficiência não pode deixar ninguém parado, achando que
não dá para lutar. Essa realidade gera fraternidade e solidariedade. Transforma e liberta as famílias, a Igreja e
a sociedade, inspiradas na cultura da diversidade e no amor ao próximo.

Na Bíblia, as deficiências não aparecem como um castigo, mas como uma realidade, da mesma forma
que a tristeza e a alegria, a saúde e a doença. Ou seja, ninguém escolhe a deficiência. Ela simplesmente
acontece. Quando se fala em deficiência, dignidade é a palavra-chave. Na Bíblia há muitos exemplos de .
pessoas com deficiência que tiveram papel fundamental na história de Israel: Jacó, que depois de lutar com o
Anjo ficou manco; Moisés, que não falava direito por causa da língua presa; o profeta Ezequiel, que ficou
mudo e só abria a boca para profetizar. Nas Escrituras, há 18 referências a surdos, 35 a mudos e 82
referências a cegos. Já os termos paralíticos, coxos e paralisia aparecem mais de 50 vezes.

O Novo Testamento traz diversas passagens em que as pessoas com deficiência são acolhidas e
recebem manifestações de respeito. O próprio lema da CF-2006 - "Levanta-te, vem para o meio" - é da
passagem do Evangelho de São Marcos, em que Jesus cura um homem com a mão direita atrofiada, que
estava na sinagoga. Tudo leva a pensar que aquele pobre homem era desprezado e deixado lá num canto, por
causa de sua condição. Aquele foi um milagre da inclusão da pessoa com deficiência, que Jesus mostrou a
todas as pessoas saudáveis, que aquele homem tinha valor e não podia ser desprezado e abandonado. As
pessoas "sem deficiências" estão convocadas a "levantar-se", sair da exclusão,' ter consciência do valor e
dignidade das pessoas com deficiência.

Em muitas outras passagens da Bíblia, Jesus acolhe doentes e excluídos. Os evangelhos mostram que
Jesus está freqüentemente cercado por todo tipo de deficiência. Ele tem coragem e toca naqueles
considerados "impuros". Por sua Palavra e pelo seu exemplo, Jesus mostra que é preciso estar a serviço dos
mais excluídos. Jesus não quer ninguém dependente. Quer autonomia para todos. Quer que todos, livremente,
possam assumir a própria vida e construir sua história.

AGIR: Acabar com os preconceitos e aceitar, integralmente, a pessoa com a deficiência é tarefa de
todos, mas não basta boas intenções, é preciso agir, de forma solidária e responsável, para destruir os muros
da diferença que separam os não deficientes daqueles que têm alguma deficiência. Antes de tudo, não
esqueçamos da oração, que dá força na caminhada. E, alimentado pela fé, colocar a mão na massa. já que os
valores evangélicos precisam ficar claros. Essa tarefa deve envolver todos os setores da Igreja. As
celebrações e eventos ligados à CF-2006 devem ser preparados com carinho, garantindo a participação de
todos. As comunidades precisam ficar atentas às rampas, móveis adequados, banheiros adaptados às pessoas
deficientes,

É um momento de denúncia contra toda forma de ideologia, preconceito e discriminação que
desvalorizam a pessoa com deficiência, através dos meios de comunicação de massa, atos públicos,
passeatas, caminhada da fé, cultos ecumênicos, campanhas educativas em defesa dos valores da vida.
Divulgar e cobrar o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência, que são garantidos por lei. Para
isso é necessário manter parcerias com entidades e organizações que lutam pelos direitos humanos.

Devemos ajudar as famílias: informar parentes, amigos sobre a deficiência; incluir o bebê deficiente
na vida familiar, contando com o amor dos irmãozinhos e dos avós.

A sociedade deve assumir sua responsabilidade diante das pessoas com deficiência. Isso se dá por
meio de políticas públicas adequadas, de serviços públicos socioassistenciais, de atendimento domiciliar, de
criação de casas-família, de habilitação ou reabilitação integral ou parcial.
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~~ CIPJ 18.0&5.185/0001-41 ~~~, ~~
;» Rua Guarapuava, 317 - Moóca - 03164-150 - São PauJo/SP "
~~ Tel: (11) 6695-0404 6692-0538 Fax.: 6618-1077 ~~
« e-mail: po.nacional@ig.com.br >~,) «
)\ )~» ''>~~ São Paulo, 01 de março 2006. ~~
» \)
~~ Somos todoS/1IS lnlballadores/IIS ~~
\' Empregados/IIS ou desempretJlldOS/IIS. ss» '>,ss O /'ululO do tralNllho • nós perlJ/lnce! >~~> Lema instituído no cartaz iOde maio 2006 ?~
!( '~
~~ Queridas irmãs e queridos irmãos ~s

Da Pastoral Operária ~~
~~ «« AproXima-se o iOde maio - Dia Intemadonal de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras - ~~,
" empregados/as ou desempregados/as, remunerados/as ou não, É tempo justamente, de refletirmos sobre este (
» nosso lema, fazendo-nos a seguinte pergunta: De que forma o/a trabalhadOr/a desempregado/a está sendo ~~
~~ agente de transformaçOO da sociedade e como nós da PO podemos c:onbibuir para incentivar estas ações de ~
~~ transformaç!o? Por isto, é tempo de lembrar das nossas prioridades, aprovadas em assembléia, pois elas ~<

foram instituídas por nós para nos ajudar a refletir. ?(» SS
~< Prioridades da Pastoral Operária em nível nacional aprovadas em assembléia de 26 a 29 de maio de 2005, com ~~~ ~» a presença de delegados/as de 44 dioceses: >~~< 1) Construir e animar um amplo movimento de trabalhadores/as desempregados/as. (
>1 2) Ser presença enva na luta pelo direito dos trabalhadores/as empregados/as. ç~
~~ Tudo isto, com vistas á formaçOOde uma nova cultura do trabalho. »,<

~~

~~

~~
~~
SS
'))

~
~~>(
~~

~~ ~~
» S~~~ Queridos/as coordenadores/as de grupos de Pastoral Operária 3>
" (estaduais, diocesanos e grupos de paróquias e bairros) ("
>S Dentro de seu pacote, existe um outro para ser entregue ao bispo de sua Diocese. Por favor, marque uma sS~< audiênda com ele e ofereça os materiais da PO que estao lá dentro: a cartilha cios nossos gnapos de ~
~~ trabalho e a revista cio trabalho com desemprego. Estamos enviando por suas mãos, para ter certeza de ~~
" que o Bispo receberá !!! ~(

~\~,. ~.Um grande beijo. Um grande abraço fratemo S» ~
~~ Antonia carrara e Manoel Rodrigues de Souza Júnior >~~ i
~ ~~ ~~ »» ~
~ ~
?~~:;,~,~,~.~.::~~,.,~~:~:~,~-,~:,~-~.~:~"~ ;;.,~~.,:,':.;_~:~':,X"~,~·'/:~0'~: ::'::~,,~:i;:::-~:'/ :- .,-:..~~~'/ ;::-:~~'\;./: ~ ~~~,~ :<, :.:;::-; -;:.:::"'::;'-,~:'~ :.~.~ j-:'~ ~ ~.;:~:~ ·f~·:·~:~:::~Z',~·~·~:f,f:.~~;~·~:~~·~:~~-~~~·.:,,~·~~'

Portanto, neste tempo que antecede o iOde maio, vamos centrar nossas reflexões, celebrações,
romarias, estudos e outras atividades, nestas duas prioridades, visando à formulaçOOe à prática de uma nova
cultura do trabalho, ou seja, novas relações de trabalho: sem patrêo, solidárias e coletivas. Uma nova forma
de trabalho que exclua o modo capitalista de organização do trabalho.

Para estas reflexões, estamos recebendo os dois subsídios: a 'cartilha e a revista. Use e abuse. São
materiais feitos com carinho para uso de todos/as nósl!!
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~ »
~ ~
« ~
~~. Q_ueriáose querúlas áa <Pastom(Operríria e áe toáas as enti4des parceirllS $~_
_, )Icooráena(4o ~acio1l4{ áa <Pastom{Operríria í U1flllamrufe univerriáiláe ~>~ ~a qua{ muito se apmuú, o que 1140se consegue apmufer em outro {U(JIlr <~
~~ <Fmseáe (]'e.)laostinlio <Prrtto-fonáaáor e 6enfiitor áa eo ~~
~~ CEstafrase ele me áisse quarufo iniciei minlia fi6era(4o ~~
" CEIi0'l1.ao tenninaresta missão, constato que ele tinlia toáa nwIol ~~>~ »~ »~>S CEstaí a ú{tima vez; que escrrvo a wds como CooráenlJáom ~acio1l4{ áa cp(), pois meu 1fIIlnáato áe ttis ~~
) anos encerra-se no á'Íll 1áe marro áe 2006. 9rtuito me lionrou ter assumiáo e tm6alluJáo a ser'VÍfo áa <Pastora{ ;~
~( Operríria áo CBmsifnestes ttis anos. (f» ~SS <PefOque toáos/as que um áill tWeram afeum amtato com este Secretariaáo ~aciona{ áa cp(), sintam-se »
~~ a6m{lllios neste momento e ~ce6am os meus sinceros OfJmáecimentos. Se o seu nome não aparecer, por favor, nesta ~~
SS Últa áo á'Ílla á'Íllsa6emos que nem semp~ apaneemos. <Porisso, sinta-se contempúufo/a nos nomes que meu cora(iio ~5
~> insiste em áestacar. S~
« "~ »
~~ JtgmáefO a toáos os parceiros áe Últa: entúúufu, grupos, oTlJani.r.afões,pastomis i movimentos. (É semp~ ~
~>'>~ ruim áutacar nomes, pois COrTemOSo risco áe esquecer afeuns, no entanto o comfão aráe em que~r áir.er que afeuns _ _ ~~
'ç mmcem áestaque. (j)estacamos a Sec~taria áo qrito áos P.J({(uúfos, a qu,maria a <Pé, a ~e Ju6iúu, toáa a ~~
~~ Cooráena(4o tia Se1fUlnaSOC'ÍIl{CBrasiúira,o <Fórumáe Luta áos tm6alluJá~s <Demnprrgaáos e toáas as entiáiu{es ~~
(/ que áeú participam... ~~

~ ~~\'~ )lgmáefO a toáos os pdm, ~fioiosos, innãs que acompanliam os Brupos áe <Pastora{Operríria e aos/às ~$
, que acompanliam ejá acompanliaram o Coféoilláo ~aciona! <Destacamosos nomes tia <PI.Jt({rráinlio e tia Innã
~~ (j)efci <Franz;en,~ -cooráenlJáor e atua{ cooráenlJáora áo setor áe <PastoraisSoC'Íllisáa Comissdo para a Catúúufe ~~
» Justi(.tz e <Paz;tia CJ{tWB, esperarufo que toáos/as os/as outros/as que a1flllmossintam-se contempliu{os/as nestes ~~« no~ »
~~ )lBmáefO aos parceiros intemacio1l4is, que {utam conosco, pois a c/4sse tm6alliaáom í munâlll( ~~
SS (j)utacamos a <Pastom{06~m áo Cliiú e toáos osparreiros áo CC<F<De tia 'l(7,CE9rtismor. >~
~< s~~>(( )lBmáefO a toáos/as os/as ~-fi6emáos 1I4cio1l4is, ao atua{ Coféoillão ~aciona{, sim60Ws vivos áo serviçoss~~ á clÃsse tm6alliaáora e ao ptWO IJ(fÚliáo. ([)utacarufo o nome áo companlieiro 9rtanoe{ Júnior, que caminhou comÍIJo 1(

~< 114 twempio. ~~

I> J/t JtBmáefO a toáos/as os/as funcionários/as, artistas, pro.fissio1l4is fi6enzis, equipes áe Sl7VÍfC,altusoru/as
~~ e vo(untários/as áo Semtariaáo ~aciona{ tia <Pastora{Operríria, sem os quais jamais teria sião possive{ proáuz;ir ~..~
~~ 1UltÚl.S40 IJ(fmpÚJsfortes át áeáiazfào e competincia/ 1/ ~$
\, SS» \\~S Jtgmáefo a toáos/as os/as cooráenlJáoru estduais tia ro, que sdo nosSQ~ftrin.ciD, noltO contato, nosso ~>» clião. Jtgnzáefo a toáos/as os/as cooráenlJáoru/as áe áiocese e áe Brupos áe paróqu'Ílls e áe 6airros, que são a cp() ~.~
SS viva, quefaz;em a cp() acontecer, que sdo nossa inspirll(4o/ >(
~~ <PefOlicenfil para áutacar agnzáecimento ao pessoa{ áa cp() áa minlia áiocue áe Santo )lrufrí, que me ~~
5S fortakceram para que eu puáuse assumir esta t40 lionroSQfonfdo. »
~ ~
~ I,\ )lgmáefO à minlia mãe ( em memória) e ao meu pai que me ensinamm a viver... t(~ «IS )lgmáefO à minIia famíiiJJ - 1fIIlrúloe.JilFi4s(Vonir.eti, <Pau/Q.e)l1l4 CJ(psa) que são a nzz;ãoáo meu viver... "~ »» ~SS )lgmáefO a <DeusCriaáorque tm6aOiou e nos áeiJ(pu tm6aOio para continuar sua 06m áe Cria(4o. »
~' )lBraáecemos toáos/as juntos/as ao e:cpnpÚJáe amor eforra áe 9rtaria áe ~az;arí e ao seujül&o Jesus, nosso irmão S$
~~ tm6allidor, que nos inspim e nos gU'Íll1l4s {utas áo á'Ílla á'Íll. »
~ ~» ~~< 'UmBrarufe 6eijofraterno /-'
» Jtntonia CarTUm ~~
~S ?~ . ~» ~~ »
~ ~» ~
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Antigamente os homens faziam
a guecra pata conquistat:terras

00 jeito que o coisa vai. não
demora muito e os homensvão
guerrear por umpouquinho de

água...

UMPA

VOC~ ESTÁ SUJANDO fi ÁGUA DO MUNDOlIl
(Assim.a 6900 limpovai acabar!)

Precisamos
conversar
~6~~it~mente

A águo potável é necessária à vida. à saúde e à sobrevivência.

A agua nutre as plantas. serve de habitat aos peixes e aos
organismos aquáticos e torno possível o agricultura.

É indispensável poro certos Indústrias. Os rios e logos
permitem o transporte e os ativldades de lazer.

o homempode possor até 28 dias sem comer.
mosapenas 3 dias sem águo.

Ahumanidade tem se iludido. pensando que o escassez
do águo é resultado de problemas temporários de distribuição.

A ilusão do abundância tem mascaradoQ realidade de
que Q águo de boa qualidade está cada dia mais escasso.



ANOTE NO SEU CADERNO ESTES LEMBRETES

6
_'~No5

TEMPO DE DECOMPOSiÇÃO
DE MATERIAIS USUALMf:NTE JOGADOS NÓS RIOS, NOS LAGOS E NO MAR

"Vocês não sabem como reparar os buracos na camada de ozónio.
Vocês não sabem como salvar os peíxes das águas poMdas.

Vocês não podem ressuscitar os animais extintos e Vocês não podem
recuperar as florestas que um dia existiram 'onde hOje é deserto.
Se Vocês não podem recuperar nada disso, então, por favor,

parem de destruir."

Fonte: http://www.unloguo.otg.br

Rua Clarimunclo deMelo, 847 - Quintino
7el.:2299-1875 - e-mail;eteshds@faetec.rj.gov.br

OU ENTRA PELA CONSCIÊNCIA

ou
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2006

Carnf1anha de Conseientf2:ação pelo não desf1erdíclo de Agua
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Depois, a coisa mais importante é
manter os nascentes, os rios, as
lagoase lagos limpose protegidos.
Os rios que j6 morreramno Brasil.
mo r r e r ciom po r ca usQ dos
desmatamentosem suas nascentes;
morreram- ou estõo morrendo- por
causo do assoreamento de suas
margens (construções indevidas,
enchentesmal cuidados); morreram
porqueas terrasporondeelescorrem
viraramdesertosfeitos pela mõodo
Homem.

É isto: as autoridades, os
propriet6rios, os moradores das
zonas onde os rios nascemdevem
tratar de reflorestaras nascentes,de
recompor as margens do rio, de
rnontf-loso mais limpo posslvel, de
nõo destruir mais a vegetaçéio
ribeirinha que os protege.
As6rvoresdependemdo rio; os rios
dependemda õrvore ...

Por sua história, por sua cultura,

BRASILEIRO JOGA TU DO NA ÁGUAI

Pois aqui a coisa mais importante que você pode
fazer para mudar esta mentalidade

S'(la1OEUE NA AGUA

~
oQUE O PEIXE PODE COMER!



, .G 6t:asil. detém 11.6% da água doce. supetftcia1. do-mundo,

6 Só- a Bacia Amazônica possui um sexto'de ág.ua
doce que corre na Teua.

ê Muitos dos, porem. já morreram no- 6t:asil.
por falta de cuidada. Alguns. afluentes. por
exemplo, do- RiO' São- feandsco, já secaram
para. sempre. Nas bacias do- Rio Doce. do
Paraíba doSul, do- Jequitinhonha ede muitos.
outros. qrandes. cios brasilelcos a ág.ua
disponível para. cada pessoa é hoje menos
da metade da água que existia há cinqüenta
anos.



Secretariado das CEBspara o 110 Intereclesial
CEBs: Espiritualidade Libertadora

Seguir Jesus no compromisso com os Excluídos
Julho de 2005/ Ipatinga-MG

Av. Resplendor. 45 -_Cruzeiro Celeste. 35931-104 / João Monlevadc-M'G
Telefax: Ou31 3852-5042/ c-mail: cebs@robynet.colll.br

Amiga e Amigo de Caminhada:

Equipe do Secretariado das CEBs

É com enorme gratidão que nós, em nome das Comunidades de todo o Brasil, viemos
agradecer a sua colaboração com a Campanha 10 para o 11°, que nos permitiu
trabalhar durante o ano de 2002.
O desejo de que este encontro continue sendo fruto do empenho de milhares de mãos
e corações abertos, continua vivo em nós e se concretiza a cada ato de solidariedade,
manifestado desde as mais longínquas comunidades de nosso país. Não poderíamos
imaginar essa caminhada sem a sua participação. Somos pobres, mas como cantam
nossas CEBs:"As mãos mais pobres são as que mais se abrem para tudo dar."
Viemos, então, renovar o nosso compromisso com você e solicitar, mais uma vez, para
este ano, sua colaboração com essa campanha tão importante para assegurar o
funcionamento do Secretariado.
Enviaremos no próximo "A Caminho" o carnê-2003 e estaremos à espera de sua ajuda.
Um abraço, e que este ano seja Tempo de Graça para você e sua comunidade!
Muito obrigado!

ORAÇÃO DA SOLIDARIEDADE

Para você rezar com sua comunidade

Senhor, Deus da Vida,
Mãe de nossas mãos em mutirão,
Pai de nossos em pés em romaria ...
Teu Filho, Jesus de Nazaré,
Não apegou-se a si mesmo,
Mas voltou seu olhar para nós,
Solidarizando-se em nossa carne,
Ecom a gente labutou.
A Ti, Senhor, rogamos:

Faz-nos mais próximos e solidários;
Faz-nos mais agradecidos pelos dons
que a cada dia brotam de teu coração
e chegam a nós pelas mãos de nossas irmãs e irmãos.
Faz-nos, pois, solidários e generosos
nesta História que é Tua e Nossa.
Que assim seja, liderados pelo Estandarte do Divino!
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c:'AMINHADA PELA PAZ
DIA DE MOBILIZAÇÕES CONTRA GUERRAS e
VIOLENCIA -19 DE MARÇO 2005, ITAGUAt RJ

:Ü·ESPERANCA·CLaura pâÚsil'lilAfélarldtdSenz/ FâhÍi:l êóraf)············
1. Quem aqui chegou/ quem aqui chegai trazendo um
sonho de um lugar/ vem de peito aberto/ sem saber o que
será/ com coragem de se aventurar.
2. Quem aqui chegou/ quem aqui ficaI os caminhos há de
encontrar/ buscando em paz / corações a se entregar/

. Recriando a vida I Vida e esperançaI sonho, sonho,
sonhos e esperança! e paz, paz, paz e esperança.
3. Todos são iguais/ corações a se entregar/ recriando a
vida/ Vida, vidas, e esperançaI sonho, sonho,
sonhos, esperançaI e paz, paz, paz, esperança(2x)
4. Vida, sonhos, esperança, e paz,paz/ Quem aqui chegou
ficará.
2.•1.JTOPIA (zé Vicente) d
1. Quando o dia da paz renascer/ quando o sol da
esperança brilhar/ eu vou cantar!/ quando o povo nas ruas
sorrir/ e a roseira de novo f1orir/ eu vou cantar!/ quando as
cercas caírem no chão/ quando os muros que cercam
jardins/ destruídos, então os jasmins/ vão perfumar!
Vai ser tão bonito Ise ouvir a cançãoj cantada de
novo! no olhar do homem, a certeza do irmão!
reinado do povo! (bis)
2. Quando as armas da destruição/ destruídas em cada
nação/ eu vou sonhar!/ e o decreto que encerra a
opressão/ encerrado só no coração vai triunfar!/ quando a
voz da verdade se ouvir/ e a mentira não mais existir será
enfim/ tempo novo de eterna justiça sem 'mais ódio, sem
sangue ou. cobiçal.vai ..~erassim.! .•..•.•.......••.....•.........•....•..•.....•.....•........•.....•
l.VINDE TODO~Q§·PQVQS(J.Alv~[E.··S.Ferreirâl.· ••
1. Vinde todos os povos da Terra/ Para juntos a paz
celebrar,f Não queremos o ódio e a guerra,/ Mas a paz, a
justiça cantar.
Vinde todos em nome de Cristo,! mensageiros da
paz e do amor,! Percorrei o caminho do mundo,!
proclamando a paz do Senhor.
2. Vinde todos, mulheres e homens, / Na alegria também
celebrar,f O reino de paz e justiça,/ Novo céu, nova terra
virá.
3. Vinde jovens, crianças e velhos / Jesus cristo também
vos chamou./ a mensagem do seu evangelho/ é de paz, de
justiça e amor.
4. O MEU PAIS (Zezédi Camargó)
1. Aqui não falta sol/ aqui falta chuva/ a terra faz brotar
qualquer sementei se a mão de Deus/ Protege e molha o
nosso chão/ Porque será que ta faltando pão?
Se a natureza nunca reclamou da gente do corte do
machado, a foice, o fogo ardente.
Se nessa terra tudo que se planta dál que é que há,
meu pais? Que é que há? (2x)
2. Tem alguém levando lucro/ tem alguém colhendo o
fruto/ sem saber o que é plantar/ Ta faltando consciência/
ta sobrando paciência/ ta faltando alguém gritar.
3. Feito um trem desgovernado/ quem trabalha ta ferrado/
nas mãos de quem Sá enganai feito mal que não tem curai
estão levando à loucura/ O pais que a gente amai O Brasil
quea gente ama... . .
5.····AINDAÉ POUCO(Gero Camilo/Zé Vicente)

A gente ainda senteI a dor que é vigente! agente
quer urQente! deixar de ser semente! a gente é bem
gente! Eainda é pouco (2x)
1. A gente é braço que abraça os da çente/que chora, que
ri, que sentei a gente é bem gente! E ainda é pouco!
2. A gente é amor que mora na gente/ que beija, que toca,
que sentei A gente é bem gente/ E ainda é pouco!
3. A gente é doente de ver tanta qente/ que morre, que
sofre, que sente! A gente é bem gente/E ainda é pouco!
4. A gente é luz que clareia o nascente/ que brilha no olho
da gente/ a gente ébem gente/ Eain.~aépouco!
·6/CANTIGA..DAPAZ(Zi!Vicentel.>'·
1. Vem cantar comigo esta canção do amanhai Vamos na
esquina, deixar em cartaz: "Seja bem-vinda a paz. "I Vamos
pela rua em passeata popular/venham, venham todos, não
vale esperar/ Pra ver acontecer, tem que lutar.
E todos seremos iguais! O dia a gente que faz!
Quem planta a justiça refaz! A estrada da vida e da
paz.
2. Vem, vamos interrogar ao rei computador! O que fazer
pra ver reinar o amor/pra ver reinar o amor/ e como
desarmar o coração e a razão/ dos homens violentos que
não vêem a paz/O que a guerra fez e faz.
3. Venha quem chorou e machucado fOi/ Na praça
envergonhada a violência está/ E quem pisou, vai ter que
conquista~/.9ue é belTl•rnelhor!servir do que matar.
J.; ~l} QYERQ VER {Zg.}Liçeóte)
1._Nascendo da noite escura/ a manha futura trazendo
amor/ no vento da madrugada/ a paz tão sonhada brotando
em f1or/ Nos braços da estrela guiaI a alegria chegando da
dor.
2. na sombra verde e f1orida/ crianças em vida brincando de
irmãos/ No rosto da juventude/ sorriso e virtude, virando
canção/ alegre e feliz camponês! entrando de vez na posse
do chão
3. Um sorriso em cada rosto! uma flor em cada mão! a
certeza na estradal o amor no coração/ e semente nova
escondida! em cada palmo deste chão.
4. Um sonho que se sonha só/ pode se pura ilusão/sonho
que se sonha juntos/ é sinal de solução/ companheira,
c().ITlP~nheiro/.valTlo~Iig~iro, .s9~~?relTl. mutirã9' ....•....'..•..............
8. PASSAA PASSEATA(Z~\lice[1te) i,H>d' H" H •.......
1. Passa a passeata, passa/dobrando a esquina já vem/ é
tanta gente de novo/ Vai pra frente, vai meu povo/ eu vou
também!/ abriu se o portão da escola/ estudante, rua á fora,
vai que vai!/ Pinta a cara, dá um beijo/ traz a faixa no
molejo, sai que sai!
Nós somos muitos!1 Nós somos fortesl dignidade!
Liberdade! É nossa sorte! (2x)
2. Vem sem terra, sem escola! sem prazer, sem coca-cola,
sem chapéu .../ Todo mundo ta presentei Canta grita, é vez
da gente/ tira a máscara, rasga o véu!
3. Sobe, desce, morro abaixo/ traz as flores, faz um cacho
pra povão/ Põe mais cor nessa bandeiral muita luz na praça
inteirai "pátria livre' é o refrão!".
4. Vem depressa pra janela/ joga sobre a passarelaj Linda
chuva de papel!/ abre a porta, ergue os braços/ Povo unido,
av~~ça..opasso!.:-~rfa .I.i.vr~!~~i!~ ~ .rJ'l~I! }...................i i .~~ VEM ME FAJ.A pe VQC~ (b~ y!Ç~l)t~/Jº$~fYlêrPns)•.•......
1. vém me falas tu da liberdade!desta igualdade que todos
queremos/ desta vida nova que todos buscamos/desta paz
que um dia alcançaremos.



2. Vem me falas tu de toda vida/ desta amizade mais
querida / desta ansiedade de amar de novo/ desta tua vida
doada ao povo!
3. Vem me falas tu da esperançai deste novo ser criança/
desta paz em ser bonança/ desta luta pra vencer...
Vem me fala de você!...
10 ••$EMENTE ••MULtfER.(FréiJQr~BÇlirI i \
l.Semente que explode em vida/ que rompe as barreiras/ .
do medo e da dor/ e rompe as barreiras do medo e da dor/
e rompe num parto sofrido/ para responder sim ao eterno
amor.
Mulher, semente regada e exposta ao soll Que gera
vida no riso e na dor/No calor materno das mãos do
criador.
2. Rompea terra e a terra se rasgai deixando a vida
surgir/ rebento do grão germinando/ doado, vivido, vai
sempre existir.
3. Buscano vento e no tempo/ No pouco do tempo,
responder sim/ sua vida tem três momentos/ Um eterno
acolher, um gerar e um doar.
4. Ninho, mistério insondável/ que escondee revela no
gesto de amar/ gera um silencioe se esgotai se parte e na
parte e na parte se fazrevelaL
11. É BONITA·DEMAIS (ZÉVICI;NTEY···
É bonita demais, é bonita demais/ a mão de quem
conduz a bandeira da paz (2x)
1. É a paz verdadeira que vem da justiça, irmão,/ É a paz
da esperançaque nascedentro do coração (2x)
2. É a paz da verdade, da pura irmandade do amor,/ pa na
da comunidade que busca igualdade, Ô Ô Õ (2x)
3. Pazé a graça presente na vida da gente de fé,! paz do
onipotente, deus aa~ossa frenter)avé. (~).. / ..........•..•.
:1.4•.SOMOS Gt:NTr; DA t:SPt:ItANC;ACAléncª," e QUvelfª})
1.Somosgente da esperançai que caminha rumo ao pai.j
somos povo a aliança/ que já sabe aonde vai.
De mãos dadas a caminho,/porque juntos somos
mais,/ Pra cantar o novo hino/ de unidade, amor e
paz.
2. Paraque o mundo creia/ na justiça e no amor,/
formaremos um só povo/ Num só Deus, um só Pastor.
3. Todo irmão é convidado/ para a festa em
comum:/Celebrar a novavi9a/()~det09os~:jafll ~fll' .l.ª.ORAÇÃO Dr; SÃO FRANCISCQ\· .
Senhor, fazei me / instrumento de vossa paz!/ Onde
houver ódio que eu leve o amor, / Onde houver ofensa/que
eu leve o perdão/ Onde houver discórdia eu leve a união/
Onde houver dúvida eu leve a fé/ Onde houver erro, que
eu leve a verdade./ Onde houver desesperoque eu leve
alegria/ Onde houver trevas que eu leve a luz!/ O mestre,
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado/
compreendeque ser compreendido/ amar, que ser amado/
pois, é dando que se recebei é perdoando que se é
perdoado/ e é morrendo que se vivei par a vida eterna.14· CANC;AÕOJ(ÇAMINJiAPÂ > .
1. Se caminhar é preciso/ caminharemos unidos/ e nossos
pés, nossosbraços/ sustentarão nossospassos/ Nãomais
seremosa massa, sem vez, sem voz, sem história/ mas
uma igreja que vai! em esperançasolidária.
2. Se caminhar é preciso/ caminharemos unidos/ e nossa
fé era tanta que/ transportar as montanhas/ vamos abrindo
fronteiras/ onde só havia barreiras! pois somos povo que
vai/ em esperançasolidária.

•

3. Se caminhar é preciso/ caminharemosunidos/ e o reino
de deus teremos/ como horizonte devida! compartiremos as
dores.f os sofrimentos e as penas/ levando a força do amor
lem esperançasolidária.
4. se caminhar é preciso/caminharemos unidos/ e nossa
voz no deserto/ fará brotar novas fontes! e a nova vida na
terra! será antevista nas festas! É deus que está entre nós
em esperançasolidária.
:1.5; AMANHECER.'CIJ.lis(l RlcdátdfliBeethovéh)
1.Vibra uma canção/ de esperançae alegria! surge no
horizonte! O raiar de um novo dia.
Canta, dança, entra na festa,1 sente a alegria de
viver! Olha o céu sorrindo,! Vê a beleza deste
renascer.
Canta, dança nesta ciranda,! sonha de novo sem
temer! vai á cidade! Leva a noticia deste amanhecer.
2. No olhar do povo! brincam risos de criança! mãos se
entrelaçam! recriando a confiança.
3. Livre canta o vento! Boa Novade amizade/ Brilhaa paz
na terra! nascenova humanidade.
í()~r:"~INºSSQ gÇºM~N;tÇ() ) ....
Painossoque estás nos céus/ santificado seja teu nome/
venha o teu reino! seja feita a tua vontade/ Assimna terra
como no céu/ O pão nosso de cada dia nos dá hOje/ perdoa
nos as nossasofensas! assimcomo nós perdoamos/ a quem
nos tem ofendido/ e não nos deixeis cair em tentação! mas
livra-nos do mal! Poisteu é o reino, o poder/ e a glória para
sempre.Amém . . ..
:t1.0RAC;ÃO DA CAMPANtiA OAFR.ATERNU)AQE 20()S··.
Ó Senhor, Deusda vida que cuidas de toda criação,
dá nos a Paz!
Que a nossasegurança não venha das armas
mas do respeito.
Que a nossaforça não seja a violência, mas o amor.
Que a nossa riqueza não seja o dinheiro, mas a partilha.
Que o nossocaminho não seja a ambição, mas a justiça.
Que a nossavitória não seja a vingança, mas o perdão.
Desarmadose confiantes, queremos defender a dignidade
de toda a criação, partilhando, hoje e sempre, o pão da
solidariedadee da paz.
Por JesusCristo teu filho divino, nosso irmão, que, feito
vitima da nossaviolência, ainda do alto da cruz, deu a todos
o teu perdão. AMÉM!

A PAZ É O FRUTO
DA JUSTIÇA •.•
Felizes os que

promovem a paz•••
(Mt5,9)

Organização:
Comissão da Ética e Cidadania, Itaguaí, RJ

Contato:
Sandra - (21)26887271/93086093



(f); ~ por amor!
Sim, épor amor á.
1JÜ{a

Que cantamos
P, tantas uzes
Clioramos também

~ t por amor á vúfa
Q}le estamos {uta1UÚJ
P, vamos andando
fetttamente
<Parabuscar a Iuz
P, a fweráiufe das manhãs
CJ)esoll

~ (F_por amor
\\::3J Sim, épor amor á 1JÜ{a

P,vúfeittemente
Que encaramos de frente
<Essaintensa dor
Que se 1WS impõe
%esse rein.adQ amargo
([)c ódio presente!

@ tpor amor á vida
Que estamos nas ruas
Nas praçasl nas estradas
P,gntamos paf.a.vras de ordem
(/)e uma nova
0<Rf/YE9tf!

(j) ipor amor
Sim, épor amor a oida
Que profunáamenu doloridos
íJ(!cofliimos em nossos braços
Os queforam 6rutafmente Jerúfos
P, qumufo já não podemos
(j)ew{wr-lJies a
~spiração
Nôs comungamos de
Seu sangue
(F_osfazemos ressuscitar
Em míDiare$ de vidas
tE sorrisos!

/7) i por amor
'l!JI Sim, épor amor á oida

Que escrevemos nas pedras
Os poemas da esperança re6defe
Quepichamos nos muros e nos muros porta
)1.sfrases Corajosas
de um futuro novo
Q!te áançamos nas'festasde Sá6aáo
No 6atuque dó camaoai. de um povp
L ' ,rvre,

(!J <É por amor
Q!le nos abraçamos
Que nos 6e!jamos na esquina
P,já não tememos
jlnáar áe braços dados
Seouináo a 6anáeira áa <PJfZ
~ aa ternura conseqüente!
P,por amor Sim, épor amor â viáa
Que áesesperaáamente
~OS!

;á\Sjm, épor amor a 'Viáa
~ P,por amor â viáa

Que marc/iamos nas f!UUlrueaáas
(j)e (ua 1WfJaLevando nos braços
)1. fúria das tempestades
Prontos a resgatar a terra
Que nos tomam

'Vamos replantar asfores
(F_as sementes
Q}le fiá sécu./ós
estão
(F_mcio!

(Zé 'Vicente, 1de setembro áe 1989)

tE nós átzemos:
Que aqui estamos cotlstruiJufo o 1WVO
murufo e sonliamfo
Sonhalláo juntos ~
Com ~~, v.rlU'r ,_ .',
Porque}f. 'Vj(J)}f.srE 'l!E(!E rJYE SO'}fJ[OS
CEpor amor Sim, é por amor áviáa
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liA ALMA DA FOME É POLíTICAl1I

ELEITOR
Além de esoolher
bem os candidatos.

o eleitor deve
acompanhar a
conduta deles

para saber se eles
ainda mereoem
o seu voto nas

próximas eleições.

Befinho
FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DE CADA UM

PRESIDENTE GOVERNADOR ") SENADOR DEPUTADO DEPUTADO
É o administrador

I,

É o admisnistrador jj Vamos eleger FEDERAL ESTADUAL
do país. É ele do nosso estado.

.;.
dois senadores.J Faz as 19\s',que Faz,as leis que

quem nomeia os Ele nomeia os Eles são os únicos aretam ti vida arefam a vida

ministros e propõe secretários que ficam 8 anos de todos os dos moradores

ao Congresso estaduais e propõe no cargo. Eles são brasileiros. do seu estado.

quais são as à Assembléia responsáveis por Dlsoufe e aprova Discute e aprova

prioridades Legislativa as votar e elaborar (ou não) os (ou não) os projetos

nacionais. ou seja. prioridades as propostas que projetos de 1ei de lei enviados

onde vai se do estado. afefarão as nossas
.

enviados pelo pelo governo

gastar mais. vidas. como o governo.lnoluslve do estado.
orçamento do país. o orçamento inclusive o

federal. orçamento estadual.

Procure informações também sobre o partido ao qual ele pertence e como esse partido age. Temmulta gente por aí que falamuito e faz pouco ou nada.
Valorizeseu votol Ele é multo Importantee pode fazer a diferença.

"O BRASIL TEM FOME DA ÉTICA E PASSA FOME
EM CONSEQÜÊNCIA DA FALTA DE ÉTICA NA POLÍTICA"

(Betinho)



EXERCE A SUA CIDADANIA!
FAÇA A SUA PARTE EVOTE ET~CAE

CONSCIENTEMENTE NESTA ELEIÇAO 2006!

Quandoseu voto ajuda a eleger algu'm
para um oal'goeletivo,vooê está dando poder
para essa pessoa representar oada um de nós.

Por isso , fundamentalconhecer oorno
pensa e o que pretende fazer esse

Qandldatodepois de eleito.

Portanto você preoisa escolher alguém que pense
como você e tome as atitudes que

você tomaria para transformar
a nossa sociedade.

Escolher com responsabilidade
é seu dever.

Isso é um voto ético e cidadão.

NOSSA RESPONSABILIDADE NÃO ACABA NA URNA!
• É direito edever de todo cidadão fiscalizar os atas realizados pelos representantes

democratiCilmente eleitos.
• Acompanhe seu Cilndidato para saber se ele realmente esta fazendo o que prometeu.
• Se ele nâo cumpriu, não merece mais a sua confiança, não merece mais o seu voto.
• Telerone, escreva, mande um e-mail paril ele. Cobre. Denuncie!
• E fique de olho também em que você não votou, mas se elegeu. São todos NOSSOS

representantes e, portanto, devem satisfação ao povo. .

COM CORAGEM CONTINUAMOS A PROCLAMAR E TESTEMUNHAR
OPROJETO DEJESUS CRISTO:

"EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA, VIDA EMABIINDANCIA!"

PASTORAL DA FÉ E CIDADANIA
DIOCESE DE ITAGUAÍ
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_A -. P_BESENIAÇAD

o PRESENTE SUBSÍDIO,
NASCE DA NECESSIDADE DE
ENGAJAMENTO MAIOR TANTO NA
PREPARAÇÃO COMONA REFLEXÃO
SOBRE O 8 DE MARÇO - DIA
INTERNACIONAL DA MULHER.

TRATA-SE DE UM
MATERIAL DESTINADO PARA GRUPOS
DE PASTORAL OPERÁRIA, MULHERES,
MOVIMENTOS POPULARES, GRUPOS DE
REFLEXÃO ETC.• EVIDENTEMENTE NÃO
EXCLUINDO QUALQUER
INTERESSADA{O}.

ESTE SUBSÍDIO DE APOIO É
FRUTO DE UM TRABALHO
DESENVOLVIDO EM PARCERIA.

DESEJAMOS QUE O DIA 8
DE MARÇO EM CADA LOCAL ONDE FOR
REALIZADO, SEJA REPLETO DE
HISTÓRIA/VIDA - COMPROMISSO -
ESPERANÇA - DENÚNCIA E LUZ,
ELEMENTOS VITAIS DE UMPOVO CHEIO
DE CORAGEM.

FALA MULHERNA LUTA.

COM CARINHO

CEFURJA: CENTRO DE FORMAÇÃO IRMÃ
ARAUJO

CPO COMISSÃO PASTORAL OPERARIA
MPMP. MOVIMENTO POPULAR DE MULHERES

DO PARANÁ
AB VP:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VÍDEO

POPULAR.

POR QUÊ 8DE MARÇO?

NESTA DATA, EM 1857, NOS
ESTADOS UNIDOS, 129 MULHERES
TRABALHADORAS DAS INDÚSTRIAS DE
TECIDO, CONTRATADAS COMO MÃo DE
OBRA BARATA, PARALISARAM O TRABA
LHO EM RAZÃo DAS PÉSSIMAS CONDIÇÕES
DE TRABALHO(TRABALHA VAM ATÉ 16
HORAS POR DIA.

ESTÁ FOI A PRIMEmA GREVE
CONDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR
MULHERES.
SUAS REIVINDICAÇÕES: DIMINUIÇÃO DA
JORNADA DE TRABALHO, MELHORES
sALÁRIos, LICENÇA MATERNIDADE,
IGUALDADE SALARIAL , SEGURANÇA, etc.

OS PATRÕES E A POLÍCIA,
COMO RESPOSTA, FECHARAM-NAS EM UM
PAVILHÃO E ATEARAM FOGO. TODAS
MORRERAM QUEIMADAS.

MAIS TARDE, EM 1911, NUM
GRANDE ENCONTRO DE MULHERES, NA
DINAMARCA, O DIA 8 DE MARÇO PASSOU
A SER LEMBRADO E CELEBRADO COMO O
DIA INTERNACIONAL DA l\IIULHER.,ElVl
1V1EMÓRIAA ESSAS BRAVAS 1V1ULBERES
ASSASSINADAS.

UM MARCO DE LUTA E LUTO,
PELAS MULHERES DE ONTEM... E DE
HOJE .... !

" DA LUTA EU NÃO FUJO."
MARGARIDA ALVES

, '

\.;./.j~,".~ ~,. , "'

PORQUE É IMPORTANTE
LUTAR

VÁRIOS DIREITOS QUE TEMOS É FRUTO.
COMO VIMOS , DE lUTAS E COIIQUISTAS. TEMOS AlIIDA
MUITO A ALCAllÇAR. FAZEIIDO 1I0SS0S DIREITOS
FUNCIONAREM lIA pRAnCA, SAlIIDO DO PAPEI,
CONSTRUINDONOSSA CIDADAIlIA.
ENTAO VAr-

MOS VER
QUAIS SÃO
OS PROBLE·
MAS (E
ALGUMAS
DAS SOLU-
CÕES) DAS
MULHERES
HOJEEMDIA?

1.É A FALTA DE CRE- 2· ALÉM DO TIrA
CHE(VAGAS) É o PO&- BALHO FORA DE CASA.
TODESAÚDE,O TRABA- QUANDO CHEGA EM
LHO DE CASA QUE CASA SE MATA DE
NINGUÉMVALORIZA... TRABALHAR.É A DUPLA

JORNADA DE TRABA
LHO. AS VEZES AINDA
APANHA DO MARIDO E
É ESCRAVA DOS
FILHOS.

3- E MESMO 4· FILHO NÃO É só 5- NÃO BASTA "AJU-

6- NÃOQUE· 7· E A MULHER 8- A CAMPANHA DA

QUANDOTRAr
BALMA IGUAL
AO HOMEM
RECEBE UM
SALÃRIO
MENOR.

DA MÃE , NA BUSCA DE
UM NOVO
RELACIONAMENTO
HOMEM / MULHER O
HOMEM PODE E DEVE
PARTICIPAR.

REMOS NOS NEGRA?DISCRIMINADA
SUBMETER A POR SER MULHER,
TESTE DE NEGRA E POBRE ISTO
GRAVIDEZ E NÃOPODECONTINUAR.
ESTERILIZA
çÃO•• TEMOS
O DIREITO DE
DECIDIR SO
BREO NOSSO
CORPO.

DAR " NAS TAREFAS
DOMÉSTICAS. O
IMPORTANTEMESMO É
ASSUMIR A DIVISÃO DE
TAREFAS.MULHER NÃO
NASCEU PRÁ LAVAR
CUECASSUJAS.

FRATERNIDADE/ 95 SE·
RÁ SOBRE os
EXCLUIDOS. NÃO
PODawGS ESQUECER
DA MENINA DE RUA,DA
MULHER PROSTITUIDA,
DA CATADORA DE
PAPEL, ENFIM, DE
TODAS AS EXCLUIDAS.



CARTA DA ASSEMBLÉIA POPULAR - MUTIRÃO

POR UM NOVO BRASIL

"A emancipacáo dos oprimidos será obra deles mesmos. " (Karl Marx)

Companheiras e Companheiros, Irmãs e Irmãos do Brasil,

Na condição de cidadãs e cidadãos, somos sujeitos de direitos iguais e habitantes de um dos territórios mais ricos
em sua diversidade étnica, de regiões, clima, vegetação, fauna, solos, rios, litorais. Ricos em história, culturas, tradições,
costumes, valores e espiritualidades. Viemos de diferentes biomas (regiões socioculturais/socioambientais) e queremos
que o Brasil seja uma unidade da riqueza de toda esta diversidade, em favor de uma vida com dignidade para e com todas
as pessoas e todos os seres vivos.

É inaceitável que nossas regiões estejam ameaçadas de destruição, em nome do "progresso" capitalista e do apelo
consumista do mercado, que só visa o lucro imediato e a acumulação de riquezas, mercantilizando a vida e, em particular,
o corpo das mulheres. Explora o trabalho humano e ignora o equilíbrio da vida e da natureza. Os povos da Caatinga, da
Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, do Pampa, da Mata Atlântica - e sendo parte dela ou seus vizinhos, os povos da
longa Costa marítima e a região da Floresta de Pinhais -, os povos indígenas de todas essas regiões se sentem ameaçados
pelo avanço do agronegócio e de projetos que não levam em conta as potencialidades e limites de cada bioma e não se
interessam pelo destino de seus povos. Um exemplo disso é o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco.

A quem serve esse tipo de "progresso", irresponsável, em nosso país e no mundo?

O cenário mundial revela que, apesar dos avanços tecnológicos, se aprofundam as desigualdades SOCiaIS.O
"progresso" não serve à maioria da população. Cresce o número de pobres e agrava-se sua situação de vida, excluídos de
oportunidade, enquanto uma minoria de banqueiros, especuladores e grandes empresários acumula privilégios, concentra
fortunas e comanda o mercado financeiro, o principal responsável pelas nefastas políticas neoliberais.

A situação brasileira não é diferente. Um por cento da população controla e dispõe de 13% da renda ná,,;innal- a
mesma quantia com que sobrevive a metade de toda a população! Um por cento dos proprietários rurais concentra mais de
46% das terras agricultáveis. Nas cidades, I% dos proprietários controlam mais da metade dos lotes, enquanto milhares
de pessoas são perseguidas por lutarem por um espaço para viver. Ainda existe considerável quantidade de não
alfabetizados no Brasil e menos de 8% dos estudantes chegam às universidades, sendo que a maioria vem das escolas
particulares. O programa "Universidade para Todos" retira recursos que deveriam ir para universidades públicas e os
destina a universidades privadas. A Fome é uma vergonhosa realidade em um país que tem capacidade de gerar
alimentos para todos e todas. O desemprego, o subemprego e a informalidade são alarmantes. Milhões de pessoas,
sobretudo jovens e aquelas com mais de 40 anos, vivem sem garantias, desproter idas pelo Estado e lançadas à própria
sorte. O transporte público está à mercê da lógica mercantil e privatista. O acesso à saúde e a educação de qualidade está
restrito a poucos, por falta de investimentos públicos, enquanto assistimos fortunas vazarem pelo ralo dos encargos da
dívida e da corrupção.

É decisivo que toda a sociedade conheça as causas desse quadro de desigualdade e opressão:

I. Elevada remuneração do capital, por meio da prática das taxas de juros mais altas do mundo, passando grande
parte da riqueza nacional para o setor financeiro, que tem auferido os lucros mais elevados de todos os tempos.
Além disso, o Banco Central tem promovido a liberdade cambial, que além de facilitar a lavagem de dinheiro,
deixa o país à mercê da especulação financeira e atenta contra a soberania nacional.

2. Exploração do trabalho infantil e do trabalho escravo. Exploração de toda a classe trabalhadora, por meio de
salários achatados e salário mínimo indigno, que não cumpre o disposto no artigo 7°, inciso IV, da Constituição
Federal, segundo o qual "os trabalhadores urbanos e rurais têm direito ao salário mínimo, fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim".
Nesse sentido, a Assembléia Popular se manifesta contra as reformas trabalhista, sind\cal e previdenciária que
tiram direitos dos/das trabalhadores/as.

3. Distorções do sistema tributário que privilegia os ricos e castiga a classe trabalhadora, principalmente os
trabalhadores e trabalhadoras de baixa renda. O sistema tributário deveria ser o principal veículo para a
redistribuição da renda. Deveria tributar os grandes capitais, lucros, fortunas, heranças e latifúndios, e destinar
esses recursos à garantia de políticas e serviços públicos de saúde, educação, esporte, segurança, saneamento,



assistência, criança e adolescentes, previdência, cultura, lazer etc. O atual modelo econômico, ao contrário, tira o
suado dinheiro dos pobres e passa aos ricos, levando a uma concentração de renda cada vez maior. Além disso, o
governo tem implementado uma legislação que favorece o grande capital.

4. Concentração da propriedade da terra, dos meios de produção, e ausência de uma política agrária sustentável que
garanta sua democratização por meio da identificação, retomada e distribuição das terras devolutas e da reforma
agrária, além da demarcação e titulação das terras indígenas e quilombolas e demais territórios tradicionais. O
modelo agrário neoliberal e a ausência de uma política agrícola para os/as camponeses/as mantêm e aumentam a
concentração de renda e de poder, e estão diretamente voltados à produção de dólares para pagar os encargos da
dívida externa. O agronegócio é a maior mazela do campo brasileiro! .

5. Ausência de investimentos públicos em favor de iniciativas comunitárias e cooperativas de economia popular
solidária, de pequenas e médias empresas, especialmente as empresas autogestionadas. Ausência de infra
estrutura e uma reforma urbana para melhorar a vida do povo, o que poderia gerar inúmeros empregos e
impulsionar a economia do país, já que programas como o Bolsa Família têm caráter meramente assistencialista.
A atual política econômica governamental exige agressivos cortes nos investimentos e gastos sociais, a fim de
oferecer garantias aos credores das dívidas interna e externa através do "superávit primário". Além de não realizar
investimentos, tem ocorrido o processo inverso, por meio da privatização de empresas nacionais prestadoras de
serviços essenciais e, recentemente, a entrega de bens naturais essenciais como a água, também o perigo da
contaminação de sementes nativas causada pela liberação de sementes transgênicas, além da valorização do
agro negócio depredador, a desnacionalização de jazidas de petróleo e a entrega do Aqüífero Guarani aos
interesses do Banco Mundial

6. Privilégios para o pagamento dos encargos das dívidas, tanto interna quanto externa, que consomem grande parte
do orçamento público e da receita de exportações. A Dívida Pública é o pano de fundo dos grandes problemas
nacionais. O processo de endividamento está diretamente ligado à retirada de direitos, à perda de soberania diante
das imposições de políticas de ajuste tiscal e estrutural e, também, às dificuldades decorrentes do comércio
injusto, que nos obriga a produzir cada vez mais para exportar, sem respeitar nossos biomas e seus povos. Por
isso, exigimos a realização de uma Auditoria, prevista na Constituição Federal, dessas questionáveis dívidas que
tanto têm sacrificado a nação brasileira.

7. Impunidade para os que agridem os direitos humanos e a crescente criminalização dos pobres e dos movimentos
sociais. Outro grave problema é a ausência de justiça social e segurança pública nos grandes centros urbanos e no
meio rural.

8. Concentração dos meios de comunicação, sob domínio direto de poucas famílias, com o objetivo de fazer a
disputa e a formação ideológica da população, a partir da visão das elites. Outro problema é a permanente
perseguição às rádios comunitárias. É necessário fortalecer iniciativas de comunicação como TVs e rádios
comunitárias e a Telesur.

Diante desse quadro de enormes injustiças e desse conjunto de políticas contrárias às necessidades do povo, é urgente
realizamos uma ampla mobilização social, de forma consciente, contra tudo que impede que as enormes potencialidades
de cada região, de cada bioma, e do país como um todo atendam plenamente aos direitos de seus cidadãos e cidadãs.

É preciso que todo o povo conheça a força do seu poder! A mobilização que estamos iniciando requer o envolvimento
das organizações da sociedade civil ~ entidades, associações, sindicatos, movimentos sociais, igrejas, e dos cidadãos em
geral ~ a fim de pressionar os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário para exigir o direcionamento das políticas
nacionais em favor dos interesses populares, e não do mercado financeiro. Os recursos naturais como a água não podem
ser mercantilizados. O Brasil precisa que se valorize a reciclagem e o reaproveitamento dos materiais em um processo de
trabalho gerido pelos próprios catadores e catadoras. É necessário respeitar a livre orientação sexual e acabar com a
homofobia. Exigimos comportamento transparente e ético de todas as pessoas responsáveis por serviços públicos, bem
como a apuração completa de todas as denúncias de corrupção e o ressarcimento dos recursos desviados aos cofres
públicos. É necessário viabilizar instrumentos de fiscalização popular da aplicação de recursos públicos e acabar com a
impunidade parlamentar e sua aposentadoria privilegiada.

A participação dos cidadãos e cidadãs nas Assembléias Populares contribuirá para instituir uma soberania popular
efetiva, e não meramente simbólica. As Assembléias serão nossa força para impedir a subordinação do bem comum do
povo ao interesse particular, bem como a subserviência da nação aos interesses estrangeiros. Elas serão nossa força para
tomar efetivo o poder popular, para construir um Brasil livre, pluriétnico, autônomo, soberano e socialista, que queremos
para nós e para as futuras gerações, convivendo com todos os povos da Terra em espírito de cooperação e solidariedade.

Brasília, 28 de outubro de 2005



NOSSOS PRÓXIMOS PASSOS
1-AGENDA DE LUTAS COMUNS

O povo luta todos os dias pela sobrevivência. Luta por seus direitos. Muitos movimentos
populares, sindicais, sociais, lutam também por defender os interesses' de grupos sociais. Mas agora,
precisamos construir uma pauta comum, do que poderíamos fazer, lutar todos juntos e que interessa a
todos e a todas.
1. Lutar por uma reforma política de fato, que mude o processo de representação política.

A crise política atual revelou que os brasileiros não acreditam nos atuais políticos. Acontece que
o sistema de representação não respeita a vontade do povo. Depois de eleitos, fazem o que
querem. Existem várias propostas de reforma apresentadas. Uma delas com aval da OAB, CNBB e
entidades, que defende a introdução de mecanismos de democraciadireta, de plebiscito, de revogar
mandatos etc.

Precisamos lutar, precisamos promover amplos debates exigindo mudanças no sistema político
eleitoral e na organização sócio-político-economica.
2. Auditoria e suspensão do pagamento da divida externa.

Está previsto na Constituição brasileira que deveríamos fazer uma Auditoria da dívida externa e ver
o que já foi pago e o que devemos de fato pagar. O Brasil já pagou mais de uma vez sua divida
externa. Por isso é urgente e necessário a auditoria da divida externa. .
3. Lutar pela valorização do salário mínimo e das aposentadorias.

O aumento do salário mínimo e da aposentadoria são as principais formas de recuperar a renda
dos mais pobres. É a melhor forma de garantir a distribuição de renda. O governo Lula, em campanha,
havia se comprometido a dobrar seu poder aquisitivo durante os quatro anos. Se ele cumprisse a
promessa, hoje o salário mínimo, segundo o DIEESE, deveria ser de 454 reais, e em maio do ano que vem,
deveria ser de 566,00. Mas o governo enviou mensagem ao Congresso, propondo um salário de 324 reais
para 2006. Lutar pelo projeto de aposentadoriadas donas-de-casa.
4. Lutar pelo direito ao trabalho e pela redução da jornada de trabalho.

Milhões de brasileiros estão desempregados ou no trabalho informal. O direito ao trabalho é
fundamental. A maioria de nossos jovens não têm essa oportunidade. Por' isso precisamos desenvolver
uma luta pelo direito ao trabalho, em especial para o jovens da cidade e do campo.
5. Lutar contra o pagamento da dívida interna e os altos juros com dinheiro do orçamento publico,
que é nosso.

O governo está gastando mais de 120 bilhões de reais por ano em juros da divida interna. E é o
Banco Central que marca a taxa de juros todos os meses. E hoje é a mais alta taxa de juro do mundo. O
governo usa o dinheiro do povo para transferir aos bancos. Isso precisa acabar.
6. Lutar por uma política externa soberana baseada no princípio da solidariedade entre os povos e
na defesa da biodiversidade.

Contra os acordos da ALCA e da OMC;
Pela retirada das tropas brasileiras no Haiti;
Pelo fim da exploração por parte da Petrobrás e de outras empresas brasileiras nos países vizinhos;
Mobilizar-se pela adesão àAlternativa Bolivariana para as Américas -ALBA.

7. Lutar pela educação pública gratuita e de qualidade para todos, garantindo o acesso
prioritariamente ao ensino fundamental e médio para todos e dobrando as vagas nas universidades
públicas.

- Lutar para dobrar o número de estudantes, aumentar o número de professores, os cursos, os
horários e os investimentos. Garantir que essas vagas sejam prioritariamente destinadas aos jovens mais
pobres, do campo e das cidades.
8. Realizar uma jornada nacional pela reforma agrária e em defesa das águas articulada com:

As lutas pela demarcação de todos os territórios indígenase quilombolas;
Por um novo modelo de desenvolvimentoagrícola;
Por uma agricultura livre de transgênicos;
Contra a privatização das águas, somando-se à campanha pela revitalização e contra a
transposição do Rio São Francisco.

9. Lutar para que os recursos do orçamento público, sejam destinados prioritariamente para as
políticas sociais, como saúde e educação.

Propor mecanismosde controle popular sobre as políticas públicas;
Programar jornadas nacionais em defesa das políticas públicas;

10. Promover uma jornada nacional de luta pela democratização dos meios de comunicação.
Estimular todos os meios e práticasde comunicaçãopopular, comunitárias e livres;
Combater o atual monopólio dos meios de comunicação;



Somar-se a semana de lutas pela democratização dos meios de comunicação a realizar-se em
torno do dia 17 de outubro de 2006.

II. COMO AMPLIAR NOSSA ORGANIZAÇÃO E MANTER-N@S ARTICULAD@S?
O segundo passo que precisamos dar se refere à continuidade de nosso esforço organizativo com

o povo, com as bases. '
1. Assembléias Populares Locais.

Quando decidimos realizar a Assembléia Popular - Mutirão por um Novo Brasil em âmbito
nacional, havíamos planejado realizar assembléias municipais e estaduais. Infelizmente, por falta de tempo
e capacidade organizativa, conseguimos realizar predominantemente assembléias estaduais. Mas agora,
precisamos realizar mais assembléias populares nos municípios do interior e nos bairros das grandes
cidades. O povo precisa ter um espaço para falar, debater seus problemas. Sem preocupação com
delegação de poder, todos podem e devem se manifestar. E nas assembléias, retomar os temas debatidos
nos documentos da assembléia nacional. Em outros espaços orqanlzados, como sindicatos, paróquias,
centros acadêmicos, assentamentos, comunidades rurais, também podemos realizar assembléias
populares e debater.

Uma assembléia popular é a participação de todo povo: crianças, jovens, adultos, idosos, homens
e mulheres. As Assembléias Populares podem também planejar atividades ,de ação direta que permitam
mobilizar em torno de problemas e soluções comuns e que sirvam de exercício de pedagogia de massa.
2. Realizar um mutirão de debate de base.

Utilizar os documentos que serão aprovados nesta Assembléia, sobretudo o documento O BRASIL
QUE QUEREMOS, transformá-los em cartilhas, com perguntas e de forma didática, para discutir com o
povo. E combinar que tod@s nós, ao voltarmos às nossas bases, durante um certo período, fossemos de
casa-em-casa, levando a cartilha e discutindo com o povo. Devemos aproveitar também os espaços
comunitários onde nossa base está acostumada a se reunir como: centros comunitários, associações,
paróquias, sindicatos, praças públicas. etc.

3. Assembléia Popular Nacional Permanente
Podemos afirmar que, a partir de agora, nos comprometemos a manter-nos em assembléia popular

permanente.
Realizarmos uma nova Assembléia Popular Nacional com representações. delegados, por todos os

setores sociais, e seguiremos adiante nessa longa jornada do povo ir construindo suas próprias instâncias,
seus próprios espaços de debate e decisão.
Calendário de Lutas:

8 a 14 de março: Jornada Nacional em Defesa das Águas;
8 de março: Dia Internacionalda Mulher;
17 de abril a 10 de maio: Lutas em Defesada ReformaAgrária, do Salário Mínimo e pelo
Direito ao Trabalho;
19 de abril: Dia dos Povos Indígenas;
10 a 7 de setembro: Jornada Nacional pela Soberania Nacional e Contra o pagamento da
Dívida Interna e Externa;
17 de outubro: Semana de Luta pela Democratizaçãodos Meios de Comunicação.
20 a 27 de novembro: Semanada Consciência Negra.

Calendário Organizativo:
10 Etapa: De janeiro a maio de 2006

Desenvolver o trabalho de base;
Promover as Assembléias municipais;
Divulgar os documentos da Assembléia Popular/2005;
Elaborar cartilhas de estudo;

20 Etapa: De maio a junho de 2006
Promover as Assembléias PopularesEstaduais;

3' Etapa: Assembléia Nacional
- Por aclamação, a data indicativapara a próximaAssembléia Popular Nacional será antes das
eleições de 2006.

Assembléia Popular Nacional

Brasília/DF, 28 de outubro de 2005
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Quanto.a: eiei~~0' dos ~ ooo;;de.nadoTeS,que a eorrbeoeu no dOnSeTho

8Z, não se. garantiu na. reunião da Eq:ui})eAmpliada era'agosto de 83.· '
AI. deveriam ser eleito ~a novos liberados e se elegeu somente .doiS•.

é " Ne:ete,adoiS anos à q_uestãointernacional foi :m.u:l.to intensa con
a realiZação do EnO'ontro Continental em 82:e do v:r Oonselho Mundial
em o:,-tub:o de 88- 'Pelo fato .doMoviL1.ento~~tar .rnais volt:::-dopara a i

rea1.izaçao do 3 . ·Oongressoeste aspec'tc fo'~ muato diSoutl.do a n:!vel .
da Equipe liberada, i'ieRdopouca partioipação do Conjunto do Movinento.

DG'certa :formaaEq_u.il1eliberada oaminba ho je com o: que vai se
tornando maiS urgente, não se tendo n:uitaS' possibilidades dê plana jal\
um. oonjunto de traooJ.ho oomperspectivas mais a longo prazo. \

NO prooe~so de ooordenar o Mcrv"imentoutiliZa varios meios:' \
....relat~ri.os, reuniões'- enoontros, metodo, oartas, visitas',
inforLiles, planos', :~etc_. T.er:!amosde avaJ.iar tudo isto nULl8.

perspeotiva de avançamos. m_a1.guJ:JaSoidades existem volumes de I

reuniões e ocupam muito tatlPO dos Dilitantes, e pelo fato de não aeretl
bem preparados, n!o tEindoobjetivos claros, fieam prejudioadaS e se,.
~rde muito tempo.·OUtro aspecto é que não se retoma aS disoussõeS já
taj.tas e asam não ~i se' orientando a retlGdo da uma forna cont:!nuá
a l?lanejada. . . ..'

.k JaD. vive hoje um .proceeeo de açã-e cada vez mais massbro. OOrlO
se ~tir ooordenações em todos OSn:!veis que lmente ooord~
aa~~ . .

...Qu~ Rape1 teriam·as tas' -00ordena ções- mzna ' ,oI.;',w' ,~

a~Q'? \
-Que saida, tenos para sé' coordenar a áção f'i'6nte ao voJ.mn.e <le
trab\l.ho 'lue tenos'? .•, .' -

~-tl). ao .pr8yioo pj ano, Boponsidemndo':___q _~() In~~oio~J.. ~
Juventude;, 4 Oongre~go, 7 OOnse'lhoMundial., ;l~' (faa~oc' .~ - .;:-;_.---.J
a n:!vel de ooordenaçao temoS? '

\

AtvaJ.iaQãosa O.oordena~ãoNahional aIíll>l;gga.
Vitória e Rio da Janeiro:, 1

2°I!l.POS1i!0 . "~o

. ~o. se oonseguiu ~ prooes8,o 'lue garantisse a oontinuidade dos '
aleman~os, sonenta os elementos de Vitória e do Rio dá Janeiro ~
fora.t:leJâto~ no final do mandato :do Atlpliado anterior. q_ue
. '_ lfesse P.er:!odo, no Rio Grande do Sul por exeIJ.Tll.o '3 A.mPl1:ados..' " ~ ,;ia se passaram·

de projeçáo de

• "i

..

{

.Papel de Ooordenadores N'aoionais'
.JQomrelaçã à t··, w •M w"toi ma' S ' .o par J.cJ.paçaonaS' l"61mJ.oesda coordenaçao Nácio:.1al,

, '. ~ oU!.J.pr:Ldo~s~e papel do ~ue os, ooord~nad?res anteriores.
pois nã .en~i~-se difJ.culdade eu s~ ter o con;pmto do moviLlentoNacional;.
~i-da.de~ ~:l.~amos as o~tra~ regti.~esf e. somente as ooordenações de .
aoo~q :~IJ1'o Prooesso de açao mli~te .~'e. ·oo:mu:rn..de:senvolv:Ldos
.&.-00 . do de ,,:arto. As outra~ ~oordenaçoes à outros n:Cvais não _'•. ,
Vf1:t ~ dire.:tamente OODa açao. .
! . .-0 ~oss~ ins~ento :~d~Trabalho (relatÓrio trinestrial) não

,:t\ulQi01_10u,;pOJ.salen das dJ.f'J.culdades.para se fazer, o relatório uanc1"o
ara fel. to por alguns coordenadores' não. . a' . q ,QU-troa dentro' de. _ ., - . -respop_, arJ para_ si"liu4r os- ,-
/ - . suas. J?r~90es~ " ; " .

I

.'~.'
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.aoonüedem remu_õeSa n!vel nacional elaS fioan cona.:t'~:tonados:por causa
do emprego. ~as regiões onde estaão são nruito solicitados para áconpanhar-era
as coordenaçoes e todos os setores, sendo isto quase :i.m.poss:1.vel.

A Equipe Liberada tem ficado pouoo t~po nas cidades e nen todos os
militantes.t~n olareza do seu papei., Frente ao volune de trabalho a Equipe
enoontra dJ..fJ..cUldadespara desenvo:Jl"er ben seu papel. O trabalho que
desenvolve J at::t:~s de Visita nas regiões e no secretariado nacional
onde se encontra~~ara analisar a realidade e aValiar a ação frente o
plano nac~onal. Temfeito tanbén a ligaçã~ commoviuento internacional
seja a~vés de participação nos énoontros ou relações ooma coorde~~çaõ
intepnacional, e outros movimentos. .

)~1a Equipe que tanbén prepara os encontros naoiol'lais além de
elaboração e distribuição de' relatqrios, boletins etc. Cuida tatJlbón,dos
bens e' finanças d~ Mov1n~'bo. Alén disto a Equipe 6 que naí.s teu asaurrí.da
as tarefas da a çao representativa a n!vel nací.cna.L,
, Hoje eXiste una eXigência maior do Movíaento de'se recolhér sua

experiência de forna a devolve-lá para o oonjunto de Movimento. Isto ten
sido umdesafiooe una oapacitação para a Equipe, por exemplo, esorever un
livro ~obre o 3 Oongrosso. A ~quipe tem feito tanbén Ull prooesso de
recolher a hist<?ria 'do Moviriento de foma que o próprio Moviuentd' venha
a interpreta-lá, fazendo con qu.enão haja'deturpações cooo ooorre quando
outras ~eSsoas esorevou sobre o MOvÍDento.

No períOdO de visitas esta se tentando fioar Dais presente-junto ao
oonjunto dos militantos. No entanto 'nos ul:tinos anos pelo fato,de aunentar
O- m!n.erc de cidades qu'~ o novinento atingé, não ten possibilitado estar
nas re~ ,con dispOJ:J.iMlldadepara isto. . '

. Na u:ltiDa viSi ta ,de 83 foi realizada da 20 de setenbro à 5 de novembro
signifioando en nédia 4-5 dias.. Havia tanbéo a realização do Consolhó
Mundial e tres oooz-denadcr-eenacionais ficamn fora do pa{s.--,6b-dias. Isto
significou una visita rápida de uma se~~a em cada oidade, e mesno'assio
oS novos liberados eleitos tiVBraD que assuoir de fazer visitas em suas
ragi~es .•

Em 84 segm~doprógrawa de trabalho a visita realizou-se dUrante 3
oeses con 7, ~iberndos. PGrémpara isto mUitas tarefas de pr-epaz-açâo ,para
o Oonsêlho e do Secrdtariado ficarao para trás, fazendo COD qUB,oS tros'
liberados que fioaras emsão Paulo não fizessen praticanente as Visitas.
Outros liberados. tiveran tambén que durante a visita retor.n,ar varias vozes
atia secretariado para executar tarefas inadiaVBis. Neste per{odo tambén
frente ao VOlUDOde trabalho se pediu"a co'Laboraçâo de $..53 i.8, pess.oas paro
trabalharen no eeorótariado, alén' dà-"õcüaboraç~o de alglmS nilitantes elo
Estado de São Paulo. ~\Esteper{odó já era de prep:;:traçãodo CNe exigia
a elaboração de nui tos materiais. '.

Até 197~,a Equipe Liberada trabalhàva com5 pesaoas. A partir dó
ON deste ano, fÓraIl eleitos õ liberadoS. Durante q_uatro anos ~e trabalhou
000 este nÚIlero. No ONde ao o MoV'imentodeoidiu convocar o 3 Congro{;lss
Nacional de Jovens Trabálhadores e não se previu o volune de trabalho':,c:lue
axigiria sua realizacão. No CNde 82 deoidiu-se eleger 7 liberados con
fome renexão q_ueilrlciou en 80. ])ecidiu-se ~mnbénque por questão de
continuidade oS liberados serian eleitos por 4 anos e q_ueum dos tres
ooordenadores g_uesaiJ$Il eD dezenbro do 83 de~e:p_aser desafiado a
oontinuar mais un per{odo para contribuir ooma renovaçaõ da equipe

._,principalnente na' preParação do Oonselho Nacional 84•
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Diocese de Nova Iguaçu.

Projeto de Formação Social.

10 de Março de 1996

.Prezadora) Companheiro/a) de Caminhada,
"

conforme foi divulgado no nosso Jornal
Canúnhando deste mês, a Diocese irá desenvolver um Curso de Formação Social, com a duração de

dois anos, tendo como objetivo central o aperfeiçoamento dos militantes cristãos, a fim de ajudá-los a

tornar suas ações mais eficazes, contribuindo efetivamente para a transformação da realidade social e
espiritual do nosso povo.

Queremos saber quais sugestões você poderá nos oferecer para que o Curso seja o melhor possível.

Dessa forma estamos convidando um representante da sua Comissão Pastoral ou Movimento para

uma reunião no próximo dia 13 de março, quarta feira, às 15.00 horas no salão da Cáritas, rua
Capitão Chaves, 60, Nova Iguaçu,

Nessa reunião gostaríamos que você trouxesse algumas respostas e idéias às seguintes perguntas:

1. Quais as dificuldades, enfrentadas pelos leigos, para realizar o seu trabalho de militante cristão?

2. Que conhecimentos e habilidades um Curso de formação de lideranças deve desenvolver, para ajudar na
superação das dificuldades hoje vividas no trabalho militante?

Para enriquecer ainda mais a sua contribuição sugerimos que essas perguntas sejam debatidas, na

medida do possível, entre os Companheiros e Companheiras da sua Comissão, Pastoral ou
Movimento, antes do dia 13.

A Equipe Coordenadora do Projeto.

Certos do seu comparecimento e colaboração, aguardando sua participação, nos despedimos,
afetuosamente.



Companheiros,

A Secretaria do COI'JCll,'f'quer corn.ml ca r ;üquns encaminharrentos concretos já
dados para a realização do CDNCLl\'r nos dias 26I 27 e 2[l dc~a~-osto de 1983:

COnsiderando a necessidade uroente de concretizar a~,decisões jâ taradas pela Plenária
da Pró-c'"Lfr Nacional e pelos ENClA1"!3 e ou CI.X:Li\'rl s çbs Estados de realizar o CONCIATnos
dias 26, 27 e 28 de agosto de 1983;

Considerando que o çpverno do Estado se dí.spóo a mante r seu apoí.o em relação a: a) 50
ônibus; l) 25 milhÕes de oruze í.ros : c) a.lqumasescoras rra.í.s amplas em São Bernardo do
Campo; d) o GináSio do Ibirapuera;

Considerando, após análise minuciosa das concu.çoes reais da capital e apos entendírren
tos duetos com a área do governo estadual" resp-:insávp1 por+acompenhar o caso, que as
condí.çôes apresentadas pe lo GoveD1O Es tadua I são .ínsuf í.c.ícnt.es para rea Lí zar o OONCLAT,
espec íe lrrente no que diz respe í to ao alojanento, ~rasntx)rt.e e ccmí.ssôes de' t.raba Iho:

Considerando que a infra-estrutura de silo E:erna.rd;~)(\.:) i,,3tá a3s'~gurada f' (:c.gr,::>ra Ji~:,
Lhorada pela participação do Estado, conrcrrre aCÜB :~;':F")st:);

Considerando a urgência de se fazer as j!1:'.;criçi:":::S iL }i_,,; ;;" f, ·it.a:~ c ;:)ut.ra:;
cias necessárias;

Considerando tcdos estes aspectos, a Secrct,d..ria n's::,.;,

CLATcomunica aos corrpanheí.ros que for'am (1,; :'y;

1. O OONCLATsera realizado em SZ:ioBernrti·dc) do

ja assinada IJE!loPrefeito l'-lUll.icj :)3.1 (CÓ\JJ ..l

do dia 07/08/83) e com a part í cipacao lu E:_:tiKb 'i: s~,
dos;

referi

2. O local de chegada será. o cn-n'Po uE OJ~J\:'ENç:jESVl-:R;\C~L'Zsituaco a »», Lucas Nogueira

Garcez - Centro - são Bernardo do Campo. Vej,:: orient~:iç;::O anc->:a i

3. A Secretaria do O"'NCLATjá veio ::-10Rio de Janeiro {~Cc',:3tú f.unc í.onando De. H. Tt'Il1léL.'1daré,
348 - Liberdade - são Paulo/SP. Fone: 278-9786 ou ~79-3BU (011);

4. '!DDAS AS INSCRlçxjESDEVEMSERFEITÁSNESTE E:iDEHl'X.:-() ;::~; ::;1.;:.)P:\UIi). H.t\T'':':t''á oIant.âo di.á
rio das 9:00 às 20:00 horas;

5. As delegaçCes que já tiraram delegados conforrre

vado, deverão anexar à Ficha de Inscrição, o.: SEc,';!uint '~i d6cUinerrtos~ ,-:) j\}"'ii:-;() .- assina
do que exige da diretoria da entidade a CCJ;iV'}.

constanào os presentes, a pauta discut ie}] C'

6. Pedi.m:>sque a Comissão prÓ--CUr Estach.lê: 1

rio do ENCI.ATdo Estado C.:):Ji tod.as c.l::'

, J:,.....

,_). ~-. >,

7. Qualquür informação, prc'curc ~, :Y:'cn.
A"I't; O
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Movimento sindical se une
para realizar o Condat

CEcíLIA PIRIS sooo regimento do Conelat já havia si-
A criação de uma comissão pro- do modificado, no sentido ,dea~sorver

visória que consolidará a Central Uni- as íederações, que particíparao, ~g<?-
ca dos Trabalhadores <CUT) em 84, ra, com peso Igual ao do maior sindi-
reunindo, em sua díreção, as Iideran- cato de sua base. Com ISSO!também
ças mais representativas do movi- ganharam as corrent~~ petístas, que
mento sindical. A realização do Con- vêm engrossar a parttcípaçao no ~on-
gresso Nacional da Classe Trabalha- gres~? de J1Clomenos 20 federaçoes,
dora iConclat). em São Paulo, desde que ja confirmaram presença.
que o governo estadual garanta a ín- Joaquim concordou, ainda, sobre a
Ira-estrutura. rejeitando-se as ofertas impossib.ilidade de se a.lter~,r "as re-
do governador Brizola, para ~ue o en- gras do jogo em p~e~o jogo ,como a
contro fosse realizado no RIO, e do aceitação da partícípaçao das ass_o-
prefeito de São Bernardo, Aron Ga- cíações no Conelat, "~e~de que nao
lante, para que a cidade absorvesse o haja dupla representatiVIdade, com o
c ongresso. Manter o atual regimento que nenhuma das. co~rentes co.nco_r-
do Conclat, que garante a participa- da", segundo Jaco Bittar. A c.na~ao
ção das associações, desde que não da Central, que Joaquim e o~sindica-
haja dupla representatividade de ca- listas que o apóiam não queriam para
tegorias. já, "será formada num pr~esso c~m
Estas foram as principais arestas a participação de todo movírnento sm-

aparadas ontem, para diluir as di- dical, c poderá até obedecer ~ um ca-
vergências do movimento sindical e lendário. que será desenvolvido com
selar a disposição das principais lide- base nos estatudos, de forma a censo-
ranças em participar de forma lidar a Central em 84". Com relação a
unitária do 2.0 Conelat, no final de outras reclamações, referentes à par-
agosto. Este primeiro passo rumo à ticipação de federações, foram bem
unidade pela criação de um comando absorvidas também pela corrente pe-
único da elasse trabalhadora foi rati- tista, Para Jacó, "vemos todas as
ficado ~ntem, n~ma reunião informal 'adesões com' bons olhos. Não há res-
entre lideres .petJstas, de um la~o, e a trições à participação de federações
corrente ap!nada ~r ~ra,:,de numer~ ou confederações. O que não se pode é
de federaçoes e smdlcallstas próxI- privilegiar a participação de uma de-
mos ao pensamento ~o PCB. . terminada entidade da estrutura
O encontro, rea~l~do na PraIa sindical",

Grande, na tranqUlhdade das salas A participação de Joaquim dos San-
esvaziad.a~ com a saída dos delegados tos Andrade neste Conelat e o reco-
que partIcIparam doe~cerramentodo nhecimenJo, por parte de outras cor-
ll.~ ~ongresso. Naclof!81 dos Me- rentes do movimento sindical, de sua
talurglcos, reu.mu.Joaquim dos Sant~ representatividade, deve-se, para
Andrade~ do Smdlcat~ dos Meta~i- muitos sindicalistas, à mudança de
cos de Sao Pa~lo, o diret~r da entida- sua postura. Sua participação decisi-
de, Lu~ AntOniO,~a~ Blttar, afasta- va na greve do dia 21 é o principal
d~ da dlreção d~ Smdlc~to dos Pe~ exemplo desta nova diretriz. Por ou-
lelro~ de Campmas, JaIr .M~lll, tro lado, Jacó Bittar acredita que "há
presld~nt~ afastado do Smdlcato dos uma concepção que está ganhando es-
~etalurglc.os de Sã.o ~ernardo, Anto- paço no movimento sindical, que é a
mo, T~chl, do Smdlcat~ dos Me- nossa". Acrescenta, porém, que "a
talu~gl~OSde Osasco, ~ M~guel Rupp. concepção unitária do movimento sin-
do Smdlcato dos Metalurglcos de San- dica I está sendo reforçada pelas deci-
to André lá' H' tá' b ídA ameaça de ruptura, que poderia sões em p en no. o)e, es _1m u ~
não ocorrer no Conelat, mas influir na el~,sse trabalhadora a noçao de um-
em suas resoluções, está temporaria- dade .' . d b

t f.·t da na medl'da em que Deftmdas metas comuns e tra a-men c a as a , lh d - t' , . tdecisões importantes para o conjunto o, everao par lClpar Junoas, ,n~
da elasse trabalhadora, como a cria- Conclat, as correntes que se Identlfl-
ção de um comando nacional e até cam com. o PTd PSB, federaçõe~, e a
mesmo a deflagração de uma nova ala consIdera a Ind~pendent~ do
greve geral, deverão ser discutidas, PMDR Se e~ta tentat.'va de um~~de
agora, com os principais interessados será concretlzad~, a mvel de declsoes
sentados na mesma mesa. O líder dos comuns nas. próxImas lutas dos, traba-
metalúrgicos de São Paulo, afastado lhadores, amda é cedo para dlze,r, ~
da Comissão Nacional Pr6-Cut, uma qu~ é certo, é a percepçao das prmcl-
de suas principaiS mágoas do passa- paIs correntes de que n? ':10men~o, ne-
do, já foi ineluído na delegação que ~e- nhuma ~elas tem condlç~s de alca~-
presentará Sã~ Paulo r:'anov~ comls-, çar, sozmha, a hcgemoma do mo\ 1-
são, que devera ser eleIta no Congres- mento,

I
)Sindicalistas serão

recebidos no Planalto
Representantes das cinco federa

ções de metalúrgicos existentes no
País têm um encontro marcado com o
presidente Aureliano Chaves. Na I
mesma semana, provavelmente na
quarta-feira, Joaquim dos Santos An
drade será recebido pelo ministro
chefe do Gabinete Civil, Leitão de
Abreu, acompanhado do ministro Mu
rilo Macedo, e entregará um memo
riai em nome de mais de uma centena
de sindicatos que participaram da
greve do último dia 21, para solicitar
uma audiência com o presidente da
República.
A divisão das entidades sindicais

em dois encontros diferentes não de
verá significar cisão no movimento, '
segundo o pensamento do presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo, mas serve como termômetro
de que os canais de negociação "cuja
abertura foi um dos principais moti
vos de nossa greve do dia 21" já estão
funcionando. Isto porque, segundo ex
plicou Joaquim, as federações ha
viam pedido o encontro logo após a in
tervenção nos sindicatos dos
bancários e dos metroviários de São
Paulo, através do Departamento Na
cional dos Metalúrgicos.
Neste fim de semana e até segunda

feira, várias reuniões de sindicalistas
e da Comissão Nacional Pró-Cut
deverão díscutír quais os sindicatos e
seus representantes que deverão com
por a comissão que irá reunir-se com
o presidente Aurelíano Chaves, após o
pedido de audiência, levado ao minis
tro Leitão de Abreu, No último Ceclat,
decidiu-se que o encontro com o go
verno federal deveria ocorrer com a
partrcípacão de uma Comissão Na
cional de Reivindicação, formada
pela Comissão Nacional Pró-Cut ee
representantes de 10 sindicatos que
participaram da greve, Destes enten
dimentos, onde os sindicalistas de
verão levar as príncípaís reívíndl
cacõcs da classe trabalhadora, depen
de, inclusive, a defl;'gração ou não de
uma nova greve geral. que caberá ao
fórum do Conelat decidir.
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A clsIodo üMJVIII ,"'='CIIl- ::~~~cQ,~:: :.-~ ~~~tatividl-
fi~ CJIlteDI. II) ..... . dia trutura. seria dec1dIda neste Con- Se as concepções eram as mesmas,===-~~.=1iNB). • a falta de fórmulas comuns que di-

tlcIpa$ de eInc:O --=:"19. 14 p~ =~~=::~~~==":""T"""'::: ~,reflete uma Profunda e inIu·
tinha como ..... 8Indiealiltas e enticladel sindicais perével diferença de conceitos no ~
tentar dl1uIr aO' ' o mais lII'ÕXiJD08 da Com_o Estadual toca à ação "sindical. A parte do
encarnIrabaImIU ~ cID 0IIIt- e Nacloaal Pr6-Cut defaMIIam a cria- plenário que desejava a supressAo do
lI'eISO NackIaaI. da a... ftt,. çIo de uma comissIo de ftlcaUzaçAo artigo 8 do regimento do Conclat, 10-
balhadora (CoDClat>. lII8NIdD ,.. para mirar a partidpaçlo das asso- bre a participação das associaç6e8,
01 dlaI .. 71 e 28 de ....... MIo.... daç6eI. De ambol CII ladCII, havia defendeua realização de uma reunilo
verá mail \DIl únICO ~ a. r.... conaenso de que somente aseociaç6e8 da Comissão Nacional Pró-Cut. para
provavelmente dDII. e a ... .... pré-aindicaiaou asaociaç6eI proflS8i&- modificar o regimento, pedindo ainda
ela. antecipada .. QlUmII...... naiI cujas callegorial foaem impedi- o adiamento doConcla!.alegando fal
por lldereS sIndlCaII. •• crt.eIO de d88 4e formar sindicatos, e que Dio ta de tempo para estas alterações. .

De um lado ..... ~....... e eom1llÜltM;de outro a eorrente petista
além de salários para sua díreção, re
cebem de 5 a 7 salários mínimos de
ajuda de custo. Então, a Anampos
tem o direito. dentro do regulamento
daComisslo Nacional Pró-Cut, dega
rantir a participaçAodedelegadCIIcu
jos sindicatosse recusaram a realizar
assembléias. e apoiar o encontro. A
idéia é garantir a ~ dedel.
dos e nAogarantir uma alteraçAoCIa
correlação de forças. O problema é
que isto está sendo usado como bode
expiatório ."
Para IvAPInheiro. doSindicatodos

BaacirlO& do Rio e membro da Se
cretaria AdmInIstrativa queorp!llZa
ou organIZava o Conclat. que somou
~ com a corrente que nIo par
Uctpará do encontro em ...,..,.
"houve uma proposta de se crlar uma
comIssAo ampliada. ao lado da Pró-
0It. com aparticipação de federa~ a
e outras entidades sindicais e de se
adiar por 15dias oCongresso.Era wn
~ baixo e os companheiros não
qutseram pagar".
De posse das fichas de inscrição

para o Conclat. o presidente afastado
do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Bernardo. Jair Meneghelll.mostrou a
divergência de postura sindical. entre
as duas correntes. segundo seu pró
prio ponto de vista. Mostrando as
fichas. apontouque as federaçGes Ins
critas vinham com dois ou até 5
delegados de dlretorla. e nenhwn
delegado de base. "O que nós c
queremos é um slndlcallSmo de base.
e eles uma cnetral com a participação
de federa~ e confedel'8CÕe8".

_ Sexta-feiro, 12 de ogosto de 1983

Divergências na organização do
Conclat dividem movimento sindical

Coa • ela.8, ,..,R Iumr doia -v,....e daaa eentraia trabalha ••

o(!IlI!IENTE.QUE
Bt.IVAI ADORAR

r.".fMfm temo.
cItopeinII. ,erpentjROl
p !,om'IIIJ poro ,,'lOpp..,

- ._----
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Centro de Estatística Roligiosa e lnvesticaçócs Sociais

DUQUE DE CAXIAS 14-12-92.

Prezados Amigos;

No dia 12/12/92/ reuniram-se em DUqU9 de Caxias representantes
de cinco Dioceses eDuque de Caxias, Nova Iguac:u, Lt a su a i . Volta
Redonda e VaLença) com representantes da PastoraL Operária Na
cional/ CERIS e IBRADES, para discussão sobre a proposta do Se
tor de Pastoral Social da linha 6 da CNBB de' r aa t i zac â o de uma
Semana Social RegionaL que contribuisse com subsídios para a re
alização da 2ª Semana Social NacionaL, que estp Setor está pro
gramando para julho de 1994.

Os representantes da epo, CERIS e IBRADES, como membros da co
missão org~nizadora da 2ª Semana Social Nacional, enfatizaram a
fundamental importância de que a Semana Social Regional seja a
expressão das forças vivas e atuantes na região, desde a concep
ç~o at~ a gestio de todo o proce5SO de realizaç~o. A Semana n~o
pode se transformar em mais um evento. assim como não pode se
estabelecer em base de uma "c em í sa de f c rca v • Ela tem que ex
pr@ssar um desejo e uma nece ss í dad e destas Io rca s . ou não tem
senlido sua reaLização. Dentro deste eixo; travou-se um profícuo
debate entre os p~tticipante5 da t9união.

D. Mauro Mor9lti, presente ao e ncon t ro . embora reconhecendo a
dificuldade de se programar mais atividades em sua Diocese, en
fatizou a importância e a necessidade da reaLiza~~o de um diáLo
go fecundo em r~la,ão a at;:ão social da Igreja. O por quel o como
e o para que a Igreja r ea Lí za uma ar;ão no social precisa ser
discutido e aprofundado num diálogo que ultrapasse 0$ limites de
uma Il í oca se e da própria Igr~da. Por outro lado, este diálogo
não pode se realizar se não forem consideradas as questões que
estão surgindo na conjuntura do momento.

c s t a s cb se rvec ê e s dE! D. Mauro se c o Lo c e r em como utn .!Iintetizador
de todo o debate que se conseguiu e s t ebe lece r na reunião. Este
debates reaLizado sob a premissa de que os participantes estavam
dispostos em f~zer avançar a discussão proposta, apontou alguns
desafios que precisam ser r@spondidosl principalmente em termos
metodoLógico~. São eLes:

1. Como fazer de uma Semana Social Regional, que não pode se re
sumir à pal~vra saman a , um instrumento que efetivamente rea
Lize este diálogo fecundo a que se refere D. Mauro? Como fa
z e r para que isto niío se torne apena::> mais um evento, entre
tantos outros?

2. Como este = roc e s se . a que estamos chamando de Semana, pode. ..contribuir para dinamizar o movimento social de nossa reQlaO
e para uma refl@xlo profunda sobre nossa contribui~~o a este
movimento?

' ..:'" .
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3. Como ela poderá re seonde r às questões a t ua i s da so c i ad ada e
ao mesmo ~~mpo não ficar pr~sa ao cOhtingente?

4. C omo e s l e p,' o C. é ~S o, que f o i su 9 e r i do d e f o ra P a ra d !!!n t r o, P o -
derá ser assumido pelo conjunto de forças viva; de nossa re-
gião?

5. Como realizar as atividades pensando o cotidiano @ a perspec
tiva, o local e o nacional, o específico e o global?

A nos animar para o enfrentamento destes desafios, foi visto que
em mais de 10 Regionais da CN88 os grupos aceitaram realizar es
tas discussões e estão avan~ando neste processo.

Os desafios estão postos à nossa capacidade e disponibilidade. A
p a r t i r d e 5 t a r ~ li n 1 a o o P r o c e s S o e 5 t á. ~ m nos 5 a s mão s. Po r is S o I

os p~rli[ipanles reconheceram a necessidade de se voltar as dis
,ussões para suas Dioceses e marcaram um próximo encontro para
trazerem encaminhamentos mais amadurecidos. Neste sentido, foram
sugeridos os s~guintes passOS:

1. Apresenta~ão das discussões da reuniãol bem como do documento
I'Semanas Sociais Regionais um pequ~no subsídio", para 05

difer~ntp.s grupos nas Diocesesi
2. Pensar numa eslr'utura mínima que dê sustentac;:ão a todo este

proceSSai
3. Discutir atividades bem como um cronograma para realizá-lasí
4. Ve,. c omo e n v o l ver o s d i f e r e n t e 5 9 r u Po s das o u h a li Di o c e se s .d a

.NreglaO.

Para sistematiza~ão destes pa sso s ficou definida uma próxima
r e uni ã o d e t o d o o 9 r u P o P a r a O d i êI l.3.~ •.de.."._,Le.lI....e..r....e..ir....o......_.d.L-j9 9 3 I ..dJu._
9 :.Q O_._às.__J.3._:_QOL _Lermi nand.o__czm __J.im_Lr.a.te.r.Dª L.",ª.Lm.Q~Q- _QJ.e.r_~t..i_.d_tL_P.J2..t.
D_~_.t1..a.!.lJ:...Q.. A t é l á I a C o mi 5 ~ã o N a c i o n a l d e P a s t o r a l Op e r á r i a f i c a -
rá à frente desle processo.

Estas foram, em linhas gerais, algumas anotac;:5es da reunião. A
impressão dos organizadores do encontro é que há disposição dos
participantes t'!m fazer avançar um processol a nível regional,
que reflita sobre as allernativas e protagonistas de nossa so
ciedadel relacionando essa reflexão com aquilo que efelivamente
estamos fazendo, e procurandol com issol ver o nosso trabalho de
uma ""a.I"\'i~ nO"·~. E ~odo e5~e e s f o r c e fu~t,,;á. jDe.\"" \-1m::. c.oniribui
~io valiosa a se somar ao esforc;:o dos outros Regionaisl no gran
de confronto e sínte~e que esperamos possa ser a 2~ Semana So-
cial Brasileira.

Ficamos, assim, torcendo e rezando para que possamos realizar a
reuni~o do dia 13/02, renovados com a vivincia do NATAL.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1992.

_'



RELA~_nO DE MANTIMENTOS SOLICITADO

10 kg de farinha de trigo

3 kg de trirruU_ho

5 k('fde aouo a r

2 kg de azeitona

3 kg de quiejo

10 kg de frango

7 ~~ de carne

5 làta de extrato de tO!'1ate

4 lata de milho verde

4 lata de ervilha

7 lata de óleo

2 lata (qrande) de fermento

8 lata de sardinha

20 litro de vinho

2 vidro de vinagre

5 pacote de ouardanaro

3 nacote de nalito de dente

3 rolo de toalha oaoel

500 C01JOsdescartàveis

300 Dratos descartaveies

._.,



-. Resolução n· 1.2197, O/Dei/N/

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DENOVAIGUAÇU-CMDC~I

RESOLUÇÃO N° 12/97,DE 23 DE OUTUBRO DE 1997

DISPÕE SOBRE AS NORMAS COMPLE
ME;\TARES PARA AS ELEIÇÕES DOS
CO~SELIIOS TllTELARES DO MUNICÍ
PIO DE :\O"A IGlJAÇU E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

CONSIDERA?\DOa Lei Federal n'' 8.069/90, que determina a implantação dos
Conselhos Tutelares em todo o território nacional e estabelece os requisitos básicos
para a execução desta medida;

COl'\SIDERA~DOo Artigo IOda Lei n" 8.242.91, que estabelece que o processo
para escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido por lei municipal e
realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e a fiscalização do Ministério Público;

CONSIDERANDOa Lei Municipal n" 2.113/91, alterada pela Lei n° 2.598/93,
que implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no
município de Nova lguaçu:

CONSIDl:RANDO as Lei Municipal n' 2.833/97, que dispõe sobre a
regulamentação dos Conselhos Tutelares de Nova lguaçu e dá outras providências;

CONSIDERANDOa Lei Municipal n" 2.844/97, que altera artigos da Lei
Municipal n" 2.833/97, que dispõe sobre a rcgulamentaçao dos Conselhos Tutelares
de Nova Iguaçu e dá outras providências;

CONSIDERANDOa Resolução n° 11/97, do CMDCAlNI. que dispõe sobre as
eleições para os Conselhos Tutelares do Município de Nova Iguaçu;

CONSIDERA.~DOa necessidade de complementar as normas estabelecidas na
Resolução CMDCAlNI n' 11/97, bem como dirimir possíveis dúvidas e/ou falhas
encontradas no decorrer do processo e!eitoral;

., ·0"'
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Resolução n° 1.2197, CMDC4/S1

o CONSELHOMUNICIPALDOSDIREITOSDACRIANÇAE DOADOLESCENTEDE
NOVAIGUAÇU - CMDCNNI

RESOLVE:

Art. )0 - Fica estabelecido que os locais receptores de votos, previstos nos incisos
XJII, XIV e XV do Artigo 8° e no Artigo 15 da Resolução 11/97, serão os seguintes:

I-Centro -?
II - Cabuçu - ?
lll- Vila de Cava - ?
IV - Mesquita - ?
V - Austin -?
VI - Comendador Soares - ?

Art. 2° - As posses dos Conselheiros Tutelares eleitos. previstas nos incisos XXV,
XXVI e XXVII do Artigo 8° e no Artigo 19 da Resolução do CMDCNNI no 11/97,
ocorrerão no Auditório do Serviço Social do Comércio de Nova Iguaçu - SESC,
situado na .....• com horário previsto para o início de 10:00 horas e término para as
12:00 horas.

Art. 3~- As mesmas cerimônias de posses, descritas no Artigo anterior, servirão para a
instalação dos Conselhos Tutelares. cm ato presidido pelo Juiz e Promotor da Infância
c Juventude da Comarca de Nova Iguaçu. pelo Prefeito Municipal c pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança c do Adolescente de Nova Iguaçu, conforme
determina a Lei Municipal n' 2.833/97 cm seu Artigo 30, ratiticado pelo Artigo 21)da
Resolução do CMOCNNI n" 11/97.

Art. 4') - O Processo de Sclcção será coordenado cm todas as suas etapas (elaboração,
~~~r~~?~.s~}zy~(»~}~!a/r~o,m,o.tqri'lda Infância e da Juventude da Comarca de Nova
Ig~açu. errt.:conjil'n,totótn d-CMDCA/NI. '

Art. 5° - Após as seleçõcs das fichas de inscrição de eleitores válidas e confecção das
listagens eleitorais, o CMDCAlNI fará publicar. através da Coordenadoria dos
Conselhos Municipais, o número de eleitores de cada Colégio Eleitoral.

Art. 6° - Em caso de empate de dois ou mais candidatos no pleito eleitoral, serão
considerados os seguintes critérios para o desempate. na ordem:

I - aquele que obtiver maior nota na parte subjetiva da prova;
II - permanecendo empatado, aquele que obtiver maior nota na parte objetiva

da prova;
III - permanecendo empatado, aquele que tiver o maior tempo de trabalho com

criança e /ou adolescente;
IV - permanecendo empatado, aquele que tiver maior idade, levando em conta

anos, dias e horas,

Art. ~ - No caso de um mesmo candidato ser inscrito por mais de uma instituição, o
seu 'registro será negado, conforme determina o Parágrafo 2°, do Artigo 25 da Lei
Municipal n° 2.833/97.

2
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Resoluçãa n" 12197, CM/)C.vl"/

Art. 8° - Após a publicação da lista de candidatos no Diário Oficial da
Municipalidade, prevista no inciso XII, do Artigo 8') da Resolução do CMDCAlNI n°
11/97, a entidade e/ou candidato terá 2(dois) dias para a desistência de participar do
pleito eleitoral, sendo publicada a modificação da referida lista em Diário Oficial.

Art. 9° - Só serão aceitas inscrições para concorrer ao pleito eleitoral, que elegerá os
Conselheiros Tutelares, de entidades cadastradas no CMDCAlNI antes do dia 1° de
setembro de 1997, data de início do processo eleitoral.

Art. 10 - Após os possíveis pedidos de impugnações de candidatos, previstos nos
incisos VII, VIII e IX, do Artigo 8°, do Artigo 12 e do Artigo \ 3 da Resolução do
CMDCNNI n° 11197 e Parágrafo 3° da Lei Municipal n" 2.833/97, a Comissão
Temporária Coordenadora do Processo Eleitoral, elaborará um documento abordando
os motivos alegados para a impugnação e encaminhará, imediatamente, para a
entidade que indicou o(s) candidato(s), que terá 3(três) dias de prazo para apresentar,
fundamentado e por escrito, os recursos, que serão confrontados e procedida a decisão
na Reunião Extraordinária do CMDC NNI, prevista no inciso XI, do Artigo 8°, da
Resolução do CMDCAINI n° 11/97.

Parágrafo 1° - Ficam estabelecidos os prazos para a apresentação dos recursos, de
acordo com as regiões, da seguinte forma:

1- Centro e Cabuçu - de 05 a 07/11/97;
II - Mesquita e Vila de Cava - de 12 a 14/11197; .) -'
III - Austin e Comendador Soares - de 19 a 21111/97 '!'úJA (\1'vV»)j O lert

Parágrafo 2° - A reunião que alude o caput deste Artigo, bem como as sessões
previstas nos incisos XIX, XX e XXI, do Artigo 8", da Resolução do CMDCAlNI n"
11/97, se realiz~lrá ,com a presença da p.rom~to.r.l.,ad~ Intr!~cia e...~~.t'v~~~ude daV.'
Comarca de NO\a Iguaçu. ( , .( CU.: i~ ,'(l l_) L rt ~r~~.,;;.c ../.>~,,:,

s~~ t(~~. .
Art. 11 - Em consonância ao que estabelece 'o Parágrafo Unico, do Artigo 27, da Lei
Municipal n" 2.833/97, serão acatados como nomes válidos, se assim forem . '( ..
r:gistrad~s no ~to da inSCf\rãO'"os co.gno.mes dos.can.d.idatos po.. stulan.tes.,aos c~rg..,s e(\.._ li'Y1/1 (~"o
Conselheiros Tutelares. • .'1\ g l·(·t -,~'J {í'" .' ti·. f'('(:f '.......<",,"1...<_, ..<--;-;, ....... (}.J. . , "', ,w,\ .. . ~ .. ... . 1,.,,,,-, .;;.,\:.tI-. . _ 7í f:!' \ .,/'"

\1\.1\ ~.(·i··" .; ·,.\"'_:"irV\I,...r.) (.oh/I .,./ ./
Art. 12 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do,Adolescente de Nova
lguaçu, após a aprovação do Plenário, fará publicar a presente Resolução, através da
Coordenação dos Conselhos Municipais, em Diário Oficial da Municipalidade.

An. 13 - Os ca~s omissos,S!~:'ãOI)so;vido,s pel~ Comjs~o ~emPOEiria Coordenadora
do Processo Eleitoral., ( JrtfV\...c-_"'__'vA/ tf.-t> ç M Dtd )

,.
Art. 14 - Esta Resolução entrará em vigor na dllta de sua publicação.

, .
\VANDERLEY SABINO'DA SILVA = PRESIDENTE
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ReslIillfdo II" 13/97, C.UDC4/."1

CONSEI-JHO l'rlUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DENOVAIGUAÇU-CMDC~I

RESOLUÇÃO N° 13/97,DE 23 DE O~JTUBRO DE 1997

HISP()E SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS
COLf:<;IOS ELEITORAIS PARA AS ELEI
('<)":S DOS CO~SELHOS TVTELARES DO
:\1t::\'ICípIO DE :\,()VA IGliA('ll E D/\ Oll
TRAS PI{()\'II>Ê:\,( 'IAS

CO!\SlDERANDOa Lei Federal n" 8.069.90, que determina a implantação dos
Conselhos Tutelares em todo o território nacional c estabelece os requisitos básicos
para a execução desta medida;

CONSIDERANDOo Artigo IOda Lei n" 8.242/91, que estabelece que o processo
para escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido por lei municipal e
realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança c do
Adolescente e a fiscalização do Ministério Público.

CONSIDERANDOa L ..i Municipal n" 2.113/9), alterada pela Lei n° 2.598/93,
que implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no
município de Nova lguaçu;

CONSIDERANDO as Lei Municipal n° 2.833/97, que dispõe sobre a
regulamentação dos Conselhos Tutelares de Nova Iguaçu e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 2.844/97, que altera artigos da Lei
Municipal n° 2.833/97, que dispõe sobre a regulamentação dos Conselhos Tutelares
de N~va Iguaçu e dá outras providências;



... Resolução n" 13197, C.UDC-VSI

CONSIDERANDOa Resolução n° 11/97, do CMOCAlNI, que dispõe sobre as
eleições para os Conselhos Tutelares do Município de Nova Iguaçu;

CONSIDERAr\UOa Resolução do CMOCAiNI n" 12/97, que dispõe sobre as
normas complementares para as eleições dos Conselhos Tutelares do Município de
Nova Iguaçu e dá outras providências:

CONSIDERANDOque o processo eleitoral foi submetido a diversos problemas
legais, dificultando sobremaneira a marcha do referido processo;

CONSIDERANDOque II forma encontrada pelo CMDCAINI para o calendário
do processo eleitoral estabeleceu tempos diferenciados para as inscrições dos
eleitores, prejudicando, desta forma, as regiões de Mesquita c Vila de Cava e, mais
ainda, as regiões do Centro c Cabuçu;

CONSlDERANDOos problemas havidos no envio das legislações para as
entidades cadastradas, por motivos alheios à vontade da Comissão Temporária
Coordenadora do Processo Eleitoral;

CONSIDERANDO que, para cumprir as exigências impostas pela Leis
Municipais n° 2.833/97 e n" 2.844/97, contamos com a boa vontade de instituições e
pessoas para a formação dos Colégios Eleitorais;

CONSIDERANDOque sem a ativa participação das instituições e pessoas
referidas acima, o processo eleitoral se veria ameaçado em sua legitimidade;

CONSlDERA1'lDOque um número representativo de cidadãos iguaçuanos
inscritos para participar do processo eleitoral é uma condição sine qua non para a
visibilidade e a credibilidade do processo de insta'ação e implantação dos Conselhos
Tutelares do município;

CONSIDERANDOo elevado número de fichas de inscrições de eleitores
entregues por instituições e pessoas de uma determinada região, mas que
correspondiam à regiões que já haviam encerradas as suas inscrições;

CONSIDERANDOque a Comissão Temporária Coordenadora do Processo
Eleitoral. em reunião de trabalho, resolveu aceitar as fichas de inscrições de eleitores
após os prazos estabelecidos nos incisos I e II, do Artigo 8° da Resolução do
CMDCAlNI n" 11/97. sendo arquivadas em separado para posterior deliberação da
Plenária do CMDCAlNI~

CONSIDERANDO,por fim, o princípio da igualdade de condições e visando o
estabelecimento de um processo eleitoral calcado na legalidade e na justiça;

, - .~
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Resoluçãn n· 13/97, CHDCAl.VI

o CONSELHO MUNlC'II'AL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDE
NOVA IGUAÇU- CMDCNNJ

RESOLVE:

Art. r -Ficam acolhidas todas as fichas de eleitores, validadas pelos
requisitos estabelecidos no Parágrafo Primeiro, do Artigo 26 da Lei Municipal n"
2.833/97, entregues até o dia 13 de outubro de 1997, prazo final para a formação de
Colégio Eleitoral.

Art. 2° - As referidas fichas se juntarão às fichas entregues dentro do prazo estipulado
pela Resolução do CMDCAfNI n" 11/97, para a consecução da folha de votação dos
Colégios Eleitorais.

Art. 3" - O acolhimento das fichas não alterará, de nenhuma forma, as demais datas
do calendário eleitoral estabelecido pelo Artigo 8° da Resolução do CMDCAINI n"
11/97.

Art. 4° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova
Iguaçu, após a aprovação do Plenário, fará publicar a presente Resolução, através da
Coordenação dos Conselhos Municipais, em Diário Oficial da Municipalidade.

Art. 5° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

\\'ANDERLEY SABI:\'O DA SILVA = PRESIDENTE

3



Resolução n- 13/97, OI/)C4J:\'/

CONSELHO l\'IUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DENOVAIGUAÇU-CMDCNNI

RESOLUÇÃO N° 13/97,DE 23 DE O~JTUBRO DE '997
c'.

DISPÔE SOBRE A COMPOSiÇÃO DOS
COLf:CIOS ELEITORAIS PARA AS ELEI
ÇÔES DOS CO~SELIIOS TUTELARES DO
:\llil'iICípIO DE ~OVA icuxcn E DÁ OLJ
TRAS PI{O\'IDf:~CIAS

CO!liSIDERANDOa Lei Federal n" 8,069,90, que determina a implantação dos
Conselhos Tutelares cm todo o território nacional e estabelece os requisitos básicos
para a execução desta medida;

CONSIDER.A~DOo Artigo IOda Lei n" 8.242/91, que estabelece que o processo
para escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido por lei municipal e
realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e a fiscalização do Ministério Público;

CONSIDERANDOa Lei Municipal n" 2,113/91, alterada pela Lei n" 2.598/93,
que implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Criança c do Adolescente no
município de Nova lguaçu;

CONSIDERANDO as Lei Municipal n" 2.833/97, que dispõe sobre a
regulamentação dos Conselhos Tutelares de Nova lguaçu e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Municipal n" 2.844/97, que altera artigos da Lei
Municipal n'' 2.833/97, que dispõe sobre a regulamentação dos Conselhos Tutelares
de Nova Iguaçu e dá outras providências;
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Resolução n- 13/97, C.HDCVNJ

CONSIDERANOOa Resolução n" 11/97, do CMOCA/NI, que dispõe sobre as
eleições para os Conselhos Tutelares do Município de Nova lguaçu;

()
( CONSIDERANDOa Resolução do CMDCANI n° 12/97, que dispõe sobre as

normas complementares para as eleições dos Conselhos Tutelares do Município de
Nova Iguaçu e dá outras providências:

CONSIDERANDOque o processo eleitoral foi submetido a diversos problemas
legais, dificultando sobremaneira a marcha do referido processo;

CONSIDERANDOque ii forma encontrada pelo CMOCNNI para o calendário
do processo eleitoral estabeleceu tempos diferenciados para as inscrições dos
eleitores, prejudicando, desta forma, as regiões de Mesquita c Vila de Cava e, mais
<linda, as regiões do Centro e Cubuçu;

CONSIDERANDOos problemas havidos no envio das legislações para as
entidades cadastradas, por motivos alheios à vontade da Comissão Temporária
Coordenadora do Processo Eleitoral;

CONSIDERANDO que, para cumprir as exigências impostas pela Leis
Municipais n° 2.833/97 c n° 2.844/97. contamos com a boa vontade de instituições e
pessoas para a formação dos Colégios Eleitorais;

CONSIDERANDOque sem a ativa participação das instituições e pessoas
referidas acima, o processo eleitoral se veria ameaçado em sua legitimidade;

CONSIDERANDOque um número representativo de cidadãos iguaçuanos
inscritos para participar do processo eleitoral c uma condição Sine qua non para a
visibilidade e a credibilidade do processo de instalação e implantação dos Conselhos
Tutelares do município;

CONSIDERA.\'DOo elevado número de fichas de inscrições de eleitores
entregues por instituições e pessoas de uma determinada região, mas que
correspondiam à regiões que já haviam encerradas as suas inscrições;

CONSIDERANDOque a Comissão Ternporâria Coordenadora do Processo
Eleitoral, em reunião de trabalho, resolveu aceitar as fichas de inscrições de eleitores
após os prazos estabelecidos nos incisos I e II, do Artigo 81) da Resolução do
CMDCNNI n" 11/97, sendo arquivadas em separado para posterior deliberação da
Plenária do CMDCAlNI;

CONSIDERANDO,por fim, o princípio da igualdade de condições e visando o
estabelecimento de um processo eleitoral calcado na legalidade e na justiça;

"
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Resolução nO 13/97, CHDCAlSI

o CONSELHO MUt\ICIPAL DOS DIREITOSDA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE DE
NOVAIGUAÇU- CMDCANI

RESOLVE:

Art. l" - Ficam acolhidas todas as fichas de eleitores, validadas pelos
requisitos estabelecidos no Parágrafo Primeiro, do Artigo 26 da Lei Municipal n"
2.833/97, entregues até o dia 13 de outubro de 1997, prazo final para a formação de
Colégio Eleitoral.

,-1
(

Art. 2° - As referidas fichas se juntarão às fichas entregues dentro do prazo estipulado
pela Resolução do CMDCAlNI n" 11/97, para a consecução da folha de votação dos
Colégios Eleitorais.

Art. 3° - O acolhimento das fichas não alterará, de nenhuma forma, as demais datas
do calendário eleitoral estabelecido pelo Artigo 8" da Resolução do CMDCAlNI n"
11/97.

Art. 4° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova
Iguaçu, após a aprovação do Plenário, fará publicar a presente Resolução, através da
Coordenação dos Conselhos Municipais, em Diário Oficial da Municiralidade.

Art. 5" - Esta Resolução cntrurá em vigor na data de sua publicação.

\VANDERLEY SABI~O DA SILVA = I>RESIDENTE

I'
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU

APOIO

P.(~RTIC:IPlE !!! FORUM DCA - NI
CMDCA-NI

Coordenadoria dos Conselhos
Municipal - NI

FORUI\'I POPULAR PEf.tl\'lANENTE
DF. DEFESA DOS D1RE1T{)S nA
CRIAi\ÇA E DO ADOLESCENTE
DE NOVA IGUAÇU

Eleição do
Conselho
Municipal

'dos Direi.tos
da Cri.ança e
Adolescente

PARA o PERíODO DE 1998 À 2001.



o QUE É O Cl\'IDCA ?

f: um órgão deliberativo e controlador da Política de

Atendimento ii Criança e Adolescente de Nova Iguaçu.

Este Com.eDIO, cuja função é considerada de interesse

Público Relev,ante, é uma conquista da Sociedade

Iguaçuana,

,

("0\10 É FOR;\L\DO ?

:\,) Consclho em Nova lguaçu, c assegurada a

r.Jf1icipaç50 popular por meio de organizações

T-~'p,,:';:nlaln.1.'.. Sendo assim, C) Conselho é composto

r",'r cinco entidades eleitas no Fórum Popular <1:1

I.. 'ri:lII'i;1 c d" .\d,)k"':Cflll:_ c: cinco I1lcmhros indic ados

!'..)t. l j·Wl.'llh\ Muni. ip;I'

I·

Todas a~ Lntidadcs inscritas no C\ mCA c no Fórum

DCA, tendo como representantes pessoas com mais de

21 anos, residentes no Município e aí inscritas como

eleitores. ter '3pa~;it.)çj(J de Conselheiro _\IuraicipaJ":

não estar ocup.mdo C:lIgo de:confiança no <JO\·'!TllO.

Ql"E.\1 PO»I': ,"OTAR .,'

Três peSSOJS indicadas pela O:\'G atr.n cs de: SUJ

Assembléia sendo :

- um titular com direito .1 \ 1)10:

- um suplcruc com direito J \010:

- uma pI.'S"'O:I com direito J voto c in...:nl;l!' no Forum
De_.\ l: no ( 'xux .:\

ONDE E QUANDO SE INSCREVER?

LOCAL: Centro de Direitos Humanos
da Diocese de Nova Iguaçu.

DATA: 06/06/98 à 17/07/98.
HORÁRIO: De 09:00 às 17:00 horas.

...._- ._ .. _._-- _.__ ._._--- -_ ..-

,
DIA DA ELEiÇÃO 01/08/98.

HORÁRIO: 09;00 às 13:00 horas

LOCAL: Centro de Direitos Humanos
da Diocese de Nova Iguaçu.

ENp.: Rua Antonio Wilman, 230
Atrás do Cemitério de N. Iguaçu.
Centro de Nova Iguaçu.
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Esta edição da Imprensa oficial coloca ao alcance de rcdos
a nova constituição do Estado do Rio de Janeiro, instrumento de_
mocrático que garantirá ao povo fluminense as condições institu-
cionais de plena cidadania e desenvolvimento econômico com jus-
tiça social.

A carta estadual é um texto moderno, que cristaliza positiva-
mente a preocupação dos legisladores - e de todos os que partici_
param de sua elaboração - com a cidadania, com as coiquistas
sociais, com o meio ambiente, com a educação,'ro- a prrqiiia rirn_tifica e tecnológica, com a organizaçã,o do estido', 

-io- 
o

desenvolvimento.
'Há, certamente, reparos a serem feitos e lacunas a preencher.

Mas isto e da natureza das constituições, que contêm õs mecanis-
mos para seu próprio aperfeiçoamento.

Tornar a constituição do Estado do Rio de Janeiro cada vez
mais sintonizada com as aspirações dos diferentes trs-rriiíií r'"í
sa população será pçssíver a partir de um esforçipermaninte da
sociedade e de seus represenrantes na Assemblêia'tegiilaiiva
. o mais importante e que, agora, todos, povo e jiiiiio, ,ui_
bamos,respeitar e utilizar este instrumento capaz de larantir direi-
tos e obrigações, e que preserva e ampria a tiberdadí e as conquis-
tas démocráticas.

lVrtY& 
t*'

I4/, MOREIRA FRANCO
Governador do Estado do Rio de Janeiro
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PREAMBULO. 7

TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais (arts. l? a 7?) o 7
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais o g

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coleti_
vos (arts. 89 a 38) r g

CAPITULO il
Dos f)ireitos Sociais (arts. 39 a 44\ o 9
CAPÍTULO III
Da Família, da Crianca, do Adolescente do
Idoso (arts. 45 a 62) c 1g

CAPÍTTILO TV
Da Defesa do Consumiclor (arr. 63) r 16

TÍTULO ilI
Da OrganizaÇão Estadual o l0

CAPÍTULO I
Disposiçôes Preliminares (arrs. 64 a 7l) o

l0
CAPÍTULO II
Da Competência do Estado (arts. 72 a 14\. 11

CAPÍTULO IU
Das Regiôes Metropolitanas, Aglomerações
Urbanas e Microrregiões (arts. 1S e lA1' .
t2
CAPÍTULO IV
Da Administração pública o 12

SEÇÃO I
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PREÂMBULO

Nrr, Deputados Estaduais Constituinres, no ple-no exercício dos 
-poderes 

outorgados pelo artigo it ao419.$as 
_Di sposições Transitóriai da cónstitúiõaã aà ne-pública Federativa do Brasii, promutgaaa em íã. à,rtr-bro de 1988, reunidos em Asiembléiã 

" """i.É.,aJ.ror-sosrnandatos, em perfeito acordo com a vontade políti-
ca dos cidadãos deste Estado quanto u 

".""Àriáãã.ã. ,",construída uma ordem jurídica democrática, ,ráitáaa amais ampia defesa da riberdade e da iguaüadé-a. ,o-dos os brasileiros, e ainda no intransigãnte .áÃúut. uopressão, à discriminação e à explorãção do hàmempelo homem, denrro dos limites aulorizáàár p"rá, p.i"-
cípios constirucionais que disciplinam a FederàçáóÉasi-
l: 

X t,- l:glf u I g a1n9 1 1o! _1o r oi e ç ã o d e D. ;;,; ;; Ã 
"., 

t 
"coNsTrrurÇÃo DoESTADo Do nro óe r-ÀÍvÉlno

rÍrur,o r

. _Art. l9 - O povo é o sujeito da Vida polírica e da História
do Esrado do Rio de Janeiro.

. Art. 29 - Todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretainente, nos teÀàs oesta
Constituiçào.

. Art. 39 - A soberania popular, que se manifesta quando a
todos são asseguradas condições dignas àe existência, sera àxerciaa:

. I.* pelo sufrágio universal e pelo vo[o direto e secreto comvalor igual para todos;
II - pelo plebiscito;
III - pelo referendo;

IV - pela iniciativa popular do processo legislativo.

Art. 4: - O Esrado do Rio de Janeiro é o instrumento e a
mediação da soberania do povo fluminense . a. ,"ã-iÀin ã'inaiui
dual de expressào. a cidadania.

Art. 59 - O Estado do Rio de Janeiro, inregrante, com seus
municípios, da República Federariva do Brasil, p.õ.turná. ," .o.-
promete a assegurar em seu território os valores que fundamenram
a existência e a organização do Estado Brasileiro, quais seiãm: atem
da soberania da Nação e de seu povo, a dignidaàe aa pessoa hu_
mana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciarivà, o plura-
lismo.político; tudo em prol do regime democrático, de uma socle_
dade livre, justa e solidária, isenta do arbítrio e de preconceitos dequalquer espécie.

Art. 69 - O Estado do Rio de Janeiro rege-se por esta Cons_
tituição e pelas leis que adotar, observados oslrincipios cànstitu-
cionais da República Federativa do Brasil.

Art. 79 - São Poderes do Estado, independentes e harmôni_
cos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.



4l

R CONSTIT{JICÃo!Y Do IisrADo Do Rttr oe J-lruerno

rÍtut,o rr

E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

cepÍrulo r

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 8: - Todos têm o rlireito de viver com dignidade.
Parágrafo único - E dever do Estado garantir a rodos uma

quaiidade de vida compatível com a dignidade da pessoa humana,
assegurando a educação, os servicos de saúde, a alimentaÇão, a ha-
bitaçào, o transporte, o sâneamenlo básico, o suprimenlo energé-
tico, a drenagem, o trabalho remunerado, o lazer e as arividades
econômicas, devendo as dotações orçamentárias contemplar pre-
ferencialmente tais atividades, segundo planos e programas de
governo.

Art. 99 - O Estado do Rio de Janeiro garantirá, através da
lei e dos demais atos dos seus órgãos e agentes, a imediata e plena
efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos, mencio-
nados na Constituiçào da República, bem como de quaisquer ou-
tros decorrentes do regime e dos principios que ela adota e daque-
Ls constantes dos trâtados internacionais firmados pela República
Federativa do Brasil.

§ l9 - Ninguém será dÍscriminado, prejudicado ou privile-
giado em razào de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, esta-
do civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicçôes políticas ou
filosóficas, deficiência física ou mental, por ter cumprido penâ nem
por qualquer particularidade ou condiçào.

§ 2: - O Estado e os MunicÍpios estabelecerâo sanções de na-
tureza administrativa, econômica e financeira a quem incorrer em
qualquer tipo de discriminaçào, independentemente das sanções cri-
minais previstas em lei.

§ 39 - Serão proibidas as diferenças salariais para trabalho
igual, assim como critérios de admissào e estabilidade profissional
discriminatórios por quaisquer dos motivos previstos no § l9 e aten-
didas as qualificaçôes das profissóes estabelecidas em lei.

Art. l0 - As omissões do Poder Público na esfera ad.minis-
trativa, que tornem inviável o exercício dos direitos constitucionais,
serão supridas, no prazo fixado em lei, sob pena de responsabili.
dade da autoridade competente, após requerimento do interessa-
do, sem prejuízo da utilizaçào do mandado de injunçào, da açào
de inconstitucionalidade e demais medidas judiciais.

Art. I I - Qualquer cidadão é parre legitima para propor aÇào
popular que vise anular aro lesivo ao patrimônio públiào ôu de en-
tidade na qual o Estado participe, à moralidade âdministrarir a, ao
meio ambiente e ao parrimônio histórico e cultural, ficando o au-
tor, salvo comprovada má fé, isento de custas judiciais e do ônrs
da sucumbência.

Art. 12 - São assegurados a todos, independentemenre jo
pagamento de taxas, emolumentos ou de garantia de insrância. _..
seguintes direitos:

i - de petição e representaçào aos poderes públicos er ;é-
fesa de direitos ou para coibir ilegalidade ou abuso de pooer:

II - de obtenção de certidões em repartições públicas :ara
a defesa de direitos ,e esclarecimentos de situaçôes de inrei:i:e
pessoal.

Art. 13 - São gratuitos para os que percebem are I (.tmt
salário mínimo, os desempregados e para os reconhecidamente :o-
bres, na forma da lei:

I - o registro civil de nascimento e respectiva cerrrciào:
II - o registro e a cerridào de óbiro;
III - a expediçào de cedula de identidade indiridual:
IV - acelebraçãodo casamento civil earespecrira cenrd*o:
V - o sepultamento e os procedimentos a ele necessários, rn-

clusive o fornecimento de esquife pelo concessionário de serriço
funerário.

Art. 14 - É garantida, na forma da lei, a gratuidade dos ser-
viços públicos estaduais de transporte coletivo, mediante passe es-
pecial, expedido à vista de comprovante de serviço de saúde ofi-
cial, a pessoa portadora:

I - de doença crônica, que exija rratamenro conrinuado e cuja
interrupçào possa acarretar risco de vida;

TIr.I IMPN,ENAA OFICIÁL
do E t do do Rto dô Ju.lrc

. tl i de deficiência com reconhecrda diiiculdade de
locomoÇao.

Art. l5 - Sào gratuitas as acões de habeas corpus e habeas
data e, na forma da lei, os atos necessários ao erercicio da cidadania.

Art. 16 - Os procedimenros acjminisrrarjvos respeirarào a
igualdade entre os administrados e o oe\ido processo legal, espe_
cialmente quanto à exigência da puciicidade. do contradiiório. da
ampla detàsa, da moralidade e da moriracào suficiente.

Art. l7 - Ào jurisdicioraoo : J.lcsurada a preleréncia no
.julgamenro da acào de inconsritucionalidade, do habeas corpus, do
mandado de segurança indii iduai rl :olerir,o, ao habeas tlata, do
mandado de injunçào, da acàLr .oariar. da acào indenizatór ia por
erro judiciário e da a;ào d. ..:n:e::o,.

Art. l8 - Ninguem se:a ojscriminado ou, de qualquer for_
ma, prejudicado pelo iaio úe xe., er iirisado ou esrar litiganclo corr
oS órgàos e:taduai: na. -,i:::j: éJm:ni.rrair\a ou juriicial.

Art. l9 - Todos rê:r ;::elro de receber, no prazo lixado em
lei, informaçÕes objeliras. :e inreresse particular, coietivo ou ge-
ral, acerca dos aros e ::o'e:os oo Estado e dos Municípios, bem
como dos respecriros o:gàos cia admrnistraçào pública <iirera ou
indireta.

Art. 20 - T..:..: :em direiro de tomar conhecimento gÍarui-
tamente do qu.;.1;s:3: a seu respeito nos registros ou bancos de
dados púbficos. er:a::ais e municrpais, bem como do lim a que
se destinam ess:s :::o:mações. podendo exigir, a qualquer rempo,
a retificacàc :::::lzacào das mesmas.

§ l: - O .::ieas data poderá ser impetrado em face do re-
gistro ou .a:.:L- r: Jados ou cadastro de enridaries públicas ou de
caráter pu'a-::-1.

§ l; - Or'canccs de dados no âmbiro do Estado licam obri_
gados. i..: :er: je responsabilidade, a averbar graruitarnenre as
bairzu aa-. ::..ta;ôes em seus registros, compilados das mesmas ion-
:e\. q-: ':::::-aram a anOtaçàO.

{::. I i - \ào poderão ser objeto de registro os dados ret'e_
renles a :orriccões filosófica, polÍtica e religiosa, a filiacão parri_
dana e .::ci;al. nem es que digam respeito à vida privada e a inr:i-
::::daie lessoal. salvo quando se tratar de processamento estatrsri-
::. :.:.' :::ivrdualizado.

{:_. :: - Sào invioláveis a intimidade, a rida privada, a hon_:::3 tinaeem das pessoas, assegurado o direito de resposra pro-
:c::icnal ao agravo, alem da indenizaçào pelo dano marerial ou:c:at iecorrente da violação de qualquer riaqueles direitos.

§ i: - E inviolável a liberdade de consciência e de crença;
-ie:.ao asregurado o livre exercício dos cultos religiosos e garanti_
:a. ra iorma da lei, a proteção dos iocais de culto, suas lirurgias
e s:puidores.

i ll - Nào serào admitidas a pregação da intolerância reli_
:iosa ou a difusào de preconceitos de qualquer especie.

i 39 - Sào invioiáveis as sedes de entidades associarivas, res-
;a.iados os casos previstos em lei.

.{rt. 23 - Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas.
sn locais abertos, independentemente de autorizaçào, desde qúe
:ào irustrem outra reuniào anteriormente cont.ocada para o mes-
l.ro iocal, sendo exigido apenas prévio aviso à autoridade.

Paragrafo único - A força policiai só intervirá para garan-
r:r o exercício do direito de reuniâo e demais liberdades constiru-
cionais, bem como para a defesa da seguranca pessoal e do patri-
mônio público e privado, cabendo responsabiiidade pelos excessos
que cometer.

Art. 24 - A tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e dro-
gas afins, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos se-
rão objeto de prioritária prevençào e repressào pelos órgãos esta_
duais e municipais competentes, sem prejuízo da responsabilidade
penal e cÍvel, nos rermos do art. 59, XLIII, da Constituicào rla
República.

Art. 25 - Aos litigantes e aos acusados em processo admi-
nistrativo ou judiciai, o Poder Público garanrirá o conrraditório
e ampla defesa. com os meios e recursos a ela inerentes.

AÍt. 26 - O civilmente identificado nào será submetido à
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.

Art. 27 - O Estado garantirá a dignidade e a integridade fí-
sica e moral dos presos, facultando-lhes assistência espiritual, as-
segurando o direito de visita e de encontros íntimos a ambos os se-
xos, assisrência médica e juridica, aprendizado profissionalizante,
trabalho produtivo e remunerado, além de acesso a dados relati-
vos ao andamento dos processos em que sejam parres e à execuçào
das respectivas penas.
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§ l9 - O estabelecimemo prisional destinado a mulheres terá,

:1,]9.1 anexo e independenie, ôreche, atendida po. pessàal espe-
crauzaoo, para menores are a idade de seis anos.

. § 23 - O aprendizadô profissionalizante e o trabalho pro_dutivo remunerado serão adminisrrados e exerciaÀs-lãllnlaaa"s
prisionais, industriais e,/ou agrícolas, 

""- il;;;;";ürta má-xima de duzentos homens.

, - §. 39 O trabalho do presidiário será remunerado no mesmo pa_drào do mercado de trabalho tiu.e, conriàeiãnão-r. u"nãir..ru aoserviço e a qualidade da prestaçào oferecida.
§ 49 - O salário do nresidiário será pago diretamente pelo

Estado.

§ S: - O trabalho desempenhado pelo presidiiírio será de sualirre escolha. de acordo com as possibiliaua,j, ao ,lrr"rna'J.niten_
ciário do Fsrado e dar conreniências públicas.

, § 6i.. . . 
Tanro quanro possível. o Esrado utilizará o rrabalho

oos presldlanos na producào de bens de consumo e de serviços dopróprio Estado.

,^ § .79^-. E Iiciro aos presidiários optar pelo recolhimento à pre_
vroencla Soclal e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para.
os efeitos da seguridade social, quando voltarem à libeiáàaã ou ..proveito dos seus dependentes.

, §. 8l - A opçào acima prevista e o desempenho de laretas
de trabalho nâo afetarào o ,.gi-e als.ipfinai ini.Inã'à"oic.esiata_
rios, nem consriruirào pretex-ro pu.u quuiqu..-iip;-d. ;r*..

§ 9: - Os.principios estabelecjdos neste artigo nào poderâo
superar a garanria de assistência semelhante ao cúadào iivre, debaixa renda.

Art. 28 - Incorre em falta grave, punivel na forma da lei,
:.:::p_"1:1".1 

p?J"quâlqueÍ.oÍsão público, r.u p..porio or1g.n,.,
lle- 

tmneça ou.dllicu.lre. :ob qualquer prerexro. a verificacàã ime_urara uas conolcoes de permanência. alojamento e seguranÇa para
os que estejam sob guarda do Estado, pô. pu.turn.rtãi., t.a..ai,ou estaduais, auroridades judiciárias, rn.-ü.o, ao Uinistj.io p,:_
unco. oa LreÍensona pública, representantes credenciados da Or-dem dos Advogados do Brasil, ô, qr"liqr.. ãr,*, àlrl-*iira.r,instituiçôes ou pessoas com tal pre.rogaii;,;;";;;;, üj.iou a.sua funÇão.

Art. 29 - Ntnguem será preso senào em tlagrante delito oupor ordem escrira e fundamenrada de autorldadeluJi.iaiir.o_-
petente. salvo nos casos dc lransgressào miiirar ou crime propria_
mente milirar, definidos em lei.

§ I 9 - O preso será informado de seus direiros, enrre os quals
o de permanecer calado, sendo-ihe assegurada u urri,,en.là Ou tr_mília e de advogado.

§ 29 - O preso rem direito à identificação dos responsárets
por sua prisão ou por seu interrogatório policial.

§ 39 - A prisão de qualquer pessoa e o locai onde se encon.
tra serão comunicados imediatamente ao juiz comperenre e à fa-nilia do preso ou à pessoa por ele indicaâa.

§ 49 - Todo cidadào, preso por pequeno Celiro e conside-
rado réu primário, não poderá ocupà. c"lus'co, pr.ro, á.-àtt" p.-
riculosidade ou já condenados.

Art. 30 - O Estado obriga-se, arravés da Defensoria públi-
ca, a prestar assistênciajuridica integrai e gratuira aos que com-provarem insuficiência de recursos.

. §_li . A lei disporá, como funçào insrirucional da Defen-
soria Pública, sobre o arendimento ,jurídico pleno de -rlh".". u
iamiliares ütimas de üolência, principalmenre fisica e sexuàI,'àtravés
da criaçâo de um Centro de Atendimento para Assisrência, Apoio
e Orientação Juridica à Mulher.

§ 29 - Comprova-se a insuficiência de recursos com a sim-
pies afirmaÇão do assistido, na forma da lei.

. . .4.!. 3l - A pequena propriedade rural, assim definida em
lei, desde que trabalhada pela famíiia, nào será oUjeto ae pentrora
para o pagamenro de débiros decorrenres de sua arividade broduti-! a, dispondo a lei sobre os meios de financiar o ,eu des"nroliimento.

Art. 32 - O Estado deverá garantir o livre acesso de todos
os cidadãos às.praias, proibindo, nos limites de sua compeiência,
quaisquer edificaçôes parriculares sobre as areias.

Arr. 33 - Para garantia do direito consrirucional de atendi-
:rento à mulher, vítimâ de violência, principalmente física e iexual,
::cam insrituídas as Delegacias Especializàdas de AtenJimento à
\ Íuiher.

. §. l: - 9_ goJpo funcional das Delegacias Especializadas de
{rendimenro à Mulher será composro, pre}erencialmeniã,1à.,".-
. rdores do sexo feminino, com formaçào profissional .rúaiii.u.

.. . §_ :: - O EstaCo providenciárã,-nos setores récnicos da po-
. lícia civil, a insralaçào de serviços *p;;l;,-;t;;;;ài.i""i" 

",nr-lher, .consriruídos, preferencial..ni., pã.-iJ*;;;;;"ào r.*ofeminino.
Art. j4 

- O Estado sarantirá a criação e a manutenÇào de
1l_rig?' o1i acolhimento piouiso.iá a.'rÀ'JirlL*, . ..tlir"r. 

"i,i_mas de violência. bem como auxilio para subsistência, na l.ormada lei.

Arr. 35 _ O Estado saranrirá o direito à auto_regulaçào dafertilidade como iivre decisão da -rlh;;.;;h.;;á àÍlo 
"ur"r,tanto para procriar como Dara nào o fazer, competindoihe, nosdivers-os niveis administrarivos, fornecer ãi r.."rrãr.ãiãr.i""uir,

cienríficos e assisrenciais para assegurar o exercício daquele direi-
l?;.1,.^1:d: : ::l:-r,e' ar uuôào coerciri va ou indutiva a. inri it uiç0.,puDllcas ou pnvadas.

Arr. 36 - Observado o princípio.lundamenral da dignidade
9: f:::1. a lei dispora que o SisLema Un,.o de a;;à;;{i,r",u u,pesqulsas qenetrcas, e de ÍenroduÇào em seres humanos. a-valiadas,em cada caso, por u,nu .o,nirião'ãri"àrár'ir,.rã".,püíà..

Parágrafo único - Na comissâo a que se refere este artigo,deverá ser g.arantida a participaçao de um membro à-o Ããirn.nto
autônomo de mulheres e de um do Conselho ÉriuaruiáãJbtr.iro,
da Mulher.

_ Arr. i7 - Será instiruído sistema estadual de creches epré-escolas.

Parágrafo único - Creche e pré-escola sào entidades de pres-
taçào de serviços às crianças, para o atendimento das necessidades
biopsicossociais na laixa de 0 a 6 anos.

Art. 38 - O título de domínio e a concessào de uso do solo,nas áreas urbana ou rural. serào cont.eridos uo f,oÀa. oJ r rnr_Iher, ou a ambos. independentemente do esrado civil.

CAPiTULO II

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 39 - O Estado e os MunicÍpios assegurarào o pleno exer_cício dos direitos sociais contemplado,s ,u ó.""rri;;iç;Jaã'nept_
blica. inclusive os concernentes aos rrabalhadore, ,rbunoJJ.urair.
I

Art. .10 - A liberdade de associaçào profissional ou sindi-
:1"r::á_1::ieirlda peJos agenres estaduais e municipaii. respeira-
oos os pnncrplo5 esrabelecidos na ConstiruiÇào da República.

^ 1r, . il - -E 
assegurado o direito de greve, consagrado pela

Consrirurçào da República, competindo aoi traUattraaãies oeclalr
sobre a oportunidade de exercê_lo e sobre os interesses qu. a.ua*por meio dele defender.

, § l: .- Os serviços ou atividades essenciais e o arendimento
das necessidades inadiáveis da comunidadeiàiãá a"n,iiààl p.ru f.ilederal-

§ 29 - Os abusos cometidos sujeitarào os responsáveis às pe_nas da lei.

- !r! -y - Os empregados.serào represenrados, na propor_
ção de l/3 (um terço), nos conselhos ae aàminisriaç.ao .lil"U aa,empresas públicas e sociedades de economia mista.

§ l9 - O Fstado eos Municípios garanrirào a instituciona-
lização-de comissões parirárias ae riuUurf,À, nárãrgaoi'àà ua*i_nistraçào pública direta, indirera ou iunaacionàt.'---- -'

§ 29 - Os represenaantes dos trabalhadores serào eleitos para
um mandato de.dois anos, por voraçào secrela enrre toàãi o, .._pregados, v-edadas a eleiçào daqueles que exercem cargo ou fun_
çào de confiança e a reeieiçào.

§ 39 - É assegurada a partrcipaçào dos trabalhadores e em-pregadores nos colegiados dos órgàos públicos 
". àr. ,.u, inr.-

resses. protissionais ou previdenciários sejam objero de diicussâo
e deliberaçào.

. § 19 - Os represenrantes dos rrabalhadores, a parrir do re-gistro de sua candidarura e are um uno upã, oi.iâiiJão'_urau-
to, têm assegurada a esrabilidade no .*pi.go, no, i".Àà, ju f.gir_laçâo trabalhisra.

§ 59 - Nas enridades de que trata o capur deste artigo seráo
estabelecidas comissões permanenres de acidentes d",r"buitI, .o*-postas equitativamente de representantes da empresa e ààs traUa-
rnaoores. para prevençào dos mesmos e assistência de toda espécie
aos acidentados.

. Arr. .43 - O Estado garanrirá a educaçâo nào diferenciada
a alunos de ambos os sexos, eliminando práricas discriminatórias,
não só nos curriculos escolares como no material didático.
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Art. 44 - A'lci criará mecanismos de estÍmulo ao mercado
de trabaiho da mulher, inclusive por incentivos específicos.

CAPÍTULO TII

DA FAMiI,IA. DA CRIANÇA,
DO ADOLESCENTE, DO IDOSO

Art. 45 - E dever da família. da sociedade e do Estado as-
segurar à crianÇa, ao adolescente e ao idoso, com absolura priori-
dade, direito à vida, à saúde, à alimentacào, à educaçào. à digni-
dade, ao respeito. à liberdade e à convivência familiar e comunita-
ria, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, dis-
criminaçào,'exploração. violência, crueldade e opressào.

Art. lt6 - E reconhecida como entidade familiar a uniào es-

tável enrre homem e muiher e a comunidade formada por pai, màe
ou quaiquer dos ascendentes ou descendentes.

Art- 17 - Os filhos havidos ou nào da reiaçào de casamen-
to, ou por adoçào, terào os mesrnos direitos ou qualificaÇões, proi-
bidas quaisquer designaçôes discriminatórias relativas à filiacào,
garantindo o E5tado o aces5o gratuiro ao. meios ou recur\o\ ne-
cessários à determinaçàr: da paternidade ou da maternidade.

Art. 48 - Os direitos e deveres referentes à sociedade con-
jugal sào exercidos iguahnente pelo homem e pela mulher.

Ar1. 49 - A iei disporá sobre a criaçào de mecanismos que
facilitem o trânsito e as atividades da gestante em qualquer local.

Art. 50 - As pessoas.;uridicas de direito público, poderào
receber menores de l4 a l8 ancrs incompletos, para estágio super-
visionado. educatiro e prolissionalizante.

§ i3 - Considera-se eslágio supervisionado, educativo e pro-
fissionálizante, a atividade realizada sob forma de inieiaçào. trei-
namento e encaminhamenlo prolissional do menor estagiário.

§ 2: - À crianca e ao adolescente trabalhadores, inclusive
àqueles.na condiçào de aprendiz, ficam assegurados todos os di-
reitos sociais previstos.na Constituiçào da República.

Art. 5l * A Administraçào puniráo abuso, a violência e a
exploração, especialmente sexual, da criança, do adolescente, do
idoso e tambem do desvalido, -sern prejuÍzo das sançÕes penais
cabíveis.

Parágralo único - À lei disporá sobre c;iacào e o iuncior.a-
mento de centros cle reccbimenlo c encaminhamentc de dcnultcias
referentes a violências praricadas conira crjancas e aciolescente., ,n-
clusive no âmbito famiiiar, e sobre as provrdências cabireis.

Art. 52 -.- Serào elaborados programas de prerencào e aten-
climento qspecializado à crianca e ao adoiescente dependente de en-
torPecéntet e droPa\ aiinr.

Art. 53 +i E vedada ao Poder Público a transferência com-
pulsória, para outros Estados e \'lunicipros que nào o de sua ori-
gem, de criança§ e adolescentes atendidos direta ou indiretamente
por instituições oficiais, r'isando sarantir a unidade familiar.

Art. 54 - Cabe ao Poder Publico cslmular. atrares de as-

sistência jurídica e incentivos fiscais, o acolhimentô de criancas ou
adolescentes, sob a forma de guarda. leito por pessoa lísica.

,\rt. 55 - As crianÇas e aos adolescenles assegurar-se-á di-
rerto a juizado de protecào, com especializâcào e competência er-
ciusiva. nas comarcas de mais r.ie duzentos mii habilantes.

Art. 56 -' O acesso ao credito público somente se permirira
a pessoas jurídicas que comprovarem prestar assistência, atralés
de creche. aos filhos dos seus trabalhadores, arendidos os requisi-
tos da lei.

Art. 57 - A criança e ao adolescçntc é garantido o pleno e

formal conhecimento de inlraçào que ihes seja atribuída e a ampla
defesa por proiissionais habilitados, na lorma da lei.

Art. 58 * A lamiiia ou entidade lamiliar será sempÍe o es-
paço preferenciai para o atendirnento da crianca, do adolescente
e do idoso.

Art. 59 * O Estado eliminará, progressivamente, à medida
que criar meios adequados que os substituam, o sistema de inter-
nato para as criancas e adolescentes carentes.

Art. 60 - Em caso de conduta anti-sociai. a criança e o ado-
lescenre deverão ser conduzidos a órgào especializado, que conte
com a permanente assistência de psicólogo e assistente social, atendo-
se sempre à sua peculiar condicào de pessoa em desenvolvimento,
garantida a convocação imediata dos pais ou responsáveis, se hou-
ve, e, na falta destes, a notificação do Conselho Estadual de Defe-
sa da Crianca e do Adolescente.

Art. 6l - A famÍlia, asociedadee o EsÍado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes participação na co-
munidade,.defendendo-lhes a dignidade e o bem-estar, garantido
o direito à vida.

Parágrafo único - Lei disporá sobre programas de arendi-
mento aos idosos, executados preferencialmente em seus lares, re-
ferentes à integração lamiliàr e comunitária, saúde, habitacào e
lazer.

Art. 62 - O Estado garanrirá na forma da lei a participa-
ção de entidades de defesa dos direitos da criança, do adolescenre
e do idoso na fiscalizaçã.o do cumprimento dos dispositivos prer is-
tos neste capítulo, atraves da organizacào de Conselhos de Def'esa
dos seus direitos.

CAPÍTULO IV

DA DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 63 - O consumidor tem direito à proteçào do Esrado.
Parágrafo único - A proteçào far-se-á, entre outras medi-

das criadas em lei, através dc:

I - criação de organismos de defesa do consumidor;
II - desestímulo à propaganda enganosa, ao arraso na en-

trega de mercadorias e ao abuso na fixaçào de preços; lL
III - responsabilidade das empresas comerciais. industriais

e de prestação de serviços pela garantia dos produtos que comer-
cializam, pela segurança e higiene das embalagens, pelo prazo de
validade e pela troca dos produtos defeituosos;

lV - responsabilização dos administradores de sistemas de
consórcio pelo descumprimento dos prazos de entrega das merca-
dorias adquiridas por seu intermédiol

V - obrigatoriedade de informaçào na embaiasem em lin-
guagem compreensível pelo consumidor, sobre a compos;cào do pro-
duto, a data da sua fabricaçào e o prazo de sua raii,iade:

VI - dererminaçào para que os consumidores telam escla-
recidos acerca do preco márimo de renda e do monrante do im-
posto a que estào suieitas as mer;adoria: come:;;a,l:alas:

VII - auiorizacào às as.ocla;Õe.. .,;::.;::,r : :-i:ü! da po-
puiaçào para.\.rJ3r. iJÍ o-rc::a;1.. c.r Et:;:-.. -. ::i:role e a iis-
::iizacào tra !uDÍrntenia,.:s:.\i;a::..:::a-:: :-: :ji- ios bens
i )e r\ laoa ie ,:onsumo:

\ lll - a:-ristêncra;::rdica:::e:::- e -:-:-, :: ta --.::umidor,
curadorias de protecào no âmoi;cr l.r \lir.:s::::: P::.::o e Juiza-
dos Especiais de Pequenas Causas. .r'l:iga:or::t ::.: ::,iades com
mais de duzentos mii habitanres:

lX - estudos sócio-econômicos ie n::,-a;--. I ::n de esta-
belecer rr.remas de planejamento. aJomDàn:ra:::.:.' : -.:renraçào
de consumo capazes de corrigir as distor;õe: 3 titrrrro\er s€u
crescimento:

X - atuaçào do Estado como regulado: ;. f,DasÍe.imento,
impediriva da retencào de estoques.

TITULO III
DA ORGANÍZACAO ESTADUAL

CAPÍTI LO I

DISPOSIÇOES PREI-IMI\ARES

Art. 64 - ,\ organizaçào polrtico-administrativa do Estado
do Rio de Janeiro compreende o E-stado-membro e os seus munrci-
pios, todos entidades autônomas e erercendo suas competéncias
constitucionais em seus respectiros territórios e circunscricões.

§ 1: - O território do Estado tem como limites geográficos
os existentes e demarcados na dada da promulgaçào desta Consti-
tuiçào, compreendendo a área continentai e suas projeÇões maríti-
ma e aérea e só podendo ser alterado mediante aprovaçào de.sua
popuiaçào e iei complementar federal.

§ 2: - A Cidade do Rio de Janeiro é a Capital do Estado.
Art. 65 - No exercÍcio de sua autonomia o Estado editará

leis, expedirá decretos, praticará atos e adotará medidas peninen-
tes aos seus interesses. às necessidades da adminisrraÇào e ao bem-
estar do seu povo.

Parágrafo único - O Estado poderá celebrar convênios com
a União, outros Estados e Municípios ou respectivos órgàos da ad-
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ministraçào indirera, inclusive fundacional, para execuçào ile suas
leis, 

.serviços ou decisôes por serviclores fàclerais, esradtrais ou
munlclpals.

Art. 66 - Sào símbolos esraduais a bandeira, o hrno e o
brasào.

Art. 67 - lncluem-se entre os bens do Estado:
I - os que atualmente lhe pertencern e os que lhe vrerem a

ser atribuidos;
II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que esriverem

em seu domínio, excluídas as sob dorr,ínio da União, MunicÍpios
ou terceiros;

III - as ilhas liuviais e lacusti:es e as terras devoiutas sirua]
das em seu território, nào pertencenres à Uniào:

IV - as águas superficiais ou subterrâncas, fluentes, emer_gentes e em depósiio, ressalvadas, rreste caso, na forma da lei, asdecorrentes de obras da Uniào.
Arr. 68 - Os bens imóveis do Estado não podem ser objeto

de doação nem de utilização graruira por rerceiros, salvo, Àedian-
te autorização do Governador, se o beneficiário fcr pessoà.1uridi_
ca de direito público interno, enridaíle componente de suà adm,
nistração indirera ou fundação instituída pàto eoaei fiiUfi.o.

§ l9 - Erceto no caso de imór,eis residenciais rleitinados àpopulacâo de baixa renda, através de orgào piopii".iiá,ri. 
" "ri.naçào, a rÍÍulo oneroso, de bens imóveis do bstado ou de suas au_

tarquias dependerá de autorizaçào previa da Assembleia Leerslari-
r,a. salvo nos casos prer istor em iei comoremen,rr. , .u,, piaaüi_
da de licitacào. dtspensada quando o .idquireirie tot" uro ãr, p"r,
soas referidas no caput deste arti-eo ou n,ls iá\os rle clacào em pa-
gamento, permuta ou investidura.

. ! 2i - O disposro no paragrrro anlerrcr nio.e aplrra ao.
bens imóveis das sociedades de econolnia mi:ia e de sua. iubsrdia-
ri1s, 9ue nào sejam de uso próprio para o clesenvolrim.nto d" sua
atividade nem aos que constituam e\ciJSt\ amenrc onlero clessa mes_
nra atividade.

§ 39 - As entidades beneficránas de doaçào do Estado fi_
cam impedidas de alienar bem imór.el que Cela renha si<1o objero.
No caso de o bem doado nào mais servir às iinaiidades que mori_
varam o ato de disposiçào, reyerterá ao dominio cjo F.stado. sem
qualquer indenizaçào, inclusive por benleitorias de qualquer natu-
reza, nele introduzidas.

. §. 4i - Na hipórese de privarizacào de empresa pública ou
sociedade de economia mista, mediante expressa áutorizacão legis-
lativa, seus empregados terào preferência,'en iguaidade áã condi-
ções, para assumi-las sob a forma de cooperaúvas.

§ 59 - Formalidades previstas nesre arrigo poderào ser dis-
pensadas no caso de imóveis destiaados ao assentamento de popu-
iacâo de baixa renda para iins de rel'orma agrária ou urbana,

§ 69 - E vedadaaconcessàodeusodebem imóvel do Esta-
do a empresa privada com fins iucrarivcs, quando o bcm possuir
desrinacào social especrfica

Art. 69 - As aÇões de socieeiades de economia mista perten-
centes ao Estado não poderào scr alieuadas a qualquer título, sem
expressa autorizaçào Iegisiatila.

Parágrafo único - Sem prejuÍzo do rlisposro nesre artiso, as
açôes com direito a voio das sociedades de eccnornia mista so po-
derào.ser a.lienadasdesde que maniido o conrrole acionário. repre-
ientado por 5lu'0 das reteriilas açies.

Art. 70 - Incumbe ao poder público, na forma da iei. clire_-amenÍe ou sob regime de concessào ou permissào. .cmpre alrar.és
de licitacào, a presf.açâo de serviços pírblicos.

Parágrafo-único *. A lei disporá sobre:
I - o regime das ernpresas concessionárias e permissionarias

je serviços púbücos, o caráter especial de seu conrraro e de sua pror-
:ogaçào, bem como as condicões de caduci<iacie, fiscalizaçàii e res-
:rsào da concessào ou permt\\áo:

Il - o' direitos do. u(uarrosl
lll - a polírica rarifária;
lV - a obrigaçàc de manter servico adequado.

Art. 71 -- E vedado ao Esrado e aos Municipios:
I - instituir cultos reiigiosos ou igrejas, subvencioná-los,

::rbaraçar-ihes o exercÍcio ou lltanteÍ com eles ou com seus repre-
.:ntantes relacões de dependência ou aiianÇa, ressalvada. na for-
:.a da lei, a colaboraçào de inreresse público;

ll - recusar fé aos documentos púbiicos ou exieir reconhe-
. renro de [irma:

lil - criar distinções entre brasileiros ou preferências enrie si.

CAPITULO II

DA COMPETÊNCIA DO ESTADO

Art. 72 * O Estado exerce rodas as competências que nào
lhe sejam vedadas pela Constituição da Repúbiica.

§ l9 - As comperências político-administrativas do Estado
são exercidas com plenitude sobre as pessoas, bens e atividades em
seu território, ressalvadas as competências expressas da União e dos
Municipios.

§ 29 * CaLre ao Estado explorar, diretamente ou mediante.
concessào, a empÍesa esratal em que o poder público esradual de-
tenha a maioria do capital com direito a voro, com exclusividade
de distribuiçào, os serviçosde gás canalizado em todo o seu aerri-
tório, inclúndo o fornecimento direro, a parrir de gasodutos de
transporte, a todos os segrnentos de mercado, de tbrÃa que sejam
atendidas as necessidades dos serores industrial, comerciàl, domi_
ciliar, automotivo e outros.

! 39 - Na construçào de novos gasodutôs para rransporre
de gás combusrível deverào ser execuradas derivaçõàs, as quaii pos_
sibilitem o arendimenro aos municípios que tenham seu ierritório
cortado por esses gasodutos, em locais a serem definidos oelas au-
toridades municipais em acordo com a concessionária doi servicos
de distribuição de gás canalizado.

Art. 73 - E competência do Estado, em comum com a União
e os Municipios:

I - zelar pela guarda da Constituiçào, das ieis e das insritui-
çôes democráricas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde, assistência pública e da proteçào das
pessoas portadoras de deficiência; 

;lll - proteger os documentos, as obras c outros bens cle va_
lor histórico, artístico e cultural, os monumentos, 

", 
paüg.r. ,u-

turais notaveis e os sitios arqueológicos;
l\' - impedir a evasào, a destruiçào e a descaracterizaçâo de

obras de ane e de outros bens de valor histórico. arrístico ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educaçào,

e à ciéncia:
V[ - proteger o meio ambiente e combater a poluiçâo em

qualquer de suas formas;
VII - preservar as Ílorestas, a fauna e a flora;

. VIII -. fomentar a produção agropecuária e organizar o abas-
tecimento alimentar;

.. .lX - promoverprogrâmas deconstruçãodemoradiaseame-
thoria das condiçôes habitacionais e de saneamento biisico;X - combater as causas da pobreza e os fatores de margina_
lização, promovendo a integracào iocial dos setores desfaváiecidos;

XI - regisrrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de.di-
reitos de pesquisa e exploracão de recursos hídricos e minerais em
:eus territórios:
I Xl[ -* estabelecer e implantar politica de eclucacào para a se_
gurança do rrânsito.

AÍÍ. 74 - Compete ao Estado, concorrentemente com a
Uniào, legislar sobre:

I - clireito rributario. financeiro. penirentrário, económico
e urbanístico;

ll - orçamento:
lll - juntas comerciais;
lV - custas dos serviços forenses;
V-produçàoeconsumo;

. VI - florestas, caÇa. pesca, fauna, conservação da nature_
za, defesa do solo e dos recursos naturais, proteÇào ao meio am_
biente e controle da poluiçào:

Vll - prorecào ao parrimônjo hi\rórico. cuhural. anlstico,
turistico e paisagístico;

Vlll - responsabiiidade por dano ao meio ambienre, ao con-
sumidor, a bens e direitos de valor artistico, esterico, histórico, ru_
listico e paisagisrico:

IX - educaçào, cultura, ensino e desporto;
X - criação, funcionamento e processo do juizado de peque-

nas causas;
Xl - procedimentos em matéria processual;
XII - previdência social, proreÇão e deiesa da saúde:
XIII - assistência jurídica e defensoria pública;
XIV - proteçào e integraçào social das pessoas portadoras

de deficiência;
XV - proreçào à infância e à juventude;

-.)
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XVI - organizacào, garantias, riireitos e deveres da polícia
civil.

§ II -- OEstado, noexerciciodesuacompetênciasuplemen-
tar, observará as normas gerais estabelecidas pela Uniâo.

§ 2: - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Estado
exercerá a competência legislativa plena, para atender às suas

peculiaridades.

§ 39 - A superveniência de lei federat sobre normas gerais

suspende a eficácia da lei esradual, no que lhe lor contrário.

I

CAPÍTT'LO III

DAS REGIÕES METROPOLITANAS.
AGLOMERAÇÕTS URSENES E MICRORREGIOES

Art. 75 - O Eslado poderá criar, mediante lei complemen-
tar, regiões metropolitanas, microrregiões e agiomerações urbanas.
conslituídas por agrupamentos de municípios limitrofes para inre-
grar a organização, o pianejamento e a execuçào de funcÕes públi-
cas e serviÇos de inleresse comum.

19 - Os Municipios que integrem agrupamentos nào per-
autonomia política, linanceira e administratir a.

29 - .{s regiões metropolitanas, as microrregiões e as aglo-
merações urbanas disporào de um órgão erecutivo e de um (-onse-

lho Deliberativo compostos na iorma da lei complementar que in-
cluirá representantes dos Poderes Erecutiro e Legislati\o. dr-.nli-
Jades comunitárias e da sociedade civil.

§ 39 - O Estado e os N'lunicípros estabelecerào mecanrsmos
de cooperaçào de recursos para assegurar a realizacão das tunÇÕes
públicas e serviços de interesse comum das regiÕes. microrregiões
e aglomerações urbanas.

§ 49 - Os Municípios que suportarem os rnalores ónus de-
correntes de funcões públicas de interesse comum terào direito a

compensacào financeira a ser delinida em lei complementar.
Art. 76 - E facultada aos municipios. mediante apro!'açào

das respectivas Câmaras Municipais, a lormaÇào de consórcios in-
termunicipais para o atendimento de problemas especilicos dos con-
sorciados no periodo de tempo por eles dererminado.

cAPiTL l.o l\

DA ADMINISTRA('ÀO PT'BLICA

SEÇÃO I

DISPOSICÕES CLRAIS

AtÍ. 77 - A administraçào pública direta, indireta ou fun-
dacional, de qualquer dos Poderes do Estado c dos Municipios, obe-
decerá aos principios da legalidade, impessoalidacle. nroralidacle,'
publicidade, interesse coletivo e, tambem, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funçôes públicas sào acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisiros estabelecidos em iei;

ll - a investidura em cargo ou emprego público da adminis-
traçào direta. indireta ou lundacional depende de aprovacào prd-
via em concurso púbiico de provas ou de provas e títulos, ressaiva-
das as nomeaçôes para cargo em comissào decla5ado em iei de li-
vre nomeacào e eroneracào;

Itl - nào haverá limite máximo de idade para a inscricào em
concurso púbiico. constituindo-se, entretanto. em requisito de aces-
sibilidade ao cargo ou emprego a possibilidade de permanência por
einco ano> no \eu eteli\o erercicio:

IY - o prazo de vaiidade do concurso priblico sera de ate dois
anos, prorrogálel uma vez. por rguai periodo;

\' - tanto no prazo de valiriade quanto no de sua prorroga-
cào, previstos no edital de conrocacào, o aprovado cm concurso
público de provas ou de provas e títulos será, observada a classifi-
caçào, convocado com prioridade sobre novos concursados para
açsumir cargo ou emprego. na earreira:
' VI - a convocacào do aprorado em concurso lar-se-a me-
diante publicaçào oiiciai. e por correspondência pessoal:

VII - a classificacão em concurso público, dentro do nume-
ro de vagas obrigatoriamente fixado no respectivo edital, assegura
o provimento no cargo no prazo máximo de cento e oitenta dias,
contado da homologaÇào do resultado:

tI
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VIll - os cargos em comissão e as funçôes de conliança se-

rào exercidos, prelerencialmente, por servidores ocupantes de car-

§o de carreira técnica ou profissional, nos casos e condicôes pre-
vistos em lei;

IX - os cargos de natureza tecnica só poderão ser ocupados
pelos profissionais legalmente habilitados e de comprovada atua-
Ção na áreai

X - a administracâo fazendária e seus servidores fiscais te-
rão, em suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre
os demais setores administrativos, na forma da lei.

XI - a lei estabelecerá os casos de contratação por rempo de-
terminado para atender à necessidade temporária de cxcepcional
interesse público;

XII - a revisào geral da remuneraçào dos serridores públi-
cos, sem distinçào de indices entre servidores públicos cir is e mili-
tares. far-se-á sempre na mesma data;

XIll - a ler fixará o limite miiximo e a relaçào de r alores enrre
a maror e a menor remuneração dos servidores públicos. observa-
dos, como limites márimos e no âmbito dos respectivos poderes.
os valores percebidos como remuneraçào, em especie. a qualquer
titulo, por Deputados Estaduais, Secretários de Estado e Desem-
bargadores, e, nos Municipios, os valores percebidos aomo remu-
neração, em espécie, pelo Prefeiro;

XIV - os vencimentos dos cargos do Poder LegisJarii o e do
Poder Judiciário nào poderào ser superiores aos pago( pr:c Poder
Executivo:

XV - é vedada a vincuiaçào ou equiparacào i. ', e::rmen-
tos, para o efeito de remuneraçào de pessoal do serrr;..:ú'clico.
ressalvado o disposto no inciso anterior e nô artigo Sl. r . : . iesra
Constituição;

XVI - os acréscimos pecuniários percebidos D!a: <:.:trJr pu-
blico não serão computados nem acumulados. para :::. j: ----ries-
sào de acréscimos ulteriores, sob o mesmo trrui.. -.-::irr:lco
fundamento:

XVII - o servidor público estadual, cir il ou ::.::,:. : roerá
gozar licença especial e ferias na iorma da lei ou .: r:-r:i :.!30r.
sob a forma de direito de contagem em dobro i3:: ::: '-- :: JDo-
sentadoria ou tê-las transformadas em pecunia :::::. '::-'rrl. se-
gundo sua opçào;

XVIII - os vencimentos dos serl'idores r:i.:::.. - .:: 3 mi-
Iitares, sào irredutíveis e a remuneraÇào obserr::: -- :.-: ::.:Liem
os incisos XIII e XIV desteartigoe o arligo ljl. ..1 : : l.'. l. da
Constituiçào da Repúbüca;

XIX - é vedada a acumulação remune:::: :: :"r:::: lúb1i-
cos, exceto, quando houver compatibilidade :: ::r:- :i:

a) a de dois cargos de professor. assii; --.:r.::-::: .. le es-
pecialista de educaçào;

b) a de um cargo de professor com oii:r,- ::--r j : -'- : ::,irfico;
c) a de dois cargos privativos de r.:::::.

I

XX - aproibiçàodeacumular ràL' .: :: -= : :-:.::ros de
aposentadoria, mas seestende a emnr.s-'. : --:::. : l:-;nge au-
tarquias, empresas públicas. sociedade. ':: ::: - j: : :.:r:a e iun-
dações mantidas pelo Poder Público:

XXI - somente por lei espe-'::.-: : -::-: .:- .- lJ,?s. efi-
presa pública, sociedade de econom:a ::!':. r, :-:-.; -rl lunda-
cào pública:

\Xll - depende de autorz:::: :: : r :-- i:Jf aaso. a
criaÇào de subsidiárias das entiCa;:: -:r.-- :-:::: -, .:.:rso ante-
rior, assim como a participa.f .- -: - -: , -r- -: -- . ::-. ampÍesa
privada:

XXIII - 'c.sairaJa J :. i-i - -, .'.. ro.crri-
dor público esiadual e proic:ir -,:. - : : --.:.:-.: lrctexro.
trabalhadores de empreiar :::.:jr. :- :': :.

XXIV - aos serrrdo::::-- :i: -: :.r::- : .1-if,do serem
proprietarios. controiarcn : :::: - r-: -::i ::::. -. ::rarem parte
cla administraÇào de eml-:<:. :' ::-. ----:,::-::: .t!'5uas lnsu-
tuições ou que dcias iel:::::-- :---, - - :: r -, -::J:nalamento
c. na forma da ler:

a) as \edâcõe! le!:a::j..: :: :.::--.:-:i ::. rarentes dire-
tos. consangulneo\ J- :::1i. ::-.:: j :.: ::i -:-i ::eposlos:

b; as punicôer :.:.:a:::::. i . :--i-:..:-:. ::.ia norma se-

rào impostas..an::: -::- -:i -:-,r:. :::::::t:ue ihes sejam
aplicáveis.

XX\- - ::\i:.r:it, -. -a--. :.:::.:.:t:--! :: r:gislaCào, as

obtas. scrria.r.. i-'::::- : : =-l--- :'':-:- -t:::::acios mediante
processo ie;:c:::-:: :,- -: --- -"ja--i l-:..:àde i.- condicÕes
c de pagamei:..- -::-1i--- :. :-1-.1-:a:::i. -;1.. 3;3r:sào de atuali-
lacào monala::i. ::-: .. -::::--i::--r ::--l :::iiJ. :'enaiidades para

dem

lrr
I r.J rUPBE
I doEaao*

I

I os descun

I lorro- 5or
í economrc(

I obrigaçoe

i x.rr
| à disposici
I dos Esrarii
I eferilo err

I xrrr
I locacios a ,

I cional. c,.:
I aos pror e:_

I cebendo. c,
J ro anos cc:
I

I r,
I 5' -

I sem perso:,

I nisrrarira;
I indireta c.r:
I ca própna., economia I:

do as lui;i
l.

t-
' sonalidaoe
i para exe,-:::

iuetram.:À
I :inanceira :

II _ ::
j uridica ce :
;o mato:,-=-
le atrr:ia::
ioica d: ,; ::
, !. !Jt.Í -:: .:

Ilt _
:ersona-::a:
;iora:à".:e:
:na. af,_.:! :- :

E::aifO C - :
l\'-'-'

i-,,,^-._-

Ce de au:: : ::
ies oue --,ã_- :
puDli;o. :::jo peios :::_
lor recu:!a,: ,

i :l
:Jj o:gàa.:-.

_: ;:rag::., :_
,i::i;aio:'i ---

i .:

::::go in:-::t-
--.:d\;:.::-

:.::os se:ã_^:.

.t 6, - 
-

- _._.ud ií:-::
:::ento a--::::
-.a3 ía a::: :

l::;ado ---i':-
:-: sers ai::.:a
- 1 i..-..- _-

I !: 
- I

_ _ ó:àrl. : K:i :

':..g"ro.,ani,::!!1 Ce:O::-:i
-:.cÊaca;::_:
_ - .-s: !-.! ,ia :Li
,,aa"--. aa _aar_,-,
_, 

-..!,!._: -_:

: i.'- .

,- .- _é, _ - t.: -:.
-..55r-.:. :: :
:-i:.:-:i:_:::-

_ ::.i:_:;::.,:i : í
: t::,s:i 3.]--e::: :-

I



TI
T..J IMPRENaA oFIcIâL
doEat dodoRlodsJectrc

os descumprimentos contratuais, permitindo-se, no ato convoca_
tório_, somente as exigências de qualificação técnica, jurídica e
econômico-financeira indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigaçôes.

XXVI - os servidores públicos nào poderão ser colocados
à disposição de outros setores da administraçào pública da Uniào,
dos Estados e dos Municípios, antes de completàrem dois anos de
efetivo exercício funcional no órgào de origem.

XXVII - os servidores da adminisrração pública direta, co-
locacios à disposição da adminisrraçào pública indireta ou funda-
cional. quando da rran\lerência para a inarividade, incorporarào
aos proventos a complementaçào de vencimentos que venham per-
cebendo, desde que caracterizada essa situação há, no minimo. or_
to anos consecutivos.

§ l9 - Compreende-se na administraçào direta os serviços
sem personalidade juridica própria, integrados na esrrurura admi_
nistrátiva de qualquer dos poderes do Estado; na adminisrraçâo
indireta consrituída de entidadesdotadas de personaliclade juridi-
ca própria, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de
econoúia mista, bem comc as subsidiár;as dessas entidades. incluin_
do as fundações instrtuídas ou manridas pelo poder público.

§ 2l - Considera-se:

[ - autarquia -o servico aulônomo criado por lei, com per_
sonalidade jurídica de direito público, patrimônio e receita propiios,
para executar atividades tipicas da administracào pública, que re-
queiram, para seu meihor funcionamenro, gestâo administrariva e
financeira descentralizada;

. ll - empresa pública - a enridade dotada de personaiidade
jurídica de direito privado com patrimônio próprio ecapital públi_
co majoritariamente do Estado, criada por lei para a àxploraçào
de atividade econômica que o Coverno seja levado a exercer por
lorça de contingência ou de conveniência administrativa, podendo
revestir-se de qualquer das formas admiridas em direrro:

Ill - sociedade de economia misra - a entidade dorada de
personalidade.juridica de direito privado. criada por lei para a ex_
ploraçào de atividade econômica. sob a forma de iociedade anonr_
ma, cu.jas açôes com direiro a volo pertenÇam em sua maioria ao
Estado ou a enridade da adminisrraçào indiretal

IV - fundaçào pública - a entidade dotada de personalida_
de jurídica de direito prrvado, sem fins lucrativos, criada em r irru-
de de autorização legislativa, para o desenvolvimento de ativida-
des que nào exijam execução por órgàos ou entidades de riireito
público, com auronomia administrativa, parrimônio próprio geri_
do pelos respectivos órgàos de direção, e funcionamento custeado
por recursos do Estado e de outras fontes.

§ 39 - A publicidade dos atos e programas, obras e serviços
dos órgàos públicos somente poderá ser feita em caráter educativo
e de orientaçào social, dela nào podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promocào pessoal cie autoridades ou
servidores públicos.

§ 49 - A nào observância do disposro nos incisos il e V desre
artigo implicará a nulidade do aro e a puniçào da auroridade res-
ponsável, nos termos da lei.

. § 59 - As reclamações relativas à presracào de scrvicos pu-
blicos serào disciplinadas em Iei.

§. 6i : Ot atos de improbidade adminisrrariva imporrarào
a.perda da funçào pública. a indisponibilidade dos bens . à ,.-.rr,-
cimento ao erário, na [orma e gradaçào previstas e. t.i, ,.r, p..-juízo da aÇào penal cabivel.

§ 79 - As pessoas jurídicas de clireito público e as de direito
privado prestadoras de serviços púbhcos responderào peios r.lanos
que seus agentes. nessa qualidade, causarem a terceiros, assegura_
do o direito de regresso contra o responsár,el nos casos de dolo ou
; u lpa.

§ 89 - Os Conselhos, Seccionai da Ordem cios Advogados
do Brasil e Regionars das demais profissões reguiamenladas. serào
obrigatoriamente chamados a parricipar de todas as fases do pro-
cesso de concurso públlco, desde a elaboracào dos editais ate a ho_
mologaçào e publicaçào dos resultados, sempre que nos referidos
aoncursos se exigirem conhecimentos técnicos dessas categorias, ca_
oendo, na inexistência dos Conselhos, idêntrco direito às entidades
Je functonários.

S 9.' - O Estado não subvencionará nem beneficiará. com
:sençào ou reduçào de tributos, taxas, tarifas. ou quaisquer outras''antagens, as entidades dedicadas a atividades educacionais, cui_
:urais, hospitalares. sanitárias, esportivas ou recreativas. cujos atos
--onstituiivos e estatutos nào disponham expressamente esses Iins
e\clusivamente filantrópicos e nào lucrativos, ou que, cle forma di_
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reta ou indireta, remunerem seus instituidores, diretores, sócios ou
mantenedores.

§ l0 - E redada ao poder público, direra ou indireramen-
te, a publicidade de qualquer natureza, tbra do território do Esta_
do, para fins de propaganda governamental.

,-,. AIr:, 78 -.Qualquer que seja a causa mortis do servidor pú_
Dltco ct\ ll ou mllllar. será de cem por Cento da remuneraçào total
o valor mínimo da pensào devida a seus dependentes na toiÁã au tei.

sEÇÃo lr

DO CONTROLE ADNIINISTRATIVO

Art. 79 - O controle dos atos administrativos do Estado e
dos À4unicípios será exercido pelo poder Legislativo. pelo Ministe-
rio Público, pela sociedade, peia própria administraJào e, no que
couber, pelo Tribunal de Contas e peio Conselho Estadual cle Conias
dos Municipios.

Parágrafo único - Haverá uma instância colegiada adminis-
trativa para dirimir controversias enlre o Estado e sius serl.idores'
públicos civis.

Art. 80 - A administracào pública rem o cler.er de anuiar
os próprios atos. quando eivados de vicios que os tornem ilegais,
bem como a faculdade de revogá-los. por motivo de convenréncia
ou oportunidade. respeitados neste caso os ciireitos aclquiridos, alem
de observado, em qualquer circunstância. o clevido piocesso legal.

Art. 81 - A autoridade que, ciente de r,ício invalidador de
ato administrativo, deirar de saná-io. incorrerá nas penaiidades da
lei pela omissào, sem prejuizo das sancões previsrai no arrigo 17,
§ 4i, da Constituiçào da República. se foi o caso.

SEÇÃO III

DOS SERYIDORES PI. BI..ICOS CI\'IS

Art. 82 - O Estado e os \lunicipios insrituirào regime jurr_
dico único e planos de carreira para os servidores da ad'minisrra_
cào pública direra. das aurarquias e das fundacôes públicas.

§ I I - A 1ei assegurará. aos servidores da administracào tli-
reta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuicôes iguais ou
assemelhados do mesmo poder ou entre os de serviáores ãos po-
deres Fxecutivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vanragens
de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabaiho.r

.. . 
§ .2: - O benefício da pensào por morte corresponderá à to-

telidade dos rcncimenros ou pro\enro\ do :erridor rllecido, are o
Irmrre esrabelecido em lei. obserrado s flirporto no.rrrico g9. 

S 5:,
desta Constituicào.

,s 39 - O pagamento dos servidores do Esracio será f.eiro, rrn-
preterivelmente. are ô l0.o (décimo) dia úril cie cacia mês.

§ 1: - _O.prazo no parágratb anterior será, obrigatoriamente,
inserido no Calendáno Anual de pa,samento Aos S]e.niiàà.es Oo
Esrado.

.{rr. 8-1 - Aos servjdores públicos civis ficam assegurados,
aiém de outros que a lei estabeiecer. o_s seguintes cjirerto's:

I - salár:o minimo:
tl - irredutibilidade do saiário:
lll - earanria dc salário. nunca jnierior ao minimo, para os

que percebem remuneracào rariárel:
IV - decimo rerceiro salário com base na remuneracào tnre_

g.ral ou rro ralor da dDo\cnrJoona:
V - remuneracào do rrabalho noturno superior à do diurno:
\r[ - rcmuneracào clo servico extraordinário superior, no mr_

nimo, em cinouenta por cento à do normai:
Vll - saiário-familia para os seus dependentes:
VIII - duracào do rrabalho normal nào superior a oito ho_ras diárias e quarenra semanais, lacuitadâ u .:onrp"*uaao O"

horários :

. tX. - incidência da gratificacào adicionai por rempo cie ser_
viço sobre o ralor dos vencimenlos:

X - repouso semanai remunerado. preferenciaimente aos
domingos:

\l - _eozo de lerias anuais remuneraclas corn. pelo menos,
um terco a mais do que o salário normal;

.. . XII - licença à gesÍante, sem prejurzo do empreeo e do sa-lario. com a dtrracào de cenro e rinre àiar:
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XIII - Iicença-paternidade, nos termos fixados em.lei;

XIV - licença especial para os adotantes, nos termos fixa-
dos em lei;

XV - proteção do mercado de trabalho da mulher, median-
te incentivos específicos, nos termos da lei;

XVI - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
normas de saúde, higiene e segurança;.

XVII - indenizaçào em caso de acidente de trabalho. na for-
ma da leil

XVIII - reduçào da carga horária e adicional de remunera-

Çào para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma
da lei;

XIX - proibiçào de diferença de salários, de exercício de fun-

Ções e de critério de admissào por motivo de sexo, idade' etnia ou

estado civilt
XX - 

.o de opçào, na forma da lei, para os efeitos de contri-
buição mensal, tanto aos submetidos a regime jurídico único quanto

aos contratados sob o regime da Legislação Trabalhista que sejam.

simullaneamente, segurados obrigatórios de mais de um lnstituto
de Previdência Social sediado no Estado;

XXI - reduçào em cinqüenta por cenlo da carga horária de

trabalho de servidor estadual, responsável legal por portador de ne-

cessidades especiais que requeira atençào permanente;

XXII - O de relotação aos membros do magisterio público'
no caso de mudança de residência, observados os critérios de dis-

tância estabelecidos em lei.

Art. 84 - E garantido ao servidor público civil o direito a

livre associaçào sindical, observado, no que couber, o disposto no

arligo 89 da ConstituiÇão da República.
Parágrafo único - A lei disporá sobre a licença sindical pa-

,ra os dirigentes de Federações e sindicatos de servidores púbiicos.
durante o exercício do mandato, resguardados os direitos e r anta-
gens inerentes à carreira de cada um.

Art. 85 - O desconto em folha de pagamento' pelos orgào
competentes da AdministraÇào Pública, e obrigatóno em iar or de

entidade declasse, sem fins lucrativos, devidamenre consttlutda e

registrada, desde que regular e expressamente autonzacio pelo

associado.
Art. 86 - O direito de greve será exercido nos termos e nos

limites definidos na lei complementar iederal.

Art. 87 - Ao servidor público em exerctcio de mandato ele-

tivo aplicaÍn-se as seguintes disposiÇões:

I - tratando-se de mandaro eletiro federai. estadual ou dis'
rrital, ficará afastado de seu cargo. cmprego ou funcào;

II - investido no mandato de Prefeito. sera aiastado do car'
go, emprego ou funcào. sendo-1he iacultado optar pela
remuneraçào;

III - investido no mandato de Vereador ou Juiz de Paz, ha'
vendo compatibilidade de horários, percebera n5 r antagens de seu

cargo, emprego ou funçào, sem prejuizo da remuneraÇào do cargo
eletivo, e nào havendo compatibilidade, apiicar-se-a a norma do
inciso anteriorl

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exer-
cicio de mandato eletivo, seu tempo de.serviço será contado para
todos os efeitos iegais, exceto para promoçào por merecimentoi

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afas-
tamento, os valores serào determinacios ccmo se no erercício
estivesse.

Art. 88 - A assistência previdenciária e social aos servido-
.res públicos estaduais será prestada, em suas diferentes modalida-
des e na forma da legislaçào ordinária pelos atuais InstituÍo de Pre-
vidência do Estado do Rio de Janeiro - IPERJ, Insrituro de Pre-
vid-ência da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

- IPALERJ e lnstituto de Assistência dos Servidores do Estado
do Rio de Janeiro - IASERJ.

Art. 89 - O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente. com os proventos integrais'
quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença gravet contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e

proporcionais nos demais casos;

ll - compulsoriamente, aos setentâ anos de idade' com pro-
ventos proporcionais ao tempo de serviço;

lll - vôluntariamente:

a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta,
se mulher, com proventos integrarsl

b) aos trinta anos de efetivo exercício, em funções de magis-
tério, se professor, assim considerado especialista em educação, e

[El ,*""rn.^ o'rctAL
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vinte e cinco, se professora, nas mesmas condições, com proven-
tos irltegrais;

c) aos trinta anos de serviÇo, se homem, e aos vinte e cinco,
se mulher. iom provenlos proporcionais a esse tempo:

d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos ses-

senta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ l9 - Serâo observadas as exceçÕes ao disposto no inciso
III, a e c, no caso de exercício de atividades consideradas penosas,

insalubres ou perigosas, bem como as disposições sobre a aposen-
Iadoria em cargos ou empregos temporários, na forma prevista na
legislaçào Iederal.

§ 29 - O tempo de serviço público federal, estadual ou mu-
nicipal será computado integralmente para os efeitos de aposenta-
doria e de disponibilidade.

§ 39 - E assegurada, para efeito de aposentadoria, a conta-
gem reciproca do tempo de serviço nas atividades públicas e priva-

das, inclusive do tempo de trabalho comprovadamente exercido na
qualidade de autônomo, lazendo-se a compensaÇào linanceira, se-
gundo os criterios estabelecidos em lei.

§ .19 - Na incorporaçào cie r antagens ao r encimento ou pro-
\,ento do servidor, decorrentes do erercicio de cargo em comissào
ou funçâo gratificada. será computado o tempo de serviço presta-

do ao Estado nesta conolcào. considerados, na forma da lei, ex-
clusivamente os iaiores que ihes correspondam na administraçào
direta estadual.

§ 5 I - Os pro\ entos da aposentadoria serào rel'istos, na mes-

ma pÍoporÇào e nâ mesma data, sempre que se modificar a remu-
neração dos serridores em atividade, sendo também estendidos aos

inariros quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente conce-
didos aos serr idores em atividade, inclusive quando decorrentes da
transiormaçào ou reclassificaçào do cargo ou função em que se deu
a aposentadoria.

§ 6: - O valor incorporado a qualquer título pelo servidor
ariro ou inativo, como direito pessoal, pelo exercicio de funÇôes
de confiança ou de mandato, será revisto na mesma proporçào e

na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do cargo
que lhe deu causa.

§ 79 - Na hipótese de extinção do cargo que deu origem à

incorporação de que trata o parágrafo anterior, o valor incorpora-
do pelo servidor será fixado de acordo com a remuneraÇào de car-
go correspondente.

§ 8.o - O Estado providenciará para que os processos de apo-

§entadoria sejam solucionados. definitivamente, dentro de 90 (no-
venta) dias, contados da data do protocolo.

§ 99 - Combaseem "dossier" comdocumentaçào completa
de todos os inativos, os benefícios de paridade serào pagos inde-
pendente de requerimento ç apostila, responsabilizando-se o fun-
lcionário que der causa a atraso ou retardamenlo superiores a 90
(noventa) dia5.

§ l0 - A aposentadoria por invalidez poderá. a requerimento
do servidor, ser transformada em seguro-reabilitaçào. cusreado pêlo
Estado, visando a reintegrá-lo em novas funcôes compativeis com
suas aptidóes.

§ 1 I - Ao servidor referido no parágralo anterior e earan-
tida a irredutibilidade de seus.provenios, ainda que na nova fun-
bào em que venha a ser aproveitado, a remuneraÇào seja inferior
à recebida a titulo de seguro-reabilitaçào.

§ l2 - Considera-se como proventos de aposentadoria o va-

for resultante da soma de todas as parceias a eies incorporadas pe-

lo Poder Público.
Art. 90 - São estáveis, após dois anos de efetivo exercício,

os servidores nomeados em virtude de concurso púbiico.

§ I 9 - O servidor público estável só perderá o cargo em vir-
itude de setença judicial transitada em,tulgado ou mediante proces-
so adminisrrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

§ 29 - Invalidada por setença judicial a demissào do servi-
dor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga re-
conduzido ao cargo de origem, sem direito à indenizaçào, aprovei-
úado em outro cargo ou posto em disponibilidade.

§ 39 - Ocorrendo extinção do cargo, o luncionário estável
lficará em disponibilidade remunerada, com vencimentos e vanta-
gens integrais, pelo prazo máximo de um ano, até seu aproveita-
imenro obrigatório em função equiyalente no serviço público.

SEÇÃO IV

DOS SERVIDORES PUBLICOS MILITARES
Art. 9l - Sâo servidores militares esladuais os inregrantes

da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.
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, § l9 - As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres aelas inerentes, sào asseguradas em pleiitude aos oticúis ãa atloa,

da.reserva ou reformados da polícia Mititar e do-ô;;;ã ã. sorn_bejros Militar, sendo-lhes pnvauvos os rrtulos, posros e uniforrnes
miiitares.

. § 29 - As patentes dos oficiais da polícia Militar e do Cor_po de Bombeiros Militar sào conferidas pero cou._àaài^dà tstado..

- § 39 - O militar em arividade que acerraÍ cargo público ci-vil permanente será rransferido p*" à ,"r"-u.
§ 49 - O militar da ativa que aceirar cargo, emprego ou fun_

ção. pública temporária, nào eletiva, ainda qu"e a" uãÀinirtruçao
indireta, ficará agregado ao respectivo qr^à.;.;;qr;niã'o.r_u_
necer nessa.situaçào, só poderá ser promovido poi antigúidade,
contado-se-lhe o rempo de serviço apenas prra aqueta pr?moçao
a transferência para a reserva, sendo, depois de dois anás àe atas_tamento, contínuos ou nào, transferido para a inatividade.

§'59 - Ao servidor militar sào proibidas a sindicalizaçào ea.greve, sendo livre, no entanro, a assôciaçao de n"iu."rã'nao ,in
*::l::: li 1'.ly:llll"*, sarantido o a.,"Àn,ã-.* rãriãá. pug,_
menro oas contnbuições expressamenre autorizadas pelo associaáo.

,^ "l,l: - O milirar. enquanro em efetivo serviço. náo pode es_rar Illlado a parildos politicos.

_ §, 79 _- O^oficial e a praÇa so perderào o poslo. a pareore ea-graouaçao se torem julgados indignos do olrcialaro. da qraciua_
Çao ou com eles incompativeis. por decisào de tribunal.o*i.,.,,,..

§ 89 - O oficial condenado na lustrça comum ou militar apena privariva de liberdade superior a dois ano,. por \Énrcnca rrall-sttaoa em Julgado. ierá rubmerido ao juigamenro prc\i\ro ilo pa_rágráfo anterior.

§ I I * O Estado fornecerá aos servidores rnilitares os equi_p:rmentos de proteçào individual adequados aos diversos riscos aque sâo submetidos em suas atividades operacionais.

. §. 12^ - Será designado para as corporações da polícia Mili_tar e do Corpo de Bombeiros Militar um pastor erangelico que ae-

::Tp^"ll"ii,i Jrnçào, de. orienrador religioso em qriarreis, hospi_
rals e presrdros com direiro a ingressar no oficlalaro c:rpelàcr.

Ãrt. 92 - Aos servidores militares ticam assegurados os se-
guintes direitos:

I -- garantia de salárjo, nunca.interror eo mrnimo. para o;que recebem remuneraçào variaret;
II - décimo terceiro salário com base na remuneracào inte-gral ou no valor da aposentadoria;
III - salário-familia para os seus dependenÍes:
IV - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo nrenos,

um terço a mais do que o salário normal;

. V - Iicença à gestante. sem prejuízo do emprego e do saiá-no. com a ouraÇão de cento e vinte dias:
VI - licença-paternldade, nos termos fixados em lei:

. 
VII - licença especial para os adotantes, nos termos fixados

em leil

I'TTULO rV

DOS PODERES DO ESTADO

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISL.dTIVO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

.{rr. 94 - O poder Legislarivo e exercido pela AssembléiaLegislariva.composra de Depurados. represenranres do Do!o, elei_
l?:-::]l:.1Í1di.s brasileiros. maiores d'e:r unã,. noããii.io ao,e,, lxul§ puiruÇos, por voto drfeto e secreto, na forma da legislaçào

. . Parágrafo único - O número de deputados à Assembléia I_e-gistati v4 solles p6 nderá ao t.i pio au,"p..iã"tuià" à"'Eriiãí." ca-mara dos Depurados e, atingiào o n.i*..o a" t.iniÃãr,lila r...r-cido de ranros quantos iore"nr o. aeprruaoi t.à.."i á.iri,à al a"^.Arr. 95 - Cada lesisiar
iniciando-se .om a pors. dor:ii,t;f 

a duraçào de quatro anos,

Art. 9tr -- Salro disoosiçàr: consrjrucional em conrrário, asdeiitrerações da As.embteia Legi>tariva . d; ,;;; àãÀi*ãi *ra"Iomâdas por maioria de r,oros, presente a maioria absoluta de seusmembros.

- fArl. 97 - Ao poder Legisiatit.o fica assegurada autonomiafuncionej. adminisrrarira e linanceira.

. § 99 - .4 lei disporá sobre os limires de idade. a esrabitida_ SEÇÃO II

*t"|,;ãffj.*'oições 
de transferência do 

'.*iàái À,riin,*puru u DAS ATRTBUTÇÕES DA AssEMBLETA LEcrsLATrvA

§ r0 - Aplica-se aos servidores a que se rerere esre arurigo, c",j;:d::d; Á:I.g1 fi:'§iJià: f,?'J::'J:::[lr?:::.,1:e a seus pensionistas' o disDosto nos artigos 82, § 29 c 89, § sv, a.igos 99 
" rob, r.sirru,,"u..,ãJ*ãr..riJ,eliãs-àe competênciadesta Constituiçào. do Estado. enrre as_quais:

I -- sistema iributário, arrecaciacão e distribuiçào cie renc.las;I[ - piano plurianuai. direrrizc: orçamenrarir:. *uran,ognual, operacoes de crcdiro c divida púbiica

.lli - planos c iJrogramas csraduais de desenvolvimento, emeonlbrmidacje com os planos e programas nacionais;

.,,^^^l].,;;,lorlas gerais sobre exploraçào ou concessào dos ser_

i.*,Iàllxià;?i"T,'ff.H::ff r"xli;.""11.J,fl"_l;';li;"xlÍix.
torizer cada urn dos aros de reromada ," i"t".""riãÀl'-'

V - criaçào, transformaçào e extinÇão d..argor, emp..go,e_ lunções 
- 
públicas, lixaçào dos r.spectiuÀi ;;;ú;;;.. 

",IemuneraÇào;

, _^,_l- , no.mas gcrais 50bre alineacto. ccssáo. permula, arren_uáilEiIe ou tr-Qur)rcaó de bens publitos;
VII - lranslerência temporária da sede do Coverno.\lII - organizacàc e firacào elcs eferivos da polícia üilitare do Corpo de Bomberros \tititar, observàâ", 

"rã*"ir"iii*a^na legislaçào tederal:

--,, .lX - organtzaçào administrativa, judiciária, do Ministériopúbiico, da procuradoria Geral do Err;i;;'üô;'fen"so.i'j'"ouri_
ca, do Tribunai de Contas e do Conselho Eroa*l'à. õàr'ru, Ao,fvíunrcipios;

X. - cnacào, incorporaçào, fusão e desmentbramento deM unicípios I

.o,divç}jr, 
eiegibilidade do alistável, atendidas as seguinres 

f:"]:ir;"';ti"*i.:,1;üT:::1fr'iiiã::Jff"j;"r::,T:T:il::
a) se conrar menos de dez anos de serviço, de'erá arasrar-se i:iTlJ',,|::r1J:::,.". 

excrusiuiaaJe-àe-àiririf uiçao de servi-
da atividade: 

h-^^Ir^, *-= ll.,,,uição de regiões metropoiitanas. aglomerações ur-b) se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pel4 oanas,e_mtcrorregiões;

autoridade superior e. se elerto. passara aulornari.a.inü. no'"to - XIIt - criaÇào. esrruluraÇào e atribuiçõe: das Secrerarias deda diplomação, para a inatividade. fstado e entidades da administraçào pruiiiu irãi."".
rX - aos servidores militares estadrrais será p-ermirido o,porre 

-.,_,i_., ôra:üJ:::H?::ffiffi::T.?I1::í::::lde arma' para a sua defesa pessoal e dos concidaáãoi, i"ããà rro ministratrvo-ãe suáê.r.tu.i", bem como criar, prover, rransfor-:ario de serviço' 
;nar e extinguir os respectivos cargos, fixar sua ràmuneração, ob-.{n 93 - A lei disporá sobre a pensào militar estad 
servados os paràmetros estabãlecidos ,"- i.i' a. diretrizesual. orçamentárias;

I

I
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, § l: - As patenles, com prerrogativas, direiros e deveres a

:l.at_]1r1.1,"r. 
:ào assegurarras em pleiirude á", oi"ú" ãu u,i"r,oa reserva ou retormados da polícia Militar e do Corpo de Bom-beiros Militar, sendo-lhes privativos os títulos, por,o, . unifo.a".

milirares.

.§_2: - As parenres dos oficiais da polícia Militar e do Cor_po dc Bombeiros Militar sào conferidas p"to cou..nààài-do estado.

. § 39 - O militar em arividade que aceirar cargo público ci-vil çrrmanente será rransferido p"ru à r"r"*".
§ 49 - O militar da ativa que aceitar cargo, empreso ou fun-

çào. pública temporária, nào eleiiva, ainda qrie aa aàministraçao
indireta, ficará agregado ao respectivo quadrà e, ;;q;;;;;'p..*"-
necer nessa.siÍuaçào, só poderá ser promovido poi anrigúidade,
contado-se-lhe o rempo de serviço apenas para aquela pàmoçâo
a transferência para a reserva, sendo, depois de dols anos àe afas-tamento, contínuos ou nào, transferido para a inatividade.

§'5: - Ao servidor militar sâo proibidas a sindicalização ea.greve, sendo livre, no entanto, a associaçào de natureiã'nao sin_al1l, s9m fins lucrarivos, garantido o O.r"onto-.- ioU.,u j" pugu_
mento das contribuições expressamente autorizadas pelo associado.

. "l 
6: - Omilirar,enquantoemefetivoserviço,nàopodees-

rar Illlado a partidos politicos.

- §. 7: _- O-oficial e a praÇa só perderào o posro. a palenre ea_graouaçeo se torem julgados indignos do oficialaro. da qradua_
ção ou com eles incompatíveis, por decisào a" iriuunJ.oÀi"t"rt..

§ 89 - O oficiai condenado na justiça comum ou militar apena privativa de liberdade superior a dois anos. po.."n,.na" ,run-srlaoa em Julgado. será submelido ao juigamenro previsto no pa_Íágráfo anterior.

§ I I - O Estado fornecerá aos servidores miiitares os equi_
pamentos de proteção individual adequados aos diversos riscos aquc são submetidos em suas atividades operacionais.

§. l1 - Será designado para as corporações da polícia Mili_
tar e do Corpo de Bombeiros Militar um pastor evangélico que de-
sempenhará a função de orientador religioso em qriaiteis, hospi_
tais e presidios com direito a ingressar no oficiatato cãpeiao.

Art. 92 - Aos servidores mililares t'icam assegurados os se-
guintes direitos:

I - garantia de salário, nunca.interior ao mrnimo, Dara osque recebem remuneraÇào rariável;
II - décimo rerceiro salário com base na remunerauào inre_gral ou no ralor da aposenradoria;
III - salário-família para os seus dependentes;
IV - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos,

um terço a mais do que o salário normal;

. V - licença a gesranre. sem prejuizo do emprsgo e Co salá-no. com a duraÇão de cenro e vinte dias:
VI - ticeriça-paternidade, nos rermos lixados em lei:

. 
Vll - Iicença especial para os adotanres, nos termos i.ixados

em leil

IX - aos servidores militares estaduais será permitido o porte
de arma, para a sua defesa pessoal e dos conciclaáãoi, i-oru ao no-ráris de serviço.

An. 93 - A lei disporá sobre a pensào milirar estadual.

DOS PODERES DO E-TADO

. § 99 - A lei disporá sobre os limires de idade, a esrabilida_ SEÇÃO II

*f,!,;il.f:.**ições 
de transferência do 

'.r,iao..iiiiá, puru u DAS ATRTBUTÇÕES DA ASSEMBLÉrA LECrslArrvA

§ r0 - Aprica-se aos servidores a que se rerere esre ar.riso, 
".rfi!*3i; §1ff fj:.§iJ:à::,:,?'i::'J::H.âff:::"*:e a seus pensionistas. o disposro nos a*igos 82, § 29 c 89, § 59, artigos óô; ü"0,"üãirfur.roU..,ããÀãr-ri",eriãs àe competênciadesra Consriruicào. do Eslado, enrre ar quais:

CAPITULO I
DO PODER LEGTSLATIVO

SEÇÃo I

DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

_ .+.t 94 - O poder Legislativo é exercido pela Assembléia
,l:u]'],"-,]'^1::",1f":ta de Deputados. r.p....n,ãn, à, jo' pà"o, 

"r.i_rus çnl re croadaos brast lei ros, maiore) de 2 I an05. no exercicio dosdrrerros polricos, por !oro direro e secreto, na tbimã ã" Lglrruçaofederai.

. . Parágrafo único - O número de depurados à Assembléia Le_g'1t:-,iy" corresponderá ao rripto da repreil;ã;à;;;;ilína ca_mara dos Depurados e, aringido o número a. oioiu 
" 

rãr,lir"e u"."r_pido de tantos quantos foràr o, a.putuoori"J.iii, 
".iá^'à'. ooz".

. .Afl. 95 - Cada Iegi\ralura rerá a duracào de qualro anos,iniciando-se ;om a posse dos eleiros. 
- --- g! Yuqtru

Art. 96 - Sairo di56651ç,1o con\rirucional em conrrário, asdehheraÇões da .\:sembleia Legi*larira . ,i. ;;;; à"Ài*ã"', ,.ra.Iomadas por maioria de r otos, presente a maroria absoluta de seusmembros.

^ lArt. 97 - Ao poder Legislativo lica assegurada autonomiafuncional. admini5rrali\a e linanceira.

Art. 99 - Compete privativamente à Aisembléia Legislativa:

-,_,.^I.--*,.1r?9, 
sobre seu Regimento Inrerno, policia e serriço ad_mlnlstrativo de sua Secretaria, bem como c.iai, prouer,i.ansfo.-

mar e.exringuir os respectivos cargos, fixar ,r"'.ãàr".i"ia", 
"U_servados .os parâmerros estabãlecidos 

"u-i.i-'ã.-'ãii""ir",orçamentárias:

i -- sisrema tributário, arrecadacão e distribuiçào d.e rendas;II - plano plurianuai, diretrizes orçamentarias, orÇamentoEnuai, opcraçôes de credrro e diriOa pubiü

^lIi - 
planos e programas esraduais de desenvolvimenro, emconformidade com os planos e programas nacionais;

. IV ..--. normas gerais sobre exploraçào ou concessão dos ser-liços púbhcos. bem como enrp.bp'iuçaãàãlí"n,'jffi ;:"ff ill,áti;."":1.'.'áXÍ,'.'ill"",ll""i_
torizar cada um dos aros de retomada ou i"t..""nçãÀi^-"

V - criaçâo, transformaçào e extinÇâo de cargos, emp.egose t'unções 
- 
púbiicas, tixaçào aou ..rp..iiuÀi ;;;;;;;., .,tremuneraçào;

, VI - normas gerais sobre alineacào. cessào. permuta, arren_flamento ou aquisiçào de bens pubficos:
VII - transferência temporaria da sede do Governo;

, VIII - organizacàc e iiracào cics efeiivos da polícia Militar
ç do Corpo- de Bombei ros .\ Íi i irar, o bservaa", u, ãi..,.ir"I ii*uau,na legislação federal:

.... .iX - organizacào adrninisrrarrra, judiciária, do Ministériopúbiico, da procurado.a Ceral do Er,"aã.'ã" ó.r.*"ri"'ir,iUfl
ca, dc Tribunal de Conras e do Conselho gs,"a*l'à.õà"'r", a",[íunicÍpios:

X - inacào. incorporaçào, fusào e desmembraÀento de\Íunicrprc:;

VIII - elegibilidade do aiisrár'el, atendidas as seguinres ,\l - erploraçàodiretaoumedianteconcessàoaempresaes-
condíções: laral em que o Poder Público esradual a.t.nÀulÃro.ia do capi-

a) se conrar menos de dez anos de serrico, cier era aiasrar-se ;:it;I.iffffiJ:à;,t"* 
exctusi'loaàe'àe'àiriilrlçao de servi-

da atividade: xII - instituição de regiões metroporitanas, agromerações ur-b) se contar mais de dez anos de serviço, será a_eregado pei4 banas-e__microrregiões;

autoridade superior e, se eleito, passará automaticaminú, no'ato - xlII - crraÇào, estruturação e atribuições das secretarias deda diplomaçào, para a inarividade. Estado e entidades da adminisiraçào p,iuiiiu inãi..ru.

I

I
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II - eleger oS meÍnbros da Mesa Diretora, com mandato de XXXII - autorizar previamente, por maioria absoluta dos

dois anos, permifida a reeleição; Deputados, proposta de emprestimo externo a ser apresentada pe-

III - aurorizar o Governador a ausentar-se do Estado por lo covernador ao senado Federal:

mais de quinze dias consecr:iivos; XXXTII - autorizár a criação, fusão ou extincão de empre-

IV - autorizar o Governador e o vice-covernador a se au- sas públicas ou de economia mista, bem como o controle acioná-

sentarem do País; rio de ernpresas particulares pelo Estado;

V - estabelecer e mudar temporariamente sua sede, a de suas XXXIV - escolher dois terços dos membros do Tribunal de

reuniões. bem corno o iocai de reuniào de suas comissões Contas do Estado e do Conselho Estadual de Contas dos

permanentes; MunicíPios'

Vl - <iar posse ao Covernador e ao Vice-Covernador, bem

como receber os respeclivôs compromissos ou renúncias;

VII - suslar os atos normativos do Poder Executivo que exor-

bitem do poder regulamentar ou dos limites de delegaÇào legislativa;

VIII - julgar anualmenie as contas do Covernador' apreciar

os relatórios iobie a execuçào dos planos de Coverno e proceder

à tomada de contas, quando não apresentadas dentro de sessenta

dias, após a abertura da Sessão Legislativa;

IX - fixar para cada exercicio financeiro a remuneraçào do

Coreinaaor, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado;

X - fiscaiizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclu-

sive os da administraÇào indireta;

XI - zelar peia preservaÇào de sua competência legislativa Parágafo único - O Secretário de Estado poderá compare-

em face da atribuiÇão nori.nativa dos outros Poderes; cer à Assembleia Legislativa e a qualquer.de suas Comissoes' por

XII - autorizar' por dois terços dos seus rnembros, a-instau- sua iniciativa e mediante entendimento prévio com a l\Íesa Direio-

ração de processo conrra o G;;;;á;;, ; ni."-<iore.nudo."à*ã, ra, para fazer exposiÇào sobre assunto relevante de sua pasta'

Setretários de,Esrado; ,Art. 101 - A qualquer Deputado ou Comissão da Àssem-

XIII - processare.julgarocovernadoreovice-Governador bléia Legislativa'é permitido formular requerimento de iniorma-

nos crimes de responsabilidade e os secretários ae gstaoo nás cri- ção sobriaros do Poder Executivo e de suas entidades de adminis-

mes da mesma natureza conexos com aqueles; iração indireta, até o limite de doze requerimentos por ano e por

XIV - processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça'.. 'f,:T#;';;:t1#ilS"":TH,:'.T1?il1:":iXl"ff J;:i:,ff: i:
Procurador-Gerai do Estado e o Procurador-Geral da Defensoria irJormaçoes ialrur.
Pública nos crimes de resporisabilidade;

XV-aprovarpreviarnenle,porvotosecrelo,apósargüiçàoParágrafo:li:o-Recebidospela\íesaDireioraredidos
pública, a escolha de Conselhciros dã Tribunal de Coni"u. aãêlril de convocaçào de,secretários de Estado ou Procurao":es Gerais

selho Estadual de Contas dos Municípios, inaicaaoJ"p.ià ourequerimentosdeinformaçãodeveràoseren'an:inr::c:osres-

Governador; peclivos desrinatarios dentro de' no mjrir" jj 'l:'

XVI - suspender a execuçào, no Lodo ou em parte' de lei ou

de aro normariro esradual ou mtrnicipel deciarado inconstitucio- SEÇ.ÀO lli
nal por decisào definitiva do Tribr'rnal de Justiça;

XVII - destituír, irÕi CeliberaÇào da rnaioria absoluta' o DOS DEPLT.{DOS

Procurador-Geral da Jusi:ça.lntes do tÉrmino de seu mandato' na ,. n-^,,,. r-.. .À^,n, in:c, -rc n
forma cia iei complernentar respectiva; Art' l0l - Os Depulados sào tni ioiár eis por suas cplniÕes'

xvIIÍ - apreciar, anualmente. as ccntas do Tribunai de Con- 'u'u"Ju,t"" 
'ot:'".n

tas e do conselho Estaaual J: cantas .los N{u,,i.ípior; " "" ,"*01u,'; *r,r?^t]|| il;:t"*::"tX:'Jr'."r[i ;i,?Htfii!;*1Li;
XIX - pedir intervençào federal, se necessário, para assegurar crime inaliançárei. nem processados crintinalmente, sem pre\ia ii-

o livre exercício de suas funçôe:: cença da Casa.

XX - apreciar e aprovar conr ênlos. acordos. convençoes co-

letivas ou.onitatos cele'brados pelo Poder Erecutivo com os Go-

lernos Federal, Estadual ou Municipal. enlidades de direito públi-

co ou privado, ou particulares, de que resunem para o Estado quais

qr.r.nca.gos nào estahelecicios na icj orcameniarial

XXI - aurorizar referenclo e con\ocar olebiscric:

XXII - auiorizar previamente aiienaçào' a ttlulo oneroso'

de bens do Esrado, na conir:rmidade desta Constituicào:

XXIII - receber renúncia de mandato de Deputadc:

XXIV - emendar a Constituiçào' promulgar leis no cal'r ;c
silêncio do Covernador, expedir decretos legisiativos e resoiuc"::;

XXV - declarar a perda de mandato de Deputado' por maio-

ria absoiuta de seus membros;

Parágrafo único - Nos casos previstos nos incisos XIII e XIV,
funcionará como Presidente o do Tribunal de Justiça, Iimitando-
se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos

votos da Assembléia Legislativa, à perda do cargo, com inabilita-

çào, por oito anos, para o exercício de funçào pública, sem prejuí-

zo das demais sançÔes cabiveis.

Art. 100 - AAssembléiaLegislativa, por maioriasim-
ples, ou qualquer de suas Comissões, poderá convocar Secretártos

àe Estado e Procuradores Cerais para prestar, pessoalÍnente, in-
formações sobre assunios de sua pasta, previamente determinados,
importando a ausência, sem justificaçào adequada. crime de

responsabilidade.

§ 2: - O indeierimento do pedido de licença ou a ausência

de deliberacào su!9ende a prescriçáo, enquanto durar o mandato'

,i 39 - \o caso de ilagrante de crime irrafiançávei, os autos

serão remeiido.. dentro de vinte e quatro horas, à Assêmbléia Le-

rislati\a. a :im de que esta, pelo voto secreto da maioria de seus

ãerncior, :e,.otra sobré a prisão e autorize, ou nào, a formaçào

i: i-.:a.
l 1: - Os Deputados serào submetidos a julgamento perante

o T:ibunal cie Justiça.

.r 5! - As imunidades dos Deputados subsistirão durante o

estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante voto de dois

rerços dcs membros da Casa, no caso de atos praticados.fora do

recinto da Assembléia Legislativa, que sejam incompatíveis com a

erecucào da medida.
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XXyI - autorizar previamenle oparações financeiras errer- § 69 - os Deputados não serào obrigados a testemunhar so-

nas de interesse clo Esrado; bre informações recebidas ou prestadas em razào do exercício do

xxvll - apreciar decretos de inrervençào nos Munictptos: ill1l1lllJ,T"i33l: 
u"t"ou'que ihes conriaram ou deles rece-

XXVIII - orderrar a sustaçào de conirato rmpugnado pelo 
"s 

79 - A incorporaçào às ForÇas Armadas de Deputado' em-

Tribunal de Contas: bora'mititar e ainda que em tempo de guerra' dependerá de previa

XXIX - apreciar velos; licença da Assembléia Legislativa'

xxx - rixar a remuneraçào ,los Deputados para vigorar na ,-.r,,l"t;";o:;*lii.?,.lXli33;,X'it::f'X:::t""ff,â'ffti§f
legislatura seguinte; ticó ou cultural.

Art. 103 - Os DePutados nâo Poderào:

I - desde a exPediçào do diPioma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito

públióo, autarquia, empresa pública, sociedade de economia misla

XXXI - aprovar, por iniciativa de um terÇo e pelo voto fa-

vorável de três quintos dã seus rnembros, moÇào de desaprovaçào

a atos dos Secrerários cie Estado, sobre cujo processo de discussào

e votação disporá o Regimento Interno da Assembléia Legisiativa'

asseguiando-thes o clireito de defesa em Plenário;
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ou empresa €oncessiôháiiâ.de serviço público, salvo quando o con-
trâto obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, funçáo ou emprego remunera-
do, inclusive os de confiança, nas enridades constantes da alínea
anterior;

II-desdeaposse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa

que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de
direito público, ou nela exercer funçào remunerada;

b) ocupar cargo ou função de confiança nas entidades refe-
'ridas no inciso I, a;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das en-
tidades a que se refere o inciso I, a;

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público
eletivo.

Art. 104 - Perderá o mandato o Deputado:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no ar-
tigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompadvel com o de-
coro parlamentar;

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa,
à terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou missão auto-
rizada pela Assembleia Legislativa;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previs-
tos na Constituição da República;

VI - que sofrer condenação criminal em senlença transira-
da em julgado.

§ l9 - E incompativel com o decoro parlamentar, além dos
casos definidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas
asseguradas a membro da Assembléia Leiislativa ou a percepçào
de vantagens indevidas.

§ 29 - Noscasosdosincisos I, II eVl, aperdadomandato
será decidida pela Assembléia Legislativa, por voto secreto e maioria
absoluta, mediante provocação da Mesa Diretora ou de partido po-
lítico eorn representação na Casa, assegurada ampla defesa.

§ 39 - Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será
declarada pela Mesa, de oficio ou mediante provocaçào de qual-
quer de seus membros, ou de partido político representado na As-
sembléia Legislativa, assegurada plena defesa.

Art. 105 - Não perderá o mandato o Deputado:

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Covernador
de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Terri-
tório, de Prefeitura de Capital, ou de Chefe de missào diplomática
temporária;

II - licenciado por motivo de doença, ou para tratar, sem
remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afas-
tamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessào legislativa.

§ I I - O suplente será convocado nos casos de vaga, de in-
vestidura nos cargos ou funções previstas neste artigo, ou de licen-
ça superior a cenro e vinre dias.

§ 29 - Ocorrendo vaga e nào havendo suplente. far-se-á elei-
ção para preenchê-la se faltarem mais de quinze meses para o rér-
mino do mandato.

§ 39 - Nahipótesedoinciso I desteartigo, o Deputado po-
de optar pela remuneração do mandato.

Art. 106 - A remuneração dos Deputados Estaduais será fi-
xada em cada legislatura, para a subseqüente, pela Assembléia Le-
gislativa, observado o que dispôem os arligos 150, ll, 153, III e
153, § 29, i, da Constituiçào da República.

SEÇÃO IV

DAS REUNIÕES

Art. 107 - A Assembléia Legislativa reunir-se-á anualmen-
te, na Capital do Estado, de l5 de fevereiro a 30 de junho e de l9
de agosto a l5 de dezembro.

§ 19 - As reuniões marcadas para essas datas serào trans-
feridas para o primeiro dia útil subseqüente, quando recaírem em
sábados, domingos e feriados.

§ 29 - A seçâo legisladva não será interrompida sern a apro-
vação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
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§ 3P * AAssembleiaLegislativareunir-se-áem sessõespre-
paratórias, a partir de l9 de janeiro, no primeiro ano da legislatu-
ra, para posse de seus membros; no primeiro e ío terceiro anos,
para eleição da Mesa Diretora.

§ 49 - A convocação exrraordinária da Assembléia Legis-
lativa será feita:

I - pelo seu Presidente, em caso de intervenção em Municí-
pio, bem comp para receber o compromisso e dar posse ao Cover-
nador e ao Vice-Governador do Estado;

II - pela Mesa Diretora ou a requerimento de um terço dos
Deputados que compõem a Assembléia Legislativa para aprecia-
ção de ato do Covernador do Estado que importe em crime de
responsabilidade;

III - pelo Governador do Estado, pelo Presidente da Assem-
bléia Legislariva ou a requerimento da maioria dos seus membros,
em caso de urgência ou interesse público relevante.

§ 
'59 

- Na sessão legislativa extraordinária, a Assembléia Le-
gislativa somente deliberará sobre a matéria,para a qual tiver sido
convocada.

Art. 108 - A Assembléia Legislativa reservará um período
para a manifestaçâo de representantes de entidades civis, na forma
que dispuser o Regimento Interno.

SEÇÃO V

DAS COMISSÕES

Art. 109 - AAssembtéia Legislativa terá comissões perma-
nentes e temporárias, consrituídas na forma e com as atribuições
previstas nos respectivos Regimento ou ato legislativo de sua criação.

§ 19 - Na constituição da Mesa Diretora e de cada Comis-
são, é assegurada, tanto quanro possível, a representaçào propor-
cional dos partidos ou dos blocos parlamentaÍes com participação
na Assembléia Legislativa.

§ 29 - Às comissões, em relação a matéria de sua compc-
tência, além de outras atribuiçôes previstas nesta Constituição, cabe:

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do
Regimento, a deliberaçào do plenário, salvo recurso de um decimo
dos membros da Assembléia Legislativa;

II - realizar audiências públicas com entidades representa-
tivas da sociedade civil;

III * convocar, na forma do artigo 100 desta Constituiçào,
Secretário de Estado ou Procurador-Geral para prestar informa-
ções sobre assuntos inerentes a atribuições de sua pasta;

IV - receber petições, reclamações, representações ou quei-
xas contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicasl

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
VI - apreciar programas de obras, planos esnduais, regio-

nais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 39 - As comissôes parlamentares de inquérito, que terào
poderes de invesrigaçào próprios das auroridades judiciais, alem de
outros previstos no Regimento Interno da Casa, serào criadas a re-
querimenro de um rerco dos membros da Assembléia Legislativa,
para apuraçào de fato determinado e por prazo certo, sendo suas
conciusões, se ior o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para

.que 
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 49 - Durante o recesso, haverá uma comissão representa-
tiva da Assembieia Legislativa, com arribuições definidas no Regi-
,mento Interno, cuja composiçào reproduzirá, tanto quanto possí-
vel, a proporcionalidade da representaçào partidária, eleita na úl-
tima sessão ordinária de cada período legislativo.

SEÇÃO VI

DO PROCESSO LECISLATIVO

Art. I l0 - O processo legisladvo compreende a elaboraçào de:
I - emendas à Consrituiçào;
II - Ieis complementares à Constituiçào;
III - leis ordinárias;
IV - Ieis delegadas;
V - decretos legislativos;
VI - resoluções.

I
I
,
i

I
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Art.
pidposta:

Srbseçâo I

Da Emenda à Constituição

I I I - A Constituiçào poderá ser emendada mediante
"_f,*

I - de um terço dos membros da Assembléia Legislativa;
lI - do Covernador do Estado;
III - de mais da metade das Câmaras Municipais do Esta-

do, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus

membros.

§ l9 - Emqualquer caso, apropostadeemendaserádiscu-
tida e votada, em dois turnos, considerando-se aprovada quando
obtiver, em ambas as votações, votos favoráveis de três quintos dos
membros da Assembléia Legislativa.

§ 2: - A emcnda à Constituição será promulgada pela Me-
sa Diretora da Assembléia Legislativa, com o respectivo número
de ordem.

§ 39 - A Constituiçào não poderá ser emendada na vigên-
cia dc intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 49 - A matéria constante de proposta de emenda rejeita-
da ou havida por prejudicada nâo pode ser objeto de nova propos-
ta na mesma sessão legislariva.

I

Subscção II

Das Leis

Art. I l2 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissào da Assembleia Legislativa,
ao Covernador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério
Público e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.

§ l9 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-
do as lei que:

I - fixem ou alterem os efetivos da Polícia Militar e do Cor-
,po de Bombeiros Militari

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na ad-

ministraçào direta e autárquica do Poder Executivo ou aumento'
de sua remuneraçào;

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, pro-
vimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma
e transferência de militares para a inatividade;

c) organizaçào do Ministério Público, sem prejuízo da facul-.
dade contida no artigo 169 desta Constituição, da Procuradoria Ge-
ral do Estado e da Defensoria Pública;

d) criação, estruturaçào e atribuiÇões das Secretarias de Es-
taô e órgàos do Poder Executivo.

§ 2.' - Não seráobjeto de deliberaçào proposta que visecon-
ceder gratuidade em serviço público prestado de forma indireta,
sem a correspondente indicação da fonte de custeio.

Art. l13 - Não será admitido aumento dadespesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Covernador do Es-
tado, ressalvado o disposto no artigo 207, § 39, desta Constituicào;

I[ - nos projetos sobre organizaçào dos serviços administra-
tivos da Assembléia Legislativa, dos Tribunais e do Ministério
Público. i

Art. 114 - O Governador do Estado pode solicitar urgên-
cia para apreciação de projetos de sua iniciativa.

§ I 9 - Se. no caso desle artigo. a Assembléia Legislativa nào
se manifestar sobre a proposição em até quarenta e cinco dias, esta
deverá ser incluída na Ordem do Dia, sobrestando-se a deiibera-
çào quanto aos demais assunlos, para que se ultime a votaÇào.

§ 29 - Os prazos de que trata o parágrafo anterior nào cor-
rem nos períodos de recesso da Assembléia Legislativa, nem se apli-
cam aos projetos de código.

Art. 115 - O Projeto de Lei, se aprovado, será enviado ao
Governador do Estado, o qual, aquiescendo, o sancionará.

§ l9 - Se o Governador do Estado considerar o Projeto de

Lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interes-
se público, veta-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias
úteis, contado da data do recebimento e comunicará, dentro de qua-
renta e oito horas, os motivos do veto ao Presidente da Assembléia
Legislativa.

§ 29 - O veto parcial somente abrangerá texto inregral de
artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
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§ 39 - Decorridoo prazodequinzedias úreis, o silênciodo -
Covernador importará sançào.

§ 49 - O veto será apreciado no prazo de trinta dias a con-
aar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maio-
ria absoluta dos membros da Assembléia Legislativa, em escrutí-
nio secreto.

, § 5: - Seovetoforrejeitado,seráoprojetoenviado, para
promulgação, ao Governador.
' § 69 - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no
§ 4:, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessâo imediata,
sobrestadas as demais proposições, até sua votaçào final.

§ 79 .- Se a lci não for promulgadadentro de quarenta e oi-
to horas, pelo Governador nos casos dos §§ 39 e 59, o Presidente
,da Assembléia Legislativa a promulgará e, se este não o fizer em
igual prazo, caberá ao Primeiro Vice-Ptesidente fazê-lo.

Arr. 116 - A matéria constanre de Pbjeto de Lei rejeitado
somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma ses-

são legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos mem-
bros da Assembléia Legislativa.

Art. 117 - As leis delegadas serâo elaboradas pelo Cover-
hador do Estado, que deverá solicitar a delegação à Assembleia
Legislativa.

§ 1? - Não serão objeto de delegação os atos de competên-
pia exclusiva da Assembléia Legislativa, a matéria reservada à Iei
'pomplementar, nem a legislação sobre:

I - organização do Podcr Judiciário e do Ministerio Públi-
co, a carreira e garantia de seus membros;

II - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e

prçamentos.

§ 29 - A delegaçào ao Governador do Estado terá a forma
de resolução da Assembléia Legislativa, que espccificará scu con-
teúdo e os termos do seu exercício.

§ 3: - S€ a reoluçào dacrminar a apreciaçio do proj«o pcle

'Assembleia LegislatiYa, esta a fará em vot4ão única, vedadr qud-
quer emenda.

Art. 118 - As lers complementares scrio aprovades por
maioria absoiuta e receberão numeraçào disrinra da-< leis orciinàrias.

Parágrafo único - Considerar-se-ào ieis comp,:n:entares, en-
tre outras previsras nesta Constiturçào:

I - Lei do Sistema Financeiro e Triburário:
II - Lei Orgânica do Tribunal de Contas e do Conselho Es-.

tadual de Conras dos Municipios:
III- Lei Orgânica do Ministério Público;
IV - Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Esrado:
V - Lei Orgânica do Ministério Público junto ao Tribunai

de Contas;
VI - Lei Orgânica da Defensoria Pública;
VII - Lei Orgânica da Carreira de Fiscal de Rendas;
VIII - Estatuto dos Servidores Públicos Civist
lX - Estatuto dos Servidores Públicos Militares;
X - Lei Orgânica da Polícia Civil.

Subseçâo III

Da Iniciativa Popular

Art. ll9 - A iniciativa popular pode ser exercida pelaapre-
sentação à Assembléia Legislativa de Projeto de Lei devidamente
articulado e subscrito por, no mínimo, dois décimos por cento do
eleitorado do Estado, distribuídos em pelo menos dez por cento
dos Municípios, com nào menos de um decimo por cento dos elei-
tores de cada um deles.

Art. 120 - Mediante proposição devidamente fundamenta-
da de dois quintos dos Deputados ou de cinco por cento dos eleito-
res inscritos no Estado, será submetida a plebisciro popular ques-
tão relevante para os destinos do Estado.

§ l9 - A votação será organizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral, no prazo de três meses após a aprovação da proposta,
assegurando-se formas de publicidade gratuita para os partidários
e os opositores da proposiçào.

§ 29 - Serão realizadas, no máximo, duas consultas plebis-
citárias por ano, admitindo-se até cinco proposições por consulta,
e vedada a sua realização nos quatro meses que antecederem à rea-
lização de eleições municipais, estaduais e nacionais.
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§ 39 - O Tribunal Regional Eleitoral proclamará o resulta-
do do plebiscito que será considerado como decisão definitiva so-
bre a questào proposta.

§ 49 - A proposição que já tenha sido objeto de plebiscito
popular somente poderá ser reapresentada com intervalo de três
anos.

§ 59 - O Estado assegurará ao Tribunal Regional Eleitoral
os recursos necessários à realização das consultas plebiscitárias.

SEÇÀO VII

DA PROCURADORIA GERAL
DA ASSEMBLEÍA LECISLATIVA

Art. l2l - A consultoria juridica, a supervisão dos serviços
de assessoramento jurídico, bem como a representaÇào judicial da
Assembléia Legislativa, quando couber, sào exercidas por seus Pro-
curadores, integrantes da Procuradoria Ceral da Assembléia Le-
gislativa, diretamente vinculada ao Presidente.

§ l9 - Acarreirade ProcuradordaAssembléia Legislativa,
a organizaçào e o funcionamento da instituiÇão serão disciplina-
dos em Lei Complementar, dependendo o respectivo ingresso de
provimento condicionado à classificaçào em concurso público de
provas e títulos, com a participaÇào da Ordem dos Advogados do
Brasil.

§ 29 - O Procurador-GeraldaAssembléiaLegislativa, che-
fe da instituiçào, será nomeado pela Mesa Diretora dentre os inte-
grantes da sua Procuradoria Ceral.

SEÇÀO VIIi

DA FISCALIZACÀO CONTABIL.
FINANCEIRA. E ORÇAMENTARIA

Art. 122 - A fiscalizaçào contábii, financeira, orçamentá-
ria, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da Admi-
nistraçào Direta e Indireta, quanto à legalidade, legitimidade, eco-
nomicidade, aplicaçào das subvençôes e renúncia de receitas, será
exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo e
pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único - Prestará contas qualquer pessoa fisica ou
entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou admi-
nistre dinheiros, 'oens e valores púbiicos, ou pelos quais o Estado
responda, ou que, em nome deste, assuma obrigaÇões de natureza
pecuniária.

Art. 123 - O controle externo, a cargo da Assembléia Le-
gislativa, será exercido com o auxí[o do Tribunal de Contas do Es-
tado, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Coverna-
dor do Estado, mediante parecer prér'io que deverá ser eiaborado
em sessenta dias a contar de seu recebimentol

II - julgar as contas dos administradores e demqis respon-
sáveis por dinheiros, bens e valores públicos dos três Poderes, da
administraÇào direta e indiretâ, incluídas as empÍesas públicas, au-
tarquias, sociedades de economia mista e as fundações insrituídas
ou mantidas pelo Poder Público Estadual, e as contas daqueles que

derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que re-
sulte prejuízo à Fazenda Estadual;

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de
admissão de pessoal, a qualquer título, na administraÇão direta e

indireta, incluídas as fundaçôes instituídas ou manlidas pelo Po-
der Público, excetuadas as nomeações para cargos de provimento
em comissão, bem como a das concessôes de aposentadorias, trans-
ferências para reserva, reformas e pensões, ressalvadas as melho-
rias posteriores que nào alterem o lundamento legal do ato
concessório:

IV - realizar, por iniciativa própria da Assembléia Legisla-
tiva, de Comissão técnica ou de inquerito, inspeções e auditorias
de natureza contábil, financeira, orÇamentária, operacional e pa-

trimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, e demais entidacies referidas no inciso II;

V - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados
pelo Estado mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instru-
mentos congêneres;

VI - prestar as informaçôes solicitadas pela Assembléia Le-
gislativa, ou por qualquer de suas Comissões, sobre a fiscalizaçào

contábil, financeira, orçamentária, operacional e palrimonial, e so-
bre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

VII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de des-
pesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que
estabelecerá, dentre outras cominações, multa proporcional ao dano
causado ao erárioi

VIII - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verifica-
da ilegalidade;

IX - sustar, se não atendido, a execuÇão do ato impugna-
do, comunicando a decisào à Assembléia Legislativa;

X - representar ao Poder cornpetente sobre irregularidades
ou abusos apurados,

§ l9 - Nocasodecontrato, o ato desustaçào seráadotado
diretamente pela Assembléia Legislariva, que solicitará, de imediato,
ao Poder Execurivo as medidas cabíveis.

§ 29 - Se a Assembléia Legislativa ou o Poder Executivo,
no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no pa-
rágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

§ 39 - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de
débito ou multa terão eficácia de título executivo.

§ 49 - O Tribunal encaminhará à Assembléia Legislativa, tri-
mestral e anualmente, relarório de suas atividades.

§ 59 - Os responsáveis pelo sistema de controle interno pre-
visto neste artigo, na área contábil, serão, necessariamente, conta-
bilistas inscritos no Conselho Regional de Contabilidade do Esta-
do do Rio de Janeiro.

§ 69 - Aplica-se ao Tribunal de Contas, no que couber o dis-
posto no aÍtigo 149, §§ l9 e 39, desta Constituição.

Art. 124 - A Comissão permanente a que se refere o artigo
207, § l:, desta Constituiçào, diante de indícios de despesas nào
autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não progra-
mados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autorida-
de governamental responsável que, no prâzo de cinco dias, preste
os esclarecimentos necessários.

§ l9 - Não prestados os esclarecimentos, ou considerados,
insuficientes, a Comissâo solicitará ao Tribunal pronunciamento
conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.

§ 29 - Enrendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comis-
são, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave
lesão à economia pública, proporá à Assembléia Legislativa sua
sustação.

Art. 125 - O Tribunal de Contas do Estado, inregrado por
sete Conselheiros, tem sede na Capital, quadro próprio de pessoal
e jurisdição em todo o terrirório estadual, exercendo, no que cou-
ber, as atribuiçôes previstas no anigo 155, desta Constituição.

§ 1.o - Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado se-
rào nomeados dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e me-
nos de sessenta e cinco anos de idade, de idoneidade moral, repu-
taçào ilibada, formação syperior e notórios conhecimentos jurídi-
cos, contábeis, econômicos e financeiros ou de adminisrraçào pú-
biica, com mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva
atividade profissional, que exijam tais conhecimentos.

§ 29 - Os Conselheiros do Tribunal deContasdoEstado se-
rão escolhidos:

I - dois peloCovernadordo Estado, com aprovaçàodaAs-
sembléia Legislativa, sendo um dentre os membros do Ministério
Público junto ao Tribunal, indicado em lista rríplice pelo Tribu-
nal, segundo os critérios de antigüidade e merecimenro;

II - cinco pela Assembléia Legislativa.

§ 39 - Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado te-
rão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimen-
los e vantagens dos Desembargadores do Tribunal de Justiça e so-
mente poderão aposentar-se com as vântagens do cargo, quando
o tiverem exercido efetivamente por mais de cinco anos.

§ 49 - Os Conselheiros, nos casos de crimes comuns e nos
de responsabilidade, serão processados e julgados, originariamen-
te, pelo Superior Tribunal de Justiça.
I

Art. 126 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a
finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plu-
rianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos
do Estado;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto
à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patri-

I
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monial nos órgàose entidades da administração estadual, bem co- § 39 - Se'.na hipótese dos parágrafos anteriores, remanes-'

mo da aplicaÇão a. r..u.ror-p,iuli.* poi'entidades de direito cer,emsegundolugar'maisdeumcandidatocomamesmavota-
privado;çâo,qualificar-se-áomaisidoso.

III - exercerocontroledasoperaçÔesdecrédito,avaisega- ett. 136 - O Governadoreo Vice-Governadordo Estad'o

rantias, bem como dos direiros e haverls do Estado; tÔmarâo posse em sessão da Assembléia Legislativa' prestando o

IV - apoiar o controle exierno no exercício de sua missào ü;-1;""tú de manter' defender e cumprii a Constitriição' ob-

institucional. 
ç^r't,u rru ç^ç!!r!rv larr"r a, leis e promover o bem geral do povo do Estado do Rio

de Janeiro.
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Art. 129 - Qualquer cidadào, partido político, associação Art' 139 - vagando ol 9alc3s de covernador e dê vice-

ou sirrãicato é partàlegíiima puru, nu io.1nu da tei, denuncijrr irre- Gove3:nador do Estado, far-se-á eleiçào nor.enu dias de-pois cie abena

gularidades ouilegafidãdes perante o Tribunal de Contas do Estado' a última vaga.

Parágrafo único - Os responsáveis pelo conirole interno' ao

tomarem ionhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade,

dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de

responsabilidade solidária.

Arr. 127 - Os Conselheiros do Tribunal de Contas, aindà
que em disponibilidade, não poderão exercer outr4 função públi-

.u, o.rn qràlqu.r profissão remunerada, salvo uma de magistério'

nem rec.úe., a qualquer titulo ou pretexto, participaçào nos pro-

cessos, bem comó dedicar-se à atividade politico-partid'ária, sob pena

, de perda do cargo.

AÍ. 128 - O Tribunal deContas presErá suas contas, anual-

mente, à Assembléia Legislativa, no prazo de sessenta dias da aber-

tura da sessào legislativa.

Art. 130 - É da competênciaexclusiva do Tribunal de Contas

elaborar o seu Regimento Interno, dispor sobre sua organizaçào

e funcionamento, iolicitar criação, transformaÇão ou extinção de

cargos, empregos e funções do quadro de pessoal e seu estatuto'

e a-fixação'daiespectiva remuneração, observados os parâmetros

estabelecidos na lei de diretrizes orçameniárias,

Art. l3l - Lei disporá sobre a organizaçâo e funcionamen-

to do Tribunal de Contas, podendo dividi-lo em Câmaras e criar
delegações ou órgãos destinados a auxitiá-lo no exercício de suas

funçãei e na desclntralização dos seus trabalhos, incluindo-se en-

tre ás atribuições de seus membros a participação nesses órgãos,
quando designados Pelo Tribunal.

§ 29 - A eleição do Governador do Estado é feita por su-

frágio universal e pelo voto direto e secreto.

§ 39 - O mandato do Governador é de quatro anos, veda-

da aieeleição para o período subseqüente, e terá inicio em l! de
janeiro do ano seguinte ao de sua eleição.

Art. 134 - SâocondiçõesdeelegibilidadeparaGovernador
e Vice-Governador do Estado:

I - nacionalidade brasileira;

II - pleno exercício dos direitos políticos;

III - domicílio eleitoral na circunscrição do Estado pelo prazo

fixado em lei;
tV - filiação partidária:
V - idade minima de trinta anos.

Art. 135 - Será considerado eleito Governador do E§tadq

o 
"undiã"to 

qu., registrado poÍ partido político, obtiver a maiorid
absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos'

§ 19 - Se nenhum candidato alcançar maiolia absoluta na

finrán votrgo, fer-re-á nova eleição em até vintedias após a pro-

õUmxro ao r-ruhrdo, concqrcndo or dcúr cerdkletor mril vota'
dos, iórsiderando-sc ehito o quê obti'rcr e lrririe dor vota vlüdor'l

§ 29 - Se, antes de realizado o §egtírdo turno, ocofier morte,

desisiência ou impedímento legai de candidato, convocar'se-á, dentre

os remanescentes, o de maior votação'

Parágrafo único - Se, decorridos dez dias da data fixada para

ê posse, o Couernador ou o Vice-Covernador do Estado, qalvo mo-

tivo de-força maior, nâo tiver assumido o cargo, este será declara-

do vago.
ú. tfz - Substituirá o Governador, no caso de impedimen-

to, e sucederJhe-á, no de vaga, o Vice-Covernador.

Parágrafo único - O Vice-Governador do Estado"além de

outras atribuições que lhe forem conttridas por lei complementar,
auxiliará o Governador, sempre que por ele convocado para mis-

sões especiais.
ari. t:A - Em caso de impedimento do Governador e do

lice-Governador, ou de vacância dos respectivos cargos serào su-

iessivamente chamados ao exercicio da chefia do Poder Exêcutivo

o Preiidente da Assembléia Legislativa e o Presidente do Tribunal
de Justiça.

,i§ l9 - Ocorrendo avacância no último ano,do penodo go-

,eriàmentat, a eleição para ambos os cargos será iei:a' :r'ata dias

depois da ultima vaga, pela Assembléia Leg:isiadr a. na ic::ra da lei'

§ 29 - Em qualquer dos casos, os eleitos dere:ãc ;omple-
tar o período de seus antecessores.

Art. 140 - O Governador residirá na Capi:a' 3r Eíado'

§ l9 - O Governador não pode ausenlar's€ c3 Eí:ajo por

mais de quinze dias consecutivos, nem do Territorio \a::oilal por

qualquer prazo, sem prévia autorização da -{ssembiCa Le,€islati-

va, sob pena de Perda do cargo.

§ 29 - O Vice-Covernador não pode au§€nllt-Ê ci'o icrri-
tório Nacional por mais de quinze dias conseculivos' icrr préüa

autorização da Assembléia Legislativa, sob pena;e pers 3c :argo'

E 39 - Tratando-se de viagem oficial. o ô"t=.l.=:t' -o'p'u-
zo dé quinze dias a partir da data do relorno. dÕe:a ':i:ar 

a 'As-

iemuteia Legislativarelatório circunslanciado sob:e 
" 

:c'J.acio da

mesma.
AÍt. 141 - Aplicam-se ao Govemador e ac vis{r'remador'

no que couber, as proibições e impedimentos esuie'e;':cs oara os

Deputados Estaduais.

E DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO Parágrafoúnico - PerderáomandatooG*=:iriorqueas-,

Art. r32 - o poder Executivo é exercido pero covernado, ;xrff:t;;ffJ::JlJllJ"t:J"",m:Hffi-:;l:'.i:'""."""r:
do Estado, auxiliado pelos Secrctários de Estado. servado'o disposto no artigo E7. I. I\' : \'" :eí'z Ccns:itulçâo.

CAPÍTULO II

DO PODER EXECUTIVO

SEÇÃO I

DO GOVERNADOR

Art. 133 - O Governador e o Vice-Governador do Estado
serão eleitos, simultaneamente, noventa dias antes do término do
mandato de seus anlecessores.

§ 19 - A elei@o do Governador do Estado importará a do

vice-Governador com ele registrado. DAS ATRIBUIÇÕES DO GO\EL\'{DOR DO ESTADO

sEÇÃo ll

*t. 142.- Compete prisarivameole al Gorernador do

Estador

I - nomeâr e exonerar os Sccraancs ce Eçado:

Il - exercer, com o auxilio dos Se;a::ios de Esrado, a di
reção superior da administraÉo c*adua]:

III - iniciar o processo legisla{ivo. lra íeÍIia e:os casos pre-

vistos nesta Constituição;

IV - sancionar, promulgar e fazer pub'licar a' 'eis bem co-

mo expedir decretos e regulamento's paÍa sua :le: 
'\e:ução;

V - vetar projetos de lei, rora.l ou parciÂlIoemei

VI - dispor sobre a organüaÉo e o íuncronamenro da ad-

ministração estadual, na forma da lei;

VII - decretar e executar a intenenÉo nos !Íunicipiros' no-

meando o Interventor, nos casos previstos nesta Constitui€o;

VIII - remeter mensagem e plauo de goYerno à Assembléia
llegislativa por ocasEo da abenura da S€ssâo Lcgiliativ', expon-

do-e dturio do E$do e solichrndo u povkbcirr qtr julfr
rrscrslries;
' IX - nomeaÍ o Procurador-Geral dâ Justiça, dentre os indi-
'cados em lista triplice composta, na forma da lei, por integrantes

da çaÍreka do Ministério Público;
X - nomeâr. observado o di§posto nos artigos 125 e 359desta
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DOEST^,DODO RI()DEfANETRO É'

. . lArt._ 146 - A lei disporá sobre a criaçào, estruturaÇào e arri-
DurÇoes das Secrerarias de Estado.

Art, 147 - Os Secretários de Estado, nos crimes comuns e
nos de responsabilidade, serào julgados pelo tribunal deJustiça.. Parágrafo único - Nos crimes de responsabilidade, conexos
com o-s do Governador, o julgamento será efetuado pela Ássem-
bléia Legislativa.

CAPÍTULO III

DO PODER JUDIbIÁRIO

sEÇÃo t 
_

DISPOSIÇÕES CERAIS

An. 148 - Sào órgàos do poder Judiciário:
I - o Tribunal de Justiça;
II - os Tribunais de A1çada e outros Tribunais criados por lei;
III - os Juízes de Direito;
IV - os Conselhos de Justiça Militar;
V - os Juizados Especiais, os de pequenas Causas e outros

íuizados criados por lei, mantida a instituição do júri.
§ 19 - Em cada comarca existirá, pelo menos, um Tribunal

flo Júri. oresidido por Juiz de Direito e cômposto de Jurados, nos
termos da lei processual penal.

§ 29 - Os Juízes de Paz, sem funçào jurisdicional, integra_
rão a administração da Justiça.

An. 149 - Ao Poder Judiciário é asseguradaautonomia ad_
ministrativa e financeira.

. § 19 - OTribunalde JustiçaelaboraráapropostaorÇamen_

[ária do Poder Judiciário denrro dos lirnites es;ip;hdos em con-
iunto com os demais Poderes na lei de diretrizes orçam€ntárias de_
vendo estabelecer orçamento de custeio operacionàl dos Foros de
cada comarca, a ser gerido pelas surs diietorias.

§ 29 - Parao fim do disposto no parágrafo ant€rior os de_
mais Tribunais de segunda instância apresentarão suas propostas
parciais.

§ 39 - O encaminhamenro da proposra. depois de ouvidgs
aqueles Tdbunais e aprovada pelo Tribunal de Juitiça, será feitó,
pelo Presidenre desre, à Assembtéia Legislativa.

. Art. 150 - Á exceçào dos crediros de natureza alimentícid,
ôs pagamenros devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal, eÀ
vlrtude de senrença judicial, serâo feitos exclusivamente ná ordem
çronológica de apresentaçào dos precatórios e à conta dos créditoi
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas d9:
tações orçamenrárias e nos creditos adicionais abertós para este fim.

§ !9 - E obrigarória a inclusão, no orçamento das entida-
des de direito público, de verba necessária ao pagamento dos seus
Sébitos, consranres de precarórios judiciririos, apresentados até I 9

de julho, data em que rerào atualizados os seujvalores, fazendo_
se o pagamenro até o final do exercício seguinte.

§ 29 - As dotações orç.rmentárias e os créditos abertos se-
rão consignados ao Poder Judiciririo, recolhendo-se as importân_
bias respecdvas à repartição competente, cabendo ao presidinte do
Tribunal de Jusriça determinar o pagamento, sêgundo as possibili-
dades do depósito, e autorizar, a requerimento do credor À exclusi-
vamente para o caso de preterimento do seu direito de precedên-

sEÇÃo rv "' il::i:T'1'â:l:?j::;:::'#:':."#H:1j:"ffÍ-"'
DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO I - vitaliciedade, quet no primeiro grau, só será adquirida

após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse

Arr. 145 - Os Secretários de Estado serào escolhido periodo, de deliberaçào do Tribunal de Justiça, c, nos deraais ca-
tre brasileiros maiores de vinre e um anos e no ex"rcí.io dor'dÍrtji- |os, ae sentença judicial transitaa" .. :"ig"ãã;-'
tos políticos. lI - inamovibilidade, salvo por motivo de intcrcree públko,

Parágrafo único - Compete ao Secretário de Estado. além Fa f11ma do arr' I53, VIII, de§ta Constituiçâo;

de outras atribuições estabelecidÍrs nesta Constitulçao. nlfJ-'- ..-_,']t_ _,1',t"-dutibilidadedevencimentos; aremuncraçâoobser-

r - exercer a orientação, coordenação.,up",uisao ao,-ó,- fãi?,:i:Íl'ffi'l'Êfltti.l]i)á'"t'j*l,tH:'tlffôffii*::'
gàos e entidades da administraçâo estadual na área de sua comDe- '. " :- -*-'-""-*-"
ência e referendar os atos c decretos assinados peio couernÀóir *' l5z - Aos juízes é vedado:

II - expedir instruçõcs pen aexecuçâo des lcir, dccrctos I . I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro sargo ou
rcguhmcntos; ÍutrçÕo. salvo uma de magistério;

III - apresentar ao Governador do Estado relatorio anual lI - rcceber, a qualquer título ou prctcxto, custas ou partir
das atividades realizadas pela Secretaria; clpaçao em processo;

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe fo- III - dedicar-sp à atividade polÍtico-partidária.

Constituiçào, os Conselheiros do Tribunal de Contas e os mem_
bros do Conselho Estadual de Contas dos Municípios;

_ 
XI - nomear magistrado, no caso previsto no parágrafo úni_

co do artigo I 54 desta Constituição, bem como o proiuraãor-Geral
do Fstado e o Procurador-Ceral da Defensoria públjca, esles ob_
servados os artigos 173, § l? e l7j, parágrafo único respectivamente;

XII - enviar à Assembléia Legislativa o plano plurianual, o
projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostÍls de orça-
mento previstas nesta Constituição;

XIII - prestar, anualmenre, à Assembléia Legislativa, den-
tro de sessenra dias após a abertura da Sessão Legislativa, as con-
tas referentes ao exercÍcio anterior;

XIV - prover e extinguir os cargos públicos estaduais, na for-
ma da lei;

XV - exercer outras atribuições previsras nesta Constituiçâo.
Parágrafo único - O Governador do Estado poderá delegar

as atribuições mencionadas nos incisos VI e XIV, primeira parte,
aos Secretários de Estado, ao Procurador-Geral da Justiça ou ao
Procurador-Geral do Estado, que observarão os limites traçados
nas respectivas delegações.

SEÇÃO III
DA RESPONSABILIDADE DO COVERNADOR DO ESTADO

Art. 143 - São crimes de responsabilidade os atos do Go-
vernador do Estado que atentarem contra a Constituição da Repú-
blica, a do Estado e, especialmente, contra:

, I - a existência da Uniào, do Estado ou dos Municipios;
II - o livre exercicio do Poder Legislativo, do poder Judi-

ciário e do Ministério Público;
III - o exercício dos direitos polÍticos, individuais e sociais;
IV - a segurança interna do País ou do Esrado;
V - a probidedc na administraçào;
VI - aleiorçamcntária;
VII - o cumprimenro das leis e das dccisõcs judiciais.

Parágrafo único - As normas de processo ejulgamento bem
como a definição desses crimes são as estabelecidas por Iei federal.

ArÍ. 144 - O Governador do Estado, admitida a acusaçào
pelo voto de dois terços dos Deputados, será submetido a julga-
mento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações pe-
nais comuns, ou perante a Assembléia Legislativa, nos crimes de
responsabilidade.

§ l9 - O Covernador ficará suspenso de suas funções:
I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou

queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça;
II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do

processo pela Assembléia Legislativa.
§ 29 - Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o jul-

gamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Gover-,nador, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

§ 39 - Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas
infraçôes penais comuns, o Governador do Estado não estará su-
jeito à prisào.

§ 49 - 0 Governador do Estâdo, na vigência de seu man-
dato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercí-
cio de suas funções.

rem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Estado, Art. 153 - Amagistraturaestadualteráqffrregimejurídico
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estabelecido no Estatuto da Magistratura, observados os seguiures do sobre a competência e o funcionamento dos respecrivos órgãos

princÍpios:"jurisdicioniriseadministrativos;
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz subs lI - por seus órgãos especificos:

tituto, poi cãncurso público de provai e titulos. p:o*:lldo-!,t! a; organizar suas secretarias e serviços auxiliares, zelando pelo

iriuunàl de JusriÇa com a participacào da Ordem dos Advoga-oos exercício da atividade correicional respectiva;

do Brasil, em todas as suas fases, obedecendo-se, nas nomeaÇoes' b) conceder licenÇa, férias e outros afastamentos a seus mem-

à ordem de classificação; bros e servidores que lhes forem imediatamente vinculados;

II - promoção de entrância para entrância' alternadamen-

te, pàr anrigtiidade e merecimento, observado o seguinte:

a) e obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes

"onsàíutiras, 
õu cinco àlternadas, em lista de merecimento;

b) a promoÇào por merecimento pressupÕe dois anos de exer-

cicloá tespectira ent;ância e integrar o juiz a primeira quinta parte

àa lista de àntigüidade desta, salvo se nào houver' com tals requr-

sitos, quem aceite o lugar vago;

c) a aferiçào do merecimenlo peios crirerio-s de presteza e.se-

nrr^n.u no ixercicio da jurisdição e pela freqüência e aprÔveita-

ir.n,o a* cursos reconhecidos de apelreiÇoar'ento:

d) na apuraÇão da antigüidade'.o Tribunai somente pocierá

recusar o juiz mais antigo pelo voro de dois terÇos de seu§ mem-

ftãr, ."rrã.Ã. procediÃento próprio, repetindo-se a votacào até

fixar-se a indicaÇào:

III - o acesso aos Tribunais de segundo grau será leito por

antieüidade e merecimento, allernadamente' apurados na última

;;;ã;;ú;, no Tribunal de AlÇada' quando se trarar-de promo-

ô;;;;;};iúunal de Justica, cbsen'ados o inciso il e a classe

de origem:
IV - previsào de cursos oiiciais de preparaçào e aperlerÇoa I - Dropor à Assembléia Legislariva, observado o artigo 210,

mento de màgistrados como requisitos para ingresso e promoçao 
a*r. ConíiiúiáJ, levados em coisideração, no que coubei o mo-

na carreira; ,. vimento forense nos dois anos anteriores, o número de habitantes

V - os vencimentos dos magistrados serào fixados,com dt- 
" à.'"l.iior"t, a receita tributária e a extensão têrritorial a ser

ferença nào superior a dez por cento dc uma para oülra oac ctre-

sorias da carreira. nao poa.íào. u'utuio ntnttu'' esceder os dos abranglda:

i,'tinirtro, do Supremo Tribunal Federal; a) a alteração do número dos membrÔs dos Tribunais;

'"'"'ü;"' "; 
il;;;;;;i;;"m proventos integrais e.compulsó- I) ,i'^1T:-"-: 

a extinção de cargos e a fixação de vencimen-

ria, por invalidez ou aos ieienta ános de idade. e facultativa' aos tos dos desembargadores' dos juízes' inclusive dos tribunais infe-

trinta anos de serviço, upor^^J*ã-ãnÀ-ãe e"er"iclo .t",lillã riores, onde houvãr, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes

judicatura; "*Tr"t:tJr\1H'o ou .*tinqao de tribunais inferiores;
VIt - o juiz rltuiar residirá na respectira comar!a:

vlII-oatoderemoção,disponibilidacteeaposentadoriadod)acriaçãodenovoscargosdejuízeseaalteraÇàodaorga-
magistrado, por interesse pú;li;, Til;";"-a tm'ato'ao fÀità- nização e da divisào judiciárias'

iodedoisrerçosdoo.gao.rõ.iüiàãiilu.rrrdeJustiÇa,assegu-iI_solicitarainrervencàodoEsradoparagarantirolivre
rada ampla defesa; 

HwLlg' Yv 
exercício do poder Judicrário. nos rermos desta Constituição e da

Ix_todososjulgamentosdosórgàosdoPod-er]udiciárioConslituiçãodaRepública;
serãopúblicos,.rrnau*.ntàJuiiúããs"oeclsoer,sobpenacenu- IIi - prover os caÍgos de juizes, na forma prevista nesta

iiáuã., poa*á. a lei, se o inreresse público o exigir, limitar a pre- Constituição;

,arçu,'.i" aa,at*inaáos atos. às próprias pâÚes e seus advogados' IV - processar e julgar orrginarlamente:

ou somente a estes; a) a reDresenracào de inconstitucionalidade de lei ou ato nor-

X - as decisões administrativas dos tnbunais t*u" 
f*;]ll matiJo, esraàual ou munrcrpal. em iace da Constituiçáo Estadual;

aas, senao que as discipiinares serão tomadas pelo voto O o) a representa;ào ,lo procurador-Cerai da Justiça que te-

ria absoluta de seus membros; . nha oor obierer a tnteriençào em \,Íunicipio;

,"0J.: ;*:;:::::liil:ãJ:["T:$""J,:i:J§':L:',;fJ!. 
" 
:i ::l ::Í: :omuns o vice'Governador e os Deputados;

onzeeomáximodevinteecincomembros,pu'uot*"";tio-du'd)iios'ilirLescomunsederesponsabilidade:
atribuiçõesadministrativastl"itaitià'"itãeicoinpetênciacot'i- i - osSecretárioscieEstado'ressalvadoodispostonopará-

bunal pleno. giaio único do aft. i'17. ciesla constituição;

Art. 154 - umquintodoslugaresdcsTribunaisdoEsradc I - os juizesestaduaiseosmembrosdoMinistérioPúblico'

será composto de membros Jo-úinoie'io Fúblico' com mais de dez das Procuradorias Gerais do Estado' da Assembléia Legislativa e

anos de carreira, . a. uauogáor'ãã nÀio*o ,ur". jurídico e de re- ,la Defensoria Pública e os Delegados de Polícia ressalvada a com-

il;;çà" iiib;J",'.o- n-,ui, á! a* ànos de efetiva âtividade proiis- perência da Jusriça Eleitoral;

sionai, indrcados em lista tã;,ú; ptio' o'eaon cie repre:entacào 3 - os Prefeitos' os vice-Prefeitos e os vereadores;

das respectivas ciasses. e) mandado de segurança e o habeas dala contra atosl

Parágraio único -- Recebidas as intlicaçÕes' o Tribuilal de I - do Covernador;
.lusriçu là"*raru Iirra rrrplice. enviando-a 3o 

Co"qr119o-t :t'^t.-1?: 2 - do próprio Tribunail
vinte dias subseqúentes, escolherá um de seus lntegrantÉs para 

; - ;" Mesa Diretora e do Presidente da Assembléia
nomeaÇào Lesislariva:

4 - do Tribunal de Contas e do Conselho Estadual de Con-

tas dos MunicíPios;
SEÇÃO ll 5 - dos Secretários de Estado;

DA coMPErÊNCIA Dos TRIBUNAIS ,.,rrí," 
"X;i,:;:curadores-Gerais 

da Justiça' do Estado e da De-

Art. 155 - Compere prirativamente aos tribunais: ,a k,*:.Yeito 
da Capital e dos Municípios com mais de

I ..- por sua composiçào plena: {) o habeas corpus, quando o.coator. ou paciente for autori-

a) .leger seus órgãos direti'os; dade áu funcioná'io iujo' atos estejam sujeitos diretamente à sua

b) elaborar ,.u, ,.r,*.nio' int""os' com obsewância,das ül1*i:.:::: 
t:i,tt"1:,:llTt "ja açào penal seja de sua compe-

c) autorizar a permuta ou transferência, a pedido de seus

membros, de uma Para outra Câmara;

d) prover, por concurso público de provas' ou^de provas e

rírutos, obedeciAo o disposto no artigo 77, ll' desta ConstituiÇào'

nr 
"uüot 

àot r.rs serviços auxiliares' exceto os de confianÇa assim

definidos em lei.

Arr. 156 - Somente pelo voto da maioria absoluta de seus

membros ou de membros do respectivo órgào especial poderào.os

tiibunais deciarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normailvo

do Poder Público.

SEÇÃO III

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

An. 157 - OTribunai de JustiÇa' comsede naCapitale ju"

risdição em todo o território do Estado, compõe-se de Desembar-

gadores em número que a lei fixar.

Art. l5B - Compete ao Tribunal de Justiça:

r",r,'i, o"Ji?llã:rà:;ilâ;;;i""' p'à'i'"i"ii á" partes' dispon- iência originária ou recursal;
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g) o mandado dêhjunção, quándo a elaboração daiiorma
regulamentadora for atribuição de órgão, enridade ou autoridade
estadual, da administraçào direta ou indireta;

h) a revisão criminal e a ação rescisória de julgados seus e
dos juízes, no âmbito de sua competência.recursal;

i) a execução de sentença nas causas de sua comperência ori-
ginária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos
processuais;

,V - julgar, em grau de recurso, as causas decididas em pri-
meira instância, no âmbito de sua competência;

.VI - exercer as demais atribúções que lhe sào conferidas pela
Lei de Organização e Divisão Judiciárias.

Art. 159 - A representaçào de inconsrirucionalidade de Ieis
ou de atos normativos estaduais ou municipais, em face desta Cons-
tituição, pode ser proposta pelo Covernador do Estado, pela Me-
sa, por Comissào Permanente ou pelos membros da Assembléia Le-
gislativa, pelo Procurador-Gerat da Justiça, pelo Procurador-Ceral
do Estado, pelo Procurador-Ceral da Defensoria Pública, por pre-
feito Municipal, por Mesa de Câmara de Vereadores, pelo Conse-
lho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, por parrido po-
lítico com representaÇão na Assembléia Legislativa ou em Câmara
de Vereadores, e por federação sindical ou entidade de classe de
âmbito estadual.

§ l9 - O Procurador-Geral da Justiça deverá ser previamente
ouvido nas açôes de inconstitucionalidade.

§ 29 - Declarada a inconstitucionatidade, por omissão de me-
dida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência
ao Poder competente para adoção das providências necessárias e,
em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 (trin-
ta) dias.

§ 39 - Quando não for o autor da representaçào de incons-
titucionalidade, o Procuraclor-Ceral do Estado nela oficiará.

§ 49 - Declarada a inconstitucionalidade, a decisão será co-
municada à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal.

I

sEÇÃo Ív

DOS TRIBUNAIS DE ALÇADA
E DE OUTROS TRIBUNAIS CRIADOS POR LEI

Art. 160 - Crs Tribunais de Alçada dorados de autonomia
administrativa, terào jurisdição, sede e número de juízes que a lei
determinar, observados os seguintes princípios:

I - sua competência, em maréria ciiel. esrará limirada a
recursos:

a) em quaisquer açôes relarivas a ioca:ão de:móreis, bem
assim nas possessórias:

b) nas ações relativas a maréria iiscal da comperência dos
Municipios;

c) nas ações de procedimento sumanssimo. em razàô da
matéria;

d) nas ações de acidentes de rrabalho:

e) nas execuçôes por título extrajudiciai, exceto as relativas
a matéria fiscal da comperéncia dos Esrados:.

II - a competência em matéria criminal estará limitada a /ra-
beas corpus e recursos:

a) nos crimes contra o patrimônio, seja qual for a natureza
da pena cominadai

b) nas demais infraçôes a que nào seja cominada pena de re-
clusào isolada, cumulativa ou alternativamente, excetuados os cri-
mes ou contravenções relalivos a tóxicos ou entorpecentes, e a
falência;

III - a matéria atribuída à competência dos Tribunais de AI-
çada poderá ser redistribuída entre eles na forma que a lei
determinar;

IV - na existência de mais de um Tribunal de Alçada, cabe-
rá, privativamente, a um deles, pelo menos, a competência em ma-
téria penal.

CONSTITI.]TCÃO 
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DOS JUIZES DE DIREITO

Art. l6l - Os Juízes de Direito, integrando a magistratura
de carreira, exercem a jurisdição comum de frimeiro grau", nas Co_
marcas e Juizos, conforme estabelecido na Lei de Organização e
Divisão Judiciária.s-

Art. 162 - Para dirimir confliros fundiários, o Tribunal de
Justiça designará juízes de entrância especial, com competência ex_
clusiva para questôes agrárias.

Parágrafo único - Sempre que necessário à eficiente presra_
çào jurisdicional, o juiz se fará presente no local do litígio.

sEÇÃo vt

DOS CONSELHOS DE JUSTIÇA MILITAR

Art. 163 - Aos Conselhos de Justiça Militar, constiruídos
na forma.da Lei de Organizaçào e Divisão Judiciárias, compete,
em primeiro grau, processar e julgar os integrantes da polícia Mi_
litar e do Corpo de Bombeiros Militar, nos ãrimes militares assim
definidos em lei.

Parágrafo único - Como órgào de segundo grau, funciona-
rá o Tribunal de Justiça, cabendo-lhe decidir iobre iperáa do posro
e da patenre dos oíiciais e da graduação daó praçàs.

sEÇÃo vil

DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Art. 164 - Serão criados juizados especiais providos por Juí-
zes togados, ou togados e leigos, para a conciliaçáo, o julgàmento
'e a execução de causas cÍveis de menor complexidade e infrações
penais de menor potencial ofensivo mediante os procedimentos oral
e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a Íran-
saçào e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro
grau.

I

sEÇÀo vril

DA JUSTIÇA DE PAZ

. Arl. ló-' - .{ Jusriça de paz, remunerada, composta de ba-
chareis em Direiro, eleitos pelo voto direto, universal e iecreto, com
mandaro de quatro anos, compete, na forma da lei, celebrar casa_
mentos, r erificar, de ofÍcio ou em face de impugnação apresenta_
da. o processo de habilitaçào, exercer atribüções conciliatórias, sem
caráter jurisdicional, além de outras previstas em lei.

sEÇÃo tx

DO JUIZADO DAS EXECUÇÕES PENAIS

Art. 166 - Fica criado o Juizado das Execuções penais pro_
vido por Juizes togados, nas Comarcas do Estado do Rio de Janei-
ro, com o concurso da Curadoria e Defensoria pública nos seus
feitos, regulamentado por lei ordinária, proposta por mensagem
do Poder Judiciário.

CAPÍTULO IV

DAS F{JNÇÕES ESSENCTATS À .lusrrçe

SEÇÀo I

DO MINISTERIO PÚBLICO

Art. 167 - O Ministerio Público é insrituição permanenre,
essencial à funçào jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defe-
sa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses so-
ciais e individuais indisponÍveis.

§ 19 - São principios institucionais do Ministério público a
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

§ 29 * Ao Ministério Público é assegurada autonomia fun-
cionai, administrativa e financeira, cabendo-lhe, dentre outras
competências:

CONSTITI.]ICÃO OA
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I - propor à Assembléia Legislativa, observado o disposto
no artigo 210 desta Constituição, a criação e extinção de seus car_
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gos.e serviços auxiliares, bem como a fixaÇão de vencimentos de
seus membros e servidores;

II - prover os cargos iniciais de carreira e de seus serviços
auxiliares por concurso público de provas e de provas e títulosi

III - prover os cargos de confiança, assim definidos em lei;

IV - editar atos de provimento derivado e desprovimento;
V - praticar atos próprios de gestào, na forma da lei

complementar;
VI - elaborar suas folhas de pagamento e erpedir os com-

petentes demonstrativos;
VII - adquirir bens e serviços e efetuar a respectiva

contabilizaçào.

§ 39 -.- O Ministério Público elaborará sua proposta orça-
mentária dentro dos limites estabeiecidos na Iei de diretrizes orça-
mentárias, observando-se, dentre outras. as seguinres normas:

[ - os recursos correspondentes às suas dotaçÔes orÇamen-
tárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementa-
res e especiais, ser-lhe-ào entregues até o dia 20 (vinte) de cada més;

II - os recursos próprios, nào originários do-I'esouro Esta-
dual, serão utilizados em programâs vinculados às finalidades da
instituiçào, vedada outra destinaÇào.

§ 49 - O Ministério Público, pelos órgãos de atuaÇào, po-
derá requisitar aos órgãos públicos estaduais da administração, di-
reta e indireta, todos os meios necessários ao desempenho de suas

atribuições.

Art. 168 - O Ministério Público tem por chefe o Procurador-
Ceral de Justiça.

§ l: - O Ministério Público, pelo voto secreto e universal
dt seus membros, formará lista tríplice, dentre integrantes da car-
reira, com mais de dois anos de atividade, para escolha do
Procurador-Geral de Jusdça, que será nomeado peio Chefe do Poder
Executivo, oara periodo de dois anos, permitida uma reconduÇão.

§ 29 - o Procurador-Geralde JustiçapoderáserdestituídJ
por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislarivo, na for-
ma da lei complementar respectiva.

Art. 169 - Lei complementar, cuja iniciativa ó facultada ao
Procurador-Ceral da Justiça, estabelecerá a organizaçào, as atri-
buiçôes e o estatutó do Ministerio Público. observadas, quanto a
seus membros:

I - as seguintes garanrias:

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, rrào podendo
perder o cargo senâo por sentenÇa judicial rransitada em julgado;

b) inamovibilidade, salvo por morivo de interesse público,
mediante decisào do órgão colegiado competerlre do \{irusterio Pú-
blico, por voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla
defesai

c) irredutibilidade de vencimentos, obser!ado quanic a re-
muneração o que dispôe o artigo 77, XIll, desra Constirui;ào. :
os artigos 150, II, 153, III, e 153, § 29, i, da Con-itiiurcáô da
Repúbtica;

II - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qua.lquer prerevo. :Li:...-
rários. percentagem ou custas processuais;

b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comercial, na forma da ler:

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra fun-
çào pública, salvo uma de magistério;

e) exercer atividade politico-partidária, salvo exceções pre-
vistas na lei.

§ l9 - Oingressonacarreirado Ministério Público será feiro
mediante concurso público de provas e tÍtulos, assegurada a parrr-
cipaçào da Ordem dos Advogados do Brasil na sua realizaçào e ob-
servada, na nomeaÇão, a ordem de classificação.

§ 29 - Aos membros do Ministério Público, que deverào rer
residência na comarca ou sede da regiâo da respecriva lotaçâo,
aplica-se, no que couber, o disposto no artigo i53, II e VI, desta
Constituiçâo.

Art. 170 - São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a açào penal pública, na for-
ma da lei:

lI - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta e na
Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à
§ua.garantia;

[El ruraar.rea o-Frcre,,
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Ill - pÍomover o inquerito civii e a ação civil pública, para
proteção do parrimônio público e social, do meio ambiente, do con-
sumidor, do contribuinte, dos grupos socialrnente discriminados e
de qualquer outro interesse difuso e coleiivo;

IV - promover a ação de inconstltucionalidade ou represen-
laÇão parâ fins de intervenção do Estadc, nos casos previstos nes-
ia Constituição;

V - atuar, aiém das hipóteses do inciso anterior, em qual-
quer caso em que seja argüida por ourrem, direta ou indiretamen-
te, inconsritucionalidade de lei ou aro normarivo;

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos
de sua competência, recluisitando informaçôes e docurnentos para,
instruí-los, na iorma da lei complemenrar respectiva;

VU - exercer o controle externo da atividade policial, na for-
ma da lei complementeir mencionada no artigo anterior;

VIII - requisirar diligências in\esiigatórias e a instauraçào
cie inquérito policial, indicados os fundamentos jurÍdicos de suas
manifestaçÕes processuais;

iX - exercer outras funÇÕes que lhe fcrem conferidas, des-
de que compativeis com sua iinalidade, sendo-lhe vedada a repre-
sentação judicial e a consulroria juridica de entidades públicas;

X - fiscalizar a aplicação de verbas públicas destinadas às
instituições assistenciais;

XI - receber petições, reclamações, r€presentaÇões ou quei-
ras de qualquer pessoa por desrespeitc aos direitos assegurados nesta
ConstituiÇão e na da Repúbiica.

§ l9 - A legitimáçáodo l\,Iinisterio Públicoparaasaçõesci
vis previstas neste afiigo não impede a de ierceiros, nas mesmas
hipóteses, segundo o dispcsto na Constituiçào da República e na lei.

§ 29 -- As funçôes do }linisterio Público só podem ser exer-
cidas por integrantes da carreira.

' § 3: - Para os fins do inciso lX deste artigo, o N{inisrério
Público poderá ser dotado de órgãos de atuação especializados em
meio ambiente, direitos do consumidor, direitos dos grupos social-
mente discrirninados, sem prejuízc de outros que a iei criar. A es-
tes poderâo ser encaminhadas, as denuncias de violacôes de direi-
tos e descumprimento das leis que lhes são relatiros, iicando a au-
toridade que receber a denúncia solidariamenre responsár'el. em caso
de omissào. nos termos da lei.

An. 171 - Aos membros do \Íinis:elo P::l:co junto ao Tri
bunal de Contas aplicam-se as Cispos:cô:s des:a se.ào oertinentes
a direitos, vedações e ícrn-ra de irres:i;urz

Art. 1i2 - Para fiscalizai e s:2:::nteniei a aluaçào do Mi-
nistério Público. bern como. pa:a r e-a: ::ils seus princÍpios insti-
tucionais, haverá um Consellic Su:e:;o:. esrrutuiado na torma de
ler complementar.

:EÇÀc t.

DA PRCCI.R.I,DORIA GERAL DO ESTADO

.r.:r. 1-l - A :::::!::,racào ,]udicial e aconsultoria jurídica
do Esiado. ressa,rai: c:lsposio no artigo 121, são ar"..idur pa-
.cs Procuraarre. i: Eslaco. merrbros da Frocuradoria Ceral, ins-
::irraàc es!:aa:3, a -i;sl:ca. diretamente vinculada ao Governador,
:i: :r;l-.e:. iai.rJ o.gào cenrral do sisterna, de supervisào dos ser-
. t:oi .'.r:ra::a! ja aanunistraÇào direta. e indireta no âmbito do Poder
ir::::;.o.

i l: - O Procurador-Geral do Estado, nomeado pelo Co-
r erlaio: dentre ciciadãos de norável saber jurídico e reputação ili-
':aia. i:iegra o Secretariado Estaduai.

i l:' - Os Procuradores do Estado, com iguais direitos e de-
r eres, sào organizados em carreira na qual o ingresso depende de
.-oncurso público de provas e iítulos reaiizado pela Procuradoria
Ceial Co Estado, assegurada a participaçào cla Ordem dos Advo-
gados do Brasil, observados os requisitos estabelecidos em lei
;ompiementar.

§ 39 - A Procuradoria Geral oficiará obrigatoriamente no
controie interno da legalidade dos aros do Foder Executivo e exer-
cerá a defesa dos interesses legitimos dc Estado, incluídos os de
natureza financeiro-orçamentária, sern prejuizo das atribuições do
Ministerio Púbtico.

§ 49 - Lei complementar disciplinará a organização e o fun-
cionamento da Procuradoria Ceral do Estado, bem como a carrei-
ra e o regime juridico dos Procuradores do Estado.

§ 5: - A Procuradoria Ceral do Estado terá dotaÇão orça-
mentária própria, sendo-lhe assegurada autonomia administrativa
e financeira.

i
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. § 6: - Compete privativamente à Procuracloria Geral do Es- f) aposentadoria dos membros da Defensoria pública nos ter-tado a cobrança judicial e extrajudicial da eiívida ariva do Estado. nos do ait. 169, s 2." a.rtu ôàritiiuiçao; 

""""-
AÍ1. 174 - o Conselho da Procuradoria Geral do Estado, g) o Defensor Público, após dois anos de exercício na fun-órgão de assessoramento do Procuracior-Geral, é integrado por ele, çào, iào perderá o cargo senão por sentença judicial lransitada emcom voto próprio e de qualidade, e por onze procuradores eleitos juigado.

pelos demais em escrutínio direto e secreto, competindo-lhe,^entre ll * a garanria de inamovibilidade;ou-tras atribuições estabelecidas em lei complementar, elaborar lis_ ;:. - --':"':
ta§ para promoção por merecimenro na cárreira de que trara o § . 1'-; a vedaçào do exercício da advocacia fora das atribui-
29 do artigo 173. Çoes lnstltuclonals:

IV * as seguintes prerrogativas:

a) requisirar, administrarivamenre, de autoridade pública e
dos seus agentes ou de entidade particular: certidões, .*á*"r, pu-
rícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informaÇões,
esclarecimentos e providências, necessários ao exercicio de suas
atribuições; .

. ..b) comunicar-se pessoal e reservadamenle com o preso, ten-
do livre acesso e rrânsito a qualquer Iocal e dependênôia e- qr.
ele se encontrar;

c) ter livre acesso e trânsito a estabelecimentos públicos e os
destinados ao público no exercício de suas funções.

SEÇÃO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. t79 - Às carreiras disciplinadas neste Título aplicam-
se os princípios dos artigos 77, XIV e 82, § 19, desta Constituição.

Pará$afo único - A remuneraçào dos procuradores-Gerais
das carreiras referidas neste artigo, excluído tâo-somente o adicio_
nal por iempo de serviço, nào poderá ser inferior ao maior teto es_
tabelecido no âmbito dos Poderes do Estado, garantindo_se aos car_
gos da classe mais eievada, a título de vencimento-base e represen_
taÇào, nào menos de 95go (noventa e cinco por cento) da.àmune-
raçào daqueles, com exclusâo do referido adicional, e, aos cargos
das demais classes, somatório de venciErento-base e representação,
com diferença não excedente a l0go (dez por cento) de classe a classe,
a parrir da mais elevada.

SEÇAO III
.DA 

ADVOCACI,4 E DA DEFEh;SOR.IA PIJBLICA

Art. 175 - O advogado e indispensável àadmrnistração.da
Justica. sendo inriolável por seu\ atos c manifesiacôes no erercí-
cio da profissào. nos limires da lei.

AÍlÍ. 176 .- A Defensoria Pública e insrituíçào essencial à fun-
ção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, coino expressào e ins-
tumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientaÇào
jurídica integral e gratuita, a postulâção e a defesa, em todos os
graus e instâncjas, judicial e exrrajudi;ialmente, dos direitos e in-
teresses individuais e ccietivos dos necessitados, na forma da lei.

§ l9 - Sào principios institucionais da Defensoria pública
a unicidade, a impessoaiidade e a indepenriência funcional.

§ 29 - São funções institucionais <ia Defensoria Fública. den-
tre outras que lhe sào inerenies. as .eguinies:

[ - promover a conciliação entre as partes em conilitos de
interesses;

Il - atuar corno curador especiai;
III - atuar junto às ilelegacias de poiícia e esrabelecimentos

penais;

IV - atuar como defenscra do vinculo matrimoniall
V - patrocinar:

a) ação penal privada;
b) açâo civel;
c) defesa em ação penai;
d) 'defesa em ação civil;
e) aÇão civil púbiica em fâvor das associações que incluam

entre suas finalidades estalutárias a proteção ao meio ambiente e
a de outros interesses difusos e coletivos:

f; os direitos e interesses dc consumidor lesado, na forma cla
lei;

g) a defesa do interesse do menor e do idoso, na forma da iei;
h) os interesses de pessoas jurídieas de direiro privado e ne-

cessitadas na forma da lei;
i) a assistência juriciica integral às muiheres vítimas de vio-

lência especifica e ceus familiares.

Art. 177 - A Defensoria Pública rem conio órsào adminis-
trativo sua Procuradoria Geral, ocupando na estruiur; âdmirlisrra-
riva estadual posição equivalente à de Secretarja de Esrado.

Parágrafo único - O Procurador-Gerai da Delensoria pú-
blica, nomeado pelo Governador do Estado, denrre ciciadãos de no-
tável saber jurídico e reputação ilibada, exerce a chelia da insrirui-
ção e tem direitos e deveres, prerrogarivas e represenraçào de Se-
cretário de Estado.

Art. 178 - Lei complementar disporá sobre a organrzaçào
e funcionamento da Defensoria Fública, bem corno sobre os direi-
tos, deveres, prerrogativas, atribuições e regime disciplinar dos seus
membros, observadas, entre outras:

I - as seguintes diretrizes:

a) a Defensoria l,ública e organizada em cargos de carreira,
providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas
e títulos, promovidos por sua Procuradoria Ceral, com a partici-
pação da Ordem dos Advogados do Brasil, obedecendo-se, nas no-
meações, à ordem de classificaçào:

b) autonomia administrativa e financeira, com dotaçào or-
çamentária própria;

c) residência do Defensor Fúblico titular na comarca onde
estiver lotado, nos terrnos da lei;

d) promoÇão segundo os critérios de antigiiidade e Ínereci-
mento, alternadamente, na forma da leii

e) distribuição territorial proporcional à população das re-
giões e municipios, assegurando-se a lotação de pelo menos um de-
fensor em cada comarca;

a

TÍTULO v

DA SEGURANÇA PÚBLICA
C.dPÍTULo ÚNICo

Art. 180 - A segurança pública, que inclui a vigilância in-
iramuros nos estabelecimentos penais, dever do Estadó, direito e
responsabilidaCe de todos, é exercida para a preservaçâo da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, pelos se_
guintes órgàos estaduais:

í - Polícia Civil;
Ii - Policia Penirenciária;
III - Polícia lVÍilitar:
I\' - Corpo de Bombeiros iv{ilitar.

§ l_: - Os municiptos poderào consrituir guardas municipais
desti,-radas à protecão de seus bens, serviços e instalações, conior-
me dispuser a lei.

§ 29 - Os órgâos de segurança pública serão assessorados
pelo Conselho Comunitário de Defesa Social, estruturado na for-
rna da lei, guardando-se a proporcionalidade relativa à respectiva
representação.

§ 39 - Os membros do Conselho referido no parágrafo an_
terior serào nomeados pelo Governador do Estado, após indica_
çào pelos órgàos e entidades diretamente envolvidos naprevenÇào
e combate à criminalidade, bem como pelas instituiçôeJ represen-
tativas da sociedade. sem qualquer ônus para o erário ou vínculo
com o serviço público.

§ 4." - Nas jurisdiçôes policiais com sede nos Municipios,
o deiegado de polícia será escolhido entre os delegados de carreira,
por voto unitário residencial, por período de dois anos, podendo
ser reconduzido, dentre os componentes de lista triplice apresenta-
da pelo Superintendenre da Polícia Civil:

a) o delegado de polícia residirá najurisdição policial da de-
legacia da qual for titular;

b) a autoridade policial será destituida, por força de decisão
de maioria simples do Conselho Comunitário da Defesa Social do
Município onde atuar;

-- -ú
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c) o voto unitáfio residencial será representado pelo compro-
vante de pagamento de imposto predial ou territorial.

Art. 181 - A Polícia Militar e o Corpo de Bornbeiros Mili-
tar, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, com a
Polícia Civil, ao Covernador do Estado.

Art. 182 - O exercício da funçào poticial é privativo do po-
licial de carreira, recrutado exclusivamente por coícurso público
de provas ou de provas e títulos, submetido a curso de formaçào
policial.

Parágrafo único - Os integrantes dos serviços policiais se-
rão reavaliados periodicamente, aferindo-se suas condições físicas
e mentais para o exercicio do cargo na forma da lei.

Art. 183 - Para atuar em colaboração com organismos fe-
derais, deles recebendo assistência tecnica, operacional e financei-
ra, poderá ser criado órgào especializado para prevenir e reprimir
o tráfico e a facilitação do uso de entorpecentes e tóxicos.

Art. 184 - A pesquisa e a investigaçào científica aplicadas,
a especializaçào e o aprimoramento de policiais civis e militares e

dos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar serào orientados
para contar com a cooperação das universidades, por intermédio
de.convênio.
' A.t. 185 - A Polícia Civil. dirigida por Delegados de Polí-
ciade carreira, incumbem, ressalvada a competência da Uniào, as

funções de Policia Judiciária e a apuraçào das infraçôes penais, ex-
ceto as militares.

§ l9 - A carreira de Delegado de Polícia faz parte da car-
reira única da polícia civil, dependendo o respectivo ingresso de clas-
sificação em concurso público de provas e títulos e, porascensào,
sendo que metade das vagas será reservada para cada uma dessas
formas de provimento, podendo ser aproveitadas para concurso pú-
blico as vagas que não forem preenchidas pelo instituto da ascensào.

§ 29 - Aos delegados de polícia de carreira aplica-se o prin-
cípio de isonomia de vencimentos previsto no art. 82, § I 9, corres-
pondente às carreiras disciplinadas no art. 179, ambos desta Cons-
tituição, na forma do art. 241, da Constituição da Repúbtica.

Art. 186 - Cabem à Polícia Militar a polícia ostensiva e a
preservaçào da ordem pública; ao Corpo de Bombeiros Militar, além
das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades
de defesa civil.

§ l9 - A lei disporásobreos limiresdecompetênciados ór-
gàos policiais mencionados no caput deste artigo.

§ 29 - As corporacôes militares do Estado serào comand:
das por oficial combatente da ativa, do último posto dos resD.i::'
l'os quadros, sallo no caso de mobiiizacào nacronal.

§ 39 - E assegurada aos serridores milirares esraduai. ..'
nomia de Vencimentos com os serridore: miiitares terie:a:..

Art. 187 - Na divulgaçào pelas eniriades rolj;ra:s:--: -':-
gâos de comunicaçào sociai dos latos De!::n::.:.! : :::::::: -:,
infrações penais e assegurada a pr:.err a,j. -: .-- :.i--- --
privada, dahonraedaimagem das rrrimas ::.:.. ::: :-r ji-: :-
fatos, bem como das testemunhas desies.

Art. 188 - Ao abordar qualquer cica;àc :.' :-::: -::::
de suas funções, o servidor policial derera. 3:. ::r::::: -i::.
idenrificar-se pelo nome. cargo. posro ou srrdd;ji. - -:
gâo onde esreja lotado.

TITULO VI

DA TRIBUTAÇAO E DO ORÇAME\TO
CAPíTULO I

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO ESTADUAL

SEÇÀO I

DOS PRINCIPIOS CERAIS

Art. 189 - O sistema tributário estadual será reguiado pelo
disposto na Constituição da República, em leis cornplemenrares fe-
derais, nesta Constituiçào e em leis estaduais complementares e

ordinárias.
Art. 190 - O Estado e os Municipios balizarào a sua açào

no campo da tributação pelo princípio da justica fiscal e pela utiii-
zaçào dos mecanismos rriburários. priorirariamente. como jnstru-
mento de realização social, através do fomento da atividade eco-
nômica e coibição de práticas especulativas e distorções de mercado.

[õl ,*r"rnr^ oFrcra,.
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Art. 191 - O Estado e os Municípios poderào insrituir os se-
guintes tributos:

I - impostos de sua competência;
II - taxas, em razào do exercicio do poder de polícia ou pe-

la utilizaçào, efetiva ou potencial, de serviços públicos de sua atri-
buição, específicos e divisír'eis, prestados ao contribuinte ou pos-
tos à sua disposiÇâo;

III - contribuiçào de melhoria, decorrenre de obras públicas.

§ 1 9 - Sempre que possível, os impostos terào caráter pes-
soal e serão graduados segundo a capacidade econômica do con-
tribuinte, facultado à administração tributária, especialmente pa-
ra conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos
e as atividades econômicas do contribuiíte.

§ 29 - As taxas não.poderão ter base de cálculo própria de
impostos.

§ 39 - O Esçdo pode, mediante,convênio com o Municí-
pio, coordenar e unificar os serviços de fiscalização e arrecadação
de tributos, bem como deiegar à Uniào, a outros Estados ou Mu-
nicipios, ou deles receber encargos de administraçào tributária.

§ 49 - Nenhuma taxa, à exceção das decorrentes do exerci-
cio do poder de policia, pàderá ser aplicada em despesas estranhas
aos serviços para os quais foi criada.

§ 59 -- A competência tributána do Esrado e dos Municípios
é exercida sobre a área dos respecrir os terrirórios, incluídos nestes
as projeções aérea dmarítrmà de sua área continental, especialmente
as correspondentes parres da plaiaiorma continentâI, do mar terri-
torial e da zona econón:-': :\,.i.i\ c

Art. 192 - O Esralo e o: \Íunicípios poderão instituir con-
Iribuiçào, cobrada de relr .::,. iiores. para o custeio, em benefício
destes. de sisteri-r:s ::- :::' :;ênaia e de assistência social.

SECAO II

D\S L:),i:1,{CÔES DO PODER DE TRIBUTAR

- Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao
: . edado ao Estado e aos Municípios:

:r:gu ou aumenrar tributo sem lei que o estabeleça;

.. - ;istituir traramento desigual entre contribuintes que se

::i - - ::::r-r .m situaçào equivalente, proibida qualquer distinçào em
:::": :3 Lr.upacào prolissional ou funcão por eles exercida, inde-
::r:.:::mente da denominacào jurídica dos rendimentos, títulos

.:l - lobrar triburos:

:.r em reiacão a latos geradores ocorridos antes do início da
.:-:::;ta da lei que os houver instituido ou aumentado;

: ) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publica-
:a a lei que os instituiu ou aumentou;

l\' - utilizar triburo com efeito de confisco;

\' - estabelecer limitaçôes ao rráfego de pessoas ou bens por
:r:io de tributos interestaduais, inrermunicipais ou quaisquer ou-
i:c:. ressaivada a cobrança de pedágio pela utilizaÇào de vias con-
serradas pelo Poder Público;

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos ourros, de outros
Esrados, ou da União Federai;

b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos inclu-

sir e suas fundaÇões, das enridades sindicais dos trabalhadores e das
insrituiçôes de educaçào e de assistência social, sem fins lucrativos,

" rndidor os requi5itos da lei;
d) livros, jornais; periódicos, papel destinado a sua impres-

.ào e rerculos de radiodifusào.

§ l: - A vedaçâo de quetrataa alÍneaa do inciso VI e ex-
tensiva às autarquias e fundacões instituidas e mantidas pelo Po-
der Público, no que se refere ao patrimônio, à rcnda e aos serviços
vincuiados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 29 - O disposto na alínea a do inciso VI e no parágrafo
anterior nào se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços rela-
cionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas
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normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja con-

trAprestaçàq ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem

exonera o promitente comprador da obrigaçào de pagar o imposto
relativamente ao bem imóvel.

§ 39 - As vedações expressas nas alíneas b e c do inciso Vl
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacio-
nados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas

§ 4: - A lei deteràinará medidas para que os consumido-
res sejam esclarecidos acerca dos impostos estaduais e municipais
que incidam sobre mercadorias e serviços

Art. 194 - São isentas de impostos estaduais e municipais
as operações de transferências de imóveis desapropriados para lins
de reforma agrária.

Art. 195 - A concessão de anistia ou remissào que envolva
matéria tributária ou previdenciária só poderá ser concedida por
lei específica, estadual ou municipal.

SEÇAO III

DOS IMPOSTOS DO ESTADO

Art. 196 - Compete ao Estado instituir:

[ - impostos sobre:

a) transmissão causa mortis e doacão, de quaisquer bens ou
direitos:

b) operaÇões relativas à circulaÇào de mercadorias e sobre
prestaÇões de serviços de transporte interestaduai ou intermunici-
pal e de comunicaçào. ainda que a\ operacoes c a\ pre\lacôe..c
iniciem no exterior;

c1 propriedade de veiculos'auiomotore\.

II - adicional de até cinco por cento do que for pago à União.
por pessoas fisicas ou jurídicas clomiciliadas no território do Esta-
do. atitulodo imposto previsto no artigo 151. lll. da Con'trtuicio
da República, incidente sobre lucros. ganhos e rcndimentos de ca-
piral apurados na forma da legislaçào federai.

§ 19 - Relativamenteao impostodequetratao inciso l, a,
deste artigo, é competente o Estado para exigir o tributo sobre os

bens imóveis e respectivos direitos, quando situados em seu Letri-
tório, e sobre os bens móveis, títulos e creditos, quando neste Es-
tado se processar o inventário ou arroiamento, ou neie tiver o doa-
dor o seu domicilio..

§ 29 - Se o doador tiver domicrlio ou residência no crterior.
ou se aí o de cuius possuÍa bens. era residente ou domicrliado. cu
teve o seu invenrário processado, a competência para instilui: o tri-
buto de que trata o inciso l. a. deste ariigo. obserrará L) ii:po::.
em lei complementar federal.

§ 39 - As alíquotas do imposto tr: qüe i:3r3 -r l:l::lo I. a.

deste artigo, nào excederào os limites e;iabeie::cic: p:i-' S:lao.'
Federal.

§ 43 - O imposto de que tralâ o in;jso l. b. desi: ariigo, se-

rá nào cumulativo, compensando-se o que ior de.:d:. em .ada ope-
raÇào relativa à circulaÇão de mercadoria-< ou !re!tacào de servi-

ços, com o montante cobrado nas operacões anteriores realizacias
neste, noutro Estado ou no Distrito Federai. \ ilenÇào ou nào-
incidência. salvo determinaçào em contrário ca legislaçào, nào im-
plicará crédito de imposto para compensa.ào daqueie devido nas

operações ou prestações seguintes e acerretara anuiacão do credito
do imposto relativo às operaÇões anteriores.

§ 59 - As alíquotas aplicáveis às operacões e prestações in-
terestaduais e de exportaçào serào as iiradas em Resoluçào do Se-

nado Federal.

§ 69 - As alíquotas mínimas e máximas, nas operações in-
ternas do imposto de quê trata o inciso l, b, deste artigo, obedece-
rão ao que possa vir a ser determinado pelo Senado Federal, na

forma do disposto na Constituiçào da República.

§ 79 - Salvo deliberacão em contrário dos Esrados e do Dis-
trito Federal, nos termos do disposto na Constituiçào da Repúbli-
ca, as alíquotas internas, nas operaçÕes relativas à circulaÇào de

mercadorias e nas prestaÇões de serlicos, nào poderào scr inferio-
res às previstas para as operações interestaduais"

§ 89 - Em relaçào às operaqões e prestacôes que desrinem

bens e serviços a consumidor final iocalizado em outro Estado,
adotar-se-á:

a) aliquota interestadual, quando o destjnarário lor contri-
buinte do imposto;

b) alíquota interna, quando o destinatário nào for contribuin-
re dele.

§ 99 - O imposto de que rrara o inciso [, b, desre artigo:
I - incidirá rambem:

a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda
quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do es-
tabelecimento, assim como sobre serviço prestado no exterior, ca-
bendo o imposro ao Estado do Rio de Janeiro, se neste estiver si-
tuado o estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço;

b) sobre o valor total da operaçào, quando mercadorias fo-
rem iornecidas com serviços nào cornpreendidos na competência
tributária dos Municípios;

Il - não incidirá:

a) sobre operações que destinem ao exterior produtos indus-
trializados, excluídos os semi-elaborados definidos em lei
complementar;

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo,
inclusive iubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele deri-
vados. e energia eiétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, § 59,
da Constiruiçào da República;

Itl - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montan-
te do imposto sobre produtos industrializados, quando a operaçào,
reaiizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à in-
dustriaiizaçào ou à comercializaçàô, conligure faro gerador de in-
cidência dos dois impostos, bem como o valor correspondente aos

encargos financeiros acrescidos ao preÇo à vista nas vendas a pres-
taçôes efetuadas por estabeiecimentos !ârejistas a consumidor fi-
nal, sem inteiveniência de institrrição financeira, na forma em que
a lei dispuser.

§ l0 - A erceçào do imposto de que trara o inciso I, b, des-
te artigo, nenhum outro tributo estaduai inciciirá sobre as opera-
çôes reiativas à energia elétrica, cornbustír'eis iÍquidos e gasosos.
lubrilicantcs c minerais do Par'.

§ I I - Quanto ao imposto de que trara o inciso l, tr, deste

artigo, observar-se-á a lei complementar lederal, no tocante a:

I - definicào de seus contribuintes;
ll -- .ub:lrruiçào tributària:
ill - .ompen.acào do impo.to:

I\' - iiracâo. para eieito de cobrança e definiçào do estabe-
lecimento responsár'el, do local das operaçoes reiativas à circula-
cão Ce mercadorias e das prestaÇões de serviços;

\ - .'rrJlJSàô da incidência do imposto, nas exportações pa-
i3 -r e\lenor. c: serr icos e outros produtos, alem dos menciona-
úa-i f,J | 9:. Ii. a:

Vl - casos de manutençào decrédito, relativamente à remessa
para ourro Estado e erportaçào para o exterior, de serviços e de
mercadorias;

VII - concessào e revogaÇào de isenções, jncenrivos e bene-
ticios fiscais. mediante deliberaÇào dos Esrados e Distrito Federal.

§ 12 - O imposto previsto no inciso i, b, poderá ser seleti-
vo, em funcào da essencialidade das mercadorias e dos serviços.

SEÇÃO IV

DOS IMPOSTOS DOS MUNICIPTOS

Art. 197 - Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

1 .- propriedade predial e rerritorial urbana;

l[ - transmissào inter ç'ivos a qualquer tirulo, por ato one-
roso, rie bens imóveis, por natureza ou acessào física, e de direitos
reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de di-
reitos a sua aquisição;

lll - vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, ex-
ceto óleo diesel:

lV -- serviçcs de qualquer natureza, nào cornpreendidos no
inciso, l, b, do artigo i55, da Constituicào da República, defini-
dos ern iei complementar federal.

§ 19 - Oimpostc dequetrataoinciso I poderáserprogres-
sivo, nos termos da lei municipal, de forma a assegurar o cumpri-
mento da funcão social da propriedade.
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§ 29 - O imposto de que trara o inciso II nào incide sobre
a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de
pessoa jurídica em realizaçào de capital, nem sobre a transmissão
de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporaçào, cisào ou
extinçâo de pessoa jurídica, salvo se nesses casos, a atividade pre-
ponderante do adquirente ibr a compra e venda desses bens ou di-
reitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

§ 39 - O imposto de que rrata o inciso II compete ao Muni-
cípio da situaçâo do bem.

§ 49 - A competência municipal para insrituir e cobrar o im-
posto mencionado no inciso III não exclui a do Estado para insti-
tuir e cobrar, na mesma operação, o imposto de que trata o inciso
I, b, do artigo 196, desta Constituição.

§ 59 - A fixação das alíquotas máximas dos impostos pre-
vistos nos incisos III e IV e a exclusão da incidêncja do imposto
previsto no inciso IV, nas exportações de serviços para o exterior,
serào estabelecidas em lei complementar federal.

SEÇÀO V

DA REPARTIÇÃO OAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

Art. 198 - Pertencem ao Estado:
I - O produto da arrecadaçào do imposto da Uniâo sobre

renda e provenros de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, suas autarquias e pelas
fundacões que insrituir e mantiver;

lI - vinre por cento do produto da arrecadaçào do imposto
que a União instituir no exercício da competência que lhe é atri-
buída pelo artigo 154, inciso I, da ConsrituiÇão da República;

llI - suacotano Fundode Participaçãodos Esrados,e aque
lhe couber no produto da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados, nos termos do artigo 159, incisos I, a. e II, da Cons-
tituição da República;

lV - trinra por cento da arrecadaçào, no Estado, do impos-
to a que se refere o artigo 153, inciso V. e seu § 5.o. da Constitui-
çào da República. incidente sobre o ouro, quando definido em lei
como artivo financeiro ou instrumento cambial.

Art. 199 * Perrencem aos \lunrcipios:

[ - o produto da arrecadaçào do imposto da Uniào sobre ren-
da e proventos de quaiquer natureza, incidente na fonte, sobre ren-
dimentos pagos a qualquer tíru1o, por eies, suas aurarquias e peias
lundaçôes que insrituÍrem e manrirerem:

II - cinqüenta por cenlo do produro da arrecadaçào do im-
posto da Uniào sobre a propriedade terrirorial ruraL. relarir amen-
te aos imóveis situados em cada um deles:

III - cinqüenta por cento do produto da arrecaciacáo oo rm-
posto estadual sobre a propriedade de veícuios auromoioies ir:er:-
ciados no terrirório de cada um deles;

lV - vinte e cinco por cento do produto da arre.adacào .tô
imposto estadual sobre as operações relativas à circulaçào de n:e:-
cadorias e sobre prestações de servicos de transporte inreresiadual
e intermunicipal e de comunicaçàol

V - a respectiva cota no Fundo de Participaçào dos \luni-
cípios, previsto no an. 159, I, b, da Constiruiçào da República:

Vl - setenra por cenro da arrecadaçào. coniorme a orige:
do imposto a que se refere o artigo 153, inciso V, da ConsrirurÇào
da República, incidenre sobre o ouro, quando definido em lei co-
mo ativo financeiro ou instrumento cambial;

VII - vinte e cinco por cento dos recursos recebidos pelo Es-
tado, nos termos do arr. 159, § 3.', da Constituição da República.

Parágrafo único - As parcelas de receitas pertencentes aos
Municipios, mencionados no inciso Meste artigo, serào credira-
das, conforme os seguintes critérios:

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicio-
nado nas operacões relativas à circulação de mercadorias e nas pres-
tações de serviços, realizadas em seus territórios;

lI - até um quarlo, de acordo com o que dispuser a lei
est adual.

Art. 200 - O Estado divulgará, através da imprensa oficial,
até o último dia do mês subseqüente ao da arrecadaçào, os mon-
tantes de cada um dos tributos arrecadados, bem como os recursos
recolhidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar
e a expressão numérica dos critérios de rateio.

Parágrafo único - Os dados serào discriminados por
Município.

Art. 201 - Os Municípios divulgarào, are o ültimo dia do
mês subseqüente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos
tributos arrecadados, bem como os recursos recolhidos.
' ArI. 202 - O Estado repassará a totalidade dos recursos de
origem tributária, pertencenles aos Municípios, ate o décimo dia
do mês subseqüente ao da arrecadação.

Parágrafo único - O não cumprimento do prazo máximo fi-
xado neste artigo implica, além da responsabilidade funcional, a
atualização monetária dos valores não repassados.

Art. 203 - É vedada a retenção ou qualquer restrição à en-
trega e ao emprego dos recursos atribuídos aos Municípios, na Se-
ção VI do Capítulo I do Título VI da Constituição da República,
neles compreendidos adicionais e acréscimôs relativos a impostos.

Parágrafo único - Essa vedação não impede o Estado de con-
dicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos.

CAPÍTULO II

DAS FINA\ÇAS PÚBLICAS

SEÇÀO I

DtsPostÇÔES GERATS

Art. 204 - Lei complementar disporá sobre finanças públi-
cas, observados os princípios estabelecidos na Constituiçào da Re-
pública e em lei complemenrar federal.

Art. 205 - Os depósitos judiciais de qualquer natureza se-
rão, obrigatoriamente, realizados no Banco do Estado do Rio de
Janeiro S.A.

Parágrafo único - Todos os serviços prestados pelo Banco
do Estado do Rio de Janeiro S.A. serão remunerados na forma da
lei-

SEÇAO ll

DOS ORCi\IE\TOS

.{rt. 206 - Leis de :niciarira do Poder Erecurivo
estabelecerào:

l-oplanopiurianuai:
ll - a: ii;eii.z:, J:idmentíirids:
lll - .'..'r!Jn:tniJ) anuai5.

i l: - .\ lei oue insrituir o plano plurianual estabelecerá, de
:o:ma ;egionaiizada. as diretrizes, objetivos e metas da adminis-
l:acào publlca estadual para as despesas de capital e outras delas
ie;orrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

\ 2: - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderáas me-
las e prioridades da administração pública estadual, incluindo as
despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orien-
rará a elaboraçào da lei orçamentária anual, disporá sobre as alte-
raçôes na legislação tributária e estabelecerá a politica de aplica-
çào das agências financeiras oficiais de fomento.

§ 39 - O Poder Execurivo publicará, are rrinra dias apos o
encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execuçào
orçamentáÍia.

§ 49 - Os planos e programas estaduais, regionais e setoriais
previstos nesta Constítuiçâo serào elaborados em consonância com
o plano plurianual e apreçiados pela Assembléia Legislativa.

§ 59 - A lei orçamenrária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos poderes do Estado, seus

fundos, órgãos e enridades da administração direta e indireta, in-
clusive fundações instiruidas e mantidas pelo Poder público;

ll - o orçamento de investimento das empresas em que o Es-
tado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto;

llI - o orÇamenro da seguridade social, abrangendo todas
as entidades e órgàos a ela vinculados, da administraÇão direta ou
indireta, bem como os fundos e fundações instiruídos e mantidos
pelo Poder Público.

§ 69 - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despe-
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Il

lij:1.-.9.r:",. de isençôes, anistias. remissões, subsídios e benefí_Lrus qe narureza trnanceira, tributária e creditícia.
§ |i... Os orüamenros previsros no § 59, I e ll, desre artigo,comparibilizados com o plano plurianuai. ,.iáá .n* JrX rrnç0.,a de. reduzjr desigualdades inter_regionãis, l.gunãã" .ri,e.iopopulacional.

§ 89 - A lei orcamentária.anual nâo conrerá disposirivo es_tranho à previsâo da receita e a Ilxação da despesa, nào se incluin_d^o_na proibiçào a autorizaçào-para aberrura de crédiros suplemen-tares e conrraraÇào de operaçôis de crediro. áirãu qr"."ô 
"r,..i-paçào de receita, nos rermos da lei.

^.,,1]l_10] - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual,
as olretrrzes orçamentárias, ao orçamento anual é aos ciéditos aaicionais serào apreclâdos pela Asiembteià L.cl;ü;i";.'*'

§ l9 - Caberá a uma comissào permanente de Deputados:
examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos nesteartrgo e sobre as conras ânresentadas uruui_ãnia-p.ro'Cor..n"_dor do Estado;

ll 
- examirrar e emilir oarecer sohre nc ntann" - ^-^esraduais, .;t";;;;;;;;;;l,iiili,il lltl',:i Bf#i:,H:'J:[?i

cer o acompanhamento'e a fiscalizaçào orçamenrária: i.ã p.e;ui
zo da aruasào das demais. Comisso.s aa a.semüÉi, L.eirl"ii"", *i"_das de acordo com o anigo r09. ã;;-ê;;:;;;;rà."'""'
. § 29 - As emendas serào apresenradas na Comissào, que so-bre elas emirirá parecer, e upr..iuaur- nu iãi., [ri.."i"r. p.r"Plenário-

§ 39 - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual,o^u-aos projetos que o modiliquem, somenre poa._,eiãprou"aa,
caso:

,^ ,,1 - 
sejam compativeis com o plano plurianual e com a leiuc ulrernzes orçamentáriasl

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas osprovenienres de anulacão de despesa, excIuídai as q*ln.,aã'n*rou.",

IV - a vinculacão de receita_de impostos a órgào, fundo ou
*?.*, ressalvadas-a reparrrçào do produro da arrecadaçáo dosrmpostos a que se referem os arrigos ísa . 159 duêlr'ii,uiçao auRepública, a desrinaçào de recursos para manutençào e desenvol_vrmenro do ensino como determina,i" p.r" áiiig.i]iil,corrti_tuiÇào da República. a prestaçào d. s"iu;;;l;";ã.*à1, o. ..e_dlto por anrecipaÇào de recr
constituiçào da República eslta 

previstas no arligo I65' § 8:' da
u a ae, p,i u iicai a ; iffi ffi '^ : :;:ll::T s.1:::l,l,l x,T,il'..,11.nológica, prevista no artigo 2 I 8, t;.;,;; ô;;ii*iáaà'ã j'[l'oouri.",

..,^ Y - .a ahertura de credito suplementar ou especial sem pré_vra autorizaçào Iegislativa e sem indicação--àár-'i..rrro,
correspondentes;

_. VI . atransposiçào, oremanejamentoouatransferênciade
recursos de uma categoria de programação para outra ou de urnórsâo para ourro, sem previa'autãrizaçil-l;c;;il;;," ""

VII - a concessão ou urilizaçào de créditos ilimitados;

--- 
VIII .- a urilizaÇão, sem.aurorizaçào legislativa.rp".iti.u, a.recursos dos orçamenros fiscal e da ,.gu.iaaã" io.ãi"õãiu ,up.i,

necessidade ou cobrir déficir de emp^resas, fundações e iundos, in-clusive dos mencionados nn unigo zoãlj i:la.iià i",lJiirrtra",

.,_ IX _ a-instituiçãodefundosdequalqüetnaibÉza,sempre_
vra autorização Iegislativa.

§ ll - Nenhuminvesrr
exercicio ri nance-i;ilil uffi?:hl,'lLil,lili?#l [Xr#:.r,iIno- plurraflual, ou._sem lei que autorize u in"rr.ào, ioú'i.iã o" ..i_me de responsabilidade. --'-"--r qvv Plrrq

^,^ _t: 
29 - Os^créditos especiais e exrraordinários rerào vigên-cra no exercicio financeiro em que forem ur,oiiráãár, .ã"rro ,. oato de aurorizaÇào for promulgáa" 

""i ,rt,rãi'Ãrãr"à',i.r., o"-
:"r,.1:.1:1.::1", 

caso em que, réabertos *; iil JJ;;ur'ruraor,serao rncorporad05 ao orÇamenlo do exercrcio iin*..irosubseqúente.
dotações para pessoal e seus encargos;
serviço da dívida:
transferências lributárias constitucionais para Municipios; § 39 - A abenura de crédito extraordinário somente será ad_- sejam relacionadas: 

1111da nara arender a despesas rmprevisíveis e urgenres, como ascom a correÇâo de erros ou omissôes ou oecorrentes de guerra. comoç,

com os dispositivos do rexro do projeto de rei. ;:"Éjr"rfiHiã;;''A:;Ii:iilT:i,::::;:ll$:::'iJflTilü';

-= § 49 -. Fica vedada ao Estado e aos MunicÍpios a conrrata_çao de empresrimos sob garantia ae receiras-ruiuiãr1.Ã àr."iraooo lmpacto a recair nas subseoiientp< "a-,^,",-I^-^'^l"..,-.l" 
p.

tuauui . ,*i.ü ''*r cuu>cQU€ntes administrações financetras es-

Art. 209 - Os recurso
m enráÍias, .o.pr.."naaor*ài.'rr:iil:'ffi19r::i::.:: i :§::::r::::-
!1199t 1..t órgàos dos poderes Legistáii"ã-.'iràiàà.'i'J'a" ni_nrsterio Público. ser_lhes-ào
n u ro.. à ãã' i.i ü; i:;;", ;.,r;r,:.:.": :,:,-:: 

"rl, 
!l i?! i ilfi ;da ConsriruiÇào da República.

Parágrafo único _ Ficam ressalvados os recursos para despe_sa de pessoal, incluindo subsidios . ,.pr.,.nruço.i. q'u".lirao .n-tregues em condiçôes uniforn
vo e Judiciário. res aos poderes Executivo, Legislati_

Arr. 210 - A desoesa com pessoai ativo e inativo do Estadonào poderà exceder os rimires esrábeieúã, .á-r.i1ã.à,rj."r,1.r,"r.
§ l: - A concessào de qualquer vantagem ou aumento de

::T^l".Jrçào, a criaçào de cargos ou atteraçãüe e*.uilrJ" 
"u.-rerras. bem como a admissâo de pessoal. 

" 
qr"úr.iliirf". p.f*órgàos e enridades da administraçào ai.o" à, ilàir.iu,"ii.ruriu.

fundaçôes insriruÍdas e mantidas pelo poder 

"00,,.",'là 
oào*u"ser feitas:

,o.inicio de programas ou projetos não incluídos na lei

i.','"x1x'#:ir:::,;.|.'#..;T:.il:lll,l,;,"J:*r,:rAl::li: i::..;,;,:;.:,*%';"j:,S:fT.",::::ff:,*,Í#:,,..,,il:: ã:i:do recursos orçamenrários específicos ou possibilidade a.,r"rilill_ decorrenres:
taÇào dos mesmos, quando se ,."r,à* ãrg"iããt-,qe! 

u! ruPrsrrrclr-

,.,",'lã.x.'.'ál'Íix.1!ff::Tt#âH:il':",i:?::::1,:* o'- 
;y!="ili,lHi:ã::Tl'::ff::ff.Jftiàl,;,j..:ffi:,1,,::x:

_-_jJI -.a realizaçào de operações de crédito ou..*".á". o 
economia mista.

montanle das despesas de capiral, ressalvadas u, uuio.irJà, *.- 5\ 29 _ Todo e qualquer incentivo fiscal concedido pelo Es_li*l'"::',ffi'11,'.H'Ji:il?ü,;:1;:li:*jilí:**mf, :lffiF;,; i"',i"i,;.. pu.u ,"a,iào io ili;;. que ,rara esre

a)

b)

c)

III
a)
b)

§ 49 - O Covernador do Estado poderá enviar mensagemà Assembléia Legislativa para propor màdificaçao nã. prál.ro, uque se refere esre artigo. enquanro nào iniciada a uo,uiío.-nu Co_
,mlssao 

permanenre, da parte cuja alreraçào é proposta.

§ 59 .- Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizesorçamentárias € do orçamento anual serào enviados ,.tã'Cor.r-naoor oo Esrado à Assembleia Legislativa. no, r.rmo, da lei com_plementar a que se refere o artigJ 165, §9.;,-j;'ô.rriiiriça" a"República.

§ 69 - Aplicam-se aos projetos mencionados neste arrigo,
l: q.ue nào conrrariar o disposto nesta seçào, as demais normasrelauvas ao processo legislativo.

-^,-,!= 
i?. - O.s recursos que, em decorrênciadeveto, emendaou'reJerçao do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despe-sas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o auro, _a_

di.ante crédiros especiais ou supiemenrares. com prévia 
".sfecificaautorizaçào Iegislativa.

, _§ 89 - Na aprecraçào e volaÇào do orçamento anual o po-
der Execu-rivo cotocará à disposiçào do pil;; L;;;rãrivfláou, u,rnlormaÇôes sobre a siruacào do endividamenãão É-ii"'ao", a.,u-lhadas para cada empresrimo exlsrente, e acompanhadas das agre_gações e consolidações perrinenres.

Arr. 208 - São vedados:

ril..i
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TÍTULO VU

DA ORDEM ECONÔMICA,
FINANCEIRA E DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

DOS PRINCíPIOS GERAIS
DA ATIVIDADE ECONOMICA

Art. 2l I - O Estado e os Municípios, observados os preceitos

estabelecidos na Constiluiçào da República, atuarào no sentido da

realizacâo do desenvolvimento econômico e da justiÇa social, pres-

tigiando o primado do trabalho e das atividades produtivas e dis-

tr"ibutivas da riqueza, com a finalidade de assegurar a elevaÇào do

nível e qualidade de vida e o bem-estar da populaçào.

Art. 212 - Como agentes normativos e reguladores da ati-
vidade econômica. o Estado e os Municípios exercerão, na forma
da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamenro, sendo

este determinante para o setor público, e indicativo para o setor

privado, cuja iniciativa e livre desde que nào contrarie o interesse

público.

§ 19 - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento

do dásenvolvimento equilibrado, consideradas as caracterisricas e

as necessidades dos Municípios, e das regiões do Estado' bem co-

mo a sua integraçào.

§ 29 - A lei apoiará e esrimuiará o cooperativismo e outras

lormas de associativismo.

§ 39 - A pessoa jurídica em debito com o fisco, com obri-
gaçõãs trabalhistas ou com o sistema da seguridade social^nào po-

ã.iá.ontrutu. 
"om 

o poder público nem dele receber benefÍcios ou

incentivos fiscais ou creditícios'

Art. 213 - O Estado e os Municípios garantirào a função

social da propriedade urbana e rural.

§ 19 - A fun$o social écumpridaquando a propriedade ru-

rat atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigên-

cia estabelecidos em.iei, aos seguintes requisitos:

[ - aproveitamento racional e àdequado;

ll - utilizaÇào adequada dos recursos naturais disponir eis e

preservaçào do meio ambienre;
III - observância das disposiçôes que regulam as relações de

t rabalhoi
IV - exploraçào que favoreça o bem-estar dos proprietários

e dos trabalhadores.

§ 29 - Em caso de perigo público iminente, a autoridade
compelente poderá usar de propriedade particular. assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Art. 21,1 - As empresas em que o Estado detenha. ou re-

nha a deter, direta ou indiretamente, a maioria do capital com di-
reito a voto, sào patrimônio do Estado e só poderào ser ertintas.
fundidas ou ter alienado o controle acionário, mediante lei.

Art. 215 - Na direÇào executiva das empresas pLrbLicas. das

sociedades de economia mista e fundacões instituidas pelo poder
público participarào, com l/3 (um terco) de sua composicào. r:-
presentanÍes de seus servidores, eleitos por esles mediante \ olo di-
reto e secreto, atendidas as exigências legais para o preenchimento

dos referidos cargos.

Parágrafo único - Aplica-se aos representantes releridos nes-

te arligo o disposto lto inciso VIII, do arligo 8:, da Constrtui.ào
da República.

Art. 216 - Na aquisiÇão de bens ê serviços, o Poder Púbii-
co Estadual, por seus órgâos da administração direta e indireta.
dará tratamento preferencial a empresa sediada em seu territorio

AÍ1. 217 - O Estado adotará política integrada de lomento
à indústria. ao comércio e aos serviços, em especial ao turismo' a

produçào agrÍcola e à agropecuária, à produçâo avícola e pesquei-

ra, à produçào mineral, através de assistência tecnológica e crédito
erp..ifico, bem como estimulará o abastecimento mediante a ins-

talação de rede de armazéns, silos e frigoríficos' da construçào e

conservação de l ias de transportes para o escoamento e circulaçào'
de suprimentos de energia e planejamento de irrigação, delimitan-
do as zonas industriais e rurais que teceberào incentivo prioritário
do Poder Público.

Parágrafo único - Os Poderes Públicos estimularão a em-

pre"a pública ou privada que gerar produto novo.e sem similar, des-

iinadó uo consumo da pópulação de baixa renda, ou realizar no-

TI
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vos inveslimentos em seu território, úteis aos seus lnteresses eco-

nômicos e sociais, e especialmente às atividades relacionadas ao de-

senvolvimento de pesquisas e produçào de material ou equipamen-
ro especializado para pessoas portadoras de deficiências.

Art. 218 - O Estado dará prioridade ao desenvoivimento das

regiôes e municÍpios onde a pobreza e as desigualdades sociais se-

jam maiores.
Parágrafo único - Fica autorizada a instituicào de um Fun-

do Especiai para a execução do previsto no caput, atendido o dis-
posto no § 79 do artigo 206 desta Constituição.

Art. 219 - Não haverá limites para iocalizacào de estabele-

cimentos que e\erÇam atividades congêneres. respeitadas as limi-
tacôes da legislaÇào lederai-

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA INDUSTR.IAL.
CONTERCIAL E DE SERVIÇOS

.\rt. 220 - Na elaboracào e erecuçào das politicas industrial,
comercial e de serricos, o Estado garantirá a efetiva parricipaçào
dos dir ersos setores produrii os. especialmente as Íepresentaçoes em-
presarials e sinciicais.

.\rt. lll - \s poiiticas industriai. comercial e de serr iços a

serem implantadas pelo Estado priorizarào.15 3eões que, tendo im-
pacto social relevante. esteiam r oltadas para a geracào de empre-
gos, elevação dos ntveis de renda e da qualidade de vida e reduÇào
das desigualdades regionais, possibiiitando o acesso da populaçào
ao conjunto de ben5 \ocialmcnte priorilário..

Art. 222 - O Estado elaborará uma política especifica para

o setor industrial, privilegiando os projetos que promovam a des-

concentraçào espacial cia indústria e o melhor aproveitamento das

\uas potencialidades locais e regionais.

Art. 223 - Fica criado o Fundo de Desenvolvimento Eco-
nômico, voltado para o apoio e estímulo de proietos de investimen-

tos indusrriais prioritários do Estado.

§ l9 - Ao Fundo de Desenvolvimento Econômico serão des-

tinados recursos cle, no mínimo, l0{o (dez por cento) do total anuai-

mente translerido para o Estado, provenienre do Fundo de Parti-
cipaçào dos Estados, prelisto no artigo 159, inciso l, letra "a",
da ConstituiÇào da República, dos quais 20q0 (vinte por cento) se

destinarào a projetos de microempresas e de empresas de pequeno
porte.

§ 29 - Caberá à agência de linanciamenro a que se refere
o artigo 54 do Ato das DisposiçÔes Constitucionais Transitorias a

adminisrração do Fundo.

§ 39 - Na aplicaÇão dos recursos do Fundo, obedecer-se-a
o disposto no artigo 218 desta Ccnstituiçào.

AÍt. 224 - O Estado promovera < incentir ara o turismo, co-
mo faror de desenvolvimento econômico e social bem como de di-
vulgaçào, valorizaçào e preservaÇào do patrimônio cultural e na-
tural. cuidando para que sejam respeitadas as peculiaridades locais.
nào permitindo eleitos desagregadores sobre a vida das cornunida-
des enrohidas. assegurando sempre o respeito ao meio ombiente
e à cultura das locaiidades onde vier a ser explorado.

"s 
I 9 - O Estado definirá a polítrca estadual de turismo bus-

cando proporcionar as condiçÕes necessárias para o pieno desen-
rolrimento desra atir idade.

"s 
29 - O instrumento básico de intervenção do Estado no

sctor será o plano diretor de turismo, que deverá estabelccer, com
base no inventário do potencial turístico das difererrtes rcsiôes, e

com a parricipaçào dos N'Íunicipios envohidos, as açÕes de plane-
jamento, promoçào e execução da poiitica de que trata este artigo.

§ ,19 - Para cumprimento do disposto no parágrato anterior,
caberá ao Estado, em aÇào conjunla com os !lunicipios, promo-
r er especialmente:

I - o inventário e a regulamentacâo do uso, ocupaçào e frui-
çào dos bens naturais e culturais de interesse turistico:

ll - a infra-estrutura básica necessária à prática do turismo,
apoiando e realizando investimentos na produÇão, criaÇào e quali-

ficaçào dos empreendimenrr,rs, equipamentos e instalaÇões ou ser-

viços turÍsticos, atraves de linhas de cródito especiais e incentiros;

lll - o fcmenlo ao intercâmbio permanente com outros Es-

tados da Federaçào e com o exterior, r'isando fortalecimento do
espirito de fraternidade e aumento do fiuro turistico nos dois sen-

tidos, bem como a elevação da media de permanência do turismo
em território do Estado;
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lV - a consrrucào de albergues populares, objetivando o ia-
zer das camadas mais pobres da populaçào;

V - a adoção de medidas específicas para o desenvolvimen-
to dos recursos humanos para o setor.

§ 49 - Serão estimuladas a realizaçào de programaÇões tu-
rísticas para os alunos das escolas públicas, para trabalhadores sin-
dicalizados e para os idosos, dentro do território do Estado, bem
como a implantaçào de albergues da juvenrude.

AÍÍ. 225 - O Esrado e os Municípios concederào especial
proteçào as microempresas e empresas de pequeno porte, como tais
definidas em lei, que receberào rralamenro jurídico diÍ'erenciado,
visando o incentivo de sua criaçào, preservaçào e desenvolrimen-
to, através da eliminação, reduçâo ou simplilicacào, conforme o
caso, de suas obrigações administrariras, rributárias, credirrcias e
previdenciárias, nos termos da lei, assesurando-lhes, emre outros,
direiro a:

I - reducào de triburos e obrigações acessórias estaduais e
municipais, com dispensa do pagamenro de multas por infrações
formais, das quais nào resulte falta de pagamento de tributos;

II - notificaçào prévia, para inicio de açào ou procedimen-
to administrativo ou tributário-fiscal de qualquer natureza ou
espéciel

III - habilitaçào sumária e procedimentos simpliticados para
participaçâo em licitaçôes públicas, bem como preferência na a'qui-
sição de bens e serviços de valor compativel com o porte das micro
e pequenas empresas;

lV - criação de mecanismos descentralizados, a nível regio-
nal, para o oferecimento de pedidos e requerimentos de qualquer
espécie, junto a órgãos de regisrros públicos, civis e coúerciais, bem
como perante a quaisquer órgãos adminisrrativos tributários ou
iiscais;

V - obtençâo de incentivos especiais, vinculados à absorçào
de mào-de-obra portadora de deficiências ou constituída de meno-
res caren!es.

Parágrafo único * As entidades representativas das microem-
presas e das empresas de pequeno porte participarão na elabora-
çào de politicas governamentais voltadas para esse segmento e no
colegiado dos órgàos públicos em que seus inreresses sejam objeto
de discussão e deliberaçào.

CAPÍTULO III

DA POLÍTICA T,'RBA\,{

Art. 226 - A polÍtica urbana a ser lormulada pelos rnunrcl-
pios e, onde couber, pelo Estado. arenderá ao oieno de:er:,,orrr-
mento das funçÕes sociais da cidade com risias a garanila e neino-
ria da qualidade de vida de seus habiranies.

§ l9 - As funções sociais da cidade sào ;on:;:erdidas co-
mo o direito de todo o cidadào de acejlo a môral e. ::fjtspone
público, saneamento básico, energia elerri;a. ga: ;::r:irzacio. abas-
tecimento, iluminação pública, saúde, eoucacãc. :.:.:ura. ;reche.
lazer, água potável, coleta de lixo, drenagem Õa! ,::! de crrcula-
ção, contençào de encostas, seguranca e pr.ser\ aaàô do patrimó-
nio ambiental e cultural.

§ 29 - O exercicio do direito de proprredaoe alcnderá à fun-
cào sociai quando condicionado às funcôes sociais ca;rclacje e às
exigências do plano direror.

§ 39 - Aos Municípios, nas leis orgànicas e nos pianos di-
retores, caberá submeter o direito de construir aos princípios pre-
vistos neste artigo.

Art. 277 - Para assegurar as funçôes sociais das cidades e
da propriedade, o Estado e o Municipro. cada um nos limires de
sua competência, poderàô utilizar os seguinres insrrumentos:

I - triburários e linanceiros:

a) imposto predial e territorial urbano progressir o e diferen-
ciado por zonas e outros crirérios de ocupaçào e uso do solo;

b) taras e tarifas diferenciadas por zonas. segundo os servi-
ços públicos oferecidos;

c.1 contribuiçào de melhoria;
d) incentivos e benefícios fiscais e financeiros. nos limites das

legislações próprias;
e) fundos destinados ao desenvolvimenro urbano.

ll - insritutos juridicos:

a) discriminação de terras públicas;
b) desapropriaçâo;
c) parcelamento ou edificaçào compulsórios;

CONSTITI]ICÃO 2{
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servidào administrativa;
limitação adminisrratival
tombamento de imóveis;
declaraçào de área de presen,açào ou proreçào ambiental:
cessiio ou permissào;

conccssào reai de uso ou domínio:
poder de policia;
outras medidas previstas em lei.

d)
e)

f)

c)
h)
i)

i)
I)

. Art. 228 - O plano diretor, aprovado pela Câmara Muni-
cipal, obrigatório para as áreas urbanas de mals de vinte mil habi-
tantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e ex-
pansào urbana.

S I 9 - O plano diretor é pane integrante de um processo con-
tÍnuo de planejamento a ser conduzido pelos municípios, abran-
gendo a totalidade dos respectivos terrirórios e conlendo diretrizes
de uso e ocupação do solo, vo:açào das áreas.rurais, defesa dos
mananciais e demais recursos naÍurais, vias de circulação integra-
das, zoneamento, índices urbanísticos, áreas de interesse especial
e social, diretrizes econômico-financeiras e administrativas.

§ 29 - E atribuiçâo exclusiva dos municípios, a elaboraçào
do plano diretor e a conduçào de sua posterior implementaçào.

"s 
39 * As intervençôes de órgàos federais, estaduais e mu-

nicipais deverào esrar de acordo com as diretrizes definidas pelo
plano diretor.

§ 49 - E garantida.a parricipaçào popular através de enri-
dades representativas, nas fases de elaboraçào e implementaç_ào do
plano direror, em conselhos municipais a serem definidos ãii lei.

§ 59 - Nos municipios com populaçâo inferior a vinte mil
habitantes serào obrigatoriamente estabelecidas, com a participa-
ção das entidades representativas, diretrizes gerais de ocupaçào do
território que garantam, através de lei, as funções sociais da cida-
de e da propriedade.

§ 69 - O projeto de plano direror e a lei de diretrizes gerais
previstos neste artigo regulamentarào, segundo as peculiaridades
iocais, as seguintes normas básicas dentre outras:

I - proibição de consrrucões e edificações sobre dutos, ca-
nais, valões e vias similares de esgotamenro ou passagens de cursos
d'águal

l1 - condlcionamenio da desafetacào de bens de uso comum
do por o a previa aprovacào das popuiações circunviziúas ou di-
:(:anlCntC nl(.ci.adaSl

lll - resrnçào à utilização de área que apresente riscos
geologicos.

.{rr. 229 - O abuso de direito pelo proprietário urbano acar-
ierará. aiem das civis e criminais, sanções administrativas na for-
ma da lei-

Àrt. 230 - As terras públicas estaduais nào utilizadas, su-
butriizadas e as discriminadas serào prioritariamente destinadas a
assentamentos de populaçào de baixa renda e a instalação de equi-
pamenros coletivos, respeitados o plano direlor, ou as diretrizes ge-
rais de ocupaçào do território.

§ 19 - E obrigação do Estado e dos Municípios manrer arua-
Iizados os respecrivos cadastros imobiliários e de terras públicas aber-
lo\ a consulta\ dos ridadàos.

§ 29 - Nos assentâmentos em terras públicas e ocupadas por
populaçào de baixa renda ou em rerras nào urilizadas ou subutili-
zadas. o domínio ou a concessào real de uso serão concedidos ao
homem ou à,mulher ou a ambos, independentemente de estado civil.

Art. 231 - No estabelecimento de diretrizes e normas rela-
tivas ao desenvoivimento urbano, o Estado e os Municípios
assequrarào:

I - urbanização, regularizaçào fundiária e titulação das áreas
faveladas e de baixa renda, sem remoçào dos moradores, salvo quan-
do as condiçÕes físicas da área imponham risco à vida de seus
habitantes;

ll - regularizaçào dos Ioteamentos clandestinos, abandona-
dos ou nâo titulados:

tlI - participação ativa das entidades representativas no es-
tudo, encaminhamento e soluÇão dos problemas, planos, progra-
mas e projetos que lhes sejam concernentes;

lV - preservacào das áreas de exploraçào agricola e pecuá-
ria e estímulo a essas atividades primárias:

V - preservação, proteçào e recuperação do meio ambiente
urbano e cultural;

YI - criação de áreas de especial interesse urbanistico, so-
cial, ambiental, turístico e de utilização pública;
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VIi - especialmente às pessoas ponadoras de deficiência, livre
acesso a edificios públicos e particulares de freqúência aberta ao
público e a logradouros públicos, mediante eliminaçào de barrei-
ras arquitetónicas e ambientais;

VIiI - utilização racional do território e dos recursos natu-
rais, mediante conrrole da implantaçào e do funcionamento de ati-
vidades industriais, comerciais, residenciais e viárias.

Parágrafo único - O Estado prestará assistência aos Muni-
cípios para consecuÇào dos objetivos estabelecidos neste artigo.

Art. 232 - Terão obrigatoriamente de atender a normas li-
gentes e ser aprovados pelo Poder Público Municipal quaisquer pro-
jeros, obras e serviços, a serem iniciados em território de i\'lunicÍ-
pio, independentemente da origem da soficitaÇào.

Art. 233 - A lei municipal, na elaboracào de cujo projero
as enlidades representativas locais participarào, disporá sobre o zo-

neamento, o parcelamento do solo, seu uso e sua ocupaçào. as cons-

truÇoes e edit'icaçôes, a proteçào ao meio ambiente, o licenciamen-
to a fiscalizaçào e os parâmetros urbanísticos básicos objeto do plano

diretor.
Art. 234 - Os direitos decorrentes da concessào de licença

manterào sua validade nos prazos e limites estabelecidos na legis-

laçào municipal.
Parágrafo único - Os projetos. aprovados pelos municípios,

só poderão ser modificados com a concordância de todos os inrc'-

ressados ou por decisão judicial, observados os preceiros legais re-

gedores de cada espécie.

Art. 235 - A prestaÇâo dos seniços públicos a comunida-
des de baixa renda independerá do reconhecimento de lograr'1ott-

ros e da regularizaçào urbanistica ou registrária das áreas em que

.e situem e de suas editicacóe. ou Jon\trucoe\.

Art. 236 - Incumbe ao Estado e aos Nlunicípios promover
e executar programas de construÇão de moradias populares e ga-

rantir condições habitacionais e infra-estrutura urbana' em espe-

cial as de saneamento básico, escola pública, posro de saúde e

transporte.
Art. 237 - O Poder Público estimulará a criaçào de coope-

rativas de moradores, destinadas à constluçào da casa propria e

auxiliará o esforço das populações de baixa renda na edificaçào de

suas habitações.

competência, comum à União e aos Municípios, estabelecer e im-
plantar política de educação para a seguranÇa do trânsito.

Parágrafo único - Os sistemas rodoviários, ferroviários ê hi-l

droviárioJpor onde circulem cargas deverào ser projetados, implan-
tados e operados considerando as regiões produtoras e consumi-
doras em termos de:

I - implantaÇão da rede de rodovias para escoamento de pro-

ducào à rede troncali
ll - implantaÇão de silos, armazéns e centros de comerciali-

zação de produtos;
llI - terrninais de integraçào multimodal.

Atl. 242 - Aos maiores de sessenta e cinco anos e garanti-

da a gratúdade nos transporles coletivos urbanos.

Parágrafo único - Aos vigilantes uniformizados e sindicali-

zados será, na forma da lei, concedida gratuidade nos transportes
públicos.

Art. 243 - O gás produzido na Bacia de Campos, e que, nos

termos do § 2.'do artigo 25 da Constituição da Repúbiica, e de'

distribuiçáô exclusiva do Estado, terá prioritária comercializaçào,

de ate 50% (cinqüenta por cento), na própria regiào norte/nordes-

te tluminense.

I - através de sua Procuradoria, ações discriminatórias ob-
jetivando a identificaÇào, de limitaÇào e arrecadação de áreas de-

volutas, incorporando-as ao patrimônio imobiliário do Estado e di-

vulgando amplamente seus resultados;

ll - Ievantamento das terras ociosas e inadequadamente

aproveitadas;
ll[ - cadastramento das áreas de coni]ito peia posse da ter-

ra e adoçào de proridências que garanlam soluçào dos impasses;

lV - levantamento de áreas agricolas ocupadas por possei-

ros, apoiando-os, no caso de individuos ou famílias que trabalham

diretamente a gleba. incumbindo-se a Defensoria Pública e o ser-

rico juridico do órgào das açôes de proteÇào, Iegitimaçào e reco-

nhecimento da posse e da propriedade da terra, inclusive das ações

de usucapiào esPecial;

\' - realizaÇào do cadastro geral das propriedades rurais do

Esrado com indicaçào do uso do solo, produçào, cultura agrícola

e desenr oir imento científico e tecnológico das unidades de produçào;

Vi - regularização fundiária dos projetos de assentamento

cie lar radores em áreas de domínio público;

\ Il - convênios com entidades pÚblicas federais, municipais

e entidades privadas para implementaÇào dos planos e projetos es-

peciais de reforma agrária;
VIII - viabilizar utilizaÇão de recursos humanos, récnicos e

linanceiros destinados à implementaçâo dos planos e projetos es-

peciais de assentamento nas áreas agrícolas;

IX - desapropriaçào de áreas rurais para assenlamento e im-

plemeniacào de lazendas experimentais:

X - administraçào dos imóveis rurais de propriedade do

Estado;
XI - levantamento das terras agricultávéis próximas às áreas

urbanas e adoÇão de medidas com objetivo de preservá-las dos efei-

tos prejudiciais da expansào urbana;

XII - obras de infra-estrutura econôn' -" ' - ^iat para con-

solidaçào dos assentamentos rurais e projetos especiai' 'ie reforma

agrária.

C.{PITULO 1'

D.\ POLÍTICA AGRÁRIA

Art. 24-1 - A poiÍtica agrária do Estado será orientada no

sentido de promover o desenvolvimento econômico e a preserva-

çào da natureza, mediante práticas cienrÍficas e tecnológicas, pro-

oiciando a iustiça social e a manutençào do homem no campo' pe-

ia garantia âs comunidades do acesso à formaÇão profissional, edu-

cação, cultura, lazer e infra-estrutura.

Parágrafo único - O órgão formulador do desenvolvimento

eeral das ãtividades agrárias do Estado será o Conselho Estadual

ãe Polirica Agrária constituÍdo na forma da lei' em cuja composi-

çào é garantida a ampla parlicipaçào dos trabalhadores rurais e suas

entidades representativas.

Art. 238 - Ficam asseguradas à populaÇão as inlormaçôes 
Arr. 2-15 - Compete ao Insrituro Estadual de Terras e Car-

sobre cadastro atualizado das terras públicas e planos de desenvol- 'll' -" :'

"iÃ..iã ,iu^,o, . ..gionui,."'ras 
r)uu'çd§ s pra,ur 

iirrjStll;3Jí?lj'.â:tT,:3.t;:ffij,|.?l'u'ou'" 
e obedecida a resis-

CAPíTULO !V

DOS SERI IÇO5 P('BLICO5

Art. 239 - Compete ao Estado organizar e prestar, direta-

mente ou sob regime de concessào ou permissào' os servicos púbii-

cos de interesse àstadual, metropolitano ou microrregional, inciur-

do o de transporte coletilo, que tem caráter essencial'

§ 19 - Compete ao Eslado legislar sobre o sistema de trans-
porres intermunicipal, bem como sobre os demais modos de trans-
portes de iua competência. estabelecidos em lei.

§ 29'- O tÍansporte coletivo de passageiros e um servico pu'

blico"essencial, sendo atribuiÇão cio Poder Público o seu pianela-

mento e a sua operaçào direta ou mediante regime de concessio

ou permissào,

§ 3: - O planejamento e as condições de operaçào dos'err j-

ços de transporie de passageiros' com itinerários intermunicipais'
são atribuição do Estado, na forma da lei.

§ 49 - Serào estabelecidos em lei os critérios de fixacào de

tarifas dos serviços públicos de transportes.

§ 59 - Os veículos de transporles rodoviários de passageiros'

Íabricados para esse fim específico, devem respeitar o livre acesso

e circulaçàó dos idosos e de portadores de deficiência'

§ 69 - A adaptaçào dos veículos de transporte coletivo atual-

ment; existentes. a tim de garantir acesso adequado aos idosos e

portadores de deficiência, será regulada por lei.

Art. 240 - Compete ao município organizar e prestar, dire-

,ua*t. ou sob regime de concessão ou permi§são, os serviços pú-

bticos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem

caráter essencial como no artigo 30, V, da Constituição da

República.

Art. 241 - Autorizado na forma do parágrafo único do ar-

tigo 22 da Constituição da República, o Estado legislará sobre ques-

tús específicas de trânsito e transporte, além de, no âmbito de sua
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Parágrafo único - lncumbe à Procuradoria do órgào reali-
zar, juntamenÍe com o órgào técnico competente e as entidades re-
presentativas das conrunidades urbanas e rurais, os trabalhos de
identificação de terras devolutas e promover, nas instâncias admi-
nistrativa e judicial, a sua discriminaÇào para assentarnentos hu-
manos, urbanos ou rurais, conforme seja a vocação das terras dis-
criminadas, êxcluídas as comprovadamente necessárias à formaçào
e preservaçào de reservas biológicas, florestais e ecológicas.

Art. 246 - As terras públicas situadas fora da área urbana,
serâo destinadas preferencialmente ao assentamento de familias de
origem rural, projetos de proteção ambiental ou pesquisa e experi-
mentaçào agropecuárias.

§ 19 - Entende-se por famílias de origem rural as de pro-
prietários de minifúndios, parceiros, subparceir.os, arrendatários,
subarrendatários, posseiros, assalariados permanentes ou tempo-
rários, agregados, de is trabalhadores rurais e migrantes de ori-
gem rural.

- § 29 - Os órgàos estaduais da adminisrraÇào direta e indi-
reta, incumbidos das políticas agrária e agrícola, destinarào parte
dos respectivos orçamentos ao desenvolvimento dos assentamen-
tos de que trata esle artigo.

§ 39 - As terras devolutas incorporadas atraves de ação dis-
criminarória, desde que não localizadas em área de proteçào am-
biental obrigatória, serão destinadas ao assentamento de famílias
de origem rural.

Art. 247 - A regularizaçào de ocupação, referente a imó-
vel rural incorporado ao patrimônio público estadual, far-se-á atra-
vés de concessào do direito real de uso, inegociável pelo prazo de
dez anos.

Parágrafo único - A concessào do direito real de uso de terras
públicas subordinar-s, á obrigatoriamente, além de a outras que

forem estabelecidas peias partes, sob pena de rerersào ao outor'
gante, às cláusuias definidoras:

I - da exploraçào da terra, direra. pessoai ou familiar, para
cultivo ou quaiquer outro tipo de exploração que atenda aos obje-
tivos da política agrária;

II - da residência peÍmanente dos beneficiários na área ob-
jeto do contrato;

III - da indivisibilidade e intransferibilidade das terras pe-
los outorgados e seus herdeiros, a qualquer título, sem autoriza-
çào expressa e previa do outofgante;

IV - de manutenÇão das reservas florestais obrlgatórias e ob-
servância das restrições de uso do imóvel, nos termos da lei.

Arr. 248 - À alienaçào ou concessào, a qualquer tÍtulo, de
terras públicas estaduais com área superior a 50 hectares, depen-
derá de prévia aprovrçào da Assembleia Legislativa.

§ l9 - Nào se aplica o disposto neste aÍtigo às terras desti-
nadâs a assentamento.

§ 2l' - As terras devolutas do Estado nào serào adquiricias
por usucapiào.

CAPíTI'LO \ I

DA POLiTICA AGRíCOLA

Art. 249 - Na elaboraçào e execução da poiitica agrícola,
o Estado garantirá a ' ?tiva particip,ação dos diversos setores da
produçào, especialmente dos produtores e trabalhadores rurais atra-
vés de suas representaÇÕes sindicais e organizações similares, inclu-
sive na elaboraçào de planos plurianuais de desenvolvimento agrí-
coia. de safras e operativos anuais.

Art. 250 - As aÇões de apoio à produção dos órgàos oficiais
somente atenderào aos estabelecimentos agrÍcolas que cumpram a
função social da propriedade segundo se define no artigo 213.

Art. 251 - A política agrÍcola a ser implementada pelo Es-
tado dará prio:-idade à pequena produçào e ao abastecimento ali-
mentar através Ce sistema de comercializaÇão direta entre produ-
tores e consumidoles, competindo ao Podcr Priblico:

I - garantir a pr.:ÍaÇâo c', serviço de assistência teL, iea e ex-
tensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos ê médios proouL-
res, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações;

lI - incentivar i Íranter pe.squisa agropecuária que garanta
o desenvolvimento do setor de produção de alimentos, com pro-
gresso recnológico voltado aos pequenos e médios produtores, às

caracterislicas regionai. e aos ecossistemas;

mffid,4W\J
III - pianejar e impiemeniar a pclítica de desenvcivirnento

agrícola compativel com a politica agrária e com a preservaçào do
meio ambiente e conservaçào do solo, estirnulândo os sistemas de
produção integrados, a policultura, a agricultura or_eânica e a inte-
graÇào entre agricultura, pecuária e aqüicultura;

IV - fiscalizare conrrolar o armazenamenio, o abastecimento
de produtos agropecuários e a comercializaçào de insumos agríco-
las em todo território do Esrado, estimulando a adubaçào orgáni-
ca e o controle integrado das pragas e doenças;

V - desenvolver programas de irrigaçào e drenagern, eletri-
iicacão rura[, procluçào e disrribuiçào de mudas e sememes. de re-
florestamento, bem como de aprimoramento de rebanhos;

VI - instituir programa de ensino agrícola associado âo en-
sino nào forrnal e à educacào para preservaçào do rneic amt,rcnie;

VII - utilizar seus equipamentos, mediante convênio conr
cooperativas agricolas ou entidades simiiares, para o desenvolvi-
mento das atividades agricolas dos peqnenos produtoÍes e dos tra-
balhadores rurais;

VIII - estatrelecer convênios com os municÍpios para con-
servaçào permanenle das estradas licinais.

Art- 252 - lncumbe diretameilte ao Estado, garaniir:
I - execução da polÍtica agrícola, especiaimente em favor de

pequenos produtores, proprietários ou nàn;

II - controle e liscalização da produçào, comercializacào, ar-
mazenamento, transporte interno e uso de âgrotóxicos e biocidas
em gerai, exigindo o cumprimento de receituários agronômicos;

Íll - preservaçào da diversidade genérica tanto anirnal quanro
ue-setal;

lV - manter barreiras saniiárias a liro de eonttclar e impc-
dir o ingresso" no território estaduai, cle animais e vegetais conta-
minados por pragas e doencas.

Arr. 253 - A conservaçàc do solo e de jnteresse público em
todo o terrirório do Estado, impondo-se à coletividaCe e ao Foder
Púbiico o dever de preserr'á-io e cabendo a este:

I - esiabelecer regimes de conservação e elabcÍar normas rle
preservaçào dos recursos do solo e ila água, assegurando o uso múl-
tiplo destal

II - orientar os produrores rurais sobre tecnicas de rnancjo
e recuperacào de soios, através do serviço de extensào rural;

Ill -- desenvoiver e estimular pesquisas cle tecnologia de con-
tervaçào do solo;

lV - desenvoiveÍ infra-estrutura lísica e sociai que garanta
a produçào agrícola e crie ccndicôes de permanência do homem
no campo;

V - proceder ao zoneamentc agrícola, considerando os ob-
jetivos e as aÇões de política agrÍcola previstas neste capítulo.

C,{PITLTLO VII

i)A POr.ÍTrCA [iESQUr]rRA

{rr. 2-s.l - O Estado elaborara política especilica pâra o se-
tor pesqueiro. eníaiizando sua lunçào dr- abastecimento alimentar,
promor endo o seu descnvolr'irnenio e orrienamento. inccntivando
a pesca aÍtesanal e a aqúicuitura atrar cs de Drogramas especrficos
de credito, recie pubiica de entreposros. pesquisa, assistência iecni-
ca e extensào pesqueira e estimulando a comercializacào clirera aos
consumidores.

§ I 9 - Na elaboracào ria política pesqueira, o Estado garan-
tirá a efetiva participacào dos pequenos piscicuitores e pescadcres
artesanais ou profissionais. atrar'és de suâr representac-Ões sindicais,
cooperativas e organizacões similares.

"s 
29 - Entende-se por pesca artesanal a exercida por pesca-

dor que tire da pesca o seu sustento, segundo a classificacào do ór-
gàos competente.

§ 39 - lncumbe ao Estado criar mecanismos de protecào c
preservacão das áreas ôcupadas pelas comunidades cie pescadores.

Art. 255 - O disposto nos artigôs 25i e 253 desta Consti-
tuiçào e aplicávei, no que couber, à atividade pesqueira, estendendo-
se às zonas costeiras, às águas continentais e à pesca artesanal as
ie,sras ali estabelecidas para proteção prioritária dos solos e da pe-
querr- nr0duçâo rurai.

Arr. ,-'( - E vedada e será reprimida nâ forma da iei, pelos
ór,eàos públicos, . : m atribuição para liscalizar e controlar as ari-
vidades pesqueiras, a pe5!tr predatória sob quaiquer das suas for-
mas tais como:

i"tf
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I - práticas que causem riscos às bacias hidrográficas e zo-
nas costeiras de terrirório do Estado:

Il - emprego de técnicas e equipamentos que possam cau-
sar danos à capacidade de renovaçào do recurso pesqueiro;

III - nos lugares e épocas interditados pelos órgào
compelentes.

Farágrafo único - Reve,terào aos selores de pesquisa e ex-
tensão pesqueira e educacionai os recursos captados na fiscaliza-
çào e conrrole sobre atividades üue comporrem riscos para as espé-
cies aquáticas, bacias hidrográficas e zonas costeiras.

A,rt. 25'7 - A assistência tecnica e a extençào pesqueira
cotnpreenderào:

I - difusão de tecnologia adequada à conservacào de recur-
sos naturais e à melhoria das condiÇões de vida do pequeno produ-
tor pesqueiro e do pescador artesanalt

II -- estímulo à associação e organizaçào dos pequenos pro-
dutores pesqueiros e dos pescadores artesanais ou profissionais;

I I I * inregraçào da perquisa pesqueira com as reais necessi-
dades do seror produtivo.

CAPiTULO VIII

DO MEIO AMBIE]I{TE

Art. 258 - Todos têm direito ao meio ambienre ecologrca-
mente saudável e equilibrado, bem de uso comum do povo e essen-
cial à qualidade de vida, impondo-se a todos, e em especial ao Po-
der Público, o dever de defendê,Io, zelar por sua recuperaçào e pro-
teção em benefício das gerações atuais e futuras.

§ 19 - Para assegurar a efetividade desse direiro, incumbe
ao Poder Publico:

I - Íiscalizar e zelar pela utilização racional e sustentada dos
recursos naturais;

I I -- proreger e restaurar a diversidade e a integridade do pa-
trimônio genético, biológico, ecológico, paisagístico, hisrórico e
arquitetônico;

lltr - implantar sistema de unidades de conservação repre-
sentativo dos ecossistemas originais do espaÇo territorial do Esta-
clo, veciaela quaiquer utilizacào ou atividade que comprometa seus
atributos essenciais:

I V .- proteger e preservar a flora e a fauna, as espécies amea-
cadas rie extinÇão, as vulneráveis e raras, vedadas as práticas que
submetam os animais à crueldade, por aÇào direta do homem so-
llre os mesmosi

V - estirnular e promover o reflorestamento ecológico em
áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encos-
tas e dos recursos hídricos, a consecuçào de índices mínimos de co-
bertura vegetal, o reflorestamento econômico em áreas ecologica-
mente adequadas, visando suprir a demanda de matéria-prima de
origem llorestai e a preservacào das llorestas nativas;

\il * apoiar o retlorestamento econômico integrado, com es-
sências diversilicadas, em áreas ecologicamenle adequadas, visan-
do suprir a demanda de matérias-primas de origem vegetal;

Vil - promover, respeitada a competência da Uniào. o ge-
renciamenro integrado dos recursos hídricos, na forma da lei, com
ba:e no' .eguillre\ principios:

a) adoçào das áreas das bacias e sub-bacias hidrográficas co-
mo unidades dc pianejamento e execuçào de planos, programas e
projetos:

b) unidade na administração da quantidade e da qualidade
da: ágrra.;

c) compatibiiizaçào entre os usos múltiplos, efetivos e
potenci ais;

d) participacào dos usuários no gerenciamento e obrigato-
riedade de contribuiÇào para recuperaçào e manutenção da quali-
dade em funÇào do tipo e da intensidade do uso;

e) ênfase no desenvolrimento e no emprego de metodo e cri-
terios biológicos de avaliaçào da qualidade das águas;

t) proibição do despejo nas águas de caldas ou vinhotos, bem
como de resíduos ou dejetos capazes de torná-las impróprias, ain-
da que temporariamente, para o consumo e a utilizaçào normais
ou para a sobrevirência fl45 g.pecie:i

Vlll - promover os meios delensivos necessários para evi-
tar a pesca prcdatória;

lX - eontrolare fiscalizar aproduçào, aestocagem, otrans-
Êorte. a comercialização e a utilizaÇào de técnicas, métodos e ins-

talações que comportem risco efetivo ou potencial para a qualida-
pe de vida e o meio ambiente, incluindo formas genericamente al-
Ieradâs pela açào humana;

X - condicionar, na formada lei, a implantaçào de instala-
lões ou atividades efetivas ou porencialmente causadoras de alte-
rações significarivas do meio ambiente à prévia elaboração de es_
Iudo de impacro ambiental. a que se dará publicidade;

. XI - determinar a realização periódica, prefeiencialmenre por
lnstituiçôes científicas e sem fins lucrativos, de audirorias rrcs sis-
temas de controle de poluiçào e prevenção de riscos de acidentes
ilas instalaÇôes e atividades de significativo potencial poluidor, in-
cluindo a avaliaçâo detalhada dos et'eitos de sua operaçào sobre
a qualidade física, quimica e biológica dos recursos ambientais;

Xll - estábelecer, controlar e fiscalizar padrões de qualida-
de ambiental, considerando os efeitos sinergicos e cumulativos da
exposição às fontes de poluicão, incluÍda a absorçào de substân-
cias quimicas através dâ dietâ alimentar, com especial atençào pa-
ra aquelas efetiva ou potencialmente cancerígenas, mutagênicas e
teratogênicas;

. XIII - garantir o acesso dos inleressados às informações so_
bre as fonres e causas da degradacào ambienial; 

-."'-'
XIV - informar sisrematicamente à populaçào sobre os ní_

veis de poluiçào, a qualidade d.o meio anibiente, as siruações de risco
de acidentes e a presenÇa de substâncias potencialmenre danosas
f saúde na água porár'el e nos alimentos;

XV - promor.er medidas judiciais e administrativas de res-
ponsabilização dos causadores de poluição ou de degradação am_
biental, e dos que praticarem pesca predatoria;

. XVI - buscar a imegraçào das universidades, c,Jntros de pes-
puisa, associaçôes c_ivis, organizaçôes sindiciis para garantir e apri-
morar o controle da poluição;

XVII - estimularapesquisa, o desenvolvimento ea utiliza_
ção de tecnologias poupadoras de energias, bem como de fontes
energéiicas alternativas que possibilitem, em particular nas indús-
trias e nos veículos, a redução das emissões poluentes;

. TVIII - esrabelecer política rributária visando à efetivação
do princípio poluidor-pagador e o esrímulo ao desenvolvimento e
implantação de tecnologias de conlrole e recuperaçào ambiental mais
aperfeiçoadas, vedada a concessào de firianciamentos gcvernamen-
iars e rncenttvos tiscais às atividades qiie desrespeite-m padrôes e
normas de protecào ao meio ambiente:

XIX - acompanhar e fiscalizar a's concessões de direitos de
pesquisa e exploraçào de recursos hídricos e minerais efetuadas pela
União no território do Esrado;

XX - promover a conscientizaçào da população e a adequa_
çào do ensino de forma a incorporar os principios e objetivos de
proreçào amhienral:

XXI - implementar política setorial visando a colera seleti_
va, rransporte, traramento e disposicào final de residuos urbanos.
hospitalares e industriais, com ênfase nos processos que envolvam
sua reciclagem;

XXII - criar o Conselho Estadual do N1eid Ambiente. de
composicào paritária. no qual participarào os Poderes Executivcr
e Legislativo. comunrdades científicas e associações civis, na for-
ma da lei:

XXIII - insrituir órgàos próprios para estudar, planejar e
controlar a utilizaÇào racional do meio ambiente;

XXIV - aprimorar a atuaÇào na prevenção, apurr,;ào e com-
bate nos crimes ambientais, inclusive através da especialização de
orgáos;

XX\' - fiscalizar e controlar, na lorma da lei, a utilizaÇào
de áreas biologicamente Íicas de manguezais, estuários e outros es-
paços de reproduçào e crescimento de cspécies aquáticas, em todas
as atividades humanas capazes de comprometer esses ecossistemas;

XXVI - criar, no Corpo de Bombeiros N,lilitar, unidade cle
combate a incêndios florestais, assegurando a prevençào, fiscaii-
zaçào, combate a incêndios e controle de queimadas.

§ 29 - As condutas e atividades comprovadamente lesivas
ao meio ambiente sujeitarão os inlratores a sanÇões administrati-
vas, com a aplicaçào de multas diárias e progressivas nos casos de
continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução do
nivel de arividade e a inrerdicào, alem da obrigaçào de reparar. me-
diante restauraçào, os danos causados.

§ 39 - aquele que utilizar recursos ambientais fica obriga-
do, na forma da lei a realizar programas de monitoragem a serem
estabelecidos pelos órgãos competentes.

§ 49 - A captaçào em cursos d'água para fins industriais será
feita a jusante do ponto de iançamento dos eÍluentes líqutdos da
própria indústiia, na forma da lei.
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IV - as áreas que abriguem exemplares ameaçados de extin-

Ção, raros, vulneráveis ou menos conhecidos, na fauna e flora, bem

como aquelas que sirvam como local de pouso, alimentaçào ou

reproduÇào;
V - as áreas de interesse arqueológico''histórico, cienlífico,

paisagistico e cultural;
VI - aquelas assim declaradas por lei;

VII - a Baía de Cuanabara
Arr. 266 - Sào áreas de relevante interesse ecológico, cuja

utilizaçào dependerá de previa autorização dos órgàos competen-

tes. preservado\ seus atributos essenciais:

| - as coberturas flore.tais nativas:

II - azonacosteira;
III - o Rio Paraíba do Sul:

lv-allhaGrandel
V - a Ba-ra de Guanabara;
Vl - a Baia de SePetiba.

Art, 267 - As terras públicas ou devolutas, consideradas fle
interesse para a proteção ambiental, não poderào ser transferidfs
a particulares a qualquer título.

Art. 268 - A iniciativa do Poder Público de criai;ão de uni-
dades de conservaçào, com a finalidade de preservar a integridade
de exemplares dos ecossistemas, será imediaumente seguida dos pro'
cedimenios necessários a regularizaçào fundiária, demarcaçào e im-
plantação da estrutura de fiscalizaçào adequadas.

ArÍ. 269 - O Poder Público poderá estabelecer restrições ad-

ministrativas de uso de áreas privadas para fins de proteção de

ecossistemas.

Parágrafo único - As restrições administrativas de uso a que

se refere este arrigo deverào ser averbadas no registro imobiliário
no prazo máximo de um ano a contar de seu estabelecimento.

Art. 270 - As coberturas florestais nativas existeÍrtes no Es-

tado são consideradas indispensáveis ao processo de desenvolvimen-
to equilibrado e à sadia qualidade de vida de seus habitantes e não
poderão ter suas áreas reduzidas.
I

Art. 271 - As empresas concesslonarlas ou permlsslonarlas

de serviços públicos deverão atender aos dispositivos de proteçào

ambiental em vigor.
Art. 272 - Fica proibida a introdução no meio ambiente de

substâncias cancerigenas, mutagênicas e teratogênicas, além dos Ii-

mites e das condiÇões permiridas pelos regulamentos dos órgãos do

controle ambiental.
Ãrt. 213 - A implantação e a operação de atividades efeti-

va ou potencialmente poluidoras dependerào de adoçào das me-

thores tecnologias de controle para proteçào do meio ambiente, na

forma da lei.
Parágrafo único - O Estado e os Municípios manterào pe;-

manente i-iscalizaçào e controle sobre os veículos, que só poderàc

rraiegar com equipamentos antipoluentes, que eliminem ou dimi-
nuam ao mírimo o impacto nocivo da gaseificaÇão de seus

combustir eis.

\rt. ll.1 - Os lançamentôs Íinais dos sistemas públicos e par-

ticulares de coieta de esgotos sanitários deverào sei precedidos, no

mínimo, de tralamento primii-tio completo, na forma da lei'

"s 
l9 - Fica vedada a implantaçào de sistemas de coleta con-

junta de águas pluviais e esgolos domesticos ou industriais.

"s 
29 - As atividades poluidoras deverào dispor de bacias de

contençào para as águas de drenagem, na forma da lei.

Art. 275 - E vedada a criaçào de alerros sanitários à mar-
gem de rios. lagos. lagoas. manguezais e mananciais.

Art. 2"t6 - O Estado exercerá o controle de utilizaÇão de in-
sumos quimicos na agricultura e na criação de animais para alimen-

tação humana, de forma a assegurar a proteçâo do meio ambienle
ê a saúde pública.

Parágrafo'único - O controle a que se refere este artigo se-

rá exercido. tanto na esfera da prod$çào quanto na de consumo,

com a participação do órgão encarràgado da execuçào da política

de proteçào ambiental.

AÍÍ. 271 - A lei instituirá normas para coibir a poluição

sonora.

Art. 278 - i.lenhum padrão ambiental do Estado poderá ser

menos restritivo do que os padrões fixados pela Organização Mun-
dial de Saúde.

§ 59 - Os servidores públicos encarregados da êxecução da

política estadual do meio ambiente, que tiverem conhecimento de

infraçôes persistentes, intencionais ou por omissão dos padrões e

normas ambienlais, deverão, imediatamentc, comunicar o fato ao

Ministerio Público, indicando os elementos de convicção, sob pe-

na de responsabilidade administrativa, na forma da lei'

Art. 259 - A utilizaçào dos recursos naturais com fins eco-

nômicos será objero de taxas correspondentes aos custos necessá-

rios à fiscalizaçáo, à recuperaçào e à manutençào dos padrões de

qualidade ambiental.
Art. 260 - FicaautorizadaacriaÇào na formada lei' do Fun-

do Estadual de Conservaçào Ambíental, destinado à implementa-

Ção de programas e projetos de recuperaçào e preservaÇào do m€io

à*Ui.n,., 
"u.auaa 

sua uiilizacào para pagamenlo de pessoal da ao-

Ài"irúçâo pública direta e indireta ou de despesas de custeio di-

versas de sua finalidade.

§ I 9 - Constituirão recursos para o lundo de que trata o ca-

pul deste artigo' entre outros:

| - 2O9o (vinte por cento) da compensaÇào financeira a que

se refere o art. 20,'parágrafo primeiro, da ConstituiÇão da

República;
II - o produto das multas administrativas e de condenações

judiciais por atos lesivos ao meio ambiente;

lll - dotaÇôes e creditos adicionais que lhe forem atribuídos;

lV - emprestimos, repasses, doações, subvenções' auxílios'

contribuições, iegados ou quaisquer translerências de recursos;

V - rendimentos provenientes de suas operações ou aplica-

Ções financeiras.

§ 29 - A administração do Fundo de que trata este artigo

caUeiá 
" 

um Conselho em que participarào necessariamente o Mi-

nisterio Público e representantes da comunidade' na lorma a ser

estabelecida em Iei,

Art. 261 - A implantaçào e a operacào de instalaÇões que

utilizem ou manipulem materiais radioativos, estarào su1eltas ao

.riuú.i..ú".to e à implementaçào de plano de evacuação da po'

nulacào das áreas de risco e a permanente monitoragem de seus efei-

ioi *ut. o meio ambienre e a saúde da populaçào'

Parágrafo único - As disposiçÕes deste artigo nào.se.aplicam

à utilização de radioisotopos pievistos no art' 21' XXlll' "b"' da

Constituição da RePública.

Art. 262 - Os projetos governamentais daadministraçào di-

reta ou indireta, que àxijam alemoçào involuntária de contigente

aã poputuçao, cieverão cumprir, dentre outras' as seguintes

exigências:

[ - pagamento prévio e em dinheiro de indenizaçào pela de-

,upropriuçã ü.À coào dos custos de mudança e reinstalaÇào' in-

clusive, neste caso, para os não-proprietários' nas áreas vizinhas

ár àã í."i.r", de reiidências' ati'idades produriras e equipamen-

tos sociais:
II - implantaçào, anterior à remocào' de programas socto-

..onà.i.oi que permitam às popuiacões aringidas,re'rabelecerem

ieu sistema produtir o garantindo sua qualldade oe \ loa:

III - implantaÇào prévia de programas de delesa ambieniai

qu. iaàrru. ao mínimo os impactos do emPreendimento sobre a

fauna, a flora e as riquezas naturai: e arqueologtcas'

Arr. 263 - O Estado promoverá' com a participaçào- dos ivÍu-

nl.ipiàr'JJu, .ornuniaudLs, o zoneamento ambiental de seu

território.
§ l9 - Aimplantaçãodeáreasou pólos indu,suiais' bemco-

.o u, tiunrforÍnuçà", dt u'à do solo' dependerào de estudo de im-

pà.to àrntientar, e do correspondente Iicenciamento'

§ 29 - o registro dos projetos de loteamento dependerá do

p.euit í.enciÃ.nlo nu tot'nã aá legislaçào de proreÇào ambiental'
' 

§ 39 - Osproprietáriosruraisficamobrigados' naformada

Iei, a preservar e u raaupttu', iorn espécies nativas suas propriedades'

Arl. 264 - A extinÇào ou alteraçào das finalidades das áreas

aur r.tiãuã.t de conservaçào dependerá de lei especifica'

Art. 265 - Sào áreas de preservação permanente:

I - os manguezais, lagos, Iagoas e lagunas e as áreas

estuarinaS:

lI - as praias' vegetaçào de resringas quando flradoras de

dunas, as dunas, costões rochosos e as cavldades naturals

s ubt erràneas-cave rn as:

III - as nascentes e as faixas marginais de proteçào de águas

superficiais:
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Art. 279 - As empresas concessionárias do serviço de abas-

tecimênto público de água deverão divulgar, semestralmente, rela-
tório de monitoragem da água distribuída à populaÇào, a ser ela-
borado por instituição de reconhecida capacidade tecnica e cientifica.

III. - atendimento integral, universal e igualitário, com acesso
3 todos os níveis dos serviços de saúde da população urbana e ru_
Fal, contemplando as ações de promoçào, proteçáo . ...up"iaçao
de saúde individual e coletiva, com prioriáade para as atividades
preventivas e de atendimento.de emergência e úrgência, sem pre-
juízo dos demais serviços assistenciais;

IV - participação na elaboraçáo e controle das políticas e
ações de saúde delmembros de entidades representarivas de usuá-
iro.s e de prohssionais de saude, arraves de conselho esradual de
saúde, deliberarivo e parirário, esrrururado po, l"i 

"o*jieàenru.;, V - municipalizaçâo dos recursos, tendo como parâmerros
p perfil epidemiológico e demográfico, e a necessidaae'de implan-
[aÇão, expansào e manurençào dos ,serviços de saúde áe cada
fr4unicipio;
. VI - elaboracào e atua\izaçáo periódicas do plano Estadual
de Saúde, em termos de prioridade e estratégias regionais, em con_
sonância com o Plano Nacional de Saúde e à. ,"oido com as dire_
trizes do conselho esradual:

VII - outras, que venham a ser adotadas em legislaçào
complementar.

Art. 287 - É assegurada, na área de saúde, a iiberdade de
exercicio profissional e de organizaçào de serviços privados, na for-
ma da lei, de acordo com os princípios da política nacional de saú_
de e das normas gerais estabelecidas pelo coÀselho estadual de saúde.

.{rt. 288 - As instituições privadas poderào participar de for-
ma complementar do sistema único de saúde, mediante o conlrato
de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades fi-
lantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ l9 - A decisào sobre a contrataçào de serviÇos privados
deverá ser precedida de audiência dos 

"onr"iho, 
municipais àe saúde,

quando de abrangência municipal, e do conselho esràduâl de saú_
de, quando de abrangência estadual.

,s 29 - Aos serviços de saúde de nâtureza privada, que des-
cumpram as diretrizes do sistema único de saúde, ou os termos pre-
visros nos contratos firmados com o poder público, aplicar-se-ào
as sançôes previstas em lei.

§ l: - E vedada a parricipaçào direta ou indireta de empre_
sas estrangeiras ou de empresas brasileiras de capital estrangeiro
na assistência à saúde no Esrado, salvo nos casos previstos em lei.

§ 49 - E vedada a destinaçào de recursos públicos para au-
xílios ou subvenções às instiruiçôes priradas com fins lucrativos.

Art. 289 - O sistema único de saúde será financiado com re_
cursos do orçamenlo do Estado, da seguridade social, da Uniào,
e dos Municípios, alem de ourras fontês.

Parágrafo único - Os recursos financeiros do sistema de saú-
de serão administrados, em cada esfera, por fundos de natureza
contábil, criados na forma da lei.

Art. 290 - Ao sistema único de saúde compete, alem de ou-tras atribuições esrabelecidas na Lei Orgânica Aà Suriá.,[ - ordenar a formaçào de recursos humanos na área de saú-
de, bem como a capacitação técnica e reciclagem permanenre;

lI - garantir aos profissionais da aÍea de saúde um plano de
cargos e salários único, o estímulo ao regime de tempo integral e
condições adequadas de trabalho em rodos os níveij;

ll[ - promover o desenvolvimento de novas tecnologias e a
produção de medicamentos, matérias-primas, insumos imunobio-
lôgicos e contraceptivos de barreira poi laboratórios oficiais do Es-
tado, abrangendo também a homeopatia, a acupuntura a fitotera-
pia e ourras práticas de comprovada base cientííica, que serão ado-
tadas pela rede oficial de assisrência à população;

IV - criar e implantar sistema estadual público de sangue,
componentes e derivados, para garantir a auto-suficiência do Es_
tado no setor, assegurando a preservaÇào da saúde do doador e do
receptor de sangue, bem como a manutencào de laboratórios e he_
mocentros regionais;

V - dispor sobre a fiscalização e normatização da remoçào
de órgàos, tecidos e substâncias, para fins de transplantes, pesqui_
sa, especialmente sobre a reproduçào humana e tralamento, veda-
da a sua comercialização; ,i-;

VI - participar na elaboração e atualizaÇão de plano esta-
dual de alimenraÇào e nuliiçào:

VII - controlar, fiscalizar einspecionar procedimentos, pro-
dutos e substâncias que compõem os medicamentos, côntracepti_
vos, imunobiológicos, alimentos, compreendido o controle de seu
teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo huma-
no, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes, domis-
sanitários, agrotóxicos, biocidas, prôdutos agrícolas, drogas vete_
rinárias, sangue, hemoderivados, equipamentoi medico-hospitalares
e odontológicos, insumos, e outros de interesse para a sàúde;

[tl ,rr*rn"^ orrcrÂL
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Parágrafo único - A monitoragem deverá incluir a avalia-
çâo dos parâmetros a serem definidos pelos órgãos estaduais de saú-
de e meio âmbiente.

TÍTULO vlu
DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO CERAL

Arr. 280 - Aordemsocial tem como baseo primadoclo tra-
balho, e como objerivo o bem-esrar e a jusri(a sociais.

CAPiTULO II

DA SEGURIDADE SOCIAL

' sEÇÃo I

DISPOSIÇÀO CERAL

Art. 281 - O Estado e os Municipios, com a Uniâo, inre-
gram um conjunto de açôes e iniciativas dos Poderes públicos e
da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde,
à previdência e assistência sociais, de conformidade com as dispo-
sições da Constituição da República e das leis.

§ l9 - As receitas do Estado e dos Municípios, destinados
à seguridade social, constarão dos respectivos orçamentos.

§ 2: - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a conta-
gem recíproca do tempo de conrribuição na administração pública
e na atividade privada, rural e urbana, inclusive na condição de au-
tônomo, hipótese em que os diversos sistemas de previdência so-
cial se compensarão financeiramente, segundo criterios estabeleci-
dos em lei.

Art. 282 - Será garantida pensào por morte de servidor, ho-
mem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.

Parágrafo único - A pensào mínima a ser paga aos pensio-
nistas do Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro -IPERJ, nâo poderá ser de valor inferior ao de I (um) salário mínimo.

Art. 283 - É facultado ao servidor público que nào tenha
cônjuge, companheiro ou dependente, legar a pensão por morte a
beneficiários de sua indicaçào, respeitadas as condições e â faixa
etária previstas em lei para a concessão do beneficio a dependentes.

SEÇAO rr

DA SAÚDE

Art. 284 - A saúde e direito de todos e dever do Estado, as-
segurada mediante politicas sociais, econômicas e ambientais que
visem a prevençào de doenças físicas e mentais. e outros agravos,
o acesso universal e igualitário às aÇões de saúde e a soberana li-
berdade de escolha dos servicos, quando esses constituÍrem ou com-
plementarem o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, guar-
dada a regionalizacào para !ua promocào, proreçào e recuperaçào.

Art. 285 - As ações e serviços de saúde sào de relevância pú-
blica, cabendo ao Poder Público dispor, nos rermos da lei, sobre
sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execuçào
ser feita com prioridade, diretamente ou através de terceiros, pre-
ferencialmente por entidades filantrópicas e, também, por pessoa
física ou jurídica de direiro privado.

Art. 286 - As açôes e serviÇos públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único de saúde, de acordo com as seguintes diretrizes:

I -: integração das acões e serviços de saúde dos Municipios
ao Sistema Unico de Saúde;

lI - descentralização político-administrativa, com direção
única em cada nivel, respeitada a autonomia municipal, garantindo-
se os recursos necessários;
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VIII - manter laboratório de referência de controle de
qualidade;

IX - participar na fiscalização das operações de produção,
transporte, guarda e utilização, executadas com substÂncias e pro-
dutcs psicoativos, tóxicos e radioativos;

_ X * desenvolver ações visando à segurança e à saúde do tra-
balhador, int_egrando sindicatos e associaçôes técnicas, compreen-
dendo a fiscalizaçào. normarizaçào e coordenação geral na preven-
ção, prestação de serviços e recuperação mediante:

a) medidas que visem à eliminaçào de riscos de acidentes,
doenças profissionais e do trabalho, e que ordenem o processo pro-
dutivo, para esse fim;

b) informações aos trabalhadores a respeito de atividades que
comportem riscos à saúde e dos metodos para o seu conlrole;

c) controle e fiscalizaçào dos ambientes e processos de tra-
balhos nos órgàos ou empresas públicas e privadas, incluindo os
departamentos medicos;

d) direito de recusa ao trabalho em ambientes sem controle
adequado de riscos, assegurada a permanência no emprego;

e) promoçào regular e priorirária de estudos e pesquisas em
saúde do trabalho;

0 proibiçào do uso de atesrado de esterilizaçào e de resre gra-
videz como condiçào para admissào ou permanência no trabalho;

g) notificaçào compulsória, pelos ambulatórios médicos dos
órgãos ou empresas públicas ou privadas, das doenças profissio-
nais e dos acidentes de trabalho;

h) intervenção, interrompendo as atividades em local de tra-
balho em que haja risco iminente ou naqueles em que tenham ocor-
rido graves danos à saúde do trabalhador;

XI - coordenar e estabelecer diretrizes e estrarégias das ações
de vigilância sanitária e epidemiológica e colaborar no controle do
meio ambiente e saneamento;

Xll - dererminar que rodo estabelecimento. público ou pri-
vado, sob liscalização de órgãos do sistema único de saúde, seja
obrigado a utilizar coletor seletivo de lixo hospiralar;

XIII - formular e implantar política de arendimento à saú-
de de portadores de deficiência, bem como coordenar e fiscalizar
os serviços e açôes especificas, de modo a garantir a prevenção de
doenças ou condições que favoreçam o seu surgimento, asseguran-
do o direito à habilitação, reabilitaÇào e integração social, com ro-
dos os recursos necessários, inclusive o aceeso aos materiais e equi-
pamentos de reabiliraçào:

XIV - implanrar política de atendimento à saúde das pes-
soas considera'das doentes mentais, devendo ser observados os se-
guintes princípios:

a) rigoroso respeito aos direiros humanos dos doentes:
b) integraçào dos serviços de emergência psiquiárricos e psi-

cológicos aos serviços de emergência geral;

c) prioridade e arençào extra-hospiralar, inclúdo arendimenro
ao grupo familiar, bem como ênfase na abordagem inrerdiscrplinar;

d) ampla informaçào aos doenres. lamrliares e à sociedade
organizada sobre os metodos de lratamenro a serem urilizados;

e) garantia da destinação de recursos mareriais e humanos
para proteção e trataÍnento adequado ao doenle mental nos níveis
ambulatorial e hospitalar;

XV - gaiantir destinaçào de recursos màrenais e humanos
na assistência às doenças crônicas e à rerceira idade. na forma da lei;

XVI - estabelecer cooperaçào com a rede oública de ensi-
no, de modo a promover acompanhamento constante às crianças
em fase escolar. prioritariamente aos estudantes do prirneiro grau;

XVII - incentivar, através de campanhas promocionais edu-
cativas e outras iniciativas, a doaçào de órgâos:

XVIII - prover a criaçào de programa suplementar que ga-
Íanta fornecimento de medicação às pessoas portadoras de neces-
sidades especiais, no'caso em que seu uso seja imprescindível à vida.

Parágrafo único - O Estado, na forma da iei, concederá es-
tímulos especiais às pessoas que doarem órgàos possÍveis de serem
transplantados, quando de sua morte, com o propósito de restabe-
lecerem funções vitais à saúde.

Art. 291 - O Estado garantirá assistência integral à saúde
da mulher em todas as fases de sua vida através da implantação
de política adequada, assegurândo:

[ - assistência à gestaçào, ao parto e ao aleitamento;
II - direito à auto-regulação da fertilidade como livre deci

sâo da mulher, do homem ou do casal, tanto para exercer a pro-
criaçào quanto para evitá-lai
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III - fornecimento de recúrsos educacionais, científicos e as-
í,istenciais, bem como acesso gratuito aos métodos ânticoncepcio-
Fais, esciarecendo os resultados, indicações e contra-indicações, ve-
dada qualquer forma coercitiva ou de indução por parte de inst!
tuições públicas ou privadas;

IV - assistência à mulher, em caso de aborto, provocado ou
nào, como tambéú em caso de violência sexual, asieguradas de-
pendências especiais nos serviços garantidos direta ou indiretamenre
pelo Poder Público;

V - adoçào de novas práticas de atendimento relativas ao di
reiÍo da reproduÇào mediante consideração da experiência dos gru-
los ou instituiçôes de defesa da saúde da mulher.

. Art. 2gZ - O Estado, através dos órgàos competentes, de-
terminará a fluoretização do cloreto de sódio, na propo:ção fixa-
da pela autoridade responsável.

Art. 293 - Será fiscalizada a produçào, distribuicão e comer-
ciaiização de processos quimicos ou hormonais e artefatos de con-
tracepcào, proibindo-se a comercializaçào e uso em fase de
gxperimentaçào.

Arr. 294 - O Estado regulamentará em relaçâo ao sangue,
coleta, processamento, estocagem, ripagem, sorologia, distribuiçào,
transporte, descarte, indicaçào e transfusão, bem como sua prooç-
dência e qualidade ou componente destinado à industrializaçào, seu
processamento, guarda, distribuição e aplicação.

Arr. 295 - O Estado assegurará a todo cidadão o forneci-
mento de sangue, componentes e derivados, bem como obter in-
formações sobre o produto do sangue humano que lhe tenha sido
aplicado.

Art. 296 * A assistência farmacêutica faz pane da assistên-
cia global à saúde, e as açôes a ela correspondentes devem ser inre-
gradas ao sistema único de saúde, garantindo-se o direito de toda
a população aos medicamentos básicos, que consrem de lista pa-
dronizada dos que sejam considerados essenciais.

Art. 297 - O Estado só poderá adquirir medicrmentos e so-
ros imunobiológicos produzidos pela rede privada, quando a rede
pública, prioritariamente a estadual, não estiver cap.citada a
fornecê-lo.

Parágrafo único - O Estado garantirá o investimento per-
manente na produção estatal de medicamentos à qual serão dertí-
nados recursos especiais.

Arr. 298 - O Poder Púb[co, mediante açâo conjuntade ruar
áreas de edu-caÇào e saúde, taranrirá aos alunos da rede pública
íe ensino acompanhamenro áédíco-odontológico, e às crianças qúe
ingressem no pré-escolar exames e tratamentos oÍtalmológico e
fonoaudrológico,

Art. 299 - Os municipios deverão no âmbiro de sua com-
petência, estabelecer medidas de proteçào à saúde dos cidadàos nào
fumantes em escolas, restaurantes, hospitais, transportes coletivos,
repartiÇões públicas, cinemas, teatros e demais eslabelecimentos de
grande afluência de público.

Art. 300 - O Estado instituirá mecanismos de controle e fis-r
calizaçào adequados para coibir a imperícia, a negligência, a im-,
prudência e a omissão de socorro nos estabelecimentos hospitala-
res oficiais e pârticulares, cominando penalidades severas para o$
culpados. \

Parágrafo único -- Quando se tratar de estabelecimento pai-
ticular, as penalidades poderào variar da imposiçào de muhas pe-
cuniárias à cassaçào da licenÇa de funcionarnento.

Art. 301 * As empresas privadas prestadoras de serviços de
assistência médica, administradoras de planos de saúde, deverào
ressarcir o Estado e os Municípios das despesas com o atendimen:
to dos segurados respectivos em unidades de saúde pertencentes ao
poder público estadual ou municipal.

Parágrafo único - 0 pâgamenro será de responsabilidade das
empresas a que estejam associadas as pessoas atendidas em unida-
des de saúde do Estado ou dos Municipios.

sEÇÃo ril

DA ASSISTÊNCIÂ SOCIAL

Art. 302 - O Estado e os Municipios presaarão assistência
social a quem dela necessitar, obedecidos os princípios e norrÍias'
da Constituiçào da República.
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Parágraío único - Será assegurada, nos terrnos da iei, a par-

ticipacão da populaçào, por meio de organizações representativas,
na íormulaçào das politicas e no conrrole das açôes de assisrência
social.

C.{PíT[ I Ü ItI
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Art. 303 * A eclucaçào, ciireiro cie iodos e dever clo Éstado
e da família, prornovida e incentivada com a coiaboracào da socie-
dade, visa ao pleno desenvoivimento da pessca e a fÕrmacào do
cidadãol o aprimorarnento da ciemocracja e dos riireitos irumanos;
a elirninacào de todas as iormas rie racismo e de discriminacào; o
respeito dos raiores e do prirnacio do trabalho; à alirmacào clo plu-
ralismo cuhurai: a ccnvivência sciitiai ia a \cri. rco tle uma :ocieria-
dc justa, fraterna. lirre e ,soberanii.

Arr. 30..t .- O ensino será minisiracirt com basc nos ).guin-
tes principios:

I - igiiakiade cie condicÕe-i pare o acesso e pc.rmanêne ia na
escola:

tÍ -- iiberciade dc aprenúer. cnsinar. -,.esquisar t cliiulgar o
pensamento, a aile e 0 saber. rcdada qu:i;rrer Circriminacào:

ll[ - piuralismo de ideias e de concencÕes peiarórlcas. e coe-
rislência de irr.riruieôe" publi:a: c pr:r.tcia. .r- -,,.., ,.

lV - ensino público. gratuito para tocios. ern .siabcl.aimentos
oficiais. observado o criterio da alinea abairo:

a) na erenrualidade cie, em uniCade cscoiar o:tJi3. il. tr:--
escolar, i ! urau, 2l grau ou de ensino supietivo. har er neces:Liade
de opçào para a ocupaçào de vaga em decorrência dc a clemanja
de matrículas ser superior à ol'eria de vagas, dar-se-a preierêo;ra
aos candidatos ccmgrrovadamenae carentes;

V - valorizacào cios prolissionais do ensino, garanlicios, na
forma rla iei, planos de carreira para o rrragistério puolico;

Vl - gtsiri.o .Jenccráti;a do ensi:ro núblico. na lorrna da lei,
atendelrrlo a1 \crilir,rei clireirizcs:

a) participâcào da sociedade na foimuiacào iia polírica edu-
cacional e no lciimpanhanento de sua erecuçào;

b) criacào cis mecanjsmcs pi:ra prestacào de contas à socie-
dade da utiiizaÇào r.irls recurscs destilaCos à educacào;

c) participaÇào de estuCantes, proiessores, pais e lunciorlá-
rios, através de iuncionamenro de conselhos comunitários em to-
das as unidades escolares, ccnt o iibjeiiro <ie acompanhar o nívei
pedagógico da escola. segundo normas dos Conselhos Estadual e
!lunicipai de Educaçàc;

\ill -- -earantia de padrào ile qua)idaiie:
\rllÍ * eiiucacào nâo difÊrenatada enrre -seros. :eja no com-

porÍamenro pedagógico ou no.onieu:1o tlo ir:rterlai didátrco;
iX - regicrrali;nçào. iitcLisir e tarâ G i-:t.i:ta ;.r'oii:slonaliza.n-

te, segunrio aaraaterjsricâs sócic eccninr,::t i ,itlturai:. Ie:D:itr-
clo o r:stabelecido iro artigo 31..1, cicit:i i-oni:ttJia:1o.

.\rr. 30: - 
(l cie,;er dc Esradc * drts \iunicinio!':oin il Jlir-

cacào será r'ielir ado mediante caranlia de:

I - erisino público iuncl:lmenral. obrisatório a sraiLtil3. Joi.n
o estalrelecimenlc progresstvo do turno únicol

ii - olerra obrigatória do enslno lundamental e grarutro aos
quc a eles nào tiveram acesso na idade próoria;

lll - progressiva extensão da obrigatoriedade e graruidacie
do ensino mdciio:

l\i - atendimenio educacionai especializado aos porradores
de deliciôncia e ensino prolissionaiizante na rede regular cie <n"r-
no, quanrlo necessário^ por protessores de educaÇào especial:

\' - atendimenro especializirdo, acs aiunos superdotados, a
.ur intnlantado f('i iariil:laào L\neir Lr:

Vi -' atendir:re;rto obrisaiirrio r. graiuiic crr .rcches e pre-
escoias às cliancas de zero a seis anos rie iciaic, :lediante atendi-
mento cie suas neçessidades biopsicossociais, acequado aos seus di-
ferentes nír'eis de desenvolrimento. con prelerôncia à populaçào
de baira renda:

VII - ace.so ao en.inô otrrig:torio c gratuiro. que con\tilui
direito público subjetivo;

vlll - oferta de ensino noturno regular, adequado às con-
dições do educando;

lX - atendimento ao educando, no ensino fundamental, atra-
vés de programas suplementares de material didático-escolar, trans-

rporte, 
alimenraÇào e assistência à saúdet

X - liberdade de organização dos alunos, professores, fun-
cionários e pais de alunos, sendo facultada a utilizaçào das instala-
ções do estabelecimento do ensino para as atividades das associações;

X[ - submissào, quando necessário, dos alunos matricula-
dos na rede regular de ensino a testes de acuidade visual e auditiva,
a lim de deteclar possíveis desvios de desenvolvimento;

XII - eleiçôes diretas, na forma da lei, para direçào das ins-
rituicôes de ensino manridas pelo Poder Público, com a parricipa-
cào da comunidade escolar:

\lll - assistência à saúde no que respeita ao rratamento
rnédido-odontológico e atendimento aos portadores de problemas
psicológicos ou destes decorrentes.

§ l .' - A nào oferta, ou a oterta insuticiente do ensino obri-
gatório e gratuiro pelo Poder Público, importará responsabilidade
cia autoridade competente, nos termos da lei.

§ ll' - Compete ao Poder Público recensear, periodicamente,
as crianças em rdade cscolar, com a linalidade de orientar a políti-
ca dc expansào da rede pública e a elaboraçào do plano estadual
cle cducaçào.

§ 39 - O Estado presrará assistência récnica e material aos
municipios para o desenvolvimento do ensino fundamental e
pre-escolar.

§ -1: - Ào educando porrador de deficiência física, mental
ou scnsoriai assegura-se o direito de matricula na escola pública
rrri\ pro\ima de .ua residéncia.

\rt. 306 - A Universidadedo Estado do Riode Janeiro, or-
ranizada sob a iorma de fundacão de direito público, goza de au-
:onomia didático-cicntÍfica, administrariva e de gestào linanceira
! rf,iImcrnial. para o erercÍcio de suas funções de ensino. pesquisa
a:'l\lanSào.

i i: - O Poder PúbLico destinará anualmenre à Universidade
io EsiadLi :c. R.ro de Janeiro - UERJ, dotação definida de acor-
Jo eom a iei or:aircnraria esradual. nunca inferior a 6go da receita
rriouraria lrquija. lle lhe será rranslerida em duodecimos,
incnsalnienie.

§ :: - .{ Lnircrsidade oo Esrado do Rio de Janeiro deverá
encaminhar, anuaimente. ao Conselho Superior da Fundacào de
.{rnparo à Pesquisa do Esrado do Rio de Janeiro íF.{PERJ), pla-

no de aplicacào linanceira na área cienrÍlica, tecnolósica e acadê_
mica para acompanhamento de sua execuÇào.

"s 
39 - As receitas próprias da Unrversidade serào por ela ge-

ridas em conra no Banco do Estado do Rio de Janeiro e sua apliõa_
cào será apreciada pelo Tribunal de Conras.

§ "1: - O ensino, nos cursos regulares da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro - UERJ, obedecerá ao disposro no ar-
iigo 206. lV. da Consrituicào da República.

§ -i:' - O conrroie social do rrabalho e do desempenho da
Universidade do Esrado do Rio de Janeiro será exercirlo por um
Loirscll.ro Comunitário de caráter consultivo. criado por lei. com
participacào dr- representanres dos Poderes públicos c de enrida-
des cla sociedade civil.

.\rt. -l0l - A escolha dos reitores das universidaclc-s púbii_
"ai csraduais -\cra efctuada por meio de cleicào direta e sç,crera. com: prrriiipacào da comunidade univcrsitária. dc acordo com seus
!'\lAlLllC\.

\rr. i08 - O Estado aruará no sentldo de interic.izar o en-
.ino sLLperior público e graruito, o que, na Regiào lletropoiitana,
Jo Rio dc Janeiro, se lará, obrigatória e preferencialmenre, arra-
'-és da Unirersidade do Estado do Rio de Janeiro,

I'arágrato único - Nos Municípios de Duque de Carias e Sào
Cioneaio, a interiorizacào relerida neste artigo será feita. arraves
da l-:nirersidade do Esrado do Rio de Janeiro, pela erpansào de
-iua: unitiades ern funcionamento naqueles munictpios.

\ri- it)9 - O cnsino e lirre à iniciativa prirada. arendidas
as secuinrc: condicõcs:

I - eumprimento das normas -lcrais cla celucaçào nacional:
I I - autorizaçào e avaliaçào de qualidadc pelo poder públi-

co. sr,gundo normas dos Conselhos Fedcrai e Estadual de Educacào;
lll - garanria pelo Poder Público de mecanismos «le conrrole

indispensáveis à necessária aurorizaçào para a cobranca de taxas,
mensalidades e quaisquer outros pagamentos.
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'olnlnÉ; mantenedoras de ensino. dos trabalhacloies do eniino e dos usuários.. 
. Arr. 3r0 - o.'dn"r.ririüo,der,,rd*brrnkariva,rcons, 

or"r!1'.",.:rr:1"r,:]|.L"J.à:",T5,".:!'§: j:ff:*jir::?:ilT":
:[T'l"Xã:t#'#dos 

horários àorrnais a*."or".ãiiü a" *- dada pela Assembreia Legislari'a.

^ - -. 
Art. 3 I t - O Estado aplicará. anualmente, nunca menos de35eo (rrinta e cin.o por..nrojdu ;.;;_;;;lõ;r,ài'ffi...nai_

da a proveniente de rransferenclas, na manutençào e desenvotvi_mento do ensino público, incluído, o, p....niuuli-r'.tãr;r-*;üÉÁi(690)eàFAPERJ(2oo).

- § I 9 - A parcela da arrecadaçào de imposros transferida peloEstado aos Municípios nào e consideraar, iuiu ãt.iio à.'.ar.rroprevisto neste artigo, receita estadual.
§ 29 - A distribuicào dos recursos públicos assegurará prio_

lid,ud:1o ensino obrigarorio. nos rermos dos planos nacional e es_tâdual de educaÇào, e garanrira u,n p.r..n*ur',,lnlão'ã.'iôr, ta.,por cento) para a educaçào especial.

,^--,1 j: - Oi.programas suplemenrares de alimenraÇào e assis-tencra ao educando, no ensino fundamenral, ,erao finãniia'aàr.om
recursos provenientes de conrribuicoes soclais e ae oui.ài dotaçoesorçamentárias.

. § 49 * O ensino tundamenral público terá como fonte adi_cional de ijnanciamenro a conrribuíçào ;t.t à; ,;ü;ã-.ãu.uçao,recothido, na forma da lei. pelas .rpr.rui, qr. ã.ü'Jàliro o._duzir a aplicaçào realizada no ensino ir"d;;;;rrl';;;?u, .r_pregados e dependentes.

_ .{rr. li7- proveráo Eiradoasuarededeensinodecondi_
ções plenas de abrigar [antos guantos busquem matriculas nas sé_rres de I .., srau. na faixa etária d., ,;;;;;;;u,;.j J,jãi, *"0"proibida a sua negativa.

' 
- _ | -l 

I - O. remanejamenro 
.e 

a uriacào de complexos escola-rcs serào admiridos, conforr
s 2e _ Na,.a. .,,,ouXi ÍIil:[::'":.:::T;f;i';i:,..-

T:'l!o!. I." ,sreu. tar-se_á obrigaró.i" 
" 

t'r.üràã-ã.ãi,]auo., a.tnrcraçào e prarica protis>ionais, obl.,irrnào froniàü oi.rp.,,odor. r'alors e do primado do rrabalho, ,.nãu'"r'riiià'ul .uru.,._rísticas sócio-econômicas e cutrurais ;;;i;;;,;'; .^iüJJu".r,.uru,o t icia l.
Art. llE - Os membros do magisterio publico nào ooderàoser afasrados tio cxercicio a" regêncialeiu..-,rla*;ii; ;;;Jr"rpr.Íuncoes Jiretiras ou chefias onde sej.am 

"uro[,iu_Jríi'iioirp.r_'n'crr e elclusir nmenre na e\rrurura iu s....iurl, ã. iiiu.u.ao .ioE\tado. ressal\ado o tlisposro-no parágraio único do 
".,ig";;:

SEÇÀo tr

DA CULTURA

- 
§ 59 - Os recursos federais rransferidos ao Esrado para apli- ,,,-^,-11,: J.l9 . o Estado garantirá a rodos o pleng exercÍcio doscaçào no ensino de l:' srau se-rào aisrriuuiàos entr;; Erl;à;;;; li1eir-or 

culrurais co acesso ãr ió",.t Jr.rr,rá"n".ionur, esradualvtunicípios na e\ata pãporcào.nrr. o n,i,n.-';;ffi;lJir;# e m_unicipal. e apoiará.e incenrirarà r;rrãriái" e a tlir.usào dasrede oticial de Ij -erau de iada um e o número roraf ae .urriã.uüi manir.e.raÇoes culrurais. arrares tlc:
naredepúblicaesradual emunicipaler"p"rr"do;l;;;;;i"r1n,.uo, I _ aruaçào clo Conselho Estadual de.Cuhura;municípios no mês subsequenre uo au rrunrttãn.i"'i.ii. p.i" L"ia". , -.r;-..r_^:
.*,iL;,J1,*,a,:::i;:,1::?,i':,f,.,á1TfJí:'i:1*J::{_ ,,," 

ll;u*,Jlii,,:i:saü:';ff,,:"ilT..,*.i*".:*:f.:;...:i

'"*I'il1'j:1".:I:";i,.,"-'.',"J,1;jlxtl".'à.,::.'ü**,ç, Ffi:rr,",'mffx;:#i:"xíruíslkxg:1iu-luito a todos que nelas esrLdâm. poae* ie. aestinlã" ,,n'p*..n_ à;;;;_;;;á;,;à,iiurqr.r.rpuço cutrural púbtico ou lrivado sem::l'ul*t'n" 
de 3ro ttrê: por 

"enro) 
dos recursos a. ãu.'irã,r .r,o ....a". 

"l'irã*in"lr"u, o. espaço equivaienre:
ArI. 313 - O Esracio e os \lunicípios, naelaboraçàodeseu§planos de educaÇào, considerarào 

" 
pá;;i,ü;;ial'Ê'ar.rçao

de duraçào pturianuai. r isando a u.,i.rrãõao .ãàã."i"uofui,,,,.rto
!o elsino, em seus d jr ersos n;,.ir, . a iniefãàã ããr-"roâ a" p"-
der Público, que conduzam a:

I - erradicacão oo anaitaberismo;
II - unir.ersafizacào do arendimento escolar;III * melhoria da qualidade de ensino;
IV - lormacâo para o rrabalho;
V - promoçào humanrsrica. cienrífica e tecnológica do pais.
Parágafo único _ \ iei-organizará, nos termos do s l9 doartigo 2l I da Consriruicào aa neárur;ca. o iii,.áã'J"iãr"r ir,._grado.de ensino. consriruído petos r ários ;;i;;;;;;;;*""i, d.-senvolvidos no rerrirório flumine::e.

. Art. 314 - 5s,1. firados ;onic.údos mínimos para o ensinode t9 e li -eraus. em comptemenra;ào ,.sio"ul tô;;É;ir'erem ri-rados pela Lei de Direrrizàs e Bases;ia Eci;;;ãJii";t,;riui, o. _o-do a assegurar torma.^ào básrca comum e respeiro aos valores cur-turais e anísricos nacionais e Iarino_ameri.la;;.;. --" -'"

. § l: - {.s comunidades in,li_senas serâo também assegura_dos a urilizaçào de tuas lineu
upr"nairug-"rn.- 

-- '-" 'rrr:üas maternas e processos próprios de

q 2y - Os programas a.serem elaborados observarão, obri-Satoriamente, as especi ficidades re-nion ais.
s\ 3i - A língua espanhola passa a consrar do núcleo obri-gatório de disciptinas de rodas as siries d" :i;;u; àr.jàir,uouur

de easino. rendo em visra, primordialm.r,.. o qrã."1U.-ü. u conr_tituiçào da Repúblrca em'seu arrigo +r. pàrãer;"-ú"i* "
t* 19 . §erá inrroduzida, como disciplina obrigarória, noscurriculos de 2i' grau. da rede pública 

" 
p.ir:áau.1Ã .ài-ã'i".rito-rio do Estado do Rio <le Janàiro, a so.iof ãgã.-"' 

'"-" " '

--, Orl, 315 - A lei díspoú sobre a insralaçào de creches e es-cotas or'iciais na consrrucào de conjuntos h;ú;;;;;;l;. "'

. Art. 316 - O Conselho Estadual de Educaçào, incumbido
de normatizar, orienrar e acompanhar 

" 
il;;;;;il., ioo,,.ue privada, com atribuiçôes e composicào a s..e_ a.firúãsim tei,terá os seus membros indicados pero couernaáài;;-É;;;; 

"n,r.

IV - esrimulo à instalaçâo de bibliotecas nas sedes dos Mu-nicípios e Distriros, assim como atenção especial à aquisiçào de bi-bliotecas, obras de arre e ourros u.n, pu.ii.irài.r'ãJiãià?."r,**r,
\/ - incenrivo ao intercâmbio cultural com países estrangei_

ros, com outros Estados da Federaçào, bem como o intercâmbiocultural dos municípios flumrnenses, uns com os outros;

.. . Vl. . promocào do aperteicoamento e valorizaÇào dos pro-trssronais da cuhura, da criaçào anistica, ir.rrri"., 
"i"_lrrãràgrafi.u;VII - proreÇào das expressôes cuhurais, incluindo as indÍ-genas, afro-brasileiras, e de ourros grupos purri.ipant-i,to pro".r-so cultural, bem como o artesanato:

' \'lII - proteção dos documenros, das obras e outros bens clevalorLristórico. arrísrico, cuttural e.cicnriÀ;;,-;;;;;;;;",;;, ;,Parsasen5 narurais notáveis t
cos, paleontológi.o, 

" 
..oioll?lirtros 

arqueológicos' cspêleológi-

lX - rlanutencào de suas insriruições culturais cjcridamen_te dotadas cle rccursos humanos, ruateriais e linancei«rs. Dromo-\ cndo pesqui5a. prererr açáo, , eiculacào e ampli";;; ;; ."": J.*;;;,
\ - preservacào. conr

aaoes e sir ios con,;;;;;,"i;::ffi;#,:J;:Iã:,Tj:: flliIJi:jl:
.Art. 320 - O Conselho Estadual de Cuhura, incurnbido deregutamenrar. orienrar e acompanhar 

" 
p;ú;;;;;irr."l'ãi ur,u-do, terá suas atribuicôes e composiçôes detinidas em iei, observando-se a representar^ào das áreas de trabalhadore, . .rnp.""rarlo, Uurultura.

._ Parágrato único - A lei disporá sobre a composicào do Con-selho Estaduai de Cultura, <.levendo 
" 

irai.ução à"" *rllr""roro,.cr submetida i .A.sembleia Legislarira.

.. ,1r,. 321 - O poder público. com a colâboracào rla comu-nidade, promor era e prore.uerá o parrimônio .rtrrirJ Ju Êr]uoo aoRio de Janeiro por meio aà lnr"riario.. ,"gir,;;;.';g;il;j;, ,",bamento,-desapropriaçào e de outras lormas de acaurelamento epreservaÇào.

§ I 9 - Os documentos de valor histórico-cultural rerào suapreservaÇào assegurada. inclusive medrante r.*ir,ii,"'nioã urqui_io público estadual.
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tttI.J IMPRENAA OFICTÂL
doEd.do do 8lo d.Jelrc

§ 2! * Os rlanos e ameaças ao pairimónio cititural scrào pu-
niclos na lbrrna da lei.

.[\ io rrt

DO DESP{)p,]=O

Arr. 3ll -* E de,,er do Esrado lorerrtr nráticas ciesporti-
r as iormais c nào tormais. inçir.r:i' c ;rira per5oas portatJCras de
det'iciÊncra:. eorno ciireito de cada *m. observaiios:

i - a autono:nia das enii<iecir:s dcsporii.as riirigentes e asso-
ciacÕcs. qi-ranto ;r ru;i organiza.:àa c to leil lljnÇiúitanicnto:

ll - rr r0ro ii'i!iiri!r nas d*ci:llcr dai inijdajÊ5 c1t:sporril,as:
ill - a destinac:ro Jc rccrirstll i.riblicoi a pronocào nriori,

taria rio.Jcsporto tr-lur:acronai e^ arn cii\1)s e:iti:cilicos. p:rra a do
ilcsporrr-r c1i hlr i,. icixiirncnto:

l\.' - o rraiamenio djlr.rercjadL; p:iia I riisDorio proiis:io-
nal e'o nâó-proiis:ional:

\r - a participacào mlnirna .ia l() l\inr.) eirrbes no .ampccr-
ttato dc. futr'boi proli:tion;ri c1a irrintcira L:iir i_.io:

Ii -- a prüiL.L-iO c o inaenit\(-r il rr:lii"-,ili:ões ari)(jttira\ die
criaçào nacional c oJi:-noic:s.

§ I: - O L--craoo assegurârii o rtirejro a,t i;i.zere :t utili:acÀo
criatira do icnpc clettiqaílo eo descan\L) ;rel:::rie oicrra çlg a1s3
pLiblica paia i-ins de rcr:rca-càc. cslloírc.. c ctael;:Lr,r J!- itr.)gramas:,tltrrrli' . r;,.' f',,,,.r(,\',tri.:..O,,nrfit ..::;::.

§ :: -- ü Pciicr Público. ac iormular a ooiitiea cie isnrtrle
c lazcr. consicleiatá iti car:i:Let r.tierr -.,. rt-c,lt -,ili: üJi crn:uni-
(ia.ies inieresiitda!.

À.rr. jl-i ,.' il PoCer Público incrnti,,uia il., tif,rr!j:,. ljc,\Drjr_
:l!il\. injlJ\.\; JIrti:\ (.tC:

I - criacào e ntanutencào c1e clpalor auaquedô) ;rtrf, !l Drl-
rica tic espo;le: f,a\ c:,.o1r.. ( ir,3J,. i1,.;h r. it.:

il * acôes sovern;imeniais citn r isL:,is a gar3ntir ao! ii.iuui.t_
pios a possibiiiciaCe c: roristruírem r iitailtírcm csiteco\ proDfloa
paÍa a prática de esiloitcs:

lll - promoçào, em conjunro cont os munir--ipios. dc logos
e competiÇões r:.cport;!as aru.dlra:, rtlgionais e csladuais, inciusi_
r e tle aruni: .la t -'Ju nilirriJJ.
, .4r1. 32l& -- À eriucação física é ciisciplinê currícuiar. regu-
iar e oLrrigatória nos ensinos fundan:ental e rnédio.

Farágrafo único * Noq estabeiecin:erliÕs de ensino púbiico
e privsdo deyelàc ser reservecos espáÇos parâ a prática de ativida-
des físicas, equipãdcs n:aterjajrne::re c com rccursjs h,rmanris
qualificad{]s,

ArÍ. 325 - O aijeta se!(cjüil?,Cü pê.ra Í:f;prcsenter o Estâdo
oil País eln cúírltleiiÇa!:s oiici"is teiá, quarrdo se:"vidor púbiico, no
período de <luraçâo iias i:ciiioeiicôes, selis ven:imentoi, dirertos e
vanaagens gâranridos. Ce icrnia inLegra!, serii preiuízô cle sua as-
censâo funcionâ1.

ArL. 32 * Os eirabeje,:rle:ri,:s ;,specraii;:aCos em atividades
de ecir.rcaçào física, esportes e iecÍ.-:tÇ:,,1 iicirn sLrieiros a regisiro,
supervisào e úrientaÇào ilormatila ilc Irorjei Púbiicr, rra iÕrínâ lta
iei.

L..APíT( I U ;\'

DOS í\r.í{}s

Art. 327 - ü Estado ccnrribiiirá. rro ám'biro da s,a ;orloe,
tência, para i: reconhecimento, aos índics, Je sua orsanjzacàJ ;u,
cial, cÕsturnes, iínguas, crenÇas e irar.iições. c os dirciios c:,:.:iia-
rics soirre as teiras que r,-a{!icio*ai:nenIe ocupan, sita demarr-:rào.
proteÇão e .! resreiio a iodÚs o: seus i:ens, obeaiecfndc-5e au q:e
Cispõe a Constiluiçà,: da Repúi:lica.

( ÀFí't!- { {} v

I.},i LIÉ\CEA E TFCNGI-Ü(,IÂ

,4.r1. 32E - O Poder Púi,lico prlmovera e irLcenlir ará :i pes-
quisa e a capacitaçàc crentifica e iecnclógiea, bern corno a difusào
cio conhecirnenlc. visantio ao trrogressú da ciência e ao bem-estar
da populaçãc.

§ i9 - A pesquisae acapiicilacãc tec;tojogicas voitar-se-ào
pieponde! antemeàitç p;: rrj c deselr,6ir.,l;1"ntci econôiriico e sociai
ci,; Esiad.; ü,r R;o:lc -rl.i,:ir.;

1 p,.rçler Publico, r'ics iermos da iei, apoiará e esti-
iú::jal'i 2s €rrrii,,-. ', . : invistam em pesquisa, criação de tecnolo-

sos humanos, que pratiquem sistemas de remuneração que assegu-
rem ao ernpregado, desvinculada do salário, participação nos ga-
nhos econômicos resulranres da produtividade de seu trabalho e que
se vohern especialmente às atividades relacionadas ao desenvolvi-
rnento de pesquisas e produçào de material ou equipamento espe-
cializado para pessoas portadoras de deficiência.

Art. 329 - 0 Estado manrerá Fundaçào de Amparo à pes_
quisa - FAPERJ, arribuindoJhe dotaçào mínima corresponden-
te a 2q0 da receita tributária prevista para o exercício, que lhe será
transferida em duodécimos como renda de sua privativa adminis-
traçâo, para aplicação no desenvolvimento científico e recnológico.

Art. 330 - As políticas cientifica e tecnológica tomarào co-
rno princípios o respeiro à vida e à saúde humana, o aproveitamento
râcionâl e nào predatório dos recursos naturais, a preservaçào e
a recuperaçào do meio ambiente, bem como o respeito aos valores
culturais do povo.

§ I 9 - As universidades e demais instituições de pesquisa se-
diadas no Estado devem participar no processo de formulaçào e
acompanhamento da política científica e tecnológica.

§ 29 * O Estado garanrirá, na forma da lei, o acesso às in_
formações que permitam ao indivíduo, às entidades e à sociedade
o acr:mpanhamento das atividades de impacto social, tecnológico,
econômico e ambiental.

§ 39 - No interesse das investigaçôes realizadas nas univer-
sidades, institutos de pesquisas ou por pesquisadores isolados, fica
assegurado o amplo acesso às informacões coletadas por órgàos ofi-
ciais, sobretudo no campo dós dados estatisticos dà uso úcnico e
científico.

§ 49 - A implantação ou expansão de sistemas tecnológicos
<le grande impacto social, econômico ou ambiental devem ser ob_
Jetc de consulta à sociedade, na forma da lei.

CAPÍTULO VI

DÂ COMU\ICAÇÃO SOCIAL
An. 3-11 - A manifesração do pensamento, a criação, a ex-

pressào e a iniormaçào, sob qualquer forma, processo ou veículo
nào.sofrerào-qualquer restriçào, observados os principios da Cons-
rirui;io da Repúbrica e da )egi>laçào propria.
. § 1." - Sào i.edadas a propaganda, as divulgações e as ma-

nifestaÇôes, sob qualquer iorma. que atentem contra minorias ra_

'iais. erni.e. ou religio.as. bem assim a consrituiÇào e tunciona_
rneirto de empresas ou organizaçÕes que ! tsem ou exerçam aquelas
prátícas.

. § 2-o - Está assegurada a obrigaroriedade da regionalização
da produçào cultural, aÍísrica e joÍnalistica, estabelenào-se os per_
ceniuais em lei complementar.

Art. 332 - Os órgãos de comunicação social perrencentes ao
Estado, a lundaÇÕes instituídas pelo poder público ou a quaisquer
entidades sujeitas, direta ou indiretarnente, ao seu controle econô-
mico, serão utilizados cie modo a assegurar a possibilidade de ex_
pressào e confronto das diversas correntes de opiniào. .

"s 
l.o - Lei criará o Conselho de Comunicaçào Sociai, que

será respclnsável pelas diretrizes gerais a serem seguidas pelos ór-
gàcs C: comunicaçào social do Estado.

§ l.' - \âo será permitida veiculaçào peios órgàos de co_
inunicacào social de propaganda discriminatória de raÇa. ernia. cre-
ricr ou ccndiÇâo social.

§ 1." - Nos meios de radiodifusâo sonora do Estado. o po_
rler Legisiativo terá direito a um espaÇo mínimo de trinta minuros
ncs dias em que se realizarem sessôes, para informar a sociedade
l'iunin"-;-rse scbre suas atividades.

-\n. l,l-1 - Os partidos políticos e as organizaçôes sindicais,
p:oiissionais, comunitárias, ambientais oü dedicadas à defesa de
direiros humanos, de âmbito esladual, terào direiro a tempos de
ailrena nos órgãos de comunicacào social do Estado, segundo cri_
ieiios a serem definidos por lei.

Art. 33'+ - As emissoras de televisào dos poderes públicos
Esiacual e illunicipais, se houver, terào intérpretes para deficien_
ie: auditivos nos noticiários e comunicacôes oliciais.

CAPÍTULO VII

DOS DIREII]OS DAS PESSOAS
PORTADORÀS DE DEFICIÊNCIAS

Art. 335 - E dever do Esrado asselurar às pessoas porÍado_
ras de qualquer deliciência a plena inserçào nu uidu..onô*i.u.
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social e o total desenvoh,imentg de suas porencialidades, obedecendo. os seguinles princtpios:

^ _ ] - -proibir 
a adoÇào de crirerios diferentes para a admissào,a promoção, a remuneracâo e a dispensa no,Álü puüi;." 

",,._duat 
.garan 

r indo-se a'adapt açào d; ;.;;;;."*'i"Iirí l?,.,,Il - assegurar às nessoas portadoras de deficiência c drreitoà assisrência desde o nascimento, inctuindo ;;;;;ü;;; precocc,
1:1::1çà" de primeiro e segundo cf1";;;;;;,i;iij,à,", ou,i-garonas e gratuiras, sem limite aJidaae:'

-, .ll,l _..eu.1nrir às pessoas portadoras de deficiências o direi_to à habiliraçào e reabititaçào .orn iãJÀr- or-^.qu"tiun.n,o,necessários;

- 
IV . com a participaçào estimulada de enridades nào gover_namentais,.prover a criàçào de.p.ograr4u, à1-pi.""iiá. ã" a".,

ças ou condições que levem a aeficiãnciã, . u,"ial,n"JlJ"."rp..i"rizado.para os portadores de deficiência riil.i'r."'r"rirTãr',".,r,"r,
e.de integraçào social do adotescenre p";;;à;;;;;;;;;.t;,';..
diante rreinamenro para o trabalho ; ; .;;;r;;.i;;'''' ''

. -V - elaborar lei que disponha sobre norrnas de consrrucãodos logradouros e dos edifícioi a..rro puúli."o'. ;;;;t;.;;;;ã:veículos de transpone colerivo, a fi- a. g".arti, 
"*rl" ,à.qr"ooas pessoas portadoras de deficiência;

VI - garantir as pessoas portadoras de deficiência fisrca, pelatorma que a..lei eitabelecer. a adocào aa ,..rnl.rur-.rr"r., d"assegurar o livre acesso aos veiculos o. ,rrnrpori.'.oL.iío, u"*assim, aos cinemas, rearros e a..als .ara, J..lp.,a.riár'p,iuil*r,

^^^,-Ull - 
instituir organismo deliberariro robre a notrljç2 flsaporo a pessoa porradora de deficiência, urr.gr.oáu*u'irr,i.ipr.

çào das enddades represenrarivas aa, ai r.r.,,re. ãi"u',-j.iJí.,.n.;r,
, VIII - assegurar a formaçào de recursos humanos, em ro-dos-os níveis, especiaJizados no rratamento, na assistência e na edu-caçâo dos portadores de deficiência;

IX - garantir o direito à informação e à comuni.aÇão,considerando+e as adaptações n"cessata, ãi p.rroãi'pãr,uoo.u,
de deficiência;

X. - conceder gratuidade nos transportes coletivos de empre-sas públicas estaduais para as. pessoas portadoras de deficiência,com reconhecida dificuldade de locomoçào, e ,;; 
";;;;;;lr*.,

. XI - regulamentar e organizar o rrabaiho das olicinas abri_gadas para pessoas portado.ui a" a.ri.ien.ã, à"ãi,"L" 
"r,o, 

,a"possam inregrar-se no mercado a" ,ruUurr,..ori.ii,]r.:
^,^^ III - esrabelecer obrigatoriedade de uriiizáçào de recnoto-
il1r,:^l?l"lur de segurança destinadas a pr.u"nçã.lã. JÀ.n.r. ouconolÇoes que levem a detjclenclas.

^^_. l'j: 336 - O Estado promorerá. Jire.amcn:<..- , r-.:. -iConventOS, CenjoS periódicoS de .ua pOpulajto D ri..-J_j *ldeficiência.
Art. 337 - O Estado impianrara sisiemas j: ft:::J1zàsem

e comunicaçào para o deficienre i jsual e a::il :r,... :., ;. ;r:.;;;;às suas necessidades eoucacionar. 3 .u-:à.:.

. Art. 338 - Leis municipais ins:iru;rio o:_sanl:mo\ rjclibera-
1i1,o1soure 

a polírica municip^t o. ."n,o " .-i.."1 à",,r"ãà,à 
". c_rrcrencla, assegurando a pariicipacào iie :;a< ert,,:iacies ,.p."ranru_

trvas onde hourer.

.Art. 339 - Cabe ao poder publico cci:brar os convênios ne-cessários a garantir aos deficienres ri5rco! a: .ona,ç0., iA"ài, prloo.convívio social, o esrudo. o rrabalho. ":o.oroi.à. tn;i;;," *..diante reservas de vagas no5 e)tacionamenror oúblicos. 
- '

, . .P1ágrafo único - A graruidade no\ -casros inerenrcs dar.te-a a vtsta de passes especiais expedidos por autoridacle corp"t"nr..

Ççtr§E'ã-nEjÃÇÃqpr)t) ESTADO r)3 3l:{} DE.rANtrrftfi

Art. 341 _ São Forieres do X,lunicípio:

- I - o Poder.Legisiatrvo, Íepresentirdo pela Cámara Ntuaiei-Pal, compesta cie Vg1ga6ss.,5.
II - o poCer Executivo. representadc pelo preÍ.eitc.
,};'^,1Í.r,,;:^O] À,{unicÍpio será regirtr: por i.ei Orgânica, vo.

,."* :x i:l: i 31,1""' :, :: ll : :,:;.;;;i; ; í;i",?;.T;j á1:'; 
" 

o, ".','ada por dois terçcs cios nernb 
(r' JLZ ur;r)' e apro-

muisará erpnrri,4a. ^" .--,-^^,-]n.t 1a 
c, a1ala Municipal, que a pro-

['jj:11::"'':::j:o' o' p'rn'ipi i' .,i;#;;J;'#'::l';ilXiril?"
República, nesta con:;iiriiii;'; ;;:ü;::'#:.:,ffi1

lu" ;^:::':i:':lY-1.f 1 :": vereacrores'"; ;;"; ;;;;;;,;l
,Xl,T;,:, ::, 

r' no er ercíc'i. ;' ;;;;;;;; fii.Xilíi}'r::'.:NÍunicípio;

J", ;.Ir"jO^,13-, 
c inc-ornparibiliclacles, no exercício cia verean-Ça'. sllnjlilre\. no que etruüer. . '--"- r'u L'\ri rlLio qd lerean-

DuDltcâ :rr,â ^. m-,.L ^ lo or:p(,5tc ,a L r)r.jstiilliÇao da Re.públlca. pa:: ot *."uro, à,i iv 
urrPLr'ru rra tonstttutÇáo da Re-

f urcáo nrre ^. n!á_L-^_ , .; r,,gr:.... *.Jaercn;i 
c. nesta Co,r,ii_tuicào, pàra os nremi:,rcs ;; Ã;jã;ril H;J:iri;:

eleiçàc do prefeiio, do Vrce_prefei;o e clos .,,ereadores,
paramandâto de quarro anos, medianre pleiro direLo e ri*ulrgn.o;ii. - eleiçào rio prefeiío e.Co Vrcç_irrct-ei," r" 

""r"_," Or^,antes do térnino dc rnânclato *la, q_uc a.r"a_À *r..,,f.r] 
"oü.rd_,as regras do artigo 'I7 ila Cor

i,ru,,i.rpi",'.Jn, ;";; ;J #:;:;l':ir" .1:,,tll,1or 
j ca' no,:erso de

, .lll. . posse io prefejtc e do 1,jice_prefeito, parurr. â Cârna-ra \4uiicipai. no dia j l, rle janerro dü âno sxbseqr"iente aô da eleiÇáo:

';O-

ioe
.1:es

!;e-
Lie

-;i -

LC.

VI -- julgarnenru úü p-eieiÍ.r e d" ./i..-;.;;;;eranre 
o Tri_bunai de JusliÇa:

. v"ll 
- cor:per:ição das associacôes iepre:entativas no piane_Jamenro mnnir:ipat e iniciativa p"pri"r" a"pràl"roi"ã.llii. in,.-Less-e especif ico d o It rr r: ic; pru ou a* u.i rio.r',í.]àiur]i àuX, t.n,u-'Oer,Or..pcl- rnct'tüs. JiILü Í1.)r !CnlO a, Ct.i:OrrJo,'!,lll _._ similaridade eas arribuicões ,i^ C;;r",; \Íunicipai,de suas{om jssôe: Fer,ra*enies * a.^f ,rqre,j?",-r;,;;;;;J;"r, 

""
OlsPó'io ne\la ( ot\ilÍtiiÇa,, ir I .\ t,DlrtC -.\,Jdrll_

^._. 
{t].. l-:J * O rr,n,e,o ot- 1:rcrJur.:,cri !!.rJc pcia Lri Or_aanrca \{unicipal e ruu,dara r

nr;ip;6. ;"n. lii,""i:,:,,:.":'-'l':'.'1, .::",,:iT 
a n r;ulaçào io \ Iu

.,,.-pu'ág,lr-" un,,:o' - i;, i, :j,'" J.::,,::,1,:::i:fi ,qu.iuL'xrstente :iri J I Lit i:::r.Lii -ica peJc cr-:ac ,i;:à ::;r;;-aro 
anierior ac ca eleicáo' apura-

DA ORGANIZAÇÃO-MUNICíPAI

.tr,. r++ _ :. r:-rt i:teilaàc rlcs v,r.readcres. Co pref,-ifo e d*\ :.c.Pre::ii...-.r.1 I \aJ., I 3.-1.
-a*a ..- .,i,; - ..,.';:,.:;.J::.:11.ilil.;i::il;;:,lt:;l
- ...:J:r .j- ?:-:.. -:. ;, , t:mrres c,::itei!(,j *,,1i.t..ãorl, ,a,;:ecttr a i_ei Crgân:ca.

,-.- {,i. l-+j - Fjricia a remuneraçào_clo:: Vereadores, citr pre_:: ,, i , ',::e.prclei:o. )eràü e ÍísoluJào. i",;;,:;l:;;ir;i,", r-.nr.'l i c; snte. enr iadcs ao l riltu;r: j A. f -,,r * j,i Vu:ri.i;," C" if i"o- Jane.;o. :ro caso oa ( anjra! ou u" C",_;;ii,l Êri"o"-.ii ,,* c,ras d,os líuniciprc!, uos drmar., para registro, an'es ai, iérrdino daleSlslat ura.
A:r. l.ló _ .{oç \ere:drrre' 

lt,]"1 ,,o11;iirJ\ro noi p3ràcra.los l:.29. 1",... ,: ó: du aÍÍ,go il,2 j::rr, a"1,l..;;;ã..
^"^. 1:r jo, *. , ci M,:ni;ipal p;d rr 

",;5p,f ,oi).'_..;rrr" _.organlzaçàc de quadro de vr\ccorro e:)i cr,u d, ,n,.n,,o'*l- j,l:l ; ; I i;l,J,li, *;;;,;;;;r".üc mcio turilisnrr.
ParágraÍo ünico __ ú ou;.,r.lrii o; r,oiuniários. a que:ie referee\Ieart)go, íjcrrá :rrir"ito ro, nà:l:c{... rdi-naç r Í-:scaliza,.âc do Cor-po de ijuinúsrro> \iij:rrr.j. f:;a.;ú 

",, 
;.,. f- ,^i,.io,"]urraiclc-

nada a respectiva criaÇàc a celebraçào Ce conl,ànios enlre o fuÍuri_('rp:o e a fttencrcrd,tr "..::;ra;ào f-.r,n or_,],i,, "i^ práià,rUç;Ode esl i uturr., ir-;, : u. i. e erl r lrira:r-1ex i (:\ _gi ri1;,,.,1;ti5.
Art. 348 .* Os Municíp.rc,: podenr ;eiehra: ..onvenios para.execução rje suas je!r,. de seus

t'os órgào: r)u ., ! \ lcrorcr ,,,,,.,)":l'ioi 
oii çle 51;2' rjt':isites por ou-

vun,":,:;-io. 'drrlcc\ icúírals crlcLiilai ou de truiro;

Parágrafo riniio 
- Or §,§unicipios pocie rn, tambrim , a$avéscle convênics, prévia e cevirJanrs:te a,;ttriiaeios po. teis Áuni"ip*s,

i,rj::.:-:ii!r,r:t :r:rcr. unicrpa;s d" ;rir#;;;;;;?#;i;;:l'; 
" 

.__-lrzaÇac de rrtras. :,i,.iúÊre. e

1:T r s",uq*, u, ;",;;;;ilff :ffi":T:fff:.T;Ti:::':;?;éomiÍrstrari! a e íinanceira e sediarias ;,r; ;;',iàu' rirlr"u;.iplo,CCãVerrentes

^^_ 1.: i.39 - i-e; híunicipai dispoiá. cnm visras a iacilitar a io_cümoÇãc cie ;,ussoar Donarioras ije ,lÊiiriej;,.i:.. ; pr"i"áo".i" ,"-baixarnentos,.rarÍ1r-ras e outrcs meros adequados rie acesso, em Io-gradoutos, ediÍicaçÕes em geral 
",!.,r";;;;;;;;. ,r"'r"*i.r. r_*corno a aclaptaçãci das já exisreníes.

TITULO IX

CAPÍTULO I

DAS DtsPosrÇôEs PREL!MtNARES

Arr. 340 - Os Municípios.sào unidades rerriroriais que in_
llglur." organização potiricb-adminiii;;,i;;;'ri;;üi".i o.a"_rativa do Brasil, dorados de autonomia política. adminirirarira .
li-na31eira, 

nos rermos assegurados p.l; õ;;;;;;üã'i" n"p"uri-ca. por esu Consriruiçào e pela respecriva f_ei Oiganii.

4"§
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Art. 350 - Fica assegurado aos servidores públicos estatu-

tários dos Municípios que não disponham de órgàos de previdôn-
cia e assistência médico-hospiralar, o direito de filiarem-se aos cor-
respondenres órgãos do Estado, na forma estabelecida em lei

txIJ IMPBENAA OtrICIAL

histórico-cultural do ambiente ur§ano, far-se-ào por lei estadual,
obedecidos os requisitos.ptêvistos em lei complernentar estadual,
e,dep€nderão de consúlta préíiâ, mediante plebiseitô, às poputa-
ções diretamenÍe interessadas.

estadual' Parágrafo único - A panicipaçào de qualquer município em
Parágrafo único - Lei Complementar definirá oJcritérios pa- uma região metropotitana, aglômeraçào urbaná ou microiregião

ra o cumprimento do disposto nesle artigo. 'dependelá de prévia àprovaçào pela respectiva Câmara Municipal.'

CAPITULO IV

DA COMPETÊNCIÂ DOS MUNICÍPIOS

Art. 355 - Compete aos Municípios, além do exercício de
sua competência tribütária e da competéncia comum com a Uniâo
e o Estâdo, previstas nos arrigos 23,145 e 156 da Constituiçâo da
República:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

. 
ll - suplementar a leglslaÇâo federal e a estadual, no que

couber;
III - instituir e arrecadar os triburos de sua comperência, bem

como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de presrar
contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

lV - criar, organizar e suprimir distrito, observada a legis-
laçào estadual;

\.' - organizar e presrar, diretamente ou sob regime de con_
cessào ou permissào, os serviços públicos de interesse local, incluí-
do o de transporte coletivo, que tem caráter sssenciai;

\/ I - manter, com a cooperaÇào récnica e financeira da Uniâo
e do Estado, programas de educaçào pré-escolar e de ensino fun-
damental e, ainda, atendimento especial aos que nào freqúcntaram
a escola nâ idade própria;

VII - prestar, com a cooperaçào tecnicae financeira da Uniào
e do Estado, serviços de atendimenro à saúde da populaçào;

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento ter_
ritorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamen-
to e da ocupação do solo urbano;

lX - promover a proteçào do patrimônio histórico-cultural
local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e esra-
dual e apoiar a atividade culrural.

Art. 356 - Na elaboraçào e na execuçào da política de de-
senvolvimento urbano e seus instrumentos legais, o Municipio ob-
servará o disposto nos arrigos 182 e 183, cla Constituiçào da Repú_
blica, de modo a promover e assegurar a gestào democrática e par-
ticipativa da cidade e condições de vida urbana cligna.

Parágrafo único - Os planos diretores municipais incluirão
obrigatoriamente as zonas de proteçào de aeródromos, visando. des-ta forma, preservar os aeÍoportos do crescimento urbano
desordenado.

CAPíTT'LO V

DO PATRIMÔNIO ML'NICIPAL

Art. 357 - Constiruem patrimônio do Municípioos seusdi-
reitos, os bens móveis e imóveis de seu domínio pleno, <iireto ou
útil, e a renda proveniente do exercício das atividades de sua com-
petência e prestaçào de seus serviços.

§ l9 - O Município, com prévia autorização legislativa e me-
diante concessâo de direito real de uso, poderá transferir áreas de
seu patrimônio para implantação de indústrias ou formaçào de dis-
tritos industriais.

§ 29 - Aos bens imóveis dos municípios aplica-se, no que
couber, o disposto no arr. 68 desta Constituição.

CAPÍTULO VI

DA FISCALTZAÇÃO Ftl\iANCETR-{
E ORÇAMENTÁNTE OOS MUNICÍPIOS

Art. 358 - A fiscalizaçâo conrábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial dos Municípios, e de todas as entidades
de sua administração direta e indireta e fundacional, e exercida me-
diante controle externo da Câmara Municipal e pelos sistemas de
controle interno do respectivo Poder Executivo, na forma estabe-
lecida em lei.

§ l: - O controle externo da Câmara Municipal será exer-
cido com o, auxílio do Conselho Estadual de Contas dos Municí-

Art. 351 * Nenhumalei, decreto, resoluçào ouato adminis-
trativo municipal produzirá efeitos antes de sua publicação.

§ i: -- A publicaçào será feita em jornal de circulaçào local
e, não havendo, na seÇào competente do DiiiLrio Oficial do Estado
ou a escolha recairá sobre jornal de circulação regional com sede
em município limítrofe, com afixaÇão de cópia do ato na sede da
Prefeitura.

§ 29 - A escolha de órgão particular de imprensa para a di-
vulgaçào das leis, resoluções e atos municipais, quando houver mais
de um no Município, será feita mediante licitação em que se leva-
rão em conta não só as condicões de preço, como as circunstâncias
de freqüência, horário, tiragem e distribuiçào.

§ 39 - Os atos nào normarivos porlerão ser publicados por
exirato-

§ 49 - Seráresponsabilizadocivil ecriminalmenrequemefe-
tuar o pagamento de qualquer retribuiçào a funcionário ou servr_
dor. de que nào tenha sido publicado o respectivo ato de nomea-
Çao, admissão, conrralaçào ou designacào.

CAPÍTL'LO II

DA INTERVENÇÃO DO ESTADO \OS MUNICÍPIOS

Art. 352 - O Estado nào inten.irá nos Municipios, exceto
quando:

I - deixar de ser paga, sem moriro de forca maior, por 2
(dois) anos consecutivos, a dÍvida fundada;

ll - nào forem prestadas contas devidas, na forma da leil
lll - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita mu-

nicipal na manutençào e desenvoli,imento do ensino;
IV - o Tribunal de Justiça der provimento a represenraÇâo,

para assegurar a observância de princípios desta Constituiçào, ou
para prover a execuçào de Iei, de ordem ou de decisão judicial.

Parágrafo único - O nào pagamenro da dívida fundada, re-
ferido no inciso l, não ensejará a intervençào quando o inadimple-
mento esteja vinculado a gestào anterior, conforme for apurado
em auditoria que o Preleito soiicitará ao Conselho Estadual de Con-
tas dos lvlunicípios, dentro de noventa dias após sua investidura
na Chefia do Executivo Municipal.

Art. 353 - A decretacào da inrervençào observará os seguin-
tes requisitos: -

I - comprovado o fato ou a conduta prevista nos incisos I
a IV do artigo 35 da Constituiçào da Repúbtica, de ofício ou me-
diante representaçào do interessado, inilusive por intermédio da
provocaçào de dois terçs5, no mínimo, dos membros da Câmara
Municipal, o Covernador decretará a intervenção e submeterá o
decreto, com a respectiva jusiificativa, dentro de 24 horas, à apre-
ciação da Assembleia Legisiativa que, se estiver em recesso, ierá
para tal flm conlocada;

lÍ - o decreto de intervenqão especificará a amplitude, o pra-
zo e as condiçôes de erecuçãc e, se couber, nomeará o interventor:

Ill - quando nào couber a nomeaÇào do interventor, assu-
mirá o Vice-Prefeito, ou, caso este tenha sido afastado juntamente
com o Prefeito, o Presidente da Câmara Municipal;

lV - o interventor prestará contas de seus atos ao Coverna-
dor e à Câmara Municipal;

V - cessados os motivos da intervenção, as autoridades mu-
nicipais afastadas de suas funçôes a elas retornarão, quando for
o caso, sem prejuÍzo da apuraçào da responsabilidade civil ou cri-
minal decorrente de seus aros:

V[ - no caso do inciso IV do arrigo 35 da Constituição da
República a decretaÇão de inrervençào dependerá de requisição do
Tribunal de JustiÇa, e o decÍeto iimitar-se-á a suspencier a execu-
.ção do ato impugnado, se essa medida bastar para o restabeleci-
mento da normalidade.

CAPíTULO ]II

DA CX.IAÇÃO, TNCORPORÂÇÀO OU llisXlÇÃO,
FUSAO E DESMEMBRAMENTO DE MUNICIPIOS

Art. 354 - Acriação, aincorporação, a fusãoeo desmem-
bramento de Municípios preservarão a continuidade e a unidade
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§ 29 - Somente por decisão de dois terços dos membros da
Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio, emitido
pelo Conselho Estadual de Contas dos Municipios, sobre as con-
tas que o Prefeito prestará anualmente.

§ 39 - No Municipio do Rio de Janeiro, o controle externo
é exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de
Contas do Município, aplicando-se, no que couber as normas es-
tabelecidas nesta seção, inclusive as relativas ao provimento de car-
gos de Conselheiro e os termos dos §§ 39 e 49 do artigo 125 desta
Constituição.

§ 49 - As contas do Tribunal de Contas do Município do
Rio de Janeiro serào submetidas, anualmente, à apreciaçào da Câ-
mara Municipal do Rio de Janeiro.

Art. 359 - O Conselho Estadual de Contas dos Municípios
com sede na capital, quadro próprio de pessoal, criado na forma
da lei, e jurisdiçào em todo o território do Estado. compõe-se de

I(sete) mêmoros, denominados Conselheiros, que serào nomea-
dos dentre brasileiros que satisfaçam os requisitos previstos no §

l9 do art. 125 desta ConstituiÇào.

§ l'- Os Conselheiros do Conselho Estadual de Contas dos
Municipios serão estolhidos:

I * três pelo Ciovernador do Estado, com aprovaçào da As-
sembléia Legislativa;

ll - quatro pela Assembleia Legislativa.

§ 29 - Aos Conselheiros do Conselho Estadual de Contas
dos Municípios aplica-se o disposto no art- 125, .s§ 39 e 4: desta
Constituiçào.

Art. 360 - Compete ao Conselho Estadual de Contas dos
Municipios, além de outras atribuicôes conleridas por lei:

i - dar parecer prévio sobre a prestacào anual de contas da
administraçào financeira dos Municipios, elaborado em sessenta
dias, a contar de seu recebimento;

I[ - encaminhar à Câmara ivlunicipal e ao Prefeito o pare-

cer sobre as contas e sugerir as medidas convenientes para a finai
apreciação da Câmara;

III - julgar as contas dos administradores e demais respon-
sáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administraÇào di-
reta e indireta dos municípios, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, e as contas
dos que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade cie

que resulte prejuízo ao erário;

lV - apreciar, para fins de registro, a le'alidade dos atos de

admissão de pessoal, a qualquer tílulo, na administraçào cireia e

indireta, incluidas as fundações instituídas e mantidas pelc Poder

Público, excetuadas as nomeaÇÕes para cargo de prorin-rertc:n
comissão. bem como a legalidade das cor,cessÕes cie apose:r:aCc-

rias e pensÕes, ressalvadas as melhoria: ooslerio:es qu. rà. alte'
rem o lundamento Iegal do aio Jor,!i)'.'-l^:

Y - realizar, por iniciatiia próoria ii Câmara \Íunicipai,
de Comissão Técnica ou de Inquerito. ,nlpe;õel e auoitorias de na-

tureza contábil, financeira. orqamenta:ia. operactonai e patrimo-
nial, nas unidades administrativas cia Cânare \Íunicipal, do Po-

der Executivo Municipal e dema:s entidadet r-r :ricias no inciso lll;
V[ - prestar as informacÕes solicjtadas pela Câmara Muni-

cipal ou por qualquer das respecriras Com;ssÕes, sobre a fiscaliza-

çào contábil, financeira, orçamentária. ope'acional e patrimonill,
e sobre resultados de auditorias e cie inspeçôes realizadas;

VII - aplicar aos responsár eis. em caso de ilegalidade de des-

pesa ou irregularidade de contas. as sancôes previstas em lei que

estabelecerá, entre outras cominaçÔes. multa proporcionai ao da-

no causado ao erário:

VllI - assinar prazo para que o órgào ou entidade adote as

providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verifica-
da ilegalidade;

lX - sustar, se não atendido, a execuçào do ato impugna-
do, comunicando a decisão à Câmara N'lunicipal;

X - representar ao Poder competente sobre irregularidades
ou abusos apurados.

§ I 9 - No caso de contrato, o ato de sustaÇào será adotado
diretamente pela Câmara Municipal. que solicitará, de imediato,
ao respectivo Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 29 - Se a Câmara Municipal ou o Prefeito, no prazo clc

noventa dias. não efetivar as medidas previstas no parágrafo ante-
rior, o Conselho Estadual de Contas decidirá a respeito.

§ 39 - As decisôes do Conselho Estadual de Contas, de que
tesulte impuração de débito ou multa, terào eficácia de título
Êxecutivo.

§ 4: - O Conselho Estadual de Contas dos N4unicipios en-
caminhará à Assembléia Legislativa, trimestral e antialmente, re-
íatório de suas atividades, prestanCo contas ânualmente, ao mes-
mo Poder, no prazo de sessenta dias da abertura da sessào legislativa.

§ 59 - Qualquer cidadão, panido político, associaçào ou sin-
dicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregulari-
,dades ou ilegalidades perante o Conselho Esradual <ie Contas dos
Municípios ou perante o Tribunal <le Contas do Município do Rio
de Janeiro.

Art. 361 * As contas dos Municípios ficarào, durante ses-
senta dias, anualmente, à disposiÇão de qualquer contribuinle, pa-
ra exame e apreciaçào, o qual poderá questionar-lhes a legitimida-
de nos termos da Lei.

T{TU[,O X

DÂS {)ISPSSTÇ&E§ GERAES

Art. 362 - Os serviclores da admlnistraÇão autárquica e fun-
dacionai licam sujeitos âo mesmo regrme juridico de deveres, proi-
bições, impedrmenrcs, rencinenios, direitos, vantagens, e prerro-
garivas que vigorar para caigos, iunc'ôes ou empregos de atribui-
çÕes iguais ou assemelhados da administraçào direta.

Art. 363 - E mantrcloo lnsrituto de PrevidênciadaAssem-
bleia Legislariva do Estado do Rio de .laneiÍo - tPALERJ"

Art. 364 * Os Assistentes JurÍdicos do Podel Executivo exer-

cerão suas fi.rnçÕes, sob suirervisào cla Procuradoria Ceral do Es-

tado, no Serviço Jurídico da Adrninistracào Direia e indireta, sem

representação judicial.
Parágrafo único - ,{ carreira de Assistente Juridico serào re-

servadas as funÇóes de assessoramento juridico, ati"idade da ad'
vocacia cujo exercício lhe é inerente, sendo-ihe vedada, além da re-
presenração judicial, ccmc pre'.,isto ncsle ar iiao, a consulioria .ju-
rÍdica, rambem privativa de Prccuradores do Esrado, nos terrnos
do artieo 132 da Consutuicào oa Repúblicá.

.\rt. 36i - O Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A.
e considerado patnmôrlo do porc do Estado do Rio de Janeiro
nào podendo rLas ã.Õ.s ordinárias nominativas, representetivas do
coniiole a:ionarro. ser aLienadas, a qualquer lítulo, a pessoas físi-
cas c: iuiLiilias. .re drieito público ou privado, nem negociadas,
erprcrpriadas ou penhoradas.

Parágraio unico * A arrecadaçào de impostos, taxas, coutri-
buicÕes e demais receitas do Estado e dos órgãos vinculados à ad-
minisrraÇào direta e indireta, bem como os Íespectivos pagamen-
los a rerceiros, serào processados, ccm exclusi.riciade, pelo Banco
do Esrado do Rio de Janeiro S.4., salvo nas localidades cnde este

nào possuir agência ou posto e nas quals poderão ser efetuado! por
otrtros estabelecimentos.

Art. 366 * Os serviços nctariais e de registro sào exercidos
na forma do art. 236 iia Corrstituiçào da R.epúbiica.

Art. 36'l * A lei nâo prejuCicará o direito aciquirido, o ato
juridico perÍeito e a coísa juigada.

Art. 368 - O EsteCo e os tsiuni:ipios não conceCerão auto-
rizaçào para o funcionamento de indústrias que labriquem armas
de fogo.

Parágrafo únrco - O Poder Pubirco estabeiecera restriçÕes à
atividade cornercial que explore a venda cie armas de fogo e

muniçóes.
Art. 369 - Na aplicacào, integraçào e interpretação das leis,

decretos e outros atos noÍmarivc:; estaduais, ressaivada a existên-
cia de norma esraCual especíiica, observar-se-ào os princÍpios ri-
gentes quanto às da Ccnstituicào e da; leis federais.

Art. 370 - Sào r:tantidos os atu;ris siir:bolos, brasào, hino
e bandeira do Estado cio Iiio de Janeiro.

,{T0 DAS !}lbFüS[ÇÜ85.
CONSTTT{JCÃüNÂES TRAIq gÃT'ü§{ã"AS

Art. l: - O Governador. o Presidente do Trrbunai de Jus-
tiÇa e os membros da Assembleia prestarào compromisso de man-
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ter,defenderecumprirestaConsrituiçào,noatoenadatadesua III - âposentadoriacomproventosintegrais,aosvinteecinco
prorirulgação. anos de serviço efetivo, em qualquer regime jurídico;

Art. 29 - Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e , IV - prioridade na aquisição da casa própria para os que nào
os adicionais, bem como os provenlos de aposentadoria que este- a possuam ou para suas viúvas ou compairheiras.
'jam sendo percebidos en desacordo com a ConstituiÇào serâo ime- Art. I I - É assegurado o ercrcício cumularivo de dois àar-
diatamente reduzidos ilcs limites dcla decorrentes. nào se admirin- gos ou empregos privaivo,; de medico que estejam sendo exerci-

'do, neste caso, invocal:àt) de direito adquirido ou percepçào de ex- ,ãos por médicã militar na adminisrraçào públicaãireta ou indireta.
cesso a qualquer título' § 19 - E asseguradr,.o exercicio cqmulativo de dois cargàs

Art. 39 - Os servidores públicos civis do Estadoe dos Mu- ou .*úgor priüri""ã. à. profissionaiiã iáUa. qr. esrivessem
nicipios, da administração direta, autárquica e das fundaçõe-s pú- sendo àxeicidós na admini:liaçào pública direta ou indireta na da-
blicàs, em exercício na data de promulgaçào da Constituiçào da tu Oa pro*rtguçào da Constiiuiçào da República.
República. há pelo menos cinco anos continuados' e que não te- - nsfinc.tnnaráorar'nr.r",,^. .
nham sido admitidos na forma regulada no artigo :u auq*rá'ê"unt ^ ! 1l---i^lt:.* fins do parágrafb ânterior' consideram-se car-

tituição, são considerados estáveis no serviço público. gos ou empregos privativos de profissionais de saúde os de pessoal

§ re - o tempo de serviço dos servidores referidos neste ar- ÍiJi:Ê"r::fti.:,Hff1á:,i"J'1il;âfifltT,T,ll?::[:'i??x-
tigo será contado como titulo quando se submeterem a concurso nouràiólogo, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Sanitarista, Te-
para fins de efetivaçâo, na forma da lei. rapeuta Oiupacional; de nível tecnico e auxiliar: Técnico auxiliar

§ 29 - O disposto nesre artigo nào se aplica aos ocupantes de enfermagem, de fisioterapia, de laboratório, de nutriÇão, de ra-
.de cargos, funÇões e empregos de confiança ou em comissão, nem diologia, de saneamento, de farmácia, de odontologia, protético,

aos que a lei declare de livre exoneraçào, cujo tempo de serviço nào insperor sanitário, visitador sanitário; e de nível elementarl aten-
, será computado para os fins do capur deste aÍiigo, exceto se se tra- dente, agente de saneamento, agente de saúde pública, ocrlpados

. tar de servidor. nos estabelecimenlos ou unidades de saúde e sujeitos à fiscalização
,, § 3g - O disposto neste arrigo nào se aplica aos professores do exercicio profissional pela Secretaria de Estado de Saúde, nos

de nivel superior, nos termos da lei. termos do Decreto-Lei n9 214, de 11.07.75 e do Decreto n9 I.754,

Aí. 4.o - FicaÍnextintososeieirosjurídicosdequalquerato de 14.03.78, do Estado do Rio de Janeiro. '

'tegisiaiivoouadministrarivo, lavradoaparti.dainstalaÇàodaAs- § 3.o - Servidores da Administração direta, indireta e au-'
sembléia Nacional Constituinte, que tenha por objeto a concessào tárquica que estejam acumulando dois cargos remunerados, eom-

de estabilidade a servidor da administração direta ou indireta, in- provarào, a partir da promulgeçào desta ConstituiÇão, a efetiva
clusive das fundações instituidas e mantidas pelo Poder Público, compatibilidade de horários entre os dois.

admitido sem concutso público. Art. 12 - A lei manterá os atuais juízes de paz até a posse

" Art. 59 - E restabelecida, desdea data da exrinÇão ou rrans- dc novos titulares, assegurando-lhes os direitos e atribuiçôes con-
formação dos respectivos cargos e empregos, a carreira organiza- feridas a estes, e'designará o dia para a eleição prevista no artigo
da pqlq lei n9 918, de 06 de novembro de 1985, nela reinvestidos [65 desta Constituiçào. /: Z
âutomaúaaÍnente, em fiel obediência ao principio do § 39 do arti- Art. 13 - Ficam elevadas à categoria de Comarca da Cap!

ggo 4l da ConstituiÇão da Repúbtica, os servidores públicos civis lal as Comarcas de Niterói, São Gonçalo, Nova Íguaçu, Duque de
que lhes detinham a titularidade. Caxias, Sào Joào de Meriti, Nilópolis, Campos, Volta Redonda,

Parágrafoúnico - Nocumprimentododisposto nocaputdo Barra Mansa, Cabo Frio, Petrópolis, Teresópolis e Nova Fribur-
anigo 79 do Ato das Disposições Transitórias desta Constituição, go, e à categoria de Comarca de2." entrância, a Comarca de San-

' 
a lei estabelecerá a lotaçío numérica da carreira de Assistente Jurí- to Antônio de Pádua.
dico, que será composta de advogados, aprova«los em concurso pú- Parágrafo único - Fica criado o Tribunal de Alçada na Co-
blico de provas e títulos, mantendo-se sua atual lotaÇão e marca de Campos - RI-

. extinguindo-se até a fixada os cargos excedentes, à medida que se ,{rt. 14 - Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o
tornem vagos. valor dos precarórios judiciais, pendentes de pagamento na data

Art. 69 - Os valores dos proventos de aposentadoria dos ser- da promulgação da ConstituiÇão da República, incluído o rema-

vidores estaduais oriundos de cargos extintos serão revistos como nescente de jWos e correçào monetária, poderá ser pago em moe-

determinado pela Constituição da República, em seus artigos 39, Ua corrente, com atualização, em prestações anuais. iguais e suces'

§ I 9 e 40, § 49, obedecendo ainda ao disposto nos artigos 2? , pará- livas, no prazo máximo de oito anos, a partir de I I de j ulho de.

grafo único e 69 da Lei Estadual ng 579, de 18 de outubro de 1982. 1969, por decisào que tcnha sido editada pelo Poder Executivo até

Art. 79 - O Estado e os Municípios editarào leis estabele- cenloeoitcntadiasdapromulgaçãodaConstituiçãodaRepública.
cendo critérios para a compatibilização de seus quadros de pessoal Prró3nfo. único - Poderãg. as entidades devedoras, para

ao disposto no àrtigo 39 dâ Consrituição da Repúbliôa e à reforma cumprimcnto do disposto neste artigo, emitir em cada ano no exa-
" administrativa dela-decorrente, no prazo de dezoito meses, conta- io montrntc do dispêndio, títulos da dívida pública, não computá-

dos da sua promulgaçào. vcis pera cfeito do limite global de endividamento.

' Parágrafo único - Entre os critérios a que se refere este arti- fT .l,l -,scrio cstrtizades as scrvcntias de foro judicial as-

, go, será Jstabelecido sempre o da garantia aà .rtutitaua., qu. o pim definidas em lei, respcitados os dircitos dos atueis titulares.

líervidor público estadual já tenhiaaquirido, ainda que venha a Art. 16 - O disposto no art. 23ó de Constituição da Repú-
.ser 

transierido, compulsoiiamente ou medianre opçàô, da admi- blicr nào se aplice aoc rrv§os notarieis e dc rcgistro que já tenham

nistraçâo direta paraa indireta ou tenha modificaào o seu regime fido oficirlizedos pcb Podcr Público, respcitendo-sc o direito de .

. jurídico. Faus servidorcs.

AÍ1.89 *Atéapromulgaçàodaleicomplementarreferida § l.o -SÃoconsidcrrdosservidoresnotariaiscócrcaistÍo,
no artigo 169 da Constiiuição da República, o Eitado e os Municí- pere o dircito dc opçào rcopcitrdb nc§te arti3o os notário c red§'
pios não poderâo despender com pessoal mais do que sessenra e tÍadores titul.res c intcrinos, scus subrtitutos, bem como os euxi-
õinco por'cento do válor das respàctivas receiras corrente5. liarcs dos respectivos scrviços.

Parágrafoúnico*OEstadoeosMunicipios,quandoares- § 2.o - F denoventadias'acontardadatadepromulga-
,pectiva dãspesa de pessoal exceder o timite pràvisio'nesre arrigo, çào desta Constituição, o prezo pila a menifestaçào do direito de

,deverão retornar àquete limite, reduzindo o percentual excedente opçào dos servidores por pcrmanccerem ou não no regíme remu-
là razão de um quinto por ano, neratório em que se encontram.

Art. 9g - As empresas púbticas e sociedades de economia § 3.o.,:: Torna-se efeli',n em çQso dc vacância, o dirúo à

mista do Estado promoverão a adequação dos seus estatutos às dis- ritularidade dos serviços notariais e de registro, em favor do res-
poíôes ilêsta ConStituição no prazo de 180 (cenlo e oitenta) dias fectivo substituto, desde que, legalmente investido, tenha ingres-

à contar da respectiva promulgaçào. sado na atividade, há mais de cinco anos, até a data da promulga-

Art, l0 - Aoex-combatente que tenha participado efetiva- çào da constituição Federal'

..nãA.op".uço.iuáii*rãur"ntea§egundaduerraMundial,nos . ! all-,_-f,lammantidososatuaisserviçosnotariaisedere-

rermos da Lei ne 5.315, de r2 de setembro de re67, ,",ãu ui,Éiu'u- ili';3;l§:'iffi:1".""'j:,t;;:2'ál?Jff,i:ir'# i:'[]iffi1i.:'-o* 
:':T;[i'.1xfi:::; no serviço público, sem a exrgência de ' Arr. 17 - No prazo de sessenra dias da promulsaçãb desta

.concurso, com estabilidade; Cônstituiçào, proceder-se-á, no âmbito dos órgãos de pessoal e pre-

II - assistência médica, hospitalar e educacional gratuita ex- videnciários estaduais, à verificaçào do cumprimento do disposto

tensiva aos dependentes; .no artigo 20 das Disposições Constitucionais Transitórilx da Cons'
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tituiÇào da República, assegurando-se igualdade de remuneraçào
entre os servidores atiros e inativos.

Art. 18 - As vagas existentes e as primeiras que se verifica-
rem no Tribunal de Contas do Estado, até o número reservado ao
preenchimento pela Assembleia Legislativa, serào providas por in-
dicaçào desta. retomando-se, para a nomeaçào nas subseqüentes,
o criterio determinado pela origem da vaga, fixada no artigo 125,

§ 29, desta ConstituiÇào.
Parágrafo único - No provimento dos cargos do quadro da

Secretaria do Conselho Estadual de Contas dos MunicÍpios, serào
aproveitados os antigos sen'idores do Conselho extinto pela Emenda
Constitucional n. o I 2,280, que o requeÍerem no prazo de trinta dias,
contado da vigência da lei que o instituir. atendida a conveniência
da administraçào.

Art. 19 - Os mandatos do Governador e Vice-governador
do Estado. eleitos no dia l5 de novembro de 1986, terminarào em
15 de março de 1991.

Art. 20 - A Assembleia Legislativa reunir-se-á em sessÔes

preparatórias em primeiro de levereiro de 1991 para a posse de seus

membros e eleiçào da Mesa Diretora para mandato até primeiro
de janeiro de 1993.

Art. 2l - Promulgada a Constituição.do Estadô, caberá à

Câmara Municipal, no prazo de seis meses, votar a Lei Orgânica
respectiva, em dois turnos de discussão e votaçào, respeitado o dis-
posto na Constituição da República e nqsta Constituiçào.

Parágrafo único - As Câmaras Municipais, no prazo de l0
(dez) dias, a contar da promulgação desta Constituiçào, elabora-
rào Regimento específico, que, inclusive, poderá permitir eleição

de nova Mesa Diretora para a tramitaçào e votação da Lei Orgâni-'
ca rcspcctiva, obedecidos os princípios e diretrizes desta Constitui-
ção e da Constituiçào Federal.

Art. 22 - Até 3 I de dezembro de 1989, o disposto no artigo
150, IlI, à, da Consrituiçào da República, nào se aplica aos impos-
tos de que tratam os artigos 155, l, a e á, l5ó, II e IIl, da Consti-
tuiçâo da República, que podem ser cobrados rrinta dias após a pu-
blicaçào da lei que os tenha instituido ou aumentado.

Art. 23 - Fica estabelecida a redução, pelo período de l0
(dez) anos da base de cálculo do ICMS devido pelas empresas in-
dustriais que, nesse periodo, estejam ou venham a se instalar no
Pólo Industrial do Município de Campos do Goytacazes, criado
por decreto vigente.

§ 19 - A redução a que se refere este artigo alcançará so-
mente as operações relativas a mercadorias e prestações de servi-
ços pertinentes às atividades do referido Pólo Industrial.

§ 2.' - As bases de cálculo obedecerâo à seguinte escala
anual de reduÇão:

1990 - 5090 (cinqüen1a por cento).

l99l - 58,33% (cinqüenta e oito vírgula trinta e três por
cento).

1992 - 66,66V0 (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por
cento).

1993 - 75070 (setenta e cinco por cento).

1994 a 1999 - l5ro (serenta e cinco por cento).

§ 3.' - Nas operaçoes mencionadas no § 1.o, as aliquotas
internas serão as previstas para as interestaduais.

§ 4.' - O Governo Esradual envjdará eslorços no sentido
de obter autorizaçào legal que conceda aos \íunicipios do None
e Noroeste Flumincnse, em relaçào aos triburos de compctência fe-
deral e estadual, o que hoje é concedido aos Municípios do Norte
do Estado de Minas Cerais, e aos lvíunicipios do Estsdo do Espíri-
to santo.

Art. 24 - 0 Poder Executivo do Esrado e dos Municípios
reavaliará todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em
vigor, propondo ao Poder Legislativo respectivo as medidas cabíveis.

§ l.' - Considerar-se-ão revogados, após dois anos a par-

tir da data da promulgaçào da Constituição da República, os in-'
centivos que não forem confirmados por lei.

§ 2.' - A revogaçào não prejudicará os direitos que já tive-
rem sido adquiridos, àquela data, em relação a incentivos concedi-
dos sob condiçào e com prazo ceno.

§ 3.' - Os incentivos concedidos por convênio entre Esta-
dos, cclebrados nos termos do artigo 23, § 6.", da Constituição de
l!X7, com a redaÇão da Emenda n.' l, de 17 de outubro de 1969,

também deverào ser reavaliados e reconfirmados nos prazos deste
t"i'lr,. 

25 - Atéque sejam fixadas em lei complcmentar fede-
ral, es alíquotas máximas do imposto municipal sobre vendas a va-,

tejo de combustíveis líquidos e gasosos nào excedeÍào a três por
tenIo.

An. 26 - No prazo de doze meses. o Poder Públim daráexe-
çuçào plena aos planos diretores d4s áreas de proteçào ambiental
i dos parques estaduais, assegurada a participaçào dos poderes pú-
blicos municipais e de represenrantes das associaÇões civis locais
§ue tcnham como objetivo precípuo a proteçào ambiental.

AÍÍ, 27 - A contar da promulgaçào desta Consriruiçào o Es-
tado promoverá, no prazo máximo de dois anos:

I - o estabelecimento de métodos de avaliaçào do potencial
barcinogênico, teratogênico e mutagênico de substâncias químicas
b fontes de radioatividade, a serem revistas periodicamente;

II - a conclusâo da demarcaÇão e, quando couber, a regu-
larizaçào fundiária, bem como a elaboraçâo dos planos direrores,
à implantaçào de estruturas de fiscalização adequadas e a averba-
|ão no registro imobiliário das restrições administrativas de uso das
preas de relevante interesse ecológicó e das unidades de conservaçào;

III - a demarcaÇão da orla e da faixa marginal de proteçào
hos lagos, lagoas e lagunas;

IV - o leventaÍnento das áreas devolutas para promover açào
discriminatórie através da Procuradoria Geraj do Éstado;

V - a conclusão de regularizaçâo dos assentamentos rurais
bob sua responsabilidade;

VI - a criação do Conselho Estadual de Política Agricola e
do Instituto de Terras e Cartografia.

Art. 28 - A adaptação ao que esrabelece o artigo 208, III.
desta Constiiuição, ileverá processar-se no prazo de cinco.anos,
peduzindo-se o excesso à base de, pelo menos, um quinto por ano.

Art. 29 - É concedida anistia aos servidores do Estado que
fenham sofrido penas disciplinares, excetuados deste beneficio os
que hajam sido demitidos e os que foram penalizados por impro-
bidade, por atos lesivos ao erário público ou ao patrimônio de ter-
peiros, e, ainda, os que tenham sido condenados por decisão judi-
çial transirada em julgado.

Art. 30 - É considerada nula e de nenhum efeito qualquer
§anção disciplinar aplicada em período anrerior a esta Constirui-
çào, aos scrvidores civis, desde que não tenham sido demitidos e
que, no inqucrito criminal correspondente, tenham sido absolvi-
§os. arquivados ou impronunciados, cujas senrenças tenham tran-
fitado em julgedo até esta data.

, Parigrafo único - Fica, desde já, rcstabelecido osÍarus fun-
fional de época da apcnaçào, dcsde que, sarisfeitas as exigências

|egais vigentes, nâo produzindo, em quelquer hipótese, vtntagens
financciras a qualqucr titulo.

Art. 3 I - O Estafu deverá execurar plano de consrruÇão dos
horos das cornarcrs.

Art. 32 - A Imprensl Oficial do Estado e as grificas ofi-
tiais dos Municípios, da administração direta ou indirete, inclusi-
Ve fundações insrituídls e mantidas pelo Poder Público, promove-
lão ediçào popular do textô integral desta Constituhão, que será
Dosta à disposiçào das escolas, dos cartórios, dos sindicatos, dos
§uartéis, dos igrejas e de outras insrituições represcnt.tivas da co-
fnunidad€, gratuitamente, de modo que cada cidadão, no âmbito
do Estrdo, possa receber um exemplar da Constituição do Estado
io Rio de Janeiro.

Art. 33 - Fice assegurada aos pensionistas legatários, pen-
sâo minima equivalente ao salário mínimo.

Art. 34 - O Estado apoiará o Tribunal Regional Eleitoral
tÍr todÍB as providências neccssárias pare que, nas eleições de 1990,
|eja implantado Sist€ma Eletrônico de Processamento de Dados para
as fases de votaÇeo e apuraçào.

Art. 35 - A revisão constitucional será realizada após a da
Constituição da República, pelo voto da maioria absoluta dü mem-
bros da Assembleia Legislativa.

, +.1._1q - Noprazodeumanoacontardapromulgaçãoda
Constituiçâo Estadual, a Assembléia Legislativa promoverá Comis-
bào de exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do en-
dividamento externo do Estado do Rio de Janeiro.

§ t I - A Comissão terá força legal de Comissâo Parlamen-
tar de Inquérito para os fins de requisição e convocação e atuará
com o auxilio do Tribunal de Contas do Estado.

. § 29 - Apuradts irregularidades, a Assembléia Legislativa
proporá ao Poder Excculivo a declaraçâo de nulidade do ato e en-
caminhará o processo ú Ministério Púbtico, que formalizará, no
prazo de s€ssentr dias, açào cabível. - .

Arr. 37 - Poderão optar pclo regime anterior, no qüe res-
peita às garantias e vantagels, os membros das carreiras discipli-
h4res no Título IV, admitidos até a proÍiulgação da Constituição,
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observando-se, quanto às vedaÇões, a situação jurídica vigente na
data da promulgação da ConstituiÇào da Repúbtica.

Art. '38 
- É estabelecido o prazo máximo de 06 (seis) me-

ses, a conlar da promulgação desta Constituiçào, para que os Po-
deres do Estado assumam, mediante iniciativa em matéria de sua
competência, o processo legislativo das leis complemeilares a esta
Constituiçào, a fim de que possam ser discutidas e aprovadas no
prazo, também máximo, de 12 (doze) meses da mencionada
promulgação.

'Parágrafo único - As Comissôes Permanentes da Assembléia
Legislativa elaborarào, no prazo de iniciativa deste artigo, os pro-
jetos do Legislativo, em matéria do âmbito de sua competência es-

pecifica, de forma a serem discutidos e convertidos em lei nos ter-
mos fixados.

Art. 39 - O plano diretor urbano, quando obrigatório, ou
a lei de diretrizes gerais de ocupação do território, deverão ser ela-
borados e aprovados no prazo de até I (um) ano da data da pro-
mulgação da Lei Orgânica Municipal.

Art. 40 - Os iogos tidos como de azar poderão ser explora-
dos, mediante concessão do Estado, com fim de incentivo ao turis-
mo e como forma de lazer social nos termos em que dispuser a lei
federal.

Parágrafo único - A definição de zonas turisticas para o fun'
cionamento de cassinos dependerá de lei.

Art. 4l - FicacriadaaZona FrancadeTurismocomincen-
tivo de livre acesso do comércio e indústria do ramo de horelaria-
e turismo, com isenção de impostos estaduais, com base em per-
muta por construção, instalaçào e manutenção de hospitais de aten-
dimento púbüco, a ser regida por lei complementar.

Arí. 42 - Serão revislas pela Assembleia Legislativa, no pra-
zo de 3 (três) anos, através de comissão especial, todas as doações,
vendas, concessões ou cessôes, a qualquer título, de terras públi-
cas estaduais com área superior a 50 hectares, realizadas a partir
de 15 de março de 1975.

Art. 43 - No âmbito da competência estadual a tei definirá
a utilização e o aproveitamento da bacia hidrográfica do Rio Pa-
raíba do Sul.

Art. 44 - Duranie os próximos trinta anos, uma dotação or-
çamentária anual, no mínimo equivalente a cinqüenta poí cento dos
recursos do fundo estadual de conservação ambiental, criado no
artigo 260 desta,ConstituiÇão, será destinada a investimentos na re-
cuperação e na defesa dos ecossislemas da Baia de Cuanabara e

do Rio Paraiba do Sul.

Art. 45 - O turno único de atividades educacionais, previs-
to no artigo 305, I, com oito horas de duraçào, será progressiva-
mente implantado, no prazo de cinco anos, a partir da promulga-

çâo desta Constituiçào.

Parágrafo únióo - A proibiçào do artigo 318 desta Consti-
tuição vigorará a partir da respectiva promulgaçào, não afetando

'aqueles que já se encontrem lotados em outras esferas de

administraÇào.

Art. 46 - No prazo de doze meses a contar da promulga-

ção desta Constituiçãoj implanlar-se-á o sistema Braille em pelo
menos um estabelecimento da rede oficial de ensino em cada re-
gião fluminense, de forma a atender às necessidades educacionais
e sociais das pessoas portadoras de deficiência visual.

Parágrafo único - O Estado criará a carreira de interprete,
para deficientes auditivos.

ArÍ. 47 - Para os fins do artigo 329 desta Constituição, o
percentual de 290 (dois por cento) da receita tributária do Estado
será atingido progressivamente da seguinle forma:

[ - em l99d: t,sqo;
II - de l99l em diante: 290.

Parágrafo único - Duranre os cinco próximos exercício a Fun-

daçào de Amparo à Pesquisa : FAPERJ transferirá ao Fundo de

Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - FATEC' um terço da

dotação estipulado no artigo 329 para sua formação'
Art. 48 - Na conformidade do artigo 60 das DisposiÇões

Transitórias da ConstituiÇão da República, o Estado implementa-
rá, a partir de 1990, o Plano Emergencial de Erradicaçào do Anal-
fabetismo. valendo-se de meios existentes no sistema estadual de

ensino e de recursos comunitários.
Art. 49 - O Estado criará a Universidade Estadual do Nor-

te Fluminense. com sede em Campos dos Coytacazes, no prazo má-

ximo de 3 (três) anos da promulgacào desta Constituição.

§ I 9 - Fica assegurada a instalação dos cursos de Veteriná-
ria, Ágronomia e Engenharia, respectivamente nos Municípios de

Santo Antônio de Pádua, ltaocara e ltaperuna.

[El ,*r*n.^ orIcIAL

§ 29 - Seatódezoitomesesapós a promulgaçàodestaCons-
tiruiÇão a lei de criaçào da Universidade Estadual do Norte Flumi-
nense nào tiver sido aprovada, as unidades referidas no cápul e no
parágrafo primeiro deste artigo serào implantadas pela Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 50 - Será constituído um Conselho Estadual de Defe-
sa dos Direitos Humanos para conhecer de qualquer violação de

direitos humanos, providenciar sua reparação, abrir inquéritos, pro-
Dessos e encaminháJos aos órgàos públicos competentes.

Parágrafo único - Lei Complementar definirá sua organíza-
çào, estrutura, composição e autonomia financeira.

Art. 5l - Fica criado o Conselho Estadual de Defesa da
Criança e do Adolescente, como órgãos normativo, consultivo, de-

liberativo e controlador da política integrada de assistência à in-
fância e à juventude.

Parágrafo único - A lei disporá sobre a organizaçào, com-
posiçào e funcionamento do Conselho, garantindo a participaçào
de represenÍantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Defen-
soria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, órgâos públicos
encarregados da execução da política de atendimento à infância e

à juventude, assim como, em igual número, de representantes de

organizações populares de defesa dos direitos da criança e do ado-
lescente, legalmente constituídas e em funcionamento há pelo me-
nos um ano.

Art. 52 - O Estado promoverá a criação do Conselho Es-
Ladual de Alimentaçào e Nutriçào - CEAN - no prazo de I (um j
ano da promulgação da Constituição, na forma da lei.

Art. 53 - O Estado empreenderá ações visando à transfe-
rência para o seu patrimônio do serviço de energia elétrica e de te-
levisão educativa prestados no seu território.

Art. 54 - Denominar-se-á Agência Estadual de Financiamen-
lo de Longo Prazo a mencionada no artigo 223 § 29 , desta Consti-
luição, criada para promoção do desenvolvimento estadual, atra-
vés do apoio financeiro a projetos de implantação, modernização
e racionalizaçào de empresas brasileiras de capital nacional.

Parágrafo único - Lei de iniciativa do Poder Executivo dis-
porá sobre a organização e funcionamento do Fundo de Desenvol-
vimento Econômico e da Agência Estadual de Financiamento de
Longo Prazo, que o administrará.

Art. 55 - As indústrias que se instalarem no Norte e Noroeste
Fluminense, dentro de um ano, a contar da data da promulgação
desta Constituiçào, ficam isentas do pagamento de todos os im-
postos e taxas estaduais pelo período de 5 (cinco) anos a contar da
data da sua inauguraçào.

Art. 56 - Durante dez anos o Estado aplicará, no minimo
I09o (dez) por cento dos recursos do Fundo para o Desenvolvimento
de que rrata o artigo 223 nos pro.ietos de infra-estrutura para in-
Hustrializaçào, assegurando o desenvolvimento econômico das re-

§iões norte e noroeste fluminense, de acordo com os planos muni-
bipais e regionais de desenvovimento, ficando assegurada aos Mu-
nicípios do noroeste fluminense a metade dos recursos destinados
às regiôes.

Art. 57 - O Município do Rio de Janeiro será Centro Finan-
ceiro do Estado do Rio de Janeiro, cabendo às autoridades esta-
duais e municipais fomentar a atividade financeira no Município
do Rio de Janeiro.

§ l9 - Fica revogado, expressamente, o artigo 39 da Lei n9
1.381, de 03.11.88, restabelecendo-se incisos I, II e llI, do artigo
24 do Decreto-Lei 5/75.

§ 29 - As multas conseqüentes do não recolhimento dos im-
postos e taxas estaduais aos cofres do Estado não poderào ser in-
feriores a duas vezes o seu valor.

§ 39 - As multas conseqüenies da sonegaçào dos impostos
ou taxas estaduais não poderào ser inferiores a cinco vezes o seu

valor.
§ 49 - Nos noventa dias da promulgação desta Constitui-

çào, o Poder Executivo Estadual tomará as medidas cabíveis para
obter da União Federal a plena satisfaÇào das obrigações desta, de-

Forrentes da Lei Complementar Federal n9 20,01.01.74, em favor
io Estado e do Município do Rio de Janeiro.

Art. 5E - Os termos de cessào ou permissão de uso de imó-
Veis do Estado, assinados com instirüições pias. religiosas, filan-
trópicas, de assistência social, de atividades culturais e sócio-
esportivas, ou sindicais, sem fins lucrativos e com mais de 5 (cin-

co) anos de vigência, ficam prorrogados por tempo indeterminpdo
e enquanro cumpridas a destinaçào e flnalidade para as quaisi fo-
ram criadas.
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. Art. J9 - Ficam expressamente revogados, a panir de lte
. (cénto e oitenta) dias da promulgaçào desra Constiruicào, sujeito

esse prazô a proirogaçãô'por lei,,todos os disiositivos legais que
atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência
assinalada pcla Constituiçào à Assemblcia Legislativa, especialmenre
no quc tangc à açào normativa e à alocaçào, ou transferência de
recursos de qualquer espécie.

Art. 60 * O direito assegurado pelo artigo 349 desta Cons-
tituiçào efetivar-se-á atrayês da adapraçào de edifícios e logradou-
ros num prazo de dezoito meses a contar de sua promulgaçâo.

Art. 6l - A lei objetivará atribuir aos servidores militarei
estaduais, por força do disposto nos arrigos 42 e 144, § 6.", da Cons-
tituição da República e observado o princípio do seu artigo 37, in-
ciso XI, remuneração que nào seja inferior à dos postos ou grh-
duaçÕes correspondentes no Exército, e que nào lhe poderá, em caso
algum, ser superior.

Parágrafo único - Nos termos dos artigos ló5, lI e § 2.., e
169, parágrafo único, II, da Constiruiçào da República, a aplica-
ção da norma programática deste artigo far-se-á gradualmente, no
prazo de dezoito meses a contar da promulgaçãô desta ConstituiÇào.

^ÍÍ, 
62 - O exercício, em carárer de eferividade, do man-

dato eletivo de Governador do Estado, garantirá a seu titular a per-
cepçâo de pensão viralícia de valor igual à remuneração, sobre ela
incidindo as correções futuras.

Art. 63 - Aos ex-Vice-Governadores do Estado do Rio de
Janeiro que lenham \ido eleitos em \ulragio uni\ersal e direro e que
nâo perccbam esripêndios dos cofres públicos, fica assegurado o
direito ao recebimento de pensào mensal do mesmo valor da re-
muncração atribuível ao Vice-Governador e atualizável nas mes-
mas proporçÕes e oponunidades em que esta o seja, estendendo-
se-lhes, tamMm, os benefícios assistenciais a que aquele faça jus.

Art. ó4 - Ficam assegurados os bencfícios, direitos, vanra_
gens e os respedivos rcgimcs jurídicos já concedidos, por atos da
Administração Pública Esreduel, aos scus scrvidorcs, itivos e ina-
tivos, com besc na legisleçlo cstrdu.l dccorrente dc lcgislaçào fe-
dcrel de anistia.

Art. 65 - Aos megistrados quc, ao tempo de entrrda em vi.
gor de Lei Complcmenter Federel n9 35, dc 14 de merço de 1979
(Lci Orgânice da Magistratura Nacional) cxerciam o cargo de pro.
frsld do Mrgistcrio Públko Esradual, dc prinrerro ou rgundo grau,
fica asscguredo o direito a aposenradoria na arividad; de educa.
dor, computado o tempo decorrido e asseguradas as vantagens, co.
mo sc em excrcicio êsn\ess€m desde o afastamento do cargo.

Art. 6ó - Lei dc iniciarrra do poder Executivo esrabelecerá
a obrigrtoriedade da colocacão. em lugar de destaque. do rerraro
do Protománir da Indcpcndência - JOAeUIM jOSE DA SIL.
VA XAVIER - O Tiradcntes - em lodas âs repartrçoes públicas
estaduais e municipais.

Art. 67 - Sào mantidos. .orri suas atribuicões atuais. os car.
gos dc Procurador dos quadros de pessoal do Deparramento de Es-
tradas de Rodagem e do Insrituic de pr:rrdência do Estado do Rio
dc Jeneiro que se extinsuirào a medida cue \ acarem. aos mesmos
aplicendo-se o disposro nos e:1igos --. \l\'. e 82, 5q l.o, desta
'Constituiçâo.

Art. 6E - Na edição Ja Lei Complemenrar a que se refere
o § l.o do arr. l2l desra CcnstiruÍcào. arregurar-se-à aproveira-
mento na carreira,.obsenado o disposto no art. II daLei 1.2j9,
de l5 de março de 198E, dos seus aruais destinatários, cujos cargos
extinguir-se-ão à medida que iorem aproveitados.

. Art. 69 - Ficam restabelecidos os direitos à transformaçào
de cargo de servidores públicos crris do Estado que a tenham re-
querido com base em iei publicada ate Q5 de outubro de 19gg.

Art. 70 - Consideram-se abrangidos pelas disposições dos
artigos 29 e 69 do Decreto n:' 11.9.10, cle 26 àe setemúro de l9gg,

os ocupantes, quando da expedicào do Decrero n9 9g0. de 2g de
outubro d,e 1976, do cargo de Assessor Administrativo do anrigo
Quadro lll.

Art. 7l - O décimo-terceiro salário.devido aos servidores do
Estado será pago em duas parcelas, simultaneamente, com o paga-
mento dos meses de julho e dezembro.

AÍt. 72 - E assegurada a isençào de pagamento de taxas de
inscrição para todos postulantes a investidura em cargo ou empre-
go público, desde que comprovem insuficiência de recursos, na for-
ma da lei.

Art. 73 - Fica assegurada a nomeaçào nos respectivos car-
gos aos candidatos aprovados em concursos públicos; promovidos,
anteriormente à promulgaçào desta Constituição, pelos poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário estaduais, que, por motivo de se-

CONSTTTTJICAO
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xo,-idade., cor e estado civil, nào o loram, em riecorrência cie apii-
caçào de legislação ou regulamento normativo destes concursos, ob-
servada a existência de cargos vagos.

ArI. 74 * Os servidores estaduais que, à época da Drornui-gaÇàoda Consrituiçào da República. conravam .in.o u*ía.,.._
vrÇo eÍetlvo, serão transformados ou transferidos de cargos ou ca-
tegorias funcionais, submetendo-se a prova ae t;tufo, 

"-.on*,sointerno.

Art. 75 - Ficam incluídos no quadro suplementar da Secre,
taria de Estado de Educação todos os prot'essores que já trJalham
em regime de subvençào pelo período mínimo de lô 1dez; anos
letivos.

, raragrato unrcg * Os professores subvencionados, que ateir_
derem o requisito desre artigo passarão a perceber vencimentos e
vantagens iguais aos professores dos quadios de pessoal .la Secre_
taria de Estado de Educaçào, de acoido 

"o,, 
o i"rnpo de efetivo

trabalho comprovado.

Art. 76 - Serào criadas subdelegacias da potícia Civil nos
Distritos com mais de mil habitantes.

Art. 77 * Os servidores públicos civis esraruÍários ou con-
iratados, que tcnham exercido ou estejam no exercício de suas atri-
buições em qualquer órgão da administraçào aireta Jo gstado 

"que comprovem o desempenho das atribuições de encarregado de
garagem e motorista, poderão optar pelo ingresso na classe de mo_
torista policial do quadro permanenre da polícia civil, no prazo de
Irinta dias a conrar da promulgaçào desia Constituição.^

Art. 78 - Fica assegurado direito de reversào ao serviço ativo
aos policiais que, embora hajam completado sessenta e cinco anos
de idade, nào tiveram formalizada sua aposentadoria compulsória
até a dara da promulgaçào da Constiruiçâo da R.epúblicà.

ArÍ. 79 - Os Detetives-Insperores e Escrivàes de tÍ classe,
bom mais de 35 anos de serviço nà carreira policial, Bacharéis em
Direito há mais de l0 (dez) anos e que tenham cumprido, no míni_
mo, 280 (duzentos e oitenta) horas/aula na Académia de polícia
do Estado, no Curso de Acesso à Carreira de Delegado de polÍcia,
ficam acessados à Carreira de Delegado de políciã, lj Classe, da
Secreraria de Esrado de Polícia. do Esrado do Rio de Janeir.o.

Art. 80 - Fica assegurado aos Detetives-[nspetores e Escri-
r'àes de Polícia de l3 Classe, Bachareis em Direito, com mais de
l0 anos de efetivo serviço no Grupo pOL que, à epoca da prornul-
gaçào da Constiruiçâo Federal, possuiam mais de 5 anos na classe
e que Ienhãn freqüentado o mínimo de 50go de horas/aula no curso
específico inerente ao cargot o aproveitamento na ciasse inicial do
cargo de Delegado de Policia.

Art. 81 - Ficam declarados nulos e de nenhurn eteito os ele_
cretos do Exmo. Sr. Covernador do Estado, editados até 3 I " i2.g6,
que. à revelia do encaminhamento da Corregedoria Ceral da Jristi-
ça do Estado, oficializaram servenrias do foro exrrajudiciai, mis-
tas ou nào, mantida a efetivaÇão dos respecti.;os substitutfls.

Art. 82 - Aos atuais ritulares das Serventias Judiciais e Ex-
trajudiciais fica assegurado o direito de aposentadoria, desde que,
nesta data, preencham os requisitos legais necessários. com rlirêito
a percepção equivalente a 6090 (sessenta por cento) dos proventos
que percebem os Juízes de Direito da Comarca respectiva.

Art. 83 - O pessoal demitido da Rádio Roquete pinto, seir-r
justa causa. após dezembro de I986. e cujos pr.occssos ajnda nào
tenham sido julgados por decisão irrecorrível, porierá optâl por sila
re-admissão no emprego, com direito de conragem doperíodr: de
Ffastamento como tempo de serviço, desde que desista da aÇào e,
§onseqüenremente, da percepçào de indenizações legais.

Parágrafo único - Não se incluem no benefício deste ariigo
aqueles cuja prestação de serviços se tenha iniciado ern período em
que a lei eleitoral proibia contratações sob pena cle nulidacle.

Art. E4 - Caberá aos hospirais da retle oficial, após o par-
;o, expediçào do registro do nascimento, cabencio aos cartórios a
§ua autenticaçào e, nos demais casos, em conformi<iade com a lei.

Art. 85 - O vale-rransporre será emitido, comerciaiizado e
distribuído pelas empresas operadoras de transporre ccletivo cie pas-
iageiros, custeado pelos empregadores, sendo vedado o repasse ta-
pifário e admitida a delegaçào.

Parágrafo único - Ficam estendidos os beneÍicios do vale-
transporte a todos os servidores públicos estaduais, da administra-
lião direta e indireta.

Art. E6 - Ficam proibidos, em rodo o rerritório do Esrarlo
do Rio de Janeiro, a comercializaçào, uso ou uriiizaÇào de qual-
puer produto à base de clorofluorcarbonos (CFC'S) e à base de cioro
lBifemilas Policloradas) - Ascarel.
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Parágretlo único - Fica esrabelecido o prazo de até um ano
rla data da promulgaçào desta ConstituiÇào para substituicào das

substâncias que menciona esle artigo, por sucedâneos não tóxicos.

Art. 87 - Entre os requisito: da lei eomplementar pre\i§la
no artigo 18, § 4: da ConstituiÇào da República para a criaçào,
incorporaqào, fusào e o desmembramentd de ivÍunicípios, conslarào:

I * populaçào estimadâ igual ou superior à populaçào do Mu-
nicípio de menor número de habitantes do Estado;

II - arrecadaçào no úkimo exercicio tlc 5 (cincot milésirnos

por cento de arrecadaçào estadual de impostos;

lli - plebiscito que resulle o voto favorável da maioria dos

eleitores que tiverem cqmparecido às urnas, em manifestaçào a que

se tenhàm apresentado pelo menos 5090 dos eleitores inscritos na

área a ser emanciPada.

.drt. 88 - No dia 15 de novembro de 1990, o eleitorado de

Engenheiro de Paulo de Frontin decidirá, através de plebiscito, so-

brJo retorno da denominação de "Rodeio" ao Município. '

Art. 89 - O Estado providenciará a derrubada de todas as

edificações existentes que impeçam o exercicio do direito previsto
no art. 32 desta Constituição, promovendo junto à Justiça Federal
a nulidade dos atos que vepham a autorizar construçôes em desa-

cordo com a legislaçào.
Art. 90 - Estendem-se aos ex-detentores de mandato eleti-

vo por sufrágio universal e direto, que tiveram seus direitos politi-
cos suspên§os poÍ atos institucionais, os beneficios de que cuida
o inciso I do art. 53 dos Atos das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias da Constituiçào da República.

Art. 9l - Até cento e oitenta dias após a promulgaçào des-

ta ConstituiÇào serào realizados plebiscitos destinados a deliberar
sobre a disposiçào da população local interessada em transformar
seus respectivos distritos em \lunicipios autônomos e independen-

tes, ou na anexaçào de distritos e viias, na seguinte ordern:

I - nos Disrritos de lmbariê e Xerém. ambos do lv{unicípio
de Duque de Caxias, que constituirão um único municipio deno-
minado Imbariê:

ll - no Distrito de Japeri, tr{unicípio de Nora lguaÇu;

ll[ - no Distrito de Varre-Sai, Município de Natividade;

lV - no Distrito de Armaçào de Búzios, do itÍunicipio de Ca-

bo Frio:
V - no Distrito de Rio das Ostras, do lvlunrcípio de Casimt-

ro de Abreu;
vI - no Distrito de Bacaxá, do Município de Saquarema;

VII - no Distrito de Macuco, do Município de Cordeiro;
VIII -- no Distrito de Barão de Inoã, do Município de Maricá;

[X - no Distrito de lguaba Grande, do Município de São Pe-

dro da Aldeia;
X - na Vila de Campelo, hoje pertencente ao Distrito de Pa-

raoquena, do F,,IunicÍpio de Santo Antônio de Pádua, nos seus atuais

limites, para ser anexada ao Municipio de N.{iracerna:

Xl - no Distrito de Engenheiro Passos, hoje 8." Distrito do
N4unicípio de Resencle, nos seus atuais linlites, paÍa ser anexado

ao Município de ltatiaia.

rFlI(I IMPRENAA OFICIAL
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§ t9 - Observadasas normas legaisqueregemamàtéria, ca-
berá ao Tribuhal Regional Eleitoral coordenar os plebiscitos e to-.
mar as iniciativas necessárias à realização dos mesinos.

§ 29 - Lei complementar de que trata o § 4.'do 4rtigo l8
da Constituição Federal terá o seu anteprojeto elaborado por, uma .

comissào interpartidária com representação proporcional, a ser cria-
da dentro de 30 dias da promulgaçào desta Constituição, e.deverá
ser discutida e votada no prazo de 60 dias a contar do prazo anterior.

§ 39 - O plebiscito referido no inciso I será feito em
conjunto.

§ .19 - Nos plebiscitos referidos nos incisos X e Xl, somen-
te estarào habilitados a votar os eleitores inscritos nas 62.u e 69.'
Seçôes da 34.'Zona Eleitoral de Vila Camfielo e os inscrilos no
Distrito de Engenheiro Passos, respectivamente, até a data da pro-
mulgaçào desta Constituicào.

§ 59 - Proclamados os resultados pelo T.R.E. nos casos dos
incisos X e XI e sendo aprovada a anexaÇào, a mesma deverá ser

concretizada no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 92 - Ficam restabelecidos, a contar da data da promul-
gaçào desta ConstituiÇão, os direitos e vantagens dos servidores mi-
litares estaduais do antigo Estado da Cuanabara, decorrentes de
situaçôes jurídicas eletivamente constituídas ate a vigência da Lei
Estadual n.'2.276, de 2l de novembro de 1973.

Rio de Janeiro.05 de outubro de i989

GILBERTO RODRICUEZ (PTesidente). I\,IESQUITA BRÁULIO
(19 Vice-Presidente), PAULO ANTUNES (29 Vice-Presidente),
OTON SÃO PAIO (39 ViCC.PTCSidENIC), DOMINGOS FREITAS
(49 Vice-Presidente), FERNANDO MIGUEL ( I 9 Secretário), ADE-
MAR ALVES (29 Secretário), FARID ABRÃO (39 Secretário), PE-
DRO FERNANDES (49 Secretário). DAISY LÚCIDI ( l9^Suplen-
te), DANIEL EUGENIO (29 Suplente), D'JANIR AZEVEDO (39

Suplente), JOSIAS AVILA (Presidente da Comissão Constitucio-
nal), ELMIRO COUTINHO (Relator Ceral), NICANOR CAM-
PANÁRIO (vice-Relator), CARLOS MINC (Vice-Retator), MIL-
TON TEMER (Vice-Relator), LUIS HENR.IQUE LIMA (Vice-
RE}AtOT), ACCACIO CALDEIRA, ALBANO REIS, ALBERTO
BRIZOLA, ALBERTO DAUAIRE, ALCIDES FONSECA, ALE.
XANDRE CARDOSO. ALICE TAMBOI ,{DECUY, ALOISIO
OLIVEIRA, ALTINO MOREIRA, AMADEU CHACAR. ANTÔ-
NIO FRANCISCO NETO, ANTÔNIO LOPES FILHO, CARLOS
CORREIA. CARLOS VIGNOLI, CLÁUDIO MOACYR, ELIAS
CAMILO JORGE, ERALDO MACEDO, ERNANI COELHO,
FERNANDO BANDEIRA, FERNANDO LOPES, FLORIANO
CINELLI, CODOFREDO PINTO, GOUVÊA FILHO, HEITOR
FURTADO, HELONEIDA STUDART, IBIRACY PEREIRA,
JANDILA FEGHALI, JARDANES DE OI-IVEIRA, JOÀO CAL-
DARA, JORGE ARMANDO. JOSE COZZOL^INO,JOSÉ FIGO.
RELLE, JOSE NADER, JOSE NICOLAU, LEONCIO VASCON.
CELLOS, LÚCIA ARRUDA, LUIS BARBOSA, LUIZ PAES
SELLES, NAPOLEAO VELLOSO, NIELSEN LOUZADA, NI-
LO CAMPOS, NOÉ MARTINS, PAULO CORDEIRO, PAULO
DUQUE, PEREIRA PINTO, ROBERTC FIGUEIREDO, RO-
BERTO PINTO, RUBENS BOMTEMPO, SÉRCIO DINIZ, SIL.
VERIO DO ESPÍRITO SANTO, WALDIR VIEIRA, YARA
VARGAS.

l1
I

[fl ,r""tn".,
doD ti{todoRk

{xprct
M
A

ACIDENTE
Indenizi

ACORDOS
Aprovar

ADMINISTI
Servidor

- aÍ|.
ADMINIST

.{tos -
Direta .

colPlar
ção -Díreta/
f o Ir

Princíp
il,t4.
a, b, xl
IalV

ÀEMISSÃ(
Atos -
de Con
360, I\

AÜOLESC
Abuso,
Funiçâ
Assistê
art.56
Atendi
Transf
olltros
Proibir
Condu
nhame
Depen
Frogra
diment
Entida

- Par
dos Di
Garant
Guardr
Infraç2
pla De
Juizad
Sisten
ção Gr
Adoler

Á.DYOGA]
ComPr

AGÊN'CLA
CTÂMENI

Fundo
nômic
54.

Ácues
ST,JBTERR

Rio de

IV,

ALIME\I
Abasi

-Co
ALUi\íOS
ENSINO

Serr ic

-Cz

i

i
I



r

EIAL
rrrc

"-. 
is

::-a-
n 3:á

am

A

! :JS

I Lel

ACTilENTE DE TRABALHO
[ndenizaçào - art. 83, XVII.

ACORBOS
Aprovaçào - art. 99, XX.

ADMTNIS'TRAÇAO FAZENDARIA
Servidores Fiscais - Precedência
* art. 77, X.

ADMTN TSTR.ÂÇÃO PÚBLICA
,{tos - Anulaçâo - art. 80.

Direta - Regime Juridico L ni-
cc,/Plano de Carreira - Institui-
ção - art. 82.
Direta/Indireta - art. 77. §§ l.'''
2.', tr a IV.
PrincíPios de Legalidade - art.
77, t a XIX, a, b, c. X\ a \Xl\'.
a, b, XXV aXXVII, l§ 1.' e l.'.
I a iV §§ 3." ao 10,'.

ÀúMrssÃ0
,Atos - A.Preciacàe' - Conseiho
de Conras ciuc \l-tn:;::..'. - arr.
360. IV.

Àtr)fj[-E§C§r"*TE
Abuso, \ :.le:.,:ia E:.:..':"'ào -
Puniçào -.t::. Í : : li:l!o.
Assistêncra - C:::i:c Pú'olico -ait. .5ó.

Atertdidl' c:i. ,: " ::..Ôe. -
Transferéncia ( . - i-.':ril Para
out;oq Eslall-" : \Í-:.::tDtos -
Proibiçâo - a:: j3.
Conduta Anii-So:::. - Encami-
niramento - a::. !'.
Depen<iente r.ie E:::o::::e nies -
Frogramas de Prei.n.ào e .{ten-
dimento - ar:. -<l
Eniidades de Deie::. ::. Drreitos

- ParticiP"cào r.: i:'-:.'za;ào
dosDireiros-,. Al

Carantias - ar:. '15

Guarda - Estimu:cs - lri. l'1.
lnfraÇâo - C. :.re-::--:-.- : \rr-
pia DeÍesa - ait. j-.
Juizado de Prut;-:- - .:: Í5.
Sistema de Interna:ur - E.lnina-
ção Gradativa - :r:. :'1.

.Adolescente - \'er \Íe :..'r.

,{DVOGADO
Competêr,cia - a.t. 1-5.

ÀGÊT{CIA ESTADUAL DE FI\A\.
CTAMEi{TO DE LO}*GO PR'{ZO

Furrdo de Desenvoh'imenlc E;o-
nômico - APoio - DCT -:ii
54.

Ácuas suÍ'EttFICI.{is oL
S{JBTER,RÂNEAS

Rio de Janeiro (estado) - art 61.

tv.

ÀLTMENTÀÇÃO
Abastecimenlo - Organizacào

- ComPetência - art. 73, VIII'

ALUi{OS f}A REDE FÚBLICA DE
ENSTIiO

Serviço Médico - Odontológico

- Garantia - art. 298.

lfl rrn"o"n"^ oFlcrAL
do E ttdo do Rto d. JuêIrc

coNsTrflrrpÃo 49
Ínimrcn rEMÁTrco

ANISTIA
Penas Disciplinares - DCT -aÍt.29.

APOSENTADORIA
Benefícios de Paridade - art. 89,

§ ee.
Compulsória (60 anos) - art. 89,

II.
Concessào - APreciaçào -
Conselho de Contas dos Munici-
pios - art. 360, IV.
lnvalidez - TransformaÇào em

Seguro - Reabilita€o - art. 89,

§ 10.

Invalidez Permanente (Acidente
em ServiÇo, Moléstia Profissio-
nal, Doença Crave. Contagiosa
ou Incurável) - art. 89, l.
Juízes - art. l5J, VI, VIII.
Processos - Prazos - art. 89, §

8:.
Proventos - Irredutibilidade -art. 89, § ll.
Proventos - Revisào - art. 89,

§§ 59, 12.

Tempo de Serviço - art. 89, §§
)o 10

Tempo de Serviço - Contagem
Recíproca - art. 281, § 2:.
Titulares de Serventias Judiciais
e Extrajudiciais - DCT - art.
82.
Vantagens - [ncorporaçào -
art. 89. §§ 4?, 6?,7?.
Voluntariamente - art. 89, III,
a, b, c, d, § 19.

ARQUIVO PUBLICO ESTADUAL
Documentos Históricos - Cultu-
rais - PreservaÇào - aÍl. 321,
§ r9.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Atos do Poder Executivo - art.
99, VII, X.
AtribuiÇões - art. 98, I a XIII,
99, I a XXXIV § único, 100 §§
lo ,o 10ê10

Bens"Públicos - art. 98, VI.
Cargos Públicos - ârt. 98, V.
Comissões - art. 109, §§ l: e 29,
I, II, III, IV, V, VI, 3.O C 4.O.

Competêncía - art. 99, I a

XXXIV e § único.
Competência Legislativa - art.
99, XI.
CorporaÇões Militares - Efetivo

- Fixaçào - art. 98, VIII.
Distribuiçào de Rendas - art. 98,
I.
Eleição da Mesa Diretora - Ses-

sões Preparatórias - DCT -att. 20.
Empréstimo Externo - Autori-
zaçáo - art. 99, XXXII.
lvÍanifestaÇão de Representantes
de Entidades Civis - art. 108.

Membros - ConstituiÇão -
Compromisso - DCT - art. tL
Mesa Diretora - Eleiçào - art.
99, II.

Municípios - art. 98, X.
Planos e Programas Estaduais -arr. 98, III.
Posse - Sessões Preparatórias -DCT - art. 20.
Procuradoria Geral - art. 121 §§

Região Metropolitana, Aglome-
rações Urbanas e Microrregiões
InstituiÇão - art. 98, xII.
Regimento Interno - arr. 99. I.
Reuniôes - art. 107, §§ l:, 2:,
39,49, I, II, III,59.
Sede e Reuniões - MudanÇas -art. 99, IV.
Sede de Governo - Transferên-
cia - art. 98, VII.
Serviço de Gás Canalizado - Ex-
ploração - art. 98, Xl.
Secretarias de Estado e Entidades

- Criação - art. 98, XIII
Serviços Públicos - Exploração
ou Concessão - art. 98, IV.
Sisrema Tributário - art. 98, L

- Terras Púbticas - Área Superior
a 50 Hectares - Alienaçào ou
Concessào - .{provaÇào -
Competência - aÍt. 248.

ASSENTAMENTO RURAL
Regularizaçào - DCT - art.2'7 ,

ASSESSOR ADMINISTRATIVO
(Antigo Q. III)

Cargo - DisposiçÕes - DCT -art. 70.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Medicamentos Básicos - Direi-
to de toda População - aÍt.296.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Legislação - Competência -art. 74, XIIL
Obrigação do Estado - art. 30.

ASSISTENCIA PUBLICA
Cuidar da - Competência - art.
72, Ír.

ASSISTÊNCIA SOCIAI-
Estado e os Municípios - For-
mulaçâo - Política e Controle ...

- art. 302, § lnico.
ASSISTENTE JURIDICO

Carreira -DTC - art. 5:.
Exercício da FunÇão - art.364.

ASSOCIAÇÃO
Cooperaçào - Planejamento
Municipal - arr. 342. VII.
De Classe - Desconto em Folha
de Pagamento - Obrigatorieda-
de - art. 85.
Sindical ou Profissional - Liber-
dade - art. 40.
Sindical - Servidor Público -art.84e§único.

ATLETA
Representação do Estado ou País

- Vencimentos, Direitos e Van-
tagens - arÍ.325.

ATO ADMINISTRATIVO
Anulaçào - art. 80.

- Estado e Municipios - Controle
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| - art' 79 e § único. I a. Horários - DCT - arr. ll,| - vício Invatidador - art. 81. I .i'r.
I lro- NoRMArrvo I cnnbôá ExrrNros| - tnconstlrucionalidade _ art. 99, | _ provenros _ Revisào _ DCT _I xvl I ,r,. ur.I - Inconsrirucionalidade arts. 156, I CenCOS púnI-tCOS

I _,ro 
rv, a, r5e ss r:, zi, j:. +i. I I"Xà*rração _ art. 77. XrX. a,

I AUTARQUTA I u, ..
I - AcumulaçâodeEmpregoseFun- | - AcumulaÇào-DCT-arr. ll.
I çõo - Proibiçào - arr. 77, XX. I - Atos de tmprobidade Adminis-
| - Criaçào/ExtinçâozFundidas - | trativa.-art.77,§69.
I an. 77, XXl. I - Cargos de Narureza Técnica _
| - Definiçào -art.77, §§ 19.2:. t. I aÍt.7'l .IX.
I - Membros - Escolha - art. 99, | - Cargos em Comissào/Funçôes de

I XV. I ConfianÇa - arr. 7i. yilt.
Subsidiárias e Participaçào Priva- | - Cargos em Comissào e Funçôes
da - Autorizaça. r-leÀiátiü - I a. Confiança - c.iaçaoziiáni-
art. 77, XXII. I formaÇào,zExtinçào - Arribui-

AUTO-REGULAÇÃO DA FERTI- I çô., - ALERJ - arr. 98, V.
LIDADE I - ConcursoPúblico-art.77,Ill,

Livre Decisào da Mulher e do I IV, V, VI e VII.
Homem ou do Casal - art. j5. I - ContrataÇào Temporária - arr.

i I 77, Xt.
B I _ Investidura_al.77.lle§59.

- 

i _ Requisitos_aÍt.77,1.
I crr,riiio FTNANCETRo Do ES-BAÍA DE GUANABARA I iADô.

Recuperaçâo e Defesa - Dora- I - Rio de Janeiro (MUN) _ DCT
ção Orçamentária Anual - DCT I - arr. 57.

-an.44. 
I I -

BANCOSDEDADOSESTADUAIS I'"I:I"
Direito de conhecim I - art' 73, v'
20 e §§ 19 e 29. 

ento - art' j ctÊlcre E TECNOLOGIA
BANDEIú I lsrlo-l. Informações _ arr.

Símbolo Estadual - art. 66 I :'o' S ::'
BENEFÍCIO pREVIDENõiÁÀiô I 

_ r.mpresas, Invesrimentos _ In-

. SENSrrr.róvnií--, 
_. " . . I l.:qu§3_rncenrivo- arr.328..

Empresas - Ériuáiiru"-' I ttuoretização 
- att- 292.

68, s 4p. Çao - art' | 9Qo*rgo_1nróürÁdiõÉóisro-
Formatidades _ art. 68. § s9. I "O ?g RIO DE JANEIRO

BRASILEIROS " I A^lteraçâo - DCT - art. 57, §

1,,:,i1r,:u* 
e preferências _ arr. I coüencn DA cApmAL

,BENS I - Elevação-DCT-art. 13.
AIienaçào/Cessào/PermurazAr- | CoMBUSTí1'EL
rendamento ou Aquisiçào - I - LrquidoeCasoso-lmposro
Comperência - ALÊRJ'- arr. ; Municipai - Aliquoras Márimas
98, VI. I - DCT - art. 25.
Áreas - art. 67.II. III e IV. I COMISSÃO
Instrumentos Históricos e Arqui- | - Assembléia Legislativa - Atos
tetônicos - Preservaçào - art. I do Poder Execurivo - Reoueri_
319. X. I menro de Informações _ rri. tOt
Rio de Janeiro (eslado) - arr.67, I e § Unico.
r. lCOMrSSÃoDEEXAMEANALITT-
valor Histórico, Artisrico e Cul_ I CO E PERICIAL
tural - Proteção/Legislaçào I - Endividamento Externo do Esta-
Competência - arts. 73, III e IV, I do - DCT - art. 36.
74, vrr e vrrr. I coMrssÃo pARrTÁRrA DEBIBLIOTECAS I TRABALHO
Instalação e Aquisiçâo - art. I - Garantias - art.42, §s 19,2:,
ll9, rv. I r:. 49 e 59.

c I :tTH:$.1"t3"t1t".",,.ento, da

cAÇ,A p p*sç4 ,! I 3[X-*T,:àffii'ii,;.âlli,'l
Legislaçào - Competência _ | Uüirução- art.332.
arÍ. '74, Vl. I - partidos políticos e OrganizaçõesCARGA HORÁRIA | Àirái"rs, profissionais, Comuni-,er Servidor Público - Horário I a;.t*, Ambientais ou Dedicadas
de Trabalho. I a Defesa dos Direitos HumanoscARGos I _uiliáiaãf';,,.-33:'"'-"""
Acumulacão - Compatibilidade I _ propaganáas, DivulgaçôeseMa-
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nifeqações - Restrições _ art,
331, § 19.

COMUNIDADE
RENDA

DE BAIXA

Assentamentos _ Terras públi.
cas _ Dominio/Concessâo Real
de Uso - Concessào _ art. 230,s lo
J !. .

Edificaçào de Suas Habitações -art.237
Serviços públicos _ prestações

- Condições - art. 235.
CONCURSO INTERNO

Servidor Estadual _ Tempo de
Serviço - DCT _ art. 74.

CONCURSO PÚBLICO
Classificaçào _ art.77, VII.
Conselhos profissionais _ par_
ticipaçào - art. 77, s g9
Convocação 

- art. 77, VI.
Estabilidade 

- art. 90.
Limite de ldade _ arr. i7, Ill.
Nomeaçào - DCT _ art. 73.
Prazo de Validade _ art. i7, ly
ev'§49.
Taxa de Inscriçào _ Isençào por
Insuficiência de Recursos _ DCT
- art.72.

CONSELHO
Administraçào e Fiscal das Em-
presas 

- Empregados _. Repre-
_ senraçào _ arr. J2, §s l9 ao 5?.
CO\SELHO CO[IT.\ITÁRIO óÉ
DEFESA SOCIAL

Atribuiçôes _ art. 180, § 29.
Membros - Nomeaçâo _ art.
180, § 39

CONSELHO DE ADMINISTRA.
ÇAo

Mernbros - Escolha _ arr. 99,xv.
CONSELHO DE COMUNTCAÇÃO
SOCIAL

Criação - art. 332, s 19.
CONSELHO DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS

Cargos - Provimento _ DCT

- arr. 18, § único.
Competência - art. 341, I ao X,

, §§ 19 ao 59.

Composiçâo - art. 359_
Membros - Condenaçào _ art.
99. XIII, XIV e s Unico.

CONSELHO ESTADUAL DE ALI.
MENTAÇÃO E NUTRIÇÀO

Criação - DCT - arr. 52.
CONSELHO ESTADUAL DE
CULTURA

Política Cultural - Incumbên-
cias - art. 320.

CONSELHO ESTADUAL DE DE-
FESA DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

Criação - DCT - art. 51.
CONSELHO ESTADUAL DE DE-
FESA DOS DIREITOS HUMANOS
+ Constituição - DCT - art. 50.
CONSELHO ESTADUAI- DE POLÍ.
TICA AGRiCOLA E ,{GRÁRIA

Criação - DCT - art. 27. yI.
CONSELHO

Justiça Militar - Competência

- art. 163 § Único.
Procuradoria Geral do Estado -

[El ,tr*rr."^
do E.tdo do Blo d

Competêt
CONSELHO

Concurso
ção - ar

CONSERVA(
Legislaçã
art. 74, \

CONSÓRCIC
Municípi

CONSTITUII
Compror
der e Cur
Edição F

32.

Emendas
19,29,3
Guarda '

73-I.
Leis Con
so Legislr
DCT _
Revisão
35.

CONSUMID
Ver Tar
sumidor
Legislaçi
aÍt. 74.

CONTRATC
Aprovaç
Impugn:
Contas -

CONTROLT
Exercicir
e 81.

CONTROLT
Ver -Fertilida

CONVENÇ(
Aprovac

CONVÊNIO
Aprova(

coNvICÇo
Registro

CORPO DT
TAR

Ver Pol
CRECHE

Ver Sislr
e Pré-E:

CRIANçA
Abuso,'
Punição
Assistên
art.56.
Atendid
Trans-fe
outros l

Proibicr
Condut
nhamen
Depend
Prograr
dimentc
Entidad

- Part
dos Dir
Garanti
Guarda
Infracà,

, pla De:

Juizadc
Sistema
Ção Gr;

N

t
I
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T Públi.
.-r J Keal
:f:. 230,

5:acões

Competência - an, 174.
CONSELHO PROFISSIONAL

Concurso Público - 
participa-

ção - art. 77, § S:.
CONSERVAÇÃO O,t NATUREZA

Legislaçâo - Competência _
art. 74, VI, vlII.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
Municípios - arr. 76,

coNSTrTUrÇÃo rsraoue,r
Compromisso de Manter, Det'en-
der e Cumprir - DCT - art. 19.
Edição Poputar - DCT - arr.
32.

Emendas - art. I I l, I, II, iII, §§
t9,29,39,49.
Cuarda - Comperéncia - aÍl.
73-1.
Leis Complementares - proces_
so Legislativo - Comperência _
DCT - art. 38_

-- Revisão - Prazo - DCT - arr.
35.

CONSL;MIDOR
Ver Tambem Defesa do Con-
sumidor.
Legislaçào - Comperência _
art. '74. VIII.

CONTRATO
Aprovaçào - art. 99, XX.
Impugnaçâo pelo Tribunal de
Contas - art. 99, XXVIII.

CONTROLE ADMINISTRATIVO
Exercício - arr.79, § Unico, g0
e 81.

CONTROLE DA NATALTDADE
Ver - Auto-Regulaçào da
Fertilidade.

coNvENÇÕES COLETTVAS
Aprovaçào - art. 99, XX.

CONVÊNIOS
Aprovação - art. 99. XX.

CONVICÇÕES
Registro de Dados - an. ll.

CORPO DE BOMBEIROS \ÍILI.
TAR

Ver Polícia.
CRECHE

Ver Sistema Esradual de C:e;n:s
e Pré-Escolas.

CRIANÇA
Abusoz Violência Erpiora.ào -Puniçào - an. jl e i Lr:Jo
Assistência - Crediro público 

-art.56.
Atendidas em Instirurcões -Trangferência Compuisóri;i para
outros Estados e \lunicipros -Proibiçào - arr. :3.
Conduta Anri-social - Eneami-
nhamento - art. 60.
Dependente de Entorpecenres -Programas de Prevencào e Aten-
dimento - art. 52.
Entidades de Defesa do: Direiror

- Participaçào na Flscalizaçào
dos Direitos - art. 62.
Garantias - art. 45.
Guarda - Estímulos - arr. 54.
Infraçào - Conhecimento e Am-
pla Defesa - aÍt. 57.
Juizado de Proteçào - art. 55.
Sistema de Ínrernaro - Elimina-
ção Cradativa - arr. 59.

CRIANÇA
Ver Menor

CRTMES HEDTONDOS
Prevenção e Repressão _ aÍt. 24.

CUI,TOS RELIGIGSOS
Fstado/l\4unícípios 

- RelaÇões
de Dependência ou Aliança _
art. "11, I.

CUT,TURA

-' Ácesso - Nacional, Estadual e
Municipal - art. 319.
Expressões Culturais Indígenas,
Afro-brasiieiras _ proteçào _
art. 319. VII.
Legislacào - Comperrincia _
arr. 74. LX.
Manil'esraçôes - Incentiros _
art. 3 19.
Meios de Acesso - Competência
-- arr. 73, V.
Patrimônio público _ proreçào

- ârr.3t9, vlll.
CUTTSO DE AGRONOMIA

Instalaçâo - Iraocara (MUN) _
DCT - arr. 49, § l:.

CURSO DE ENGENÃ{ARIA
Insralaçào - Itaperuna (MUN)

- DCT - arr. 49, § 19.
CURSO DE VETERINÁRIA

Instalaçào - Santo Antônio de
Fádua (MUN) * DCT - art. 49,
§ re.

CUSTAS DOS SERVIÇOS FO.
RENSES

Legislacào - Competência _
art. 74, [,Y.

f}

DADOS PESSOAiS
Reaistro 

- 
ârÍ 1l

DEBTTOS
Penhora para pa-lamenro _ pe_
cuena Pr,:,:r;edâde Rural _ art.

OICNT:TO LEGISLATII'O
Erp:licàc - arr. 99. XXIV.

DEFT-\SOR PT BLICO\:. --- _^_ ,,_".rJJ,td _ Frercreio I-ora das
\:ribureór. lnirirucionais -- arr.
118. III.
.{posenradoria 

- arr. l7g, I, f.
Estabilidade - art. l7g, I, g.
Inamovibilidade _ arr. lTga II.
Livre Acesso - arr. l7g, IV, a,
b. c.
LoraÇâo -- arr. l7g, I, e.
Promoçào -- arr. l7g, I, d.

- Residência - arr. l7g, l, c.
DEFESA tl(} CG|JSUMIDOR

Abastecimento -- Estado Como
Regulador - arr. 63. X.
Consórcio - 

prazos cle Enrrega
-- Descurnprimerito _ art. 63,
I\',
C'unsumidor Carente _ Assistên_
iia Juríoica Inrcgral e Uraruira _
art.63, ViÍÍ.
Embalagerrr --
art.6J, V.
Esciarecimentos
Fiscalizacào -Organismos -63. I.

, \'II.
- Par-

a por
)CT

R{-

io

0r

-t-

Int'ormaçÕes -
- arr. 63, VI.

arr. 63, VII.
Criaçào -- art.

rll
T.J IMPRENAÂ OTTCIÂL
doE t dodonbd.JEGIrc E-o"N§T.T.YIF^â,9 ,51

Orientaçào rle Consumc _ Estu-

dos - art. 63, IX.
Produtos Comercializados _
Responsabilidade _ art. ó3, III.
P.ropaganda Enganosa _ art. 63,
It.
Proteçào _ arr. ój. § único, Iax.

DEFENSORIA, PÚBLICA
Autonomia Administrativa _
art. l7g, I, b.
Chefia - aú. 177, § único.
Competência 

- aft. 176.
Diretrizes - arr. l7g, t a, b, c,
d, e, f, g.
Estrutura - aÍÍ. ljj.
Funções Institucionais _ art. 30,
§ le.
Funções Insritucionais _ art.
176, s 2:, I ao v a, b, c, d, e, f,,
c, h, i.
Caranria de Inamovibilidade _
arr. l7g, II.
Organizaçào - Lei Complemen-
rar - arr. 178, I, a, b, c, d, e, f,
g, II, III, IV a, b, c.

- Legislação - Competência _
art. 74, xlII.
Prerrogativas - art. l?g. IV a,
b, c.

- Principios - art. 176 §s l:, 29.
DEFICIENTE AUDITIVO

Carreira de Intérprete _ Criação

- DCT _ art. 46, § único.
Televisão - Intérpreres _ art.
334.

DEFICIENTE Fi§ICO
Assistência - arr. 335, II.
Censo de populaçào portadora
de Deficiência - arr. 336.
Cinemas, Tealros e Espetáculos
Públicos - arr. 33S, VI.
Convívio Social, Estudo, Traba-
lho e Locomoçào - Caranrias _
arr. 339.
Desporto - práticas Desportivas

- aÍÍ. 322.
Direitos - aru. 335.

-. Estacionamenrôs públicos _ Re_
serva de Vagas - arÍ. 339,
Habilitaçao e Reabilitaçào _ arr.
335, flt.
Integração Social - arr. 335, IV.
lntegraçào Social _ Legislaçào
-- Competência - arr. 74, XIV.
Locomoçào e Acesso - Adapta_
çào em Locais públicos _ DCT
- art. 60.
Locomoção e Acesso - Facilida_
des - arr. 335, V.
Locomoçào e Acesso - Normas

- arr. 331_
Política de Apoio - participaçào

- arr. 335, vII.
Política Municipal - arr. 33g.
Proteção - Comperência - art.
73, II,
Transpone Coletivo - Graruida_
de - art. 335, X.

DEFICIENTE VISUAL
Estabelecimento de Ensino - Sis-
tema Braille - DCT - art. 46.

DEFICIENTE VISUAL E AUDI.
TIVO

Sistemas de Aprendizagem e Co-
municacão - aÍt. 337.
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DELEGADO DE POLÍCIA
Aproveitamento na Classe Inicial

- DCT - arr. 80.

- Carreira - Acesso - DCT -art- 79.
lsonomia de Vencimentos - art.

, 185, § 2:
Nomeaçào - Condições - art.
180, § 49, a,b,c
Realizaçào - Obrigatoriedade -205 §Unico

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM - RJ

Procurador - Extinçào à iv{edi-
da da Vacância - DCT - art.
67.

DEPUTADO
Atos do Poder Executivo - Re-
querimento de Informaçào - arr.
l0l e § único.
Inviolabilidade - arr. 102, ss 19,
2:, 39, 4:, 59, 69, 79, 8:.
Mandato - Perda - arr. 99.
XXV.
Mandaro - Perda - arts. 10.1.
I a VI, §§ 19,23 e 3:', 105, I, U,
.§§ 19,29 39.
Mandato - Renúncia - arr. 99.
XXIII.
Missôes Temporárias de Caráter
Diplomático ou Cultural - art.
102, § 89.
Remuneracào - Fixaçào - arr.
99, XXX.
RemuneraÇâo - Fixaçào - art.
106.
Remuneração - Fixaçâo - Le-
gislatura Seguinte - arr. 99,
XXX.
Proibições - arr. 103, I a e b, II,
a. b, c, d.

DESEMBARGADOR
Cargos - Criaçào/Extinçào -art. 158, I, b.
Vencimentos - art. 158, I, b.

DESENVOLVIMENTO URBANO
Política - Elaboraçào e Execu-
ção - art. 356.

DESPESAS
Aumento - Projeto de Lei -art. Il3. t e ll.

DESPESAS DE PESSOAL
Limite - DCT - art. 89.

DESPORTO
Áreas Públicas cle Incenrivo -
aÍt. 322, Yl.
Legislaçào - Ctrmpeténcia -art. 74, tX.
Práticas Desporril'as - Incenti-
vos - art. 323.
Práticas Desportivas - [ncenri-
vos do Estado - art.322.

DESPORTO EDUCACIONAL
Promoçâo - art.322, IIl.

DIREITO
Garantia - art. 12, I e I[.
Gratuidade - arts. 13, t a V, 15.
Poder Público - Omissóes -arr.10.
Servidor Público - art. 83, I a

-XXII.
Serviços Públicos - Cratuidade

- arr. 14.
DIREITO DE GREVE

Exercicio - art. 41, §§ l9 e 29.
Exercício - art. 86.

DIREITO ECONÔMICO
Legislaçào - Competência -art. 74, L

DIREITO FINANCEIRO
Legislação - Compeiência -arÍ. 74, I.

DIREITO PENITENCIÁRIO
Legislaçào - Competência -art.74, l.

DIREITOS E DEVERES INDIVI.
DUAIS/COLETIVOS

Garantias - arts. 89 ao 38.
Carantia da Dignidade da Pessoa
Humana - arr. 89, § Unico.
Carantia da Eletividade da Cons-
rituiÇão da República - arr. 99,
r§s\ l9' 2i' c 39.

DIRT'ITOS HUMANOS
Protecào - DCT * art. 50.

DIREITO INVIOLÁ\'EL
Enumeracão - àrl. 22 e §sq l:',
2i e 39.

DIREITO POLÍTICO
Ex-Detentores de Mandato Eleti-
vo - Benefícios - DCT - art.
90.

DIREITO SOCIAL
Carantias - arts. 39 a .1,1.

DIREITO TRIBUTÁRIO
Legi:lacào - 

(omperência 
-arr. 74, I.

DIREITO URBANiSTICO
I egislacào - Competéncia -arr. 7.1. I.

DrscRrMrNAÇÃ0
Litigante - Orgàos Estaduais -aft. 18.

E

ECOLOGIA
Ver Meio Ambiente.

EDIFICAÇÕES
Construções lrregulares - Der-
rubada - DCT - art. 89.

EDUCAÇÃO
Alunos Superdotados - Atendi-
mento Especializado - art. 305,

Comunidades IndÍgenas
.{prendizagem - arr. 3lJ. § 19.

Conselho Estadual - Atribuicôes
e- Composrçào - art. 116 e §

Unico.
Deficiente - Atendimento - art.
305,tVe§49.
Dever do Estado - art. 305.
Direito de Todos e Dever do Es-
tado e da Familia - art. 303.
DiscriminaÇào - art. 42.
Ensino, Acesso - arts. 304, I e

305, II e 317.

Ensino - Aplicaçâo de Recursos

- arl. 3ll, §§ 19 ao 53.
Ensino de l3 e 29 Graus - Con-
teúdos Mínimos - Fixacào -art. 314, §§ 19 ao 49.
Ensino de 29 Grau - Atividades
de Iniciação e Prática Profissio-
nal * Inclusão - art. 317, § 29.
Ensino de 29 Crau - Língua Es-
panhola - Inclusào - art. 314,
§ 3:.
Ensino de 29 Crau - Sociologia

- Inclusão - art. 314, § 49.

Ensino Fundamental - art. 305,
t.
Ensino Fundamental e Pré-
Escolar, Municípios - arr. 305,

"s 
39.

Ensino Fundamental - Progra-
mas Suplementares de Alimenta-
çào e Assistência - Recursos -Proveniência - arr. 3ll, § 39 e
49.
Ensino Obrigatório - Nào Ofe-
recimenro - arr. 305, § li.
Ensino Médio - Gratuidade -arr.305, III.
Ensino Noturno Regular - art.
305, VIII.
Ensino Particular - Liberdade e
Condiçôes - art. 309, I a III e §
Unico.
Ensino - PrincÍpios - arr. 304.
Ensino Público - Critérios -art.304,IVeaVlaàc.
Ensino Público - Turno único

- Estabelecimento Progressiro

- arr. 305, L
Ensino Religioso - MatrÍcula
Facultativa - art. 310.
Ensino Superior - Interiorizaçào

- art. 308, § Único.
Escolas Oficiais e Creches - Ins-
talaçào - ConstruÇão de Con-
juntos Habitacionais - Legisla-
ção - art.315.
Instituições de Ensino Público .-
Diretor - Eleiçào - art. 305.
XII.
Legislaçào - Competência -arr. 73, [X.
Magistério Público - 

planos de
Carreira - arr. 304, V.
Meios de Acesso - Competência

- art. 72. V.
MunicÍpios - Dever - art. 305.
Plano - Elaboração - Estado e
os Municípios - Condiçoes e Di-
retrizes - art. 313, I a V e §
Unico.
Pre-Escolar e Creches. Assistên-
cia - art. ,105. VL
Recursos Federars - Estados e os
\ÍunicÍpios - Distribuiçào -Critérios - art. 3l l, § 59.
Recursos Públicos Estaduais -Normas - an. 3l2e s único.
L'nirersidade - .{uronomia -arr.306.
Universidade - Receita - art.
306, § 19.

EDUCAÇÃO rÍSrCA
Disciplina Curricular, Regular e
Obrigatória - aÍÍ. 324.

EDUCAÇAO FISICA, ESPORTES E
REMOÇÃO

Estabelecimentos Especializados

- Registro, Suspensào e Orien-
tação - att.326.

ELEIÇÀO
Populaçào - Levantamento -art. 343. Parágrato Único.
Prefeiro - art. 342, I e II.
Vice-Prefeito - arÍ. i42. l e Ít.

ELErÇÃO/e0
Sistema Eletrônico de Processa-
mento de Dados - Implantação

- DCT - arr. 34.
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EMPRESA
Privada - Servidor Público -
Proibições - art. 77, XXIV, a, b.
Privada - Trabalhadores Em
Greve - SubstituiÇào - att.17 '
XXIII.
Pública - Acumulaçào de Em-
pregos e Funçôes - Proibiçào -
art. 77, XX.
Pública Criaçàoz Extin-
Çào/Fundidas - art. 77, XXI.
Pública - Definiçào - atÍ. t1'7,

§§ l:,29, II.
Pública - Subsidiárias e Partici-
paçào Privada - Autorizacâo
Legislativa - art. 76, XXII.

EMPRESA ESTATAL
Estado Maior Acionista - Er-
ploraçào - arÍ. '72, is§ l:. l: e

1o

EMPRESA PARTICULAR
Criaçâo,zFusào/Extincão - \u-
torizaçào - art. 99, XX\I11.

EMPRESA PÚBLICA
Criaçào,/Fusào/Extincào - .\ ir -

torizaçào - art.99. X\\lll.
Estatutos - Adequacào a: Di.-
posiçôes da Constiruicàer - DCT

- art. 9:.
Membros - Escolha - :r:. 99.
xv.
Privatizaçào - ConJi;.\e. - ar:.
68, § 4:.

EMPRESAS PRIVADAS PREST.{.
DORAS DE ASSISTE\CI,{ \íE-
DICA

Ressarcimento da. De.::sas -
art. 301.

EMPRESTIMO EXTER\O
Autorizaçào - ar:. 99. \\\lt.

ENCARREGADO DT, G.{R.1.GEM
Ingresso na Classe :: \Í..:onsta
Policial - Crire::o: - ICT -àrt. 77 .

ENERGIA ELETRIC.{
Patrimônio Estadual - T:ansfe-
rência - DCT - "::. -i-1.

ENGENHEIRO P-,\L'LO DE FRO\-
TIN (MUN)

Plebiscito - Retorn.r ie Denomi-
naçào - DCT - ::'. i:.

ENSINO
Ver Educacào.

ENTIDADE DE CLA55E
Ver Associaçào.

ENTORPECENTE
Criança/Adolescente Der:niien-
te _ prOcrama de P-.i J:..:u <

Atendimento - art. il.
Tráfico - Prevencào e Renressào

- arr.23.
ESTABELECIMENTO DE E\SI\O

Turno Único de Atividades Edu-
cacionais - DCT - art. '1-i.

ESTABELECIMENTO HOSPITA-
I,AR OFICIAL

Controle e Fiscalizacào - art.
300.

ESTABTLIDADE
Servidor Público Civil * DCT -arts. 39 e .19.

ESTADO
Áreas Faveladas e de Baixa Ren-

[fl ,*r.rn"^ o'tcrÂL
doE t dodoBlod.Juárc

CONSTTTI.]ICÃO
DO ESTADO T'c) RItll DE J,ANETRrr

FÂ0.,
da - Regularizaçào Fundiárta e

Titulação - art. 231, L
Assistência Juridica lntegral e

Cratuita - art. 30, §§ 1." e 2.'.
Assistência Social - Politica e

Controle - Formulaçào - art.
302, § Único.
.\rerros Sanitários - I ocais --
Criaçào - Proibiçào - art. 2'7 5.
Atividade Econômica - Agente
normativo e Regulador - art.
212, §§ l.' ao 3.'.
Arividade Econômiça * Princí-
pios Cerais - art. 2ll a 217 .

Atos Administrativos - Controle

- aÍl. 17, rs 19. l, IÍ e IIÍ.
Bens e Seniços - ÂquisiÇào -
Condições - arÍ.216.
Censo Periódico - CrianÇa lda-
de Escolar - Competência -
arr. 305, § 2:.
Cloreto de Sódio - Fiuoretiza-
çào - DeterminaÇào - att. 292.
Competência - art. 7l, § Unico.
Competência Comum com a

União e os Municípios * art.72,
I a XII.
Competência Concorrentemente
com a Uniào - art^ 73, I a XVI
e §§ 19,29,39.
Complexos Escoiares - Remane-
jamento e Criaçào -- Normas -art.3l7, § l:.
Consultoria Jurídica - art. 173.

Dever - CrianÇarAdolescen-
te,/Idoso - arts. 4.1 e 59 e §

único.
DotaÇôes Orçamentárias - Cré-
ditos Suplementarer e EsPeciais

Repasse - Prazo - art. 209.
Empresas Concessionárias ou
Permissionárias -- Serviços Pú-
blicos * Proteçào Ambiental *
Dispositivos - Atendimento *
art.2'71.
Empresas Estatais - Ertin-
ção/Fundiçào ou Alienaçào do
Controle Acionário - Condições

- arr.2l4.
Empresas Públicas/Socredade de

Economia Mista e FundaÇÔes -
Diretor - Nomeaçào - Condi-
çôes - art. 215, § Único.
Endividamento Externo - Exa-
me - DCT - art. 37.

Ensino Obrigatório * Priorida-
de - Distribuiçào dos Recursos
Públicos - art. 3ll, § 29.
Ensino/Pesquisa Científica e Tec-.
nológica - Recursos - Remane-
jamento - art. 208, IV.
Ensino - Receita de lmposros -
Percentual - Aplicaçào - art.
3 I 1, §§ l.' ao 5.".
Escolas Filantrópicas ou Comu-
nitárias - Recursos Públicos -Percentual - Percepçáo - art.
312, § Único.
Estabelecimentc de Atividades

Congêneres - Limite Para Loca-
IizaÇão - art. 219.

Estabelecimento HosPitalar 0fi-
cial e Particular - Controle e Fis-
calização - art. 300.

FiscalizaÇão e ArrecadaÇão de

Triburos Delegaçào
Uniàoroutros Estados ou Muni-
cípios - arr. l9l, § 3.o.
Fundo de Desenvolvimento Eco-
nômico Aplicaçào dos Recursos
DCT - art. 56.
Fundo Éstadual de ConservaÇào
Ambiental - Criação - art. 260,
§§1." e 2l'.
Covernador - Projeto de Lei
Orçamentária - Modificacào -
Mensagem a ALERJ - Envio -arr. 207, § 4:.
Impostos arrecadados pela Uniâo

- Repasse - art. 198, I a III.
LegislaÇào Tributária * Abràn-
gência lerritorial - Firaçào -arr. l9l, § 59.
Limite Terrirorial - art. 64, § l:.
Medicamentos e Soros Imunobio-
Iógicos - Aquisiçào - aÍÍ. 29'7.
Medicamentos - ProduÇào Es-
tatal - Investimento - Garan-
tia - art. 297, § Único.
Medidas Judiciais e Administra-
tiva - PromoÇào - Causadores
da Poluição - arl. 258, XV.
N4eio Ambiente - Defesa e Pre-
servaçào - art. 258, § l3 ao 59.
Microempresas e as Empresas de
Pequeno Porte -- Tratarnento
Jurídico diferenciado - aÍt.225,
laV,§Único.
MulhereszCrianças - Vítimas de
Violência - Abrigos - Criaçào

- arr. 34.

Normas Gerais da Uniào - Ob-
\ervaÇào - art. 73. § ll,2l e 39.

Operaçoes Financeiras Externas

- Autorização - art. 99, XXVI.
OrÇamento -- Administração Pú-
blica - Despesas com Pessoal *
aÍÍ.210,§19e29.
Orçamento Anual - Prestar In-
formações ao l-egislativo - art.
207, § 89.
Orçamento - Transposição, Re-
manejamento ou a transferência
de Recursos - Proibições e Ex-
ceções - art. 208, t a lX, § l9 ao
.13.

Organizaçào Político-Admi-
nistrativa - aÍt. &-
l'artlcipaçáo dos Municipios -
Zoneamento Ambientat '- art.
263, § 1." ao 3.o.
Pessoa Jundica - Débito çotn o
Fisco * Não Poderá Contratar
com o Poder Público - aÍt.2t2,
§ 3.'.
Pessoa Portadora de Deficiência

- Livre Acesso - Eliminaçào de
Barreiras Arquitetônicas e Am-
bientais - art. 231, VII.
Plano de Carreira * Instítuição

- arr. 80.
Plano de EducaÇão - Elabora-
cào - Condicoes e Diretrizes -art.3l3, IaV§Unico.
Planos e Programas - Conso-
nância - Flano Fiuriattr-re,l -'
arr. 206, § 4.".
Politica Agrícola - Apoio à Pro-
dução - Condiçôes - art. 250.
Política Agricola - Incumbência
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co de Água - Empresa, c".à' I - Plano de ( cn'trucáo - DCT -
sionáriai - Retarório a.ir"rl I art.3i.
roragem da água - Disrribuiçâo I f UruCeO SOCIALà?opulaçào-Obrigaçào--arr. I 

j ri.qrtritos_2t3 ss Ii,, I ao IV,279esUnico. I srá
Seror lndustrial - polírica Espe. I 

' "
irfica -.Elaboracâo - att.2Z2. i f U\DA( ÀO of. nnf plRO À
Taxas -- Criterio para Aplicaçào I ÍrEsetrISA
-- art. l9i. §.1:'. i - ( iêrrcia e Tecnologia 

- Dcsen_-l-riburos 
- Arrecz,daçào - Di- | rolvimenro - urr. 32g.I vulgaçào *- arr. 20Cr e s Unico. I _- lrnoosros - 

percenrual _ DCT
i-" Trit-rutcs - [nstituiçào - arr. | - art. 17.

l9t, I. II e lil. I

I'riburos - Limites e Proibiçôcs J. ruru»eÇÀO PÚBLICA
_ arr. 193 a I95. I _ A-cumulacáo de Empregos e Fun_

Uso de Areas Privadas - Fins Ce i !u-"t - Proibicâo - art 77, XX.
' ProreçàodcEcosristemas-- Res- I - ( riaÇàozExtincào'l-undidai -

trições Admint,rrutiuãi-- àr, I art.77, xxi'
i 269, § único. I - Deliniçào - art. 77 , §§ I 9, 29.

Veículo Oficial - arr. 7ó. XXIlt. I lu.
ESTACIO SUpenVtSlOruÃnó.ilil I SubsiCiárias e parricipacáo priva-
MENORES i d, - Autorireçao Legisiativa -

Fessoas Jurídicas de Direito Pú- I rrr' 77" xxll'
biico - Obrigações - arr. 5C §§ j rt'lOO tlE D||SENVOI.tr,IMENTO; 19 e 29. I ecoxôurrco

§P.,IôTIJTO DOS SERvTDORES i - organização e Funcionamenro__
P{-I§LXCüS Cfi/IS E MíLITARES I oCr _ art. 54, § ú"t.o. -

Lei Complemenrar * arr. ltg s I -,..,,.^único, vttrr e rv. I $ltgg DE DESENVOLVTMENT0

EX..'MBATENTE (23 Guerra, | 1" TltIl.l"§f,,?fi^y,*:Direiros - DCT _ arr. 10. | ;i;"

tEl rr"r"rr^ orrctÂL

GÁS
Produção - Bacia de Campos _
art.243.

GÁS CAIiALIZADo
Exploração - Atribuiçôes _
ALERJ - art. 98, XI.

GESTANTE
Trânsito e Atividades _ Criação
de Mecanismos - art. 49.

GOVERNADOR
Ausência do Estado _ art. 99,
III.
Ausência do país 

- art. 99, IV.
Ausência do Estado e Território
Nacional - art. lulo § 19.
Competência - art. 142, I a XV
§ Unico.
Constituicào - Compromisso _
DCT - art. 19.

- Contas - Julgamenro - art. 99,
VIII.
Delegaçào de Comperência _
aÍt. 142, XV s único.
Elegibilidade 

- Condições
art. 134, I ao V.
Eleição - art. 133 ss 19 e 29.
Impedimento 

- art. l3g.
Mandaro - arts. 133 § 3:, 14l §
Unico.
Mandato - DCT - art. 19.
Nomeações - art. 142, IX, ){.,
XI.
Pensào Vitalícia - Valor - DC t-

- art.62.
Posse - arts. 97, VI, 136 s
Unico.
Processo Contra o - art. 99,
\II. XIII.
Proibições - arr. l.ll s Unico.
Pro.letos de Lei - arrs. I13. I e
it, 114§§ 19,2:. 1l_i§§ l:ao7;:.
Remuneracào - art. 99. IX.
Residência - art. 140.
Responsabilidade 

- an. 143, I ac
VII § Único, 144 §s t:, I e It,2?,
:o ^ ,o

Substituiçào - art. lj7 § Unrco.
Vacância - arr. l3g ss l: e 2y.
Viagem Oficial - art. 140, § 3:,
Votaçâo - art. 135 §s 19, 29 e
39.

GRÁFICAS OFICIAIS DOS MUN..
CIPIOS

Constituiçâo Estadual _ Ediçào
Popular - DCT - art. 32.

GRATTFTCAÇÃo eorcrorel'
POR TEMPO DE SERvrÇO

Incidência - art. 83, IX.
GREVE

Ver Direito de Greve_

HABEAS CORPUS
Direito Assegurado - arr. 17.
TJ-RJ - Competência - art.
158, I, e, l.

HABEAS DATA
Direito Assegurado - arts. 17,20
e§§19e29.

HABITAÇÃO
Condiçôes - Competência _
art. 73, IX.
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HINO

HOSPITAL
Ver Estabelecimento Hospitalar

ICMS
Ver Imposto sobre Circulaçào de

Mercadoria e Serviços.

IDENTIFICAÇÃO CRN TXEI
Civilmente ldentificado - art.
26.

IDOSO
Abuso/Violênciàz ErPloraçào -
Puniçào - art. 5l e § Unico.
Entidades de Defesa dõs Direitos

- ParticiPaçào na FiscalizaÇão
dos Direitos - aÍt. 62.

Familia - Espaço Preferencial de

Atendimento - art. 58.
Família/Sociedade/Estado -
Amparo - art. 6l e § Único.
Garantias - art. 45.

ILHAS TLUVIAIS E LACUSTRES,
OCEÂNICAS E COSTEIRAS

Bens - Rio de Janeiro (estado)

- art. 67, II, III.
IMÓVEL ESTADUÀL

Uso Sem Fins Lucratir os - Ter-
mos de Cessào ou Pcrmis:ào --
DCT - art. 58.

IMPOSTOS
Aliquotas - Firaçào - Senaclo

.Federal - art. 196. §§ 39, 59 e 6l'
Cobrança-DCT-arr.22.
Competência Tributária do Esla-
do-arr,196.l:ll.
Competência Tiicuiarla los \l-t-
nicípios - art. l9-.
Energia Eietrica. cr'Í.'l custl\ els

LÍquidos e Ca:o'.'.. L-:::::;en-
teseMinerai-. - E\.:;,1.'- .,::

196,§99.It.bc::.
Ensino - APlicacãc :: R::-:.-'r

- art.31l, i§ l:.
Fato Cerador - Í::-::::.'.- -

Dois ImPostos - Proi.l'-.'. D:,-
tinados à Industrtilizacà: : C'-

mercializaçào - art. l96 r -
III.
Graduaçào Segundo a Ca:a:::a
de Econômica do Contr:r -::.::
art. l9l, § 19.

lnstituiçào - Proibrià.'- a':.
193, VI.
Isençào - Fins de Reic:i-:.:
Agrária - art. 194.

Livros, Jornais, Periódlcor r'.r
Papel Destiqa(o a sua imore"ào

- arr. 193, VI, d.
Municipal - Sobre ProPrieciarie
Predial e Territorial Urbana -
Instituiçào e CobranÇa - art.
197,1e§19.
Municipal - §obre Serviços de

Qualquer Nalureza - Instituicào
e CobranÇa - att. 191. I e § 5:.,

Municipal - Sobre Tran:mi'<ào
Inter Vivos - InstituiÇào e Co-
brança - art. 197, II e §§ 29 e 39.

Municipai - Vendas a Varejo de

CombustÍveis Líquidos e Gasosos

- CobranÇa - art. 197, III, §§

49 e 59.

Multas por SonegaÇâo - DCT -
arr. 57. § 39.
Multas por não Recolhimento -
DCT - art. 57, § 29.

OperaçÔes e Prestações - Bens

e ServiÇos - Consumidor Final

- art. 196, §§ 5: e 89.
Ouro -. Constituição Fede-
ral,zl988 - Definiçâo - art. 196'

§ 99, II, c e 198, II.
Partidos Politicos - Patrimônio,
Renda ou Serviços - Proibições

- art. 193, VI, c e § 39.

Patrimônio/Renda ou Serviços

- Uns dos Outros, de Outros Es-'-tados, 
ou da Uniào Federal -

Proibição - art. I93, VI, a e §§
lo - )o

Sobre Circulaçào de Mercadorias

- lnstituiçào e Normâs - art.
196, I, b §§ 1:,6:,79,99, 109 e

I 19.

Sobre Mercadorias e Serviços -
Base de Cálculo - DCT - art.
23.
Sobre Mercadorias e Serviços -
Incidência - art. 196, § 99, t.
Sobre Mercadorias e Serviços -
Lei Complementar Federal -
Aplicabilidade - art. 196, § l1:.
Sobre Mercadorias e Serviços -
Medidas para Esclarecer os Con-
sumidores - art. 193, § 49.

Sobre Mercadorias e Serviços -
Não Incidência - art. 196, § 99,
ll e § 109.
Sobre ProPriedade de Veículos
Automotores - [nstituiçào -art. 196. I c.

Sobre Serviços de TransPorte e de

Comunicacào - instituiÇào e

\ormas - art 196. I, b !§§ '19'
6.. - . q:.10::11:.
SoL-'re Tralsmi;sào Causa \'{ortis
: Doacàc. - lnstituicào e Normas

- i::. 196. l. a i! lY. lj e 33'

Te:rslo e Proibiçào - art l93,
\ I. r e .r -:i.
\ er Também Sistema Financeiro
Esradual. Taxas e Tributos'

I\ÍPRE\SA OFICIAL - RJ
Constituiçào Estadua[ - Ediçào
Popular-DCT-att.32-

I\ATIVOS
RemuneraÇào - lgualdade -
DCT - art. 17.

INCENTIVOS FISCAIS
Seroriais - Reavaliação - DCT

- àÍt- 24.

INDIOS
Organização Social, Costumes,
Línguas, Crencas e TradiÇÔes -
^ -. 1)1

INDÚSTRIAS NO NORTE E NO-
ROESTE FLUMINENSE

Instalação - Impostos e Taxas

- Prazo de lsenÇào - DCT -
art.55.

INFÂNCIA/JUVENTUDE
Proteçào - Legislaçào - Com-
petência - art. 74, XV.

INFORMAÇOES
Atos e Projetos do Estado e dos

MunicíPios - Direito de Receber

- art. 19 e § Unico.

J

INICIATIVA POPULAR
Apresentação - arl. l19.
Proposiçào - art. 120 §§ 19, 2:'
39, 49 e 59.

INSTITUIÇÕES CULTURAIS
ManuteíÇào - art. 319, IX'

INSTTTUÇÕES DEMOCRÁTICAS
Guarda - ComPetência - aÍt.
'73, Í.

INSTITUIÇÕES PRIYADAS
Sistema Único de Saúde - Par-
ticipação - art. 288.

cursos Públicos - art. 286' § 49.,

INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DA ASSEMBLÉII IEGISI,I'TTVI'
DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO

arr.363.
INSTITUTO DE TERRA§ E

CARTOGRAFIA
Criação - DCT - art. 27, VI.

INTEGRAÇÃO SOCIAL
Deficiente Físico - Legis[ação -'Competência - arr. 74, XIV.
Setores Desfavorecidos - Com-
petência - art. 73. X.

INTERCÂMBIO CULTURAL
Incentivo - art. 319, V.

INTERVENÇÃO FEDERAL
Pedido - art. 97, XIX'

JOGOS DE AZAR
ExPloração - DCT ,- art' 40'

J(',rzADO DÂs EXECUÇÕES PE-
\AIS

Cnaçào/Provimento - art. ló6.

JI,IZADO DE PEQUENAS CAU.
SAS

CriaÇào/Funcionarrlento/ Proces-
so - Legislaçào - ComPetência

- arr. 74. X.

JUIZADO ESPECIAL
Criaçào/ComPeIência - art.
164.

JUÍZE§
Aposenradoria * arl. 153. VI,
VIII,
Cargo lnicial - Juiz Substituto

- art. 153. l.
Cargos - Criacào - art. l-s8. I.
d.
Cargos - Provimento * art.
158. tll.
Carreira - Ingresso - arI.'153.
I.
Cursos Oficiais de PreparaÇào -
art. 153, tV.
De Paz - Direitos e AtribuiçÔes

- DCT - aÍr. 12.
Designaçào - Conflitos Fundiá-
rios - art. 162. § Unico.
Garantias - art. l5l, t, tl , IIl.
Inamovibilidade - art. l5l, [1.

lrreduti6ilidade de Vencimentos

- arr. 15l, III.
Jurisdiçào - art. 16l'
ProibiÇões - art. 152, I ao III.
PrômoÇào - aÍt. 153, II. a, b' c'
d, III, IV.
Remoçào/DisPonibilidade - art.
153, VIII.



-. Residêncra - arr. i53. VU.
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art. -i;/,.r i:,.
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iJirir:o, li, iit, í!.', V, VI e VItr.
Yctnçàc -- Ilrâzc - l_lCT - art.
.-:.1, .
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L'ati:rliiacir: , iJirr.tos - arr.
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Se;'r ido: ri.li-iiio \lilirar - arr.
ç2, !n.

Ltü e §- ÇÀ" PA rERsi rDADÉl
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LíCiTAÇ,â.O
,í)brasz Servicosr {lompras e AIie-

C(}I.iSTITUTCÃC}
rro ESTAI)o r)() Rro oe -fl,r,neln-o

naçôes - Contrataçào _ arÍ. 7j.
XXV.
Prestaçào de Seniços públicos _
arr. 70, is Unico. I, ll, Ilt e VI.

LITIGAI*TE
Defesa - art. 29.
Órgãos Estaduais - Discrimina_
Çào - arr. 18.

M
MAGISTER,IO PLBLICO

Regôncia de Turma - Afasta-
mento - Diretrizes _ art. 3lg.

MAGISTRADO
E-xercício do Cargo de professor
Estadual - Aposentadoria de
Educador - DCT - arr. ó5.

MACISTRATURA ESTADUAI,
Decisões - arr. 153. X.
Ingresso na Carreira - Juiz
Substituto - arr. 153, I.
J.ulgamentos - arr. 153, IX.
Orgão Especial - art. 153. XI.
Regime Jurídico - 

principios 
-arr. 153, I e II, a, b, c, d, III ao

xt.
MANDADO DE SEGURANÇA

- TJ-RJ - Competência _ art.
158, I e.

MANDATO
Deputado - perda 

- arr. 99,
XXV.
Deputado - Renúncia * arr. 99.
XXIII.

MANDATO ELETIVO
Benelício Previdencrário -. art.

E.x-oetentores - BeneiÍcros -DCT - art. 90.
Juiz de Paz - Afastamenro -arr.87, ill.
Prefeito - Afastamento - arr.
87, Ii.
Servidor Público - Alastamen-
to - ari. 87, I.
Tempo de Serviço - ConÍ.agem

- art. 87, IV.
Vereador - Afaslamento - art.
87, III,

MÁ,RGINALIZAÇÃO
Fatores - Combate - Compe-
rencla - art. /J, x.

MEDICAMENTOS BÁSICOS
Direito de roda Populaçào - art.
296.

MEDICAMENTOS E SOROS
IMUNOBIOLÓGICOS

Aquisição pela Rede Privada -arÍ. 29'.7 .

MEDICO
Acumulação de Cargos - DCT

- arÍ. ll.
MEIO AMBIENTE

Acompanhamento e Fiscalizaçào

- Recursos Hidricos e Minerais
Explorados pela Uniào - art.
258. XrX.
Area de Unidades de Conserva-
ção - Fins de Preservação Cria-
Ção - art. 268.
Areas das Unidades de Conserva-
çâo - Extinçào ou.Alteraçào -art. 264.
Áreas de Interesse Ecológico -aít.266,IaVI.

Areas de Preservaçào permanen-
te -"art. 265, I a VII.
Atividades Comprovadamente
Lesivas ao - Puniçào - arr.
258, § 29'.

Coberruras Floresrais Narivas _
Imponância - afi. Zj\.
Conselho Esradual do - Criaçào

- art. 258, XXiI.
Cursos d'água - Captaçào para
Fins Industriais - Normas _
art. 258, § 4:.
Defesa e Preservaçâo - 

poder
Público - arr. 258, § l9 ao 59.
Estado - Princípio poluidor pa-
gador - Efetivaçào - arr. 25g.
XVIII.
Esgoto Sanitário - Lançamentos
Finais - Condiçôes * afi. Z7l,
§ 19 e 2:'.
Flora e Fauna - 

proteçào e pre-
servaçào - arr. 258, ss li, IV.
Fundo Esradual dc ConservaÇào
Ambiental - Finalidade - art.
260, §§ 19 e 19.
[-egislaçào - Cornpetência -an. 74, VI. VttI.
Materiais Radioativos - Mani-
pulaçào e Utilizaçào - 

plano de
Evacuaçào da populaçào 

- 
pla_

no - arr. 261.
Padrào Ambiental _ Fi.raçào _
art. 278.
Pesca predatória 

- Esrado _
Meios Defensivos - 

promoÇào

- art.258, VIII.
Poluiçào - Controle - arr. 25g,
.XI, XIV ao .XVIII, arr. 273 e g

Unico e afi.2.1i. l\
Prorecào - Con:perêneia - arr.
73, VI.
Proteçào - 

plano Diretor _
Execuçào-DCT- art.26.
Recursos Hídricos - Despe jo de
Resíduos ou Dejetos - 

proibiçào

- arr. 258, VII, f.
Recursos Naturais - Utilizaçào
com Fins Econômicos _ Taxa _
Cobrança - art. 258.
Rios, Lagos, Lagoas, Manguezais
e Mananciais - Aterros Sanitá-
rios - Criacào - 

proibicào _
art.275.
Saúde Pública - Insumor eui_
micos - Agricultura e na Cria-
çào de Animais - Controle _
arÍ. 276, § único.
Substâncras Cancerigênicas _
Mutagênicas e Teratogênicas _
Introdução - 

proibiçào _ art.
272.
Terras Públicas ou Devolutas _
Interesse para a protecào Am_

, bientai - arÍ. 267.
MENOR

Adolescente - Conselho Esta_
dual de Defesa - CriaÇão -DCT - art.51.
Criança - Conselho Estadual de
Defesa - Criacào - DCT - art.
51.
Estágio Supervisionado - 

pes-
soas Jurídicas de Direito público
--- Obrigações - arr. 50 ss lt, e
2?.
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MILITAR
Ver Servidor Público Militar.

MINISTÉRIO PÚBLICO
Chefia * arr. 168 §§ 19 e 2:'.
Competência - afl. 167.
Fiscalizaçào - art. 1,12.
Funções Institucronais - arr.
170, I a XI §§ 19, 2:'e -1:'.

-. Membros - Garanrias - art.
169, I a, b, c, l7l.
Membros - Proibicões - arrs.
169, I a, b, c, d. e. t-1.
Organizacão - Lei Compiemen-
tar - art. 169, I a. o. ; lÍ. a. b.
c, d, e §§ 19 e l:'.
Órgãos de Atuaçào Especializa-
dos - CriaÇão - arl. 110. :( 39

Principios - an. l6-. .tl 1. . l:'
I ao VII, 3: I, Il. l:.

MONUMENTOS
Proteçào - Competé:.:ia - art.
73, III.

MORADIAS
ConstruÇào - P:.1g:3::ia! -
Competência - a::. --:. I\.

MOTORISTA
lngresso na Clas'e:: \lo:orista
Policial - Crite:i:'. - fCT -
att. '77 

.

MULHER
Farniliares Vitimas j: \'roiência

- Assistência Jur:d::a In:egrai e

Cratuita - ari. ,10 .ii 1: e l:'.
Mercado de Trabai:.1 _ \leca_
nismos de Estimuio: - 3::. J4.
Mercado de Trabai:-- - P:ote-

çào - art. 83. \\'.
Saúde - Àr'istên-:: .:::;:er -
àrr. 291.
Vítima de Violên::: - \:endi-
mento - arl. -1i ir i : l:.

MUNICiPIOS
Ver Tambem Pr:::.:-'. \ -i-Pre-
I eiro.
Assistência Soc:ai - ?:.::tca e

('ontrole - I-ori'Ii'-.i,r-' - lrl.
302, § Único.
Atividade Económi;a - Princí-
pios Gerais - arl.:11 a ll-.
Atos Administrali\os - C--nirole

- art. 79. §§l-nico. III : l: .

Competência - ar:. 3ió.
Concessào.de Licen;a - Dt:eitos

- Prazos e Limires - Ei:acele-
cimento - arr. 23{.
Consórcios lntermuni;l3a:. -
arr.76.
Contas - Apreciacào -:::
Convênios - art. 318.
Criaçàorlncorporacào Fu-
são/Desmenrbramento - .\tri-
buiÇões - ALERJ - arr. 98. \.
Criaçào, Incorporaçào. Fusào e

Desmembramenlo - arl. l-i5.
Criaçào, IncorporaÇào. Fusào e

Desmembramento - DCT -
arr. 87.
Entidades Intermunicipais de Ad-
ministraÇào Indireta - Criaçào

- art. 330, § Unico.
FiscalizaÇào Financeira e Orca-
mentária - art. 339.
Fundo de Participacào - CrÍté-

[El ,r""tn"^ orls!âL
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rios - Parcelas de Receitas -art. 199. Parágraio Único. I e ll.
Cuarda \lunicipal - 

( onsrirui-
Çào - art. 180,,s 19.

Imposto - Sobre Proprredade
Predial e Territorial Urbana -Instituiçào e CobranÇa * art.
197, I e 

"s 
lf .

Imposto - Sobre Servicos de

Qualquer Natureza - lnsrituiçào
e Cobrança - art. 197, I e § 59.
lmposto - Sobre Transmissào
Inter Vivos - Instituiçào e Co-
brança - arÍ. I97, II e §§ 29 e 39.
lmposto - Vendas a Varejo de
Combustiveis Líquidos e Gasosos

- Cobranca - art. 197, lll, §§
49 e 59.
Impostos Arrecadados pelo Esra-
do - art. 199, III, ÍV e VÍI.
Impostos Arrecadados pela
Uniào - Repasse - art. 199, I
ell,VeVi.
intervenÇão - Decretaçào - Re-
quisitos - art. 334.
Intervençào - Decretos - Apre-

.ciaÇào - art. 99, XXVll.
Intervençào Estadual * art. 333.
lntervençào - Erecuçáo - art.

' 142, Vil.
Legislaçào Tributária - Abran-
géncia Territorial - Firacào -
art. l9l, § 5:.
Lei Orgânica - att.312.
Lei - Quadro de Voluntarios pa-

ra o Combate a incêndio - Ca-
lamidade Pública - arl. 3zí7 e 

"st.lnlco.
Microempresa e Empresa de Pe-
queno Porte - Tratamento Di-
ferenciado - att. 225.
Organizaçào Político - Adminis-
trativa - art. 340.
Patrimônio - ConstituiE:ão -
arÍ.. 35'7 §§ l3 e 29.
Plano de Carreira - Instituicào

- arr. 82.
Plano de EducaÇào - Elabora-
çào * CondiÇões e Diretrizes -art.3l3.taVe§Único.
Poder Público - Politica de De-
senvolvimento Urbano - ArL§.

1)6 a228 e 1,31, 
"s 

Unico.
Poderes - art.3'll.
Política de Desenvolvirnento Ur-
bano - art. 137.
Política Urbana - Elaboracào de

Lei - Enridades RePresenrativas
Locais - ParticipaÇào - art.
233.
Proibições - art.'71, I, IÍ e Ill.
Projeto, Obras e Sen icos - Nor-
mas Vigentes - Atendimento -
art. 232.
Propriedade - Funcào Sociai -
Carantia do - alt. 213. 5"s 1;' .
l:".
Recerta Tributaria - RcParttcào

- art. 199.
Regime Jurídico Unrco -
tuiçào - art. 82.
Saúde - Medidas de Proteçào -Estabelecimentos de Crande
Afluência de Público - arÍ.299.
Seguridade Sociai - Receita -arr.28l, § l:'.

o

Sistema Unico de Saúde - Inte-
gração - art. 286.
Território - ProjetoslObras t:

Serviços - \ormas -- art" 232.
Translormacào de Distrito:, -Plebiscito - DCT - arr" 91.
Tributos - Àrrecadacào * Di-
vulgaçào - art. 201.
Triburo. - [ rrrrire.c Irrtrrbieóc:

- arts. 193 a 195.

OBRAS DE AtrtTE
Destruiçào - Compeiência -
art.7J1, IV.

OPERÂCÔES I)I.] CREDI'['(}
Realizacào -- DCT -- art. 2E.

ORÇAMENTO
Acompanhamento e Fiscalizaciio
Orçainentária * Compeiência da

Comissào Permanente cie Llepu-
tados - arr. 207. § 1:', I a lit.
Administracào P[rbiica - Despe-
sas com Pessoai - art. f 10. §rs li
e 2i.
Anuai - l-ei -- Conteúdo - art.
206. §§ 59 e 8:'.
.Anual - Projeto cie Lei - Eia-
boraçào, Organizacào" Aprova-
ção e Aiteracào - an. 207, §§ l:'
ao 1?.
Anuai - Projeto rie Lei -
Emencias - .{provacào -- art.
207, §§ 29 e 3:'.
Assembiéra Legislati','a - 

('r:rn-
petência - arts. 206. .s--t.'' e 107.
Crédito-s Adicionais - Pro.!eto cle

Lei - Flaboraeár" ()rqanizrt.'ic.
Apreciacào d,4ileraÇào - afi.
207,5s§ ti ao 7:',

Créditos Espe*iais -.lbertura -art. 207, § 7:, art. 208, V
Créditos Supiemenrares -- ALrer-
tura * art. 20?. § 

'7i', e|i. 208, V.
Criaçào cle Carg:: l ( ünc.r)3o
de \ antagen.: Ccndit,,t, -- ::l .

ll0. § i.. i c i!.
Da Seguridadc Scrcial * art. .lí.i6,

§ 5.", il1.
De invertirlc,tio,-1i1. l:.ni-rr"a5
Estatais -.ai't. l{16. :i --ii', ii e §

7:.
Diretrizes Orcan:enriirias -- [1a-
boracào e Organizac;io - ert.
206, 

"s 
21'.

Diretri.cs (rr.:rmc',tlrt3i - i.i
- Conteúdo -- ari 206. .s 2:'.

Diretrizes Orçamenrárias - Pro
jeto de Lei - Elaboi:açào --'t)r-
ganizaçào, .A.preciacào e Aitera-
çào - art.207. §§ 19 ao i:'.
ErecuÇào - Reiatório -' Publi-
caÇào - art. 206, § 3:'.
Fiscal - art.:06, § 5:', 1e :s 70.

Legislação - Cr..mPetência -
ari.7"tr, ll.
Plano Plririllt'.t.rl - i -: - ( Jn"

teúdc *- art- 206. § 1:'.

Plano Plurianual - Proleto ric

Lt'i - ElaboraÇào, L)rgan;zaçao,
Apreciacào e ;\iteraçào * arl.
207. § 1:'ao 7:'.
Planos c Prograri:as L:sta-

''t
,j
'à
:1

t:á
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I

I duais/Regionais e Setoriais -I Consonància - Plano Plurianual
I - art. 206, § 43.
| - Procedimentos - Vedados -| 

"rt. 
208, I a IX, § 13 ao 4Y.

| - Projeto de Lei - Apreciaçào -I Assembléia Legislatiüa - art.
201.
Projeto de Lei - Conteúdo -art. 206, § ó1.
Projeto de Lei - Encaminha-
mento - Normas - art. 207, \\

5:',.
ORDEM §OCIAL
: O_bjetivos - arr. 280.
ORGAO PUBLICO

Ver Poder Público.

P-
PAI§AGENS NATURAIS

Legislaçào - Competência *
art. 74. VIII.
Proteçào - Competência - art.
73, III.

PARQUE ESTADUAL
Proteçào - Plano Diretor -Execuçào-DCT-att.26.

PARTIDO POLÍTICO
Militar - Filiação - art. 91, §
69.

PATRIMÔNIO CULTURAL
Danos e AmeaÇas - Puniçào -art. 321, § 29.
Proteção - Formas - art. 321.

PATRIMÔNIO MUNICIPAL
Constituiçào - art. 357.

I

PATRIMÔNIO PÚBLICO
ConservaÇào - Competência -art.73, I.
Legislação - Competência -art. 74,-VII. \5
Ato Lesivo - Ação Popular -
Qualquer Cidadào - art. ll.

PENA A,DMINISTRATIVA DISCI.
PLINAR

Anistia - Servidores Esraduais

- DCT - art. 29.
Período Anterior à Constituiçào

- Servidores Civis - art. 30.

PENSÃO
Cônjuge ou Companheiro de De-
pendentes - aÍt.282.
Morte - Benefícios - art. 82, §

29. 89, § 59.
Servidor Público - Dependentes

- Concessào - art. 283.
Vice-Governador (ex) - Equipa-
raÇào - DCT - art. 63.

PENSÀO MILITAR
Legislação - art. 93.

PENSÃO VITALÍCIA
Governador do Estado - Valor

- DCT - aÍt.62.
I

PENSIONISTA LEGATARIO
Pensào-Piso-DCT-arr.
33.

PESCA
Ver Política Pesqueira.

PESQUISA
Cientifica e Tecnológica - art.
328.
Empresas, Investimento - Incen-
tivos - an. 328, § 29.

PESQUISAS GENETICAS E DE
REPRODUÇÀO EM SERES HU.
MANOS

Sisrema Único de Saúde - arr. 36
e § Único.

PESSOAS JURÍDICAS DE DIREI.
TO PÚBLICO

Estágio Supervisionado de Meno-
res - Obrigações - art. 50 e §§
I O - 10

PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Cooperaçào - art. 342, VIi.

PLÁ.NO DE CARREIRA
Compatibilização - DCT - art.
7?.
Estado e Municípios - lnstitui-
Çào - art. 82.

PLANO DIRETOR URBANO
Elaboraçào - DCT - arr. 39.

PLANOS DE SAtTDE
Àdministradoras - Ressarcimen-
to das Despesas ao Estado e Mu-
nicipios - art. 301

PLEBISCITO
Autorizaçào - art. 99, XXI.
Translormaçào de Disrritos em
Municípios - DCT - art. 91.

POBR,EZA
Causas - Combate - Compe-
tência * art. 73, X.

PODER

- .ExercÍcio 
- art. 29.

PODERES DO ESTADO
\,Íembros - Carantias e Vanta-
gens - DCT - art. 37.

PODER EXECLTI\'O
E.rercicio - arr. I32

PODER JUDICIÁRIO
Autonomia .{dminisrrarrr a -art. 149 §§ l:,29.3:.
Créditos - arr. 150, § 23.
Entidade de Direito Público -Orçamento - art. 150, § 19.
Orgãos - art. 148 t. ao V §§, I 3
e 2?.
Vencimentos - arts. 77, XIV e
82, § 19, 179 § Único.

PODER LEGISLATIVO
Autonomia Funcional, Adminis-
trativa e Financeira - art. 97.
Deliberaçôes - arr. 9ó.
Deputado - Número - art. 94.
§ Unico.

- Exercício - art. 94 e § único.
Legislatura - Duração - art.
95.
Radiofusão Sonora - Informa.
ções à Sociedade - arr. 332, § 3:.

PODER PÚBLICO
Alunos da Rede Púbtica de Ensi-
no Serviço Médico-
Odonrológico - Garantia - art.
298.
Atos e Programas - 

publicida-
de - art. 77, § ::.
Direito Adquirido/Ato Jurídico
Perfeito,zCoisa Julgada - Res-
peito - art. 15.
Omissões - art. 109.
Pré-Escolar - Tratamentos Of-
talmológico e Fonoaudiológico

- Carantia - art. 298.
Prestação de Serviços Públicos -Reclamações - art. 77, § 59.

ttl
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Propaganda Covernamental -Fora do Território do Estado -Proibiçào - arr. 77, § 109.

POLÍCIA
Aprimoramento - Cooperaçào
das Universidades - Convênio

- art. 184.
Ciri[ - Direçào e Carreira - arr.
185, e §§ 19 e 23.
Civil - SubordinaÇào - art.
t8l.
Corpo de Bombeiros Militar -Subordinaçào - art. l8l.
Corpo de Bombeiros Militar -Unidade de Combate a Incêndios
Florestais - Criação - art. 258,
XXVI.
Corporações Militares - Direçàô

- arr. 186, § 29.
Corporacôes Militares - Efetivo

- Fixaçâo - arr. 98, VIII.
Corporações Militares - Orien-
tador Religioso - Designaçào -arr. 91 § 12.
Corporaçôes Militares - Porte
de Arma - Permissào - art.92,
IV.
Exercicio da Funçào - art. 182
e Parágrafo único.
Militar - Subordinaçào - art.
l8l.

POLÍCIA CIVIL
Or ganizaçào / Caranrias - Legis-
laçào - Competência - att. 74,
XVI.

POLICIAL
{bo.dâgem - Identificação -art.188.
Serrico \riro - Reversào -DCT - arr, '8.

POLiTICA AGR.{,RI,A.
Objerivos e Diretrizes - art. 244.
Poder Público - incumbência -art.2{5.1a\ll.
Tcrras Pública: - Fora da Area
Urbana - Desrinaçào - arrs.
246 a 218.
Terras Públicas - Imóvel Rural
Incorporado - Regularizaçào de
Ocupaçào - arrs. 24j e 248.

POLÍTICA AGRÍCOLA
Assistência Técnica e Extensào
Rural Gratuiras - arr. 251, I.
Elaboraçào e Execuçào - arrs.
219 a 252.
Estado - lncumbência - arr.
252. I a III.
Objetivos e Instrumentos - arr.
251, I a VIII.
Solo - Conservaçào-- i\Íedidas

- art. 253, I a V.
POLÍTICA CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA

Princípios - arr. J30.

POLÍTICA CULTURAL
Regulamêntaçào, Orientação e
Acompanhamentoi - Compe-
tência - art. 320.

POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER
Formulaçào - aft.322, VI, s 29.

POLÍTICA INDUSTRIAL. CO-
MERCIAL E DE SERVIÇOS

Elaboraçào e Execuçào - art.
220, 22s.
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POLÍTICA PESQUEIRA
Assistência Técnica e a Exrensão

Pesqueira - art. 257, I a III'
Atividades - Fiscalizacào e Con-
trole - art. 256. I a IIÍ e § Lrnico'

254 a 257.
Planejamento e Execucào - art'
255.

POLÍTICA URBA\A
ComPetência - an. 116. §§ 19 ao

39eart.227.lell.
Derenvoirimento e trPansào -
lnstrumento Básico - arl. l2E,

§§ 19 ao 69.
Desenvolvimento Li'bano - Di-
retrizes - art. 116. \i i; 30 -l:'
e ârt. 23l. l a VIII.
Estado e MunicrPios - Obriga-

Ção - art. 236.
Proprietário - Abuso cie Direi-
to - SanÇôes - ar:- ll9.

POLUIÇÃO
Ver Meio Ambien:e.
Combate - ComPe:::-ia - "t l.
73, VI.
Legislacào - C- --:::i:'i.r -
.art. 74, VI.

POVO
Definiçào - ar:. l:

PRAIAS
Edificações ImPeclrj: \J.:so -Derrubada-DCT-::.à9.
Edi[icaçôes Par::- - "::' :''rrc 3\
Áreas - Proibi;à.' - =::. il
Livre Acesso - a:'.. i).

PRECATÓRIO JLDICIÂL
Valor - Prazo de P:3:::enio -
DCT - art. l-1.

PRÉ.ESCOLA
Ver Sistema E::'ri -i. ': t :-"he'
e Pré-Escoias.

PRETEITO
Contas - Pare;e: P:: :: - lr:'
358, §§ li e l:,
Flercao - ar:. -'--. : :..
Julgamenro Pe:r;-.:: -- l-' - "i:
342. § 69

Posse - art -l'11. ..l
RemuneraÇáo - i \.àil-- :3:ri
Câmaras \luni;t:a:. - ::: -1;-1'

RemuneraÇào - R:1::'::" :" TC

- art. 345.
I

PRESIDENTE DO TJ-RJ
ConstituiÇào - Com:r.'rn:...' -
DCT - art. 19.

PRESOS
Carantias - art' 2r- e l-l l :' 9' '

28.
Pequeno Delito - O;uoa;à"' ::
Celas - art. 29. i 1.

Pr.ivacidade - Divulgacàc :c'
Fatos - art. 187.

PRESTAÇÃO DE SER\ IÇOS
PÚBLICOS

LicitaÇão - art. 70, 
"s 

Unico. l.
ll, III e IV.
Pessoas Jurídicas de Direito Pú-
blico e Privado - Danos - Re-

ponsabilidade - art. 77, )s 8:.
Reclamaçoes - arti 77' § 6:'.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Legislaçào - ComPetência -
art. 74, XII.

i
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IPALERJ/IPERJ/IASERJ -art. 88.
PRISÃO

Flagrante Delito - art. 29 e §§
19, 29 e 33.

PROCEDIMEN TOS
ADMINISTRATIVOS

Igualdade - art. 15.

PROCESSO LEGISLATIVO
Despesas - Aumento - art" I 13

I, II.
Enumeraçào - art. ll0, I a VÍ.
Projetos de Lei - arts. I l3 I e ll,
ll4 §§ r9.le. Ir5 §§ 19.2'.-. l:,
4:, 59, 69, 79. 116.

PROCESSOS QUIMICOS E

HORMONAIS
FiscalizaÇào, Produçào, Distri-
buiçào e Comercializaçào - aÍt.

, 293.
PROCURADOR DA ASSE}IBLEÍ Â

Carreira - Aproveitamento -' Normas - DCT - art. 68.
Carreira - Organtzacào -- rrt.
l2l, § l:.

PROCURADOR DO DER..RJ
Extinção do Cargo por Vacância

- DCT - art.6'7.
PROCURADOR DO IPERJ

ExtinÇão do Cargo por Vacância

- DCT - art. 67.
PROCURADOR GERAL DA DE-
FENSORIA PÚBLICA

NomeaÇào - att. lTl . § Lrnico.
Processo Contra o - art. 99.
XIV.

PROCURADOR GERAI- DA JI,S-
TIÇA

Carreira - [ngresso -- art. 169,

§ l:.
Destituicào - art. 99, XVÍI.
lnamovibilidade - art. 169, I, b.
Irredutibilidade de Vencimenior

- arr. 169, l, c.
Ministério Público - ari. 168 §Js

19 e 23.
Processo Contra o - art. 99,
XIV.
Proibições - art. 169, I, a, b, c,
d.
Residência - art. 169 § 2:'.
Vitaliciedade - art. 169, [, a.

PROCURADOR GERAL DO ES.
TADO

Atos do Poder Lxecutivo - I .''
galidade * Controle - art. 173

§ 39.
Carreira - Ingresso - art. 173
Â ,o

Competência - art. i73 )s 6:.
Convocacão pela ALERJ - art
l0l, § Único.
DotaÇào Orçamentária - art
173 § 59.
Erercício 'att. 173 §§ li e 2:'-
NomeaÇào - art. 17-1 § l:.
Organizaçào - Lei ComPiemen-
rar - art. 173,S 4:.
Processo Contra o - art. 99'
xlv.
RemuneraÇào - art.179, §

u nrco.

PROCURADORIA GERAL DA AS-

SEMBLÉIA LEGISLATIVÀ
Exercicio - art. l2t, §§ l:. 2:.

Nomeação - art. 121, § 21.

PRODUÇÀ() AGROPECUÁr{rÀ
Fomerrlo - Competência - arr..
71. VIII.

PR.GDUÇÃO E CONS{JMO
I-egislaçào - ComPetêncià '-*
arr. 74, V.

PRODLTO ('OMER('IALIZAI}O -
Embalagcm - In[ormaÇoes -
alt.63, \'.
FiscalizaÇào * art. 63, Vll. '1

PROFESSOR ,. .,.,
Quadro Suplementar da SEE -Inclusào - DCT - art. 75.
Regime de Subrencáo.
Tempo de Servico - DCT -* art.

PROFISSIONAI- DT- CI,, I,TUiTA
Valorizacào - art. 319, VI.

PRO.!T:TO DE LT,I
Apreciaçào - arts. I i4, 

"s§ 
I i, .É

2:, 115, .§'s 1i' ao 7:, 116.

Despesa - art. l13. I e ll.
Veto - Competência - art, 142, ,

PR,O.'ETO DE I,EI MUNICIPAL
1niç;atira Pupular - art.342.
Vlt.

PROPACA\DA DISCRIMI\ATÚ.
RIA

Proibiçào - aÍt. 332. § 2:. I

PROI'ÀGÀNDA ENCANOSA I

Desestímulo - aÍt. 63, ll.
PROPRIEI}ÂDE

Particular - Perigo Público Imi-
nente - Uso por Autoridade
Competente - art. 213, § 2:.
Rural * Funcào Social - art'
213.§§1 el:.

- I- rbana - Funcào Social - art.
213,§Lcl:.

PROPRIEI}ADE RI.'R-AI.
Penhora para Pagamento de llé-
bitos - art.3l.

PR.OTEÇÃO AMBIENTAL
Ver Meio Ambienle -- ProteÇáo.

PR(}VE\1'OS
Cargos <xtintos - Revisao -D(-f - art. 6: .

Recebimento em desacordo com
a Constituicào - ReduÇÀi: -DCT - arl.l.'.

RAÜíC,AT'IVTDÂT}E
Ver Foues de Radioatividade

R.AT}IOD{FUSÃO SOI\ONA
Foder l-egislativo - Utilizaçác

- arr. 332. § ly.
RÁÀ}TO T{OQUETTE PNNTO

Rr:adn:issào * Normas - DCT

-- art.83,
RECE!TAS

ílstadual - Arrecadaçào - Di-
vulgacào - art. 200 e § Único.
Fundc de ParticiPação do.s Esta-
dos - art. 198, tII.
lmpostos arrecadados Pela União

- Repasse - art. 198. ll.

R,



Municipal - Arrecadaçào -- Di-
vulgaçào - art. 201.
Triburária - Repartieào - arr.
198, 199, 200 e 201.

RECURSOS
Transferência * Controle -DCT - art. 59.

RECURSOS T{ÍDRICOS
Ver tambem Meio Ambiente

RECURSÜS HÍDRICOS E MINE-
RAIS

Legislaçào - Competência -art.74, Vl.
Pesquisa e Exploraçào - Com-
petência - arr. 73, XI.

REGIÃO
Norte e Noroeste Fiuminenre -Industrializaçào - DCT - arts.
55 e 56.

RECIÃO METROPOT,ITANA, A.
GLOMERAÇÔE§ URBANAS E
MICRORREGIÕES

Criação - art. 75, §§ 19, 2:, 3:
e 4:.
Funções Públicas - an. 75, §§ 39

Instituiçào - Competência -ALERJ - air. 96, Xtl.
REGIME JURÍDICO UNICO

Estado e Municipios - arr. 82.
REGISTRO DE NASCIMENTO

Expediçâo e Aurenricaçâo -DCT * art. ii.l.
REGULARIZAÇÃO T'UNDIÁRIA

Prazo - DCT * att. 2'7. íl .

REMUNERAÇÀO
Igualdade - Servidores Ativos e
Inativos - DCT - atÍ. 17.
Repouso Semanal - arl. 83, X.
Serviço Extraordinário - Direi-
tos - arr. 83. V[.
Trabalho Noturno - Dilciros -
arr. 83, V.

REPOUSO SEMANAI,
R.emuneração * art. 83. X.

RESOLUÇÃo
Expediçào * arr. 99, \XlV.
REUNIÃO
Local Públieo - arr.23. § L,rrico.
RIO DE JANEIRO {ESTADO)

Autonomia - art. 6-§, 
"s 

tjnico.
Bens-arr.67.lal\'.
Organizaçào - arts. 49, 59 e 69.

- Organizaçào Politico-Adminis-
trativa - art. 64, §§ ll' e 29.
Poderes - aÍt.7:.
Simbolos - arr. 66.

RIO DE JANEIRO (MUN)
Atividades Financeiras ,*- DCT

- art". 51.
RIO PARAÍBA DO SIII,

Bacia Hidrográfica * Utilizaçào
e Aproveitamenio - DCT * art.
43.
Recuperacào e Defesa - Dota-
çào Orcarnentária Anual * DCT

- art. 4rí.

SÀL.dRIO
Acréscimos Pecuniá.rios * art.
77, XVI.
Acumulacão de Cargos - art.
77. XIX.

S
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Adicional de Remuneração --
Atividades Penosas. lnsalubres
ou Perigosas - an. 83. XVIII.
Decimo -ferceiro * arr. 83, IV.
Décimo Terceiro - Pagamento
em Parcelas - DCT - arr. 71.
Desembargadores - arr. 158. I b.
Diferenca - Por Motivo de Se-
ro, ldade, Cor, Estado Ciril.
Exercicio de F uncões e Criterio de
Admissâo * art. 83, XIX.
Família - arr. 83. Vll.
Férias Anuais Remuneradas -art. 83, Xi.
Carantia * Nunca lnferior ao
Nlínimo * art. 83. III.
GratilicaÇào Por Tempo de Ser-
vico - Incidência - art. 83, ÍX.
Hora Extra - arr. 83. VIII.
lndenizacào de .{cidente de Tra-
balho - arr. .!1. X!ll-
Irreduttbilidarie - arr.83. ll.
lsonomia - arr. 81. :§ 1:.
Juízes - arr. l5l, ill, art. l-i3.
V, VI-
Licença à Cestanre - art. 8J,
XII.
Licenca Especial,u Ferias - Pecú-
nia lndenizatória - art. 77.
XVII.
Limite Vláximo - arr. 77, Xlll,
XVIII.
lv{ínimo - Direito - arr. 83, [,
III.
Pagamento - Dala - l-iraçào

- arr. 82, rs§ 3! e 49.
Poder JLrdiciário - arts. 17.
XIV e 82 § l:', 179 § único.
Poderes Legislativo e Judiciário.
* Nivelamenro - arr. 77, XIV,
XVIII.
Remuneraçào - Revisão - art.

. q477, XII.
Remuneraçào do Serviço Ex-
rraordinário - art. 83, VI.
Remuneraçào do Trabalho No-
turno - art. 83, V.
Repouso Semanal Remunerado

- art. 83. X.
Serridor Público lv{ilitar - Dé-
cimo Terceiro -- arr. 92. II.
Servidor Público i\4ilirar - Famí-
lia - art. 90, III.
Serr idor Público iVtititar - Férias

- art. 9J. I\'.
Servidor Púb1ico l\{ilirar * Ca-
rant ia - .u r . 91. I.
Servidor PLrblico i\,lilirar - Li-
cença à Cestante -- art. 90, V.

- Vine ulacao Equiparacâo - arr.
77, XV.
Yanlasen5 - Incorporacào -art.89, 

"s 
:li.

SANEAMT]NTO BÁSICO
- Condiçôes - Comperência -arr. 73, IX.

SANCT,IE
Controle - arr. 194.

- Fornecimento c Intormaeoe. so-
bre o Produro - arr. 295.

SATJDE
Alunos da Rede Pirblica de En-si-
n o S erv ico \'ledico -

OJontologieo - Caranria - an.
298.
Assistência Farmacêutica - Sis-

tema Unico de Saúde - Integra-
çào - arr. 296.
Cuidar da - ('ompeténcia - arl.
73, I I.
Delesa Qa - Legislaçào - Com-
petência - arr. 74, XII.
Direito de Todos e Dever do Es-
tado - art. 28,1.

Empresas Prir,adas Prestadoras
de Serviços de Assistência lvlédi-
ca - Ressarcimento das Despe-
sas - arr, -l0l .

ExercÍcio Profissional e Organi-
zacào de Serviços Privados - Ii-
berdade - arr. 287.

Medidas de Protecào - Estabe-
lecimenros de Crande Afluôncia
de Público - ail. 299.
lVlulher - Assistência Inreeral -art. 291.

Pré-Escolar - Tratamentos Of-
ralmológico e Fonoaudiológico

- Carantia .* arr. 298.
Proiisstonars - Cargos - Exer-
eicio Cumulativo - DCT - art.
ll, § l:,.
Profissionais - Relacào - DCT

- art. ll. )\ 2:.
Sangue - Controle - aÍt. 294.
Serviços Públicos - Regulamen-
tação, Fiscalizacào e Conrrole -arr.285.
Sistema Único de Saude - Com-
petência - art. 290.

SAÚDE, PREVIDÊ.T'CIA E ASSIS-
TENTE SOCIAL

Direiros - Esradose Municipios

- arr. 281.
SECRITARTAS DE ESTADO

Criaçào - arr. 1.16.

Processo Contra o - arr. 99,
XII, XIII.
Remunera'^ào - art, 99. IX.

SECRETARIAS DE EST,{DO E
ENTIDADES

Criaçào - Comperência -ALERJ - arr. 98. XIlI.
SECRETÁRIO DE ESTADO

ALERJ - Competéncia - art.
100, § Único.
.\tos - \Íocào de Desaproracào

- art. 99, XXXI.
Competência - art. 1.15, Pará-
grafo Único Í, ll, Ill e lV.
Convocaçào pela_ALERJ - art.
100, Parágraio Unico..
Escolha - art. 1.15.

Responsabilidade - art. l4T, P a-
rágrafo Unico.

SEGURANÇA DO TRABALHO
Reduçào de Riscos - art. 83,
XVI.

SEGURANÇA NO TRÂNSITO
Ver Trânsito - Segurança.

SEGURANÇA PÚBLICA
Autoridade Policial - Desempe-
nho da Funçào - Competência

- art. 186 §§ -1: e 2:.
Dever do Estado - arr. 180.
Entorpecentes e Tóricos - Pre-
vencào e Repreensào ao Tráfico

- arr, 183.
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Organizacào e PrincíPios - art.
180 a 186.
Órgàos de Atribuicôes - art.
180. l, ll, III e IV, 186 §§ l:'e 2:'.

SEGURIDADE SOCIAL
Receita-art.281,§13.

SERVE\TIAS DE TORO
JUDICIAL

Estarizacào - DCT * art' 15.

SERVE\TIAS DO I'ORO
EXTRAJUDICIAL

Olicializacào - Decretos - Nu-
lidade - DCT - art- 81.

SERVIÇOS \OTARIAIS E DE
REGISTRO

Oiiciaiizacào nelo Poder Público

- \ào À:..-e'io tle Normas -
DCT - :::. 16.

SERVIDORLS
Adminisü3.à!' .{utárquica - Re-

gime Jur:c;:.' - arl. 362.
Administra:à"' Fundacional -
Reeime Ju::ci:o - art. 362.

SERVIDORES }ÍILIT-\RES ESTA-
DUAIS (,{ntigo Estado da
Guânabâra)

Direitos e \ ::.:a_:en: - DCT -
arr.92.

SERVIDORE: PI BLICOS À
DISPOSIÇÀO

lnatividacie - :.:. --. XXVII.
SERVIDORES PL BLICOS CIVIS

Estabilidade - f CT - art. 3: e

.19.

SERVIDOR EST-\DL.\L
Tempo de S::"::'- - 3:neiicios

- DCT - zr'.. -!
SERVIDORES \OT-{RI{IS E DE
REGISTRO

Discriminacào - lcl - ::: 16.

§ 19.

SERVIDOR MILITAR EST \DL',{L
RemuneraÇào - \-'::1". -
DCT - art.61.

SERVIDOR PUBLICO
Acrescimos Pe"-':n:a::-" - -:::.
77. XVI.

À Disposicào - ari. --. \\\ :l
Assistência \lédi;o-H-":.:: ': -
art. 350 e 

"s 
Unico.

AssociaÇào Sindical - !::i::.:i

- art. 82, 
"s 

Unico.
Ativos e Inativos - Be:ie:::::''
Direitos e Vantagens - DCT -
aÍt.64.
Carga Horária - Reducàc -
ArI. 83, XVIII, XXI.
Direitos - art. 83, i a \\lt'
Estabilidade - art. 90, §S i:. ::
e 31.
Férias - art. 77, XVII.
Horário de Trabalho - art S3'

VIII.
lsonomia de Vencimentos - an

82, 
"s 

l:.
Licença EsPecial - arr. 77, \\'ll '

\landato Eletivo - Ererctcio -
art.87. laV.
Pagamento - Data - FiraÇào

- aÍt. 82, §§ 39 e 4:'
Pensão Por Morte - art' 82. 

"s

Plano de Carreira - art. 82'

[ô rr""tn"^ orrclAl
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Previdência Social - Contribui-
ção Mensai - art. 83.

ProibiÇões - aÍt'77, XXIV, a' b.

Quadro de Pessoal - ComPati-
bilizaçào - DCT - art. 79.

Regime Jurídico Unico - art. 82.

RelotaÇão - Ivlagistério Público

- art. 83, XXII.
RemuneraÇào - art. 77' XIl,
XIII, XIV, XV, XVIII.

SERVIÇOS PÚBLICOS
Estaduais - Organização e Pres-
taÇào dos... - aÍÍ.239.
Municipais - Organizaçào e.,,

PrestaÇào... - aÍÍ. 240.
Gratuidade - Normas - art.
ll2, § 29

SERVIDOR PUBLICO
Pensão - Dependentes - Con-
cessão - art. 283.

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
Cargo - TransformaÇào - Res-

tabelecimento - DCT - art. 69.

SERVIÇO PUBLICO MTLITAR
Cargo Público - art. 91, r§r§ 3:'

e 49.
Condenaçào - art' 91, § 8:'
Direitos - aÍt.92,1a Vlll, a, b'
Elegibilidade do Alistávet -
Condiçôes - àÍÍ. 92, VIII, a, b.
Equipamento de Proteçào lndivi-
dual-art.9l,§ll.
Estabilidade - art. 91, § 99.
Inatividade - art.9l,.s 99.

Limite de ldade - art. 91, is 99.

Partidos Políticos - Filiaçào -rrr.9l, § 6:.
Patentes - art. 91. §§ l:. l:'. 7.'.

Pensão Militar - art. 93.
PI\,ÍERi/CBERJ - art. 91.

Posto - art.9l, is 79.

Proibições - art. 91, § 5:.
Proventos - Revisão - art. 82,

§ 2:, 89, § 5:, 91, § 10:.
Salário - Garantia - aÍÍ- 92, l.

STMBOLOS ESTADUAIS

- Bandeira/Hino - art. 66.

sERVIÇOS PÚBLICOS
Gratuidade - art. 14.

SERVIDOR PUBLICO MILITAR
lsonomia de Vencimentos - art'
186, § 39

SINDICATO
Servidor Público - Licença Sin-

dical para Dirigentes - art 84,

§ Único.
Servidor Público - Livre Asso-
ciaÇão - art. 84.

SISTEMA ESTADUAL DE CRE-
CHE E PRE-ESCOLA

lnstituiÇào - art,.37 e § Unico'
SISTEMA TRIBUTARIO ESTA.
DU.4,L

Estado e os MunicíPios - Atri-
buicÔes e ComPetência - art.
190. 191 e 192.

Princípios Cerais - art. 189 a
r 92.

SISTE}ÍA DE SAÚDE
Ações e Serviços Públicos - Di-
retrizes - aÍÍ. 286.
Comperência - art. 290.

Controle das Políticas e Açoes de

Saúde - Elaboraçào - Entida-
des Representativas - art. 286,

IV.
Empresas Estrangeiras e brasilei-
ras de capiral estrangeiro - Proi-
biçào - art. 288. § 39.

Financiamento - art. 289.
lnstituições Piivadas - Partici-
paÇào - art. 188.

MuniciPalizaÇão dos R.ecursos -
art. 286, V.
Pesquisas Ceneticas e de RePro-

duÇào em Seres Humanos * art'
36 e § Unico.

SISTEMA UNIFICADO E DESCEN-
TRALIZADO DE SAUDE

arÍ.284.
SiT.IOS ARQUEOLÓGICOS

ProteÇào - ComPetência - art'
73, III.

SOBERANIA POPULAR
Condições - art. 3:.
Exercício - art. 3:, I a IV.

SOCIEDADE
Dever - CrianÇa/Adolescen-
teu ldoso - art. 45, 61 e § L rrlco.

SOCIEDADE CONJUGAL
Direitos e Deveres - art. 48.

SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA

Ações - Alienação - art. 69 §

Único
AÇões Pertencentes ao Estado -
Alie'iraçào - AurorizaÇào Legis-
lativa - art. 69 e § Unico'
AcumulaÇão de EmPregos e Fun-

ções - Proibiçào - art. 77 
' 
XX.

: Bens Imóveis - AlienaÇào - art.
68 e § 29,3:'.
Bens Imóveis - AlienaÇào - Ex-
cessões - art. 68 e §§ l:, 69.
Definiçào - aÍt.'7'7, §§ 19, 2:,
III.
Estatutos - Adequadaçào às dis-

posiçôes da ConstituiÇào - DCT

- art.99.
PrivatizaÇào - Condições - art-
68, § 49.
Subsidiárias e Participaçào Priva-
da - Autorizaçào Legislativa -
art. 77, XXII.

SOLO
Defesa - LegislaÇào - ComPe-
tência - art.74, VI.
Título de Domínio e Uso -
Áreas Urbanas e Rural - art. 38.

SUBDELEGACIAS DA POLÍCIA
CIVIL

Criação - DCT - arÍ. 76.

SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS
Revisào Periódica - DCT - art.
2'7, I.

SUBSTÂNCIAS TÓXrcAS .\\
Utilizaçào - Proibicào - DCT

- art. 86.

T
TAXAS ESTADUAIS

Bases de Cátculo - art. 191 ' § 29.

Competência Tributária -- art.
l91,lle§29.
Multas Por nào Recolhimento -
DCT - art. 57, 

"§ 
2:.
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Multas por Sonegação - DCT -art. 57, § 39.
TAXAS MUNICIPAIS

Bases de Cálculo - art. 19l, § 29.
Competência Tributária - art.
l9l,lIe§29.

TELEVISÃO EDUCATIVA
Patrimônio Estadual - Transfe-
rência - DCT - art. 53.

TEMPO DE SERVIÇO
Aposénradoria - art. 89, ss 29
e 39.
Contagem - Mandato Eletivo -art. 87, IV.

TERRAS DEVOLUTAS
Levantamento - DCT - art. 27,
IV.
Rio de Janeiro (estado) - arÍ, 67 ,

tu.
TERRAS PÚBLICAS ESTADUAIS

Alienaçào ou Concessào - Areas
Superior a 50 Heclares * Norma

- art. 248.
Assentamentos em - Domí-
nio,/Concessào Real de Uso -Concessão - ârt. 230, § 29.
Cadastros Imobiliiirios - Dispo-
nibilidade - Consulta dos Cida-
dãos - Obrigação - art. 230, §
l9 e art. 238.
Doações. Vendas, Concessões ou
Cessões - Revisão - DCT -art. 42-
Não Utilizadas,/Subutilizadas e as
Discriminadas - Destinaçào -aÍÍ. 230.

TERRORISMO
Prevençào e Repressào - art. 24.

TIRADENTES

. Retrato em Repartições Públicas
Estaduais e lVlunicipais - DCT

- art. 6ó.
TORTURA

Prevenção e Repressão - aÍt. 24.
TRANSPORTE COLETIVO
URBANO

Gratuidade (65anos) - art. 2lZ
§ Unico

TRÂNSITO
Segurança - Política de Educa-
ção - Competência - art. 241.
SeguranÇa - Politica de Educa-
ção - Implantaçâo - Compe-
tência - arr. 73, XII.

TRIBUNAL DE ALÇADA
Princípios - arr. 160 I, a, b, c,
d, e II a, b, III e IV.

TRIBUNAL DE ALÇADA DA CO.
MARCA DE CAMPOS

Criação - DCT - art. 13, s
Unico.

TRIBUNAL DE CONTAS
Competência - an. 130
Organização/Funcionamenro -Lei - art. l3l
Conselheiros - Crimes - pro-
cesso e Julgamento - art. 125, §
4?

Conselheiros - Escolhe - arr.
99, XV.
Contas - Apreciaçào - arr. 99.
XVIII.
Membros - Condenaçào - art.
99, XIII, XlV, XXXIV s único.
Vagas - Preenchimento pela
ALERJ - DCT - art. 18.

TRIBUNAL DE CONTAS.DO MU.
NICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Contas - Apreciaçáo da Câma-
ra Municipal - arr. 339, § 49.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Intervençào do Estado - art.
158, Ir.
Competência - art. i58 I, a, b,
c. d.
Composiçào - art. 157.
Processar e Julgar - art. l58, lV
a, b, c, d, I a 3, e t a7, f, g, h,
i, V, VI.

TRIBUNAIS
Criação/Extinçào - Competên-
cia - arr. 158 I, c.
Competência - art. 155 I, a, b
II, a, b, c, d.
Composiçào - art. 154 § único.

.- Lei,zAto Normativo - Inconsti-
tucionalidade - VoraÇào - arr.
I 56.
Membros - Alteraçào - art.
158 I, a.

TRIBUNAI, REGION.{I, ELEI-
TORAL

Plebiscito sobre Municípios .-
Comperência - DCT - arr . 9l ,

§ le.

TRIBUTOS
Adicional - Sobre Lucros. Ca-
nhos e Rendimentos de Capiral -Pago à Úniâo - :in, i96. II.
Anistia - NÍatéria sobre Conces-
são - Comperência - arr. 195.
Cobrança - Proibiçôes - arr.
r93, IIL
Competência do Estado - art.
190,191 e 192.

Fundo de Participação dos Esta-
dos - art. 198, III.
Limitações do Poder de Tributar

- art. 193 a 195.
Municípios, lnstituiçào e Arreca-
daçâo - aÍÍ.197, t99 à201.
Tráfego de Pessoas ou Bens -Limitaçôes por meio de - art.
193, V.
Tratamento Desigual - Contri-
buinte em Siruaçào Equivalente

- Proibição - arr. 193, II.
I

iunrsulo
Incenrivo - arr. 224ss I 9. 29, 39,
iaV,49
PolÍtica Esradual - 

promoçào e
Execuçào - art. 22.{, § 29.

UNIVERSIDADE
Autonomia - arr. 306, § ll ao
59.
Controle Social dr: Trabalho -art. 306, § 59.
Diretor - Eleiçào - art. 307.
Ensino - Cursos Regulares -arr. 306, § 49.
Receita - arr. 306, § lf e 39.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
NORTE FLUMINENSE

Criaçào - Campos dos Coyraca-
zes (MUN) DCT _ art. 49.

U

v

ill-/ IxPtttaa^ orrct^L
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VALE-TRANSPORTE
Emissào, Comercializaçào e Dis-
tribuição - DCT _ arr. 95.

VENCIMENTOS
Recebimento em Desacordo com
a Constituição - Redução _
DCT - art. 29.

VERBA DE REPRESENTAÇÃO
Prefeito - arÍ. 3U, § único.
Presidente da Câmara _ art.344,
§ Unlco.
Vice-Prefeito - art.344, §
Unico.

VEREADOR
Inviolabilidade - art. 342, ly.
Número - art. 343.
Proibiçôes e Incompatibilidades

- aÍÍ. 342, V,
Remuneraçào - Fixação pelas
Câmaras Municipais _ aÍt_.344.
Remuneraçào - Registro no TC

- art. 345.
VETO

Apreciação - art. 99, XXIX.
VICE-GOVERNADOR

ArribuiÇões - arÍ. 137 § único.
Ausência do Estado e Território
Nacional - arr. 140 § 29.
Ausência do país _ art. 99, IV.
Elegibilidade - Condiçôes _
arr. 134, I ao V.
Eleição - art. 133, s 19.
Impedimento - art. l3g.
Mandato - DCT _ art. 19.
Posse - arrs. 99, VI, 136 §
Unico.
Processo Contra o _ arÍ. gg,
XII, XIII.
Proibiçôes - art. 14l s Unico.
R.emuneraçào - art. 99. tX.
Vacância - art. t39. ss l9 e 29.

VICE-GOVERNADOR (EX)
-: Pensão e Benefícios Assistenciais
._- Recebimento _ Equiparação

- DCT - arr. 63.

VICE.PREFEITO
Eleição - art. 342, I e II.
Julgamento peranle o TJ _ art.
342, vr.
Posse - art. 342, lil.
Remuneração _ Fixação pelas
Câmaras Municipais _ arr. 344.
Remuneraçào _ Registro _ art.
34s.

VILAS
Anexaçào a Município _ plebis_
gto 

- DCT _ an. 91.
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SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA
Inscrição no CGC 27.212.968/0020-09

Av. PresoKennedy, 1861 - Sala 108 - 25020-000- Duque de Coxios-Rl,
Tel.: (021) 771.3459 - FAX (021) 772.5465

J

23 DE JULHO DE 1994

DIA NACIONAL DE PEDÁGIO PELA CIDADANIA CONTPÀ O

DESEMPREGO

Companhei.ros (as):

você já sabe da propos ta do DIA NACION!,L DE PLlJ.~(;1U I' I:U\

CIDADANIA CONTRA O DESEMPREGO marcado para o dia 23 de julho. Esld

iniciativa faz parte da II Semana Social Brasileira que acontee~r~

nos dias 24 a 29 de julho, em Brasília, promovida pela CNUU.

Neste momento de desemprego crescente e o aumc n to d.i :::i

siria, i importante denunciar esta situaçâo de Norte a Sul do nü~-

50 pais fortalecendo a luta pela conquista da Cidadania.

Neste sentido, i fundamental uma açâo coletiva para eDn:>.

truir O Dia Nacional de Pedágio pela cidadania contra o desemprcyo.

Nio faça nada sozinho! Vamos fort<1lecer nossa solidariedade!

- Entre em contato com a CNBB Regional (ou com o grupo que traba
lhou a Semana Social Regional);

_ Envolva diretamente os Comitês da Campanha de Açào pela Cidadania;

_ Organize grupos de apoio com as Pastorais (PJ, PU I P!-l:-l, CPT, C I:': I,
JOC, etc); •

- Envolva e mobilize os Sindicatos, partidos, ONG's.

Seja ousado! Desperte a sua criatividade:

* Utilize cartazes, faixas, bandeiras, máscaras ...

* Organize peças de teatro de rua, teatro de bonecos (fantoches) ...

* Apresentações culturais (danças afro, capoeira, ...)

* Shows, música, dança, banda,

* Exposições com murais; Mural para o povo escrever mensagens;

* Jogos diversos

E por aI vai ... O importante i ter pique e fazer gol! Te-
nhamos vontade e ânimo para fazer deste pedágio, um grande dia ele
luta.

Um forte abraço~~~~---\__

Coordenação Nacional ~-:-Z~.operElriél

PS. Em anexo segue o rrodeIo de Folder que está sendo inpre5so.Pedinüsque se p0':::
sível,O conjuntodas entidadesque o:mstroemo pedâqí.o, possa multiplicar o
neSITO.Se não houver possibilidadessoLí.cí.te-nos e enviarerrosirredi<1tLUTCnte.



Diocese de Barra do Piraí - Volta Redonda

Telfax: (0:xx24) 3348-1139. y'

Cx. Postal 84.023 - CEP: 27.251-970
Rua 25-B, 44 - Vila Santa Cecilia - CEP: 27.260-330.

Volta Redonda - RJ - Brasil

Volta Redonda, 04 de julho de 2006.

-C>Caríssimos padres e diáconos, religiosos(as), irmãos(ãs) das Comunidades Eclesiais da Diocese de
Barra do Piraí- Volta Redonda.

Levantai-vos!Vigiai... "Tenham coragem; eu venci o mundo." Jo 16,33
Vigiai! Levantai-vos... Mt 26,41.46

Estamos em tempo de reflexão e observação visando a nossa participação nas próximas eleições.
Conforme palavras do saudoso Papa Paulo VI - "A política é uma das mais altas expressões da
caridade cristãs", quero conclamar à todostas), principalmente as lideranças das diversas
comunidades para procurarem se informar através das cartas de orientações, folders, cartazes, cartilhas
produzidas pela Equipe Diocesana de Articulação - Animação Fé & Política sobre as eleições 2006.

A Mãe Igreja que sempre esteve preocupada com os caminhos a serem tomados nas decisões
políticas, nos chama a trabalhar par~ que tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. Precisamos
estar atentos ao comportamento dos políticos espertalhões e aproveitadores que surgem neste período
querendo tirar proveito da boa fé de nosso povo, oferecendo-lhe vantagens pessoais de momento.

É importante conhecer e divulgar informações a respeito de candidatos(as): qual a trajetória
política, sua participação efetiva na comunidade, seu comportamento com as lutas de po-Vo, seu
interesse pelos pobres e menos favorecidos, suas propostas, sua honestidade e o que pretende com seu
mandato. Os candidatos (as) de compromisso ético são sensíveis para com os exclúídos e
comprovadamente transparentes em suas ações.

Também é importante divulgar quais candidatos (as) que não merecem o nosso voto. Os cristãos
devem participar das eleições com consciência, escolhendo candidatos (as) honestos e repudiando
aqueles (as) que se apresentam com indícios de desvios éticos, de corrupção eleitoral tais como,
compra de votos, promessas de vantagens financeiras ou materiais, boca de urna, uso de patrocínio de
festas comunitárias, uso da máquina administrativa, entre outros.

Por :fim, fica a convocação de todos (as): Coordenações de Comunidades e pessoas interessadas
pela dimensão política - para participar do Encontro Diocesano sobre as Eleições,a ser L~aliz;adono
dia 29 de julho, 14hno Centro SocialSanta Cecília - Volta Redonda.

•Unidos em Cristo, confiantes na promessa de sua perene presença, saúdo-vos.

./

L

Nota: Solicita-se a leitura desta carta nas Missas e Celebrações; e seja reflctída nos
Conselhose Grupos,

\I)6C~ C o b~ .GR.tv ec J
L--- ......



Nova Iguaçu, 03 de agosto de 2004

Texto da Folha de Domingo 31/ 08/ 03

Leituras Bíblicas:

la leitura: Dt 4>1-2.6-8
2a leitura: Tg 1,17 -18.210-22.27
Evangelho: Me 7,1-8.14-15.21-23

Vamos Evangelizar as Leis

Documenfo1

VAMOSEVANGELIZAR
AS LEIS

.u. .m fato é certo: Cristo não veio
ao mundo para destruir a Lei:

veio para completá-Ia e aperfeiçoá
la. Nem veio para apagar tradições
sadias:. veio para enriquecê-Ias e
santifIcá-Ias.
Da mesma forma, não estamos

aqui para aposentar as leis justas
ou/enterrar tradições sadias. Quem
não a.celtalei alguma não passa de
Imaturo e. individualista, de alguém
incãpaz de.assumir os compromis
sos comunitários, a garantir-nos
progresso, liberdade e segurança.
E quem não sabe apreciar o valor
das boas tradições acaba renegan
do,8..fJ~/ezad.e suaspróprias raízes...
ContUdo, não se trata de tornar

nos :escravos das leis. Elas é que
são nossas escravas.
. Há leis e leis, tradições e tradi
ções. As leis que se tornam instru
mentos de manipulação e domina
ção dos mais fracos não merecem
respeito algum. E as tradições que
mantêm o ser humano escravo de
seu passado não merecem sobre
viver.
Jesus declara guerra a toda ido

latria pelas leis e tradições. Ainda
mais quando 'e/asnão estiverem de
acordo com a vontade de Deus nem
s(3'lnsplrarem em sua Palavra. No
entanto; .quantas vezes a vontade
deDeus foi preterida e quantas leis
foram elaboradas à revelia do evan
gelho...
Há muitas leis por aí que sempre

favorecem os mais fortes e põem a
gemer os mais fracos. Pois bem, an
tes.de serem divulgadas, elas pre-:
cis8.riamser evangelizadas - uma
vez que sõo postas à nossa frente
para salvaguardar e defender a dig
nidade·humana...
Perante o valor do homem e da

mulher, até as igrejas, os santuários
e as coisas sagradas passam para
segundo plano. É que os templos e
as coisas sagradas, bem como to
das as leis e tradições, ainda que
importantes, são transitórios - eja
mais podem ser idolatrados. Ao pas
so que o ser humano é a imagem
do Deus criador - e jamais pode
ser rebaixado.;.

Pe.Virgílio, ssp
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Formação Política Para os Regionais
Por ocasião da Semana da Pátria________________________ i __

Nova Iguaçu, 26 de julho de 2005.

Prezados membros do Conselho de Pastoral Diocesano (Padres, Diáconos, Religiosas e Coordenadores de
Pastorais, Movimentos e Paróquias).

o Centro Sociopolítico, juntamente com o Centro de Direitos Humanos e a Cáritas, em comum
acordo com a Coordenação das Pastorais Sociais, vem por meio desta, apresentar uma proposta de
Formação Política para os Regionais, que se baseia nas seguintes considerações:

No ano passado, nossa Diocese, através dos Grupos de Fé e Compromisso, articulados aos
Conselhos Regionais, organizou uma série de encontros e debates com os candidatos ao Legislativo e em
alguns casos com os candidatos ao Executivo. Foram encontros muito diferenciados entre si, alguns
foram verdadeiros eventos de massa, outros, destinados somente às lideranças pastorais mais presentes.
Uns foram debates, outros foram discussões pontuais sobre problemas apontados pelos Conselhos
Regionais. De qualquer forma, a intenção primeira, era motivar as lideranças católicas a discutirem os
perfis e as propostas dos candidatos, bem como, reforçar a proximidade da Igreja com a discussão,
mesmo que primariamente, das Políticas Públicas.

Num segundo momento, após as eleições, o Conselho Presbiteral reuniu-se com os novos prefeitos
no Seminário Paulo VI. Nesse encontro foram apresentadas algumas questões gerais. O intuito era de
fundar um canal institucional de contato de nossa Diocese com os novos governos.

Agora, num terceiro momento, alguns municípios tem estudado a melhor forma de dar
continuidade a um acompanhamento às Políticas Públicas, seja através das Câmaras Municipais, em
espaços de reivindicação da Sociedade Civil e através dos Conselhos Municipais.

Então, aproveitando as proximidades ela Semana da Pátria, queremos estimular a todos os
Conselhos Regionais Diocesanos que orgaiúzym três noites de formação, de preferência na última semana
de agosto e/ou na primeira de setembro, pata que as lideranças das Paróquias, sensibilizadas com a
questão social e política possam participar.

É importante esclarecer, que a formulação dessa formação, está a cargo do Centro Sociopolítico,
que através dos Grupos de Fé e Compromisso, organizará os encontros em acordo com os Conselhos
Regionais Diocesanos. Os temas girarão em tomo das seguintes temáticas: 1) "O que é o município?" (em
quantos bairros estamos divididos? Como atua a administração municipal - Executivo? Quais os órgãos
públicos existentes? Qual o orçamento do município", etc.); 2) "Dados demográficos e sociais e os
problemas políticos e administrativos da cidade" (Quais os indicadores da realidade sócio-econômica
municipal? Quais são os partidos? Quais são os políticos e grupos que atuam nos municípios? Quais as
fraudes mais comuns nos municípios", etc.) e 3) "Transparência pública e controle social: ferramentas
para atuação dos agentes sociais" (Instrumentos gerais de fiscalização, sistemas contra a corrupção, etc.).

Para facilitar a metodologia dos encontros, serão formuladas cartilhas de formação para os
Agentes de Pastorais.

Sendo assim. queremos solicitar aos Conselhos Regionais Diocesanos, principalmente nas pessoas
de seus coordenadores, que apoiem essa iniciativa e dêem a ajuda necessária para sua realização.

Que Deus nos auxilie em mais esse trabalho de formação diocesana.

B (f\"~ A ' .. te
Pe. ~~nir And~

(Coordenador de Pastoral)



DIOCESE DE NOVA IGUAÇU
COORDENAÇÃO DIOCESANA DAS PASTORAIS SOCIAIS

Felizes os que constroem a paz...
Para:

Convite especial: Avaliação e Planejamento da Coordenação das Pastorais Sociais

Irmãs e Irmãos na caminhada, paz e bem.

É com alegria e esperança que lhe endereçamos esta carta para dizer o quanto é importante para nós a sua
participação nesse momento tão importante em nossa diocese. Somos uma das dez prioridades da
assembléia diocesana. Por isto queremos fazer juntos umaAVALIAÇÃO deste ano de 2005, dos desafios
que nos foi colocado pela assembléia das pastorais sociais na qual fomos eleitos. Está coordenação de fato
só cumprirá sua missão se contar com a participação de todos/as agentes das pastorais sociais e outras.
Avaliar é importante para saber se conseguimos cumprir aquilo que planejamos, o que foi bom
tentaremos melhorar, o que não conseguimos, precisamos analisar porque não conseguimos?, qual foi a
dificuldade? Depois disto feito queremos fazer o nosso PLANEJAMENTO para 2006. Leve estes
desafios para a pastoral de que você participa e traga algumas propostas:
a) Qual é a formação que podemos fazer conjuntamente?
b) Que tioo de acões nodemos fazer juntos?

,1""'_.J. ~.1 J

c) Como cada pastoral com sua identidade pode ajudar uma outra?
d) Como ajudar a criar a coordenação de pastoral social no regional?
e) Suapastoral já tem planejamento para 2006? Qual é?

o encontro acontecerá no:

Dia: 26 de novembro de 2005
Horário: 8:30hs às 16h
Local: Centro de Direitos humanos - Rua: Antonio Wilman, 230 - Moquetá

Para confirmação no encontro falar com:
Sônia (3778-7992) ou Bete (3772-7487) ou Pastoral da saúde: 2667-9579
Moisés: 2761-0295/9179-4485 ou Maria de Loudes: 3778-6571 /9238-3831
Flávio Antônio: 2669-2259/2768-2915/9685-3488

Na certeza de contarmos com sua participação, desde já aguardamos ansiosamente.

Quem deve ser convidado: Corrdenadores das pastorais sociais, assessorias: cdh - cárita - centro
sociopolitico - dom luciano - vigário geral - coordenador de pastoral - coordenadores regionais -
assessores das pastorais, outros?
É necessário alguém assinar a carta?
E preciso entragar está carta se possível na reunião de pastoral (04/10/05).



ENCONTRO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DA
COORDENAÇÃO DAS PASTORAIS SOCIAIS

26/11/2005

CANTOS

De mãos dadas a caminho
Porque juntos somos mais,

Pra cantar o novo hino
De unidade, amor e paz.

1.Somos gente da esperança
Que caminha rumo ao Pai.
Somos povo da Aliança
Que já sabe aonde vai.

3.Todo irmão é convidado
Para a festa em comum:
Celebrar a nova vida
Onde todos sejam um

2.Paraque o mundo creia
Na justiça e no amor,
Formaremosum só povo,
Num só Deus,um só Pastor.

Seja bem vindo, bem vindo seja, o lê lê 000

Seja bem vindo, bem vindo seja, o lê lê aaa
Não me importa se você veio do sul ou do norte
A casa é sua meu irmão pode chegar e me abraçar

_' POVO NOVO (SolM)
Zé Vicente

Quandoo ~írito de Deus soprou
O mundo inteirose iluminou.
A esperançana Terra brotou
E um povo novo deu-se as mãos e cami
nhou.
Lutar e crer vencer a dor
Louvar ao Criador.
Justiça e paz hão de reinar
E viva o amor.
Quando Jesus a Terra visitou
A boa novada justiça anunciou.
O cego viu o surdo escutou
E os oprimidosdas correntes libertou.
Nosso poder estána união.
O mundonovovem de Deus e dos irmãos.
Vamos lutandocontra a divisão
E preparandoa festa da libertação.
Cidade e ~ se transformarão
Jovens unid~ na esperança gritarão.
A força novae o pçder do amor.
d
Nossa fraqueza e força em Deus Libertaar. -



De mãos dadas a caminho
Porque juntos somos mais,

Pra cantar o novo hino
De unidade, amor e paz.

1.Somos gente da esperança
Que caminha rumo ao Pai.
Somos povo da Aliança
Que já sabe aonde vai.

3.Todo irmão é convidado
Para a festa em comum:
Celebrar a nova vida
Onde todos sejam um

2.Para que o mundo creia
Na justiça e no amor,
Formaremos um só povo,
Num só Deus, um só Pastor.
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7. POVONOVO (SolM)
Zé Vicente

Quandoo Espíritode Deussoprou
O mundointeirose iluminou.
A esperançana Terra brotou
E umpovo novodeu-se asmãose cami
nhou.
Lutar e crer vencer a dor
Louvar ao Criador
Justiça e paz hão de reinar
E viva o amor.
QuandoJesusa Terra visitou
A boanoyada justiça anunciou.
O cegoVIU o surdoescutou
E os oprimidosdas correnteslibertou.
Nossopoder está na união.
O mundonovovemde Deuse dos innãos
Vamoslutando contra a divisão .
E preparandoa festa da libertação.
Cidadee~po se transfonnarão
Jovensunid~ na esperançagritarão.
A forçanovae o poder do amor.
d
Nossafraquezae força emDeusLibertaoro



Nova Iguaçu, 04 de maio de 2006

DIOCESE DE NOVA IGUAÇU
COORDENAÇÀO DIOCESANA DAS PASTORAIS SOCIAIS

Rua: Capitào chaves, 60 - centro - Nova Iguaçu

j\j<: : ------------------------------------------------------------------------------------------
J

A nossa Diocese vem, nesses últimos anos, reorganizando toda sua vida, seja ela
Administrativa ou Pastoral. Neste sentido está sendo feito um esforço para obter recursos a
partir de seu próprio mecanismo, de forma que venha futuramente tomar-se autônoma
a ......"_~"'"""';f'\n't"Y'lQo_+a o ,...r'\_cd-.......; ....;"11"'1+1'""\.'""' 1.,."." _ ....,,;.a.+..-.. _OC1+r'\ ....n.l rtllLllo ·.-v\.oolh"'........nr.~_"-,, .....ri .....;.., ,,;:!I.'T_;rT~_ .....;nl'"""
"',",VllVllll,",<1l11';aU~c ,",Vll':>UUllJUlHV':>UIu PlVJ~lV pa':>lVHll l[U~ 11l~l11Vl l~':>pvllua a.:> ~1\.l1:5çll,",la.:>

dessa realidade.
As Pastorais Sociais não poderiam ficar de fora desse processo, e para se manter,

está promovendo uma RIFA, que tem como propósito investir na organização, formação e
articulação das pastorais sociais no âmbito diocesano e regional.

Por este motivo a coordenação Diocesana das Pastorais Sociais, vem através deste,
solicitar desta Instituição a doação de um <:OMPUTADOR e um TELEVISOR 20". Esta
sua contribuição estará ajudando no resgate de um processo de um processo militante que
há tempos vem se perdendo, onde procura unir esforços que poderão garantir recursos para
potencializar um projeto Pastoral, Social e Político de forma autônoma e que se distancie a
cada dia da dependência externa que muitas das vezes cria impasses na execução das
atividades.

Entendemos que esta Instituição sempre esteve aberta, até porque seu projeto pode
se diferenciar na metodologia mas acreditamos que apontamos nossas energias para um
mesmo ponto que é a construção do Reino.

~C"'I""-~ .... nnl'"\''''''''~AC'' rL~ co,,"]Q ,...r'\nt ....~hH;".~".,. r1.o.corla "ln nrnln-r,-ln-rnnC' o I'lO ....'lrlórooÇlt,""AC'I
L.:>l''"'~CU~'(v.:>v.:>u,", ':>\.la ,",VUU1UU1'(av, u,","u,", Ja aõU~UCUllV':> '"' aõ~aU,",,",,",lUV"

ansiosamente.

(( ~<Jytcw-Óú rd~~o
Pe. Costanzo Bruno
Vigário Geral

a~g~N>~
Sonia Ferreira Martins
Coordenadora Diocesana das Pastorais Sociais



Nova Iguaçu, 04 de maio de 2006

nTnF"t;'ct;' nt;' 1\.Tn'T Á T"-~TT'"F"TT
.I.I.V'--'~~~ .I.I~ 1"1V " "- .U\J"-'r \J

COORDENAÇÀO DIOCESANA DAS PASTORAIS SOCIAIS
Rua: Capitào chaves, 60 - centro - Nova Iguaçu

j\j~ : ------------------------------------------------------------------------------------------

A nossa Diocese vem, nesses últimos anos, reorganizando toda sua vida, seja ela
Administrativa ou Pastoral. Neste sentido está sendo feito um esforço para obter recursos a
partir de seu próprio mecanismo, de forma que venha futuramente tomar-se autônoma
economicamente e construir juntos um projeto pastoral que melhor responda às exigências
dessa realidade.

As Pastorais Sociais não poderiam ficar de fora desse processo, e para se manter,
está promovendo uma RIFA , que tem como propósito investir na organização, formação e
articulação das pastorais sociais no âmbito diocesano e regional.

Por este motivo a coordenação Diocesana das Pastorais Sociais , vem através deste ,
solicitar desta Instituição a doação de um ~OMPUTADOR e um TELEVISOR 20". Esta
sua contribuição estará ajudando no resgate de um processo de um processo militante que
há tempos vem se perdendo, onde procura unir esforços que poderão garantir recursos para
potencializar um projeto Pastoral, Social e Político de forma autônoma e que se distancie a
cada dia da dependência externa que muitas das vezes cria impasses na execução das
atividades.

Entendemos que esta Instituição sempre esteve aberta, até porque seu projeto pode
se diferenciar na metodologia mas acreditamos que apontamos nossas energias para um
mesmo ponto que é a construção do Reino.

Esperançosos de sua contribuição, desde já aguardamos e agradecemos
ansiosamente.

CJ? Cui7(~~O \flfú.L1M_)
Pe. Costanzo Bruno c
Vigário Geral

(]jJrW~v~ ..g~
Sonia Ferreira Martins
Coordenadora Diocesana das Pastorais Sociais



D. Luciano Bergamin
Bispo Diocesano

DIOCESE DE NOVA IGUAÇU
2006 - Ano Eleitoral

CARTA AO POVO DE DEUS

"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou
com a unção para anunciar a Boa Notícia aospobres" (Lc 4, 18).

Mais uma vez vivemos um ano eleitoral, e eu, como Bispo diocesano de Nova Iguaçu, em
nome dos Padres, diáconos, consagrados e consagradas, dos responsáveis pelas comunidades e
de todo o povo católico, me sinto na obrigação de convocar a todos e todas para participarem do
processo de escolha do Presidente da República, do Governador (a); Senador (a); Deputados
Federais e Estaduais, no próximo dia 01 de outubro.

Mais do que nunca, me sinto no compromisso desta convocação, pois na escuta cotidiana
dos eleitores, me dou conta de que existem um desânimo e uma perda de esperança frente ao
compromisso do voto. Para quê votar? Perguntam-se muitos.

Irmãos e irmãs, não é certo pensar assim. Ao contrário! É preciso e urgente tomar nas
mãos o nosso Título de Eleitor e refletir o que ele significa: é um instrumento valioso para a
transformação de nossa sociedade. Para isso é preciso abrir bem os olhos para ver com
objetividade,clarezae esperançaa realidadeem queestá nossoPaís. Enxergarsuaspossibilidades,
suas riquezas, bem como as pessoas que melhor estão preparadas para conduzi-lo. E isso é
possível com o nosso voto. O voto é um direito e um dever que nos dignifica e nos torna co
responsáveis pelos rumos da Pátria.A eleição é a vez e a voz do povo.

Para isso é urgente divulgar informações sobre os candidatos (as) aos cargos públicos. É
preciso conhecer sua trajetória política, seu engajamento nas lutas do povo, seu interesse pela
causa dosmais pobres, suas propostas, sua honestidade, e se estão em sintonia com o que pensa
e ensina a nossa Igreja. O eleitor nunca deve aceitar negociar o seu voto. Lembremo-nos: "Voto
não tem preço, tem conseqüências!".

Para ajudar, a Diocese coloca à disposição das comunidades uma Série de subsídios e
propõeque sejam aproveitados nas reuniões, nos círculos bíblicos, nas pastorais e outros serviços
diocesanos. É preciso muita oração e uma ação eficaz para que o Brasil, através dos que serão
eleitos, se liberte da corrupção e de tantos outros.males que atínqema vídadonossopovo.

Peço que esta carta seja lida nas Missas e Celebrações da Palavra nos dias 09 e 10 de
setembro, em clima de fé e compromisso.

Que o Deus da vida nos ilumine e abençoe para que sejamos verdadeiros construtoresde um
Brasil campeão de justiça, fraternidade e paz.



2 ~ III Encontro de fé e Política

CARTA DE PRINCíPIOS, ,
DO MOVIMENTO FE E POLITICA

Existem no Brasil inúmeros grupos de pessoas que, inspiradas na mensagem
evangélica, atuam em movimentos populares, sindicatos, partidos políticos e
outros espaços de organização social. Algumas dessas pessoas se reúnem em
grupos informais de reflexão, celebração e aprofundamento. A maioria, porém,
se sente isolada e necessita de meios de reflexão para a sua prática. É nesse con
texto que atua o Movimento Fé e Política.

o Movimento Fé e Política é ecumênico, não confessional e não partidário.
Está aberto a todas as pessoas que consideram a política uma dimensão funda
mental da vivência de sua fé, e a fé o horizonte de sua utopia política.

Voltando para a construção de uma sociedade alternativa ao capitalismo
neoliberal, o Movimento tem o objetivo de fomentar a reflexão política, a vida
espiritual e a subjetividade daqueles que estão comprometidos com uma prática
política e social. Os participantes do Movimento Fé e Política atuam em movi
mento sociais, organizações populares ou partidos políticos; assumem a causa
dos pobres, dos oprimidos e dos excluídos; conferem prioridade ã conscientização
e organização popular; recusam a manipulação das bases; afmnam as classes
populares como principal sujeito da própria história; rejeitam todos os valores
calcados no individualismo e na absolutização do mercado e reafmnam, como
valores fundamentais para o ser humano, a solidariedade, a cooperação e o di
reito de todos à vida em plenitude. Comprometem-se com o exercício da cidada
nia ativa e a construção de uma sociedade socialista, democrática, plural e pla
netária.

O Movimento Fé e Política pretende ser um serviço de formação e informa
ção sobre questões de política, cultura, ecologia, ética e espiritualidade. Ele pre:
tende reforçar e estimular a experiência dos grupos de reflexão, celebração e
aprofundamento.

Itatiaia/RJ,03 de outubro de 1999
Vigília da Festa de São Francisco

Contatos: mov.fepolitica@uol.com.br
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ORAÇÃO DO ANO DA JUVENTUDE E DA CIDADANIA

Ó, Deus de amor, invocamos tua bênção sobre nós, teu povo
santo e pecador na diocese de Nova Iguaçu, uma Igreja jovem e
cidadã.

Pai Santo, este ano queremos ter diante dos olhos e do coração
os nossos jovens e também nossa luta pela cidadania.

Senhor, ajuda-nos a apresentar à nossa juventude o rosto
sempre jovem de Jesus Cristo. Que nossas comunidades sejam
lugares onde eles possam conhecer, expressar e celebrar a fé a
partir do seu jeito de ser. Que o vigor e o entusiasmo da
juventude se espalhem por nossas pastorais e movimentos e
ajudem a renovar nossa Igreja.

Pedimos ainda que todos nós, crianças, jovens e adultos
juntemos nossa voz e nossas mãos na luta pela cidadania. A
cidadania que queremos inclui o respeito pela dignidade de
todas as pessoas, uma política voltada para o bem comum, uma
justa distribuição de renda, saúde, trabalho, educação e moradia
para todos.

Sabemos que um outro mundo é possível. Ajuda-nos a começar
a construí-lo desde aqui, a Baixada Fluminense, onde somos
chamados a testemunhar o teu Reino.

Confiantes, te pedimos tudo isso por Jesus Cristo, teu Filho e
nosso irmão, na força do Espírito Santo, o Pai dos pobres, que
nos provoca à missão. Amém.



DIOCESE DE NOVA IGUAÇU

Nova Iguaçu, 27 de julho de 2006.

CENTRO SOCIOPOLÍTICO

Irmãs e Irmãos, paz e bem.

Convite:

A Diocese de Nova Iguaçu, escolheu como prioridade neste ano como sendo o da
"Juventude e Cidadania".

Nosso grupo "Fé e Compromisso", consciente de sua missão, está tentando fazer o
melhor possível para colocar em prática os objetivos centrais de nossa caminhada
planejada. Nossos desafios são o de: Promover encontros para integrar as Vinte e Duas
Paróquias de Nova Iguaçu; Realizar encontros de Formação Política Social; Alimentar
nossa prática de Fé e Política baseada na Doutrina Social da Igreja.

Como você pode vê, temos um compromisso de ligar nossa FÉ com a VIDA,
através das políticas públicas para a promoção da "vida e vida em abundância" (lo 10,IO).
Para isso, precisamos contar com a sua presença, pois sabemos que só unidos, seremos
capazes de construir um futuro melhor.
Este encontro acontecerá no:

Dia: 05 de setembro de 2006
Horário: 18:30 às 20:30bs
Local: Catedral de Santo Antônio de Nova Iguaçu.

Na esperança de contarmos com a sua presença, um grande abraço e até lá.

"Levanta-te, vem para o meio!"
(Mt 3,3)

Pela equipe do Grupo "Fé e Compromisso"
~~ ~ .~ .\)6 ~~

Ricardo de Paula Neto



CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA DO REGIONAL fi

1.ESTAMOS AQUI SENHOR
1. Estamos aqui, Senhor,! Viemos de todo lugarl
Trazendo um pouco do que somosl Pra nossa fé
partilhar,! Trazendo nosso louvor,! Um canto de
alegria,! Trazendo a nossa vontade! De ver raiar um
novo dia.
2. Estamos aqui, Senhor,! Cercando esta mesa comum,!
Trazendo idéias diferentes,! Mas em Cristo somos um.!
E quando sairmos daqui! Nós vamos para voltar,! Na
força da esperançaI e na coragem de lutar.

2. VAI SER TÃO BONITO
1. Quando o dia da paz renascerl quando o sol da
esperança brilhar j eu vou cantar! I Quando o povo nas
ruas sorrirl e a roseira de novo florir,! eu vou cantar!
Vai ser tão bonito se ouvir a canção,! cantada de
novo.! No olhar do homem a certeza do irmão:1
Reinado do povo.
2. Quando as cercas caírem no chão,! quando as mesas
se encherem de pão,! eu vou cantar! Quando os muros
que cercam os jardins,! destruídos, então os jasmins!
vão perfumar.

3. O SENHOR ME CHAMOU
1.O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande a
ceifar, a ceifar o Senhor me chamou: Senhor aqui
estou!
Vai trabalhar pelo mundo a fora: Eu
estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor
me chamou: Senhor aqui estou!
2. Dom de amor é a vida entregar, falou Jesus e assim
o fez. Dom de amor é a vida entregar: chegou a minha
vez.
3. Teu irmão à tua porta vem bater: não vai fechar teu
coração! Teu irmão ao teu lado vem sofrer: vai logo
socorrer.
4. Todo bem que na terra alguém fizer Jesus no céu vai
premiar. Cem por um já na terra ele vai dar: no céu vai
premIar ...
4. NINGUÉM PRENDE UM SONHO
Ô! Ô! Ô! LÁ- LÁ- LÁ- LÁ- LÁ- LÁ (bis)
1. Ninguém pode prender um sonho, e impedir alguém
de sonhar.! Ninguém pode prender a esperança de um
Povo sofrido a lutar.! Ninguém pode abafar o grito do
oprimido clamando a Javé.! Deus que salva e liberta o
seu Povo, que ergue o caído e alimenta sua fé.

2. Todo sonho alimenta a História e a vitória do Povo a
chegar.! Vamos juntos que, neste caminho, ninguém
sobra ou fica para trás.! Para ver este mundo florindo,
criança sorrindo sem fome e sem dor, é preciso cuidar
bem da vida,! que vida sofrida se eleva em clamor.
3. Ninguém pode prender um sonho, como a luz do sol
que nasceu,! ele brilha inventando caminho, e desvela o
que a noite escondeu.! Ninguém pode abafar o grito e o
clamor de quem sofre de tanto suor,! pelo pão, pela
paz e justiça, e anda à procura de um mundo melhor.

5. MOMENTO NOVO
1) Deus chama a gente pra um momento novol de
caminhar junto com seu povol É hora de transformar o
que não dá mais!1 Sozinho isolado, ninguém é capaz.!
Por isso vem entra na roda com a gente também.
Você é muito importante vem (bis).
2) É impossível crer em tudo é fácil,! Há muita coisa
que conduz à mortel Gerando dor, tristeza, desolação!
E necessário unir O cordão.
3) A força que hoje faz brotar a vida, atua em nós pela
sua graça.! É Deus que nos convida, pra trabalhar, o
amor repartir, as forças juntar.
6. EU VIM DE LONGE
1) Eu vim de longe, pra encontrar o meu caminho,!
tinha um sorriso e o sorriso ainda valia.! Achei dificil a
viagem até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei!
2) Eu vim depressa, eu não vim de caminhão, I eu vim
a jato neste asfalto e neste chão.! Achei dificil a viagem
até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei!
3) Eu vim por causa daquilo que não se vê, I vim nu,
descalço e sem dinheiro na pior. I Achei dificil a
viagem até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei!
4) Eu tive ajuda de quem você não acredita, tive a
esperança de chegar até aqui. I Vim caminhando, aqui
estou me decidi: Eu vou ficar! Eu vou ficar

7. QUÃO GRANDE ÉS TU
1. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a
pensar nas obras de tuas mãos.! No céu azul de estrelas
pontilhado, o teu poder mostrando a criação.
Então minh' alma canta a ti Senhor J Quão grande
és tu.! Quão grande és tu. (bis).
2. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo
alegre ouço a cantar.! Olhando os montes, vales e
campinas em tudo vejo o teu poder sem par.



Diocese de Nova Iguaçu

Ministério da Caridade

Centro Sociopolítico

Encontro do "Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu"
Dia: 05 de setembro de 2006

Cronograma

• 19:00 - Boas-vindas;
• 19:05 - Canto: Estamos aqui senhor, viemos de todo lugar ...; ~.
• 19:010 - Oração: Ano da Juventude e Cidadania; .. i.

• 19:15 - Apresentação: em duplas e preenchimento das fichas; .
• 19:25 - Apresentação oral das duplas;
• 19:40 - Leitura Bíblica: h o

• Objetivo do encontro: Ano da Juventude e Cidadania - Ministério da
caridade: Centro Sociopolítico, C.D.H, Cáritas, Coordenação Diocesana
das Pastorais Sociais. Linhas de ação - (Pastorais Sociais, Conselhos
Municipais, Políticas Públicas;

• 19:50 - O que é o Centro Sociopolítico? / O que é o grupo Fé e
Compromisso? / Quem faz parte aqui em Nova Iguaçu? / O que
Fazemos?

" • 20: 10 - Desafios / Encaminhamentos;
• Oração final.



Nome completo: .

Data de nascimento: ./.. ../. _

Profissão: .

Endereço: .

Bairro: Cidade: CEP: .

Telefone residencial: Celular: .

Telefone de recado: Endereço eletrônico: .

Paróquia: .

De que grupo organizado (grupo de ígreja, movimento religioso, movimento social, grupo político,
. di ) A ticina?Slll reato voce par IClpa .

Quais foram suas motivações para participar deste encontro de hoje?

Nome completo: .
Data de nascimento: ../. ../. .

Profissão: .

Endereço: .

Bairro: Cidade: CEP: .

Telefone residencial: Celular: .

Telefone de recado: Endereço eletrônico: .

Paróquia: .

De que grupo organizado (grupo de igreja, movimento religioso, movimento social, grupo político,
. di ) A ..?SIn ícato.; voce participa .

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Quais foram suas motivações para participar deste encontro de hoje?



BENDITO DOS ROMEIROS DA·•.•.•....
1. Benditae louvadaseja! estasanta~omaria!l
Bendito o povo que marcha,l Bendito o povo que
marcha,ItendoCristocomoguia (bis)
Sou, sou teu, Senhor,l sou povo nov~,
retirante, lutador! Deus dos peregnnos,
dos pequeninos, Jesus Cristo Redentor.
2. No Egito, antigamentel do meio da escravidão,l
Deus libertou o seu povo.l Hoje Ele passade novo
gritandoa libertação. (bis)
3 Paraa Terra Prometida!o povode Deus
~archou.l Moisésandavana frente;1h_?jeMoisésé a
gentel quandoenfrentao opresso,r.(bIS)
4. Caminheiros na estradal muita cerca prende o
chão.JTodo aramee porteira!merececortee
fogueira,1são frutosdamaldição. (bis)

1.ESTAMOS AQUI SENHOR
1. Estamos aqui, Senhor,! Viemos de todo lugar/
Trazendo um pouco do que somos/ Pra nossa fé
partilhar,! Trazendo nosso louvor,! Um canto de
alegria,! Trazendo a nossa vontade/ De ver raiar um
novo dia.
2. Estamos aqui, Senhor,! Cercando esta mesa comum,!
Trazendo idéias diferentes,! Mas em Cristo somos um.!
E quando sairmos daqui! Nós vamos para voltar,! Na
força da esperança! e na coragem de lutar.

2. VAI SER TÃO BONITO
1. Quando o dia da paz renascer/ quando o sol da
esperança brilhar,! eu vou cantar!! Quando o povo nas
ruas sorrir/ e a roseira de novo florir,! eu vou cantar!
Vai ser tão bonito se ouvir a canção,! cantada de
novoJ No olhar do homem a certeza do irmão:/
Reinado do povo.
2. Quando as cercas caírem no chão,/ quando as mesas
se encherem de pão,! eu vou cantar! Quando os muros
que cercam os jardins,! destruídos, então os jasmins/
vão perfumar.

3. O SENHOR ME CHAMOU
1.O Serrhorme chamou a trabalhar, a messe é grande a
ceifar, a ceifar o Senhor me chamou: Senhor aqui
estou!
Vai trabalhar pelo mundo a fora: Eu
estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor
me chamou: Senhor aqui estou!
2. Dom de amor é a vida entregar, falou Jesus e assim
o fez. Dom de amor é a vida entregar: chegou a minha
vez.
3. Teu irmão à tua porta vem bater: não vai fechar teu
coração! Teu irmão ao teu lado vem sofrer: vai logo
socorrer.
4. Todo bem que na terra alguém fizer Jesus no céu vai
premiar. Cempor um já na terra ele vai dar: no céu vai
premiar.

Anunciação (Alceu Valença e Pe. Edmilson)

A luz da vida ilumina meu caminho,
Minha alegria é o saber de um novo dia.
Gastando sola de sapato vou andando,
E conquistando meu bom povo vou andando.

Já vem,já vem,já vem o sol primavere ando;
Já tem, já tem, já tem setembro floreando.

Eu só queria a procissão da Mãe Maria,
Rezando o canto da vitória em romaria.
Trabalhadores vindo em locomotivas,
Anunciando o Deus da vida em honraria.

Amém, amém, amém Senhor com todo amor;
Amém, também, amém também com muito ardor.

Dom Luciano mais um ano vem chegando,
São quatro anos que estamos comemorando.
É o Deus dos céus aqui na terra abençoando,
É a Diocese em festa se manifestando.

Faz bem, faz bem, faz bem sempre fazer o bem;
Louvem, , louvem, louvemos todos bem além.

5. MOMENTO NOVO
1) Deus chama a gente pra um momento novo/ de
caminhar junto com seu povo/ É hora de transformar o
que não dá mais!! Sozinho isolado, ninguém é capaz.!
Por isso vem entra na roda com a gente também.
Vo~ê é muito importante vem (bis).
2) E impossível crer em tudo é fácil,! Há muita coisa
que conduz à morte/ Gerando dor, tristeza, desolação!
E necessário unir o cordão.
3) A força qlfehoje faz brotar a vida, atua em nós pela
sua graça.! E Deus que nos convida, pra trabalhar, o
amor repartir, as forças juntar.

POVO QUE LUTA
1. POVOque luta cansado da mentira, cansado de
sofrer, cansado de esperar.! Povo que luta cansado
de esperar,l procura a Redenção.

Porque Ele é luz, Verdade
Justiça, Bem, Perdão
Paz, Esperança, Amor e Redenção. (bis)
2. Povo que luta por terra onde há fartura, por paz
sem fingimento, por vida partilhada.! povo que luta
por vida partilhada,l procura a .Redenção.
3. Povo que espera colheitas mais serenas,
verdades mais profundas, caminhos mais fraternos.!
Povo que espera caminhos mais fraternos,
proclama a Redenção: . ..' .
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PREFEITURADA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ATA DA REUNIÃO COM AS REPRESENTAÇÕES E ENTIDADES SOCIAIS DO MUNiCíPIO DE
NOVAIGUAÇU

Sessão Solicitada
Data: 13 Jul 06 (5a feira)

~'~\;Ri~( , c --I \\'\,\\\:',,

( \.'u ,<:_I;.,,\\.'( ~:\;\\\ {u'-~~~\~/t ~\ <; .lL. f'JA.t,,(t':,l'; '" ,_

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Apresentação dos Representantes das Entidades Sociais do município e dos
servidores municipais participantes, com objetivo de encaminhar as devidas
solicitações ao Sr. Secretário Municipal de Planejamento e Administração.

II - RELATÓRIO
OS representantes das entidades sociais participaram junto com os servidores
da Secretaria M. de Planejamento e Administração e da Secretaria M. de
Participação Popular e Comunicação, sobre o processo de elaboração da
proposta orçamentária para o exercício de 2007, onde foram apresentadas as
manifestações, com enfoque principal, a participação popular no processo de
elaboração, conforme solicitado na Audiência Pública sobre as Diretrizes
Orçamentárias e reiterado na presente reunião.
Ficou acordado que as seguintes reivindicações seriam encaminhadas para o
Secretário de Planejamento com cópia para o Exmo. Prefeito:

)o> Participação popular no processo de elaboração da LOA;
.)0> Entrega e divulgação de dados do orçamento de forma que a

./

população identifique os termos técnicos;
.s-> )o> Atendimento dos ofícios de encaminhado das entidades por parte do

Prefeito e/ou assessores.
Como proposta do governo para a integração da participação popular foi
apresentada a alternativa que nos conselhos escolares do projeto bairro
escola, sejam discutidas as solicitações de emendas e projetos no processo
de elaboração e inclusão de projetos na LOA.
ASSUNTOS GERAIS - ENCAMINHAMENTO

Rio de Janeiro, 13 de Julho de 2006.

Fabiano Muniz
SEMPLA

Waldimir Sabóia
SEMPCOM

FlávioAntônio
ENTIDADE

Lurdes de Souza
ENTIDADE

Fernando Cardoso
ENTIDADE

Gil
ENTIDADE



Nova Iguaçu, 19 de outubro de 2006.

Caro Tancredo Jalotto,

Sabemos que está atravessando um momento dificil na sua vida devido
à operação, mas é preciso compreender que está intervenção cirúrgica talvez
se faz necessária.

Recebemos de Maria de Lourdes, um convite para o dia 04 de
novembro, referente a um encontro do Grupo Fé e Compromisso de Cabuçu e
outras organizações parceiras, e pretendemos fortalecer a luta.

Estamos sentindo sua falta, porém entendemos o motivo e nos
irmanamos através de orações para que você se recupere o mais rápido
possível, e volte para o nosso meio, pois "a messe é grande e os trabalhadores
são poucos".

Que o nosso Deus que é Pai, derrame as bênçãos sobre você e toda a sua
família, restabelecendo toda a sua energia, para que possa nesse mês das
missões, continuar firme no testemunho de fé e compromisso com a justiça e a
cidadania. I

Esses são nossos votos, um grande e forte abraço de todos/as os
companheiros/as do Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu, para você e
toda a sua família.

Assinam:

\



Diocese de Nova Iquaçu
Centro Sociopolítico

Nova Iguaçu, 19de abril de 2005.

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

1. Contextualização
No ano passado, nossa Diocese, através dos Grupos de Fé e Compromisso articulado aos Re

gionais, organizou uma série de encontros e debates com os candidatos ao legislativo e em alguns ca
sos com os candidatos ao executivo. Foram encontros muito diferenciados entre si, alguns foram verda
deiros eventos de massa, outros, destinados somente às lideranças pastorais mais presentes. Uns fo
ram debates, outros foram discussões pontuais sobre problemas apontados pelo Regional. De qualquer
forma, a intenção primeira era motivar as lideranças católicas a discutirem os perfis e as propostas dos
candidatos, bem como, reforçar a proximidade da Igreja com a discussão, mesmo que primariamente,
das políticas públicas. \

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

Agora, num terceiro momento, alguns municípios tem estudado a melhor forma de dar continui
rl~rlQ ~ 11m ~r"mn~nn~mQnt" ::!Ic:n"lítir~c: n'-Inlir~c: C:Qi~ ~tr~\I6c: rl~c: r.e-m~r~c: I\Jh Inirin~ic: C:Qi~ ~tr~\I6c:___ " """ _,II _"'_,1'1"' .....'.,._.,,_, ..._ -..., ,..,..."•••...,-..., ,..,......,••""........" -.J"J""" .......,_.V..." _ ....._ '-'_., ......._..., ,.,_",,,,,,,,_,_, -VJ"-" _ ..._ .....,...,

da presença em espaços de reivindicação da sociedade civil, seja através dos conselhos municipais.

II. Proposta de formação política para os Regionais
A proposta de formação política para os Regionais deveria, a princípio, estimular a continuidade

dessa trajetória. Isso poderia ocorrer da seguinte forma: organizar a ação política do Regional de forma
que possamos percorrer três etapas.

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

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

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

1) Metodologia de Trabalho:

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



Diocese de Nova Iguaçu o

Centro Sociopolítico
Nova Iguaçu, 2 de maio de 2005.

Síntese das Iniciativas dos Grupos de Fé e Compromisso (GFC) nos Municípios
em conjunto com as Regiões Pastorais

Nova Iguaçu - Região Pastoral 1, 2, 3 e 4.
(Animador: Flávio).

Para Flávio, a formação política nos quatro Regionais não foi satisfatória. Em algumas Regiões não chegou sequer a aconte
cer (ver no anexo 2 a memória da Formação Política do regional 1). No Por outro lado, em parceria com o.Fórum de Entidades, foi
promovido no Sesc o encontro com três dos cinco candidatos à prefeitura de Nova Iguaçu Na ocasião foi apresentada uma carta com
promisso (ver texto anexo 3 neste arquivo) aos candidatos pautando o tema da transparência da gestão pública. Também foram reali
zados encontros em nove paróquias: Posse, Vila de Cava, Califórnia ..Rosa dos Ventos, Santa Eugênia, Bairro da Luz, Marapicú e
Cabuçu. Há, agora, a perspectiva de estabelecer parceria com dois grupos que querem fazer trabalho de acompanhamento à Câmara
(MAC eCPA).

Belford Roxo - Região Pastoral 5 e 6.
(Animadora: Sonia).

Através de uma carta de reivindicações, o Regional organizou um encontro entre lideranças pastorais e a candidata à prefeitu
ra de Belford Roxo. Nesta carta foram apresentadas algumas das seguintes temáticas:
(1) transparência da gestão pública. (2) trabalho: programa primeiro emprego. (3) educação infantil: questionamento sobre o papel das
creches. (4) saúde: necessidade de novos leitos, implementação sobre o PSF e a situação sobre os programas de saneamento. (5) segu
rança: ronda escolar. (6) assistência social: situação dos idosos e dos direitos humanos. Após as eleição da prefeita também foram
promovidos encontros específicos com algumas secretarias (ver texto anexo 4 neste arquivo).

Paracambi e Japeri - Região Pastoral 7.
Não foram realizados trabalhos nesta região.

Nilópolis - Região Pastoral 8.
(Animador: Beta).

Foram realizados encontros para debater os programas de governo para o município. A formação para o Regional se deteve
nos seguintes tópicos:
(1) Políticas pública; (2) História dos partidos políticos; (3) a questão da água; (4) a importância do voto:

Queimados - Região Pastora! 9.
(Animadora: Valentina).
Realizaram mn debate com os candidatos ao governo municipal. O tema da transparência administrativa é um dos pontos destaca
dos pelo prefeito eleito.· Este assumiu o compromisso de participar das reuniões do Regional a fim de prestar contas do mandato.
Valentina acrescentou que a situação dos postos de saúde constitui-se num dos principais problemas do município. Há também a
perspectiva de discussão sobre o Orçamento Participativo.

Mesquita - Região Pastoral 10
(Animadora Rosana).

Realizaram encontros com vereadores. ligados à Igreja Católica, bem como com candidatos à prefeitura. Também desenvol
veram alguns pontos de compromisso com os candidatos. Atualmente desenvolvem um trabalho de acompanhamento à Câmara tre
Vereadores através da instituição de 11 comitês distribuídos em praticamente cada bairro da cidade. A Comissão Executiva do Comitê
estudou o Regimento Interno da Câmara e estudarão o Plano Diretor, o Estatuto da Cidade e a Lei Orgânica.
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Repensando a estratégia pelo direito a cidades justas e democráticas
na Baixada Fluminense

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

Diversos são os obstáculos ao enfrentamento da grave crise social nas cidades da Baixada:
a) contexto de municipalização sem que as prefeituras tenham capacidade de resposta,

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

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

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

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

A seguir apresentamos a nossa concepção em torno de alguns eixos de intervenção:

s~~~~D6 'll\lS(nU J O~ ~ t;.1õR:.Ü, 2m S
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1. Fórum Social Baixada

Entendemos que a criação do Fórum Social Baixada é estratégica no sentido de criar um
processo de articulação que: i) fortaleça o conjunto de experiências e lutas de grupos e
organizações sociais da Baixada Fluminense, ii) proporcione visibilidade aos processos de
desigualdade que marcam essa região, e iii) fortaleça uma nova identidade que se
contraponha ao estigma da violência e da pobreza.

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

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

Propostas:
Formar coordenação do Fórum Social Baixada, que terá as seguintes atribuições: a)
organizar o processo de identificação de pesquisas, experiências e movimentos
sociais da Baixada Fluminense; b) organizar a divulgação do Fórum e o processo de
inscrição de oficinas e conferências; c) propor formato de organização do Fórum e
formas de participação na coordenação; d) negociar com a prefeitura de Mesquita a
instalação da infra-estrutura necessária à realização do Fórum.
A articulação em torno da construção do Fórum Social Baixada deve pensar
estrategicamente a participação nos processos de revisão dos planos diretores
municipais e nas Conferências Municipais da Cidade e de caráter regional Baixada.
Formar Grupos de Trabalho Temáticos a fim de identificar grupos e organizações
sociais e organizar processo de realização de oficinas e Conferências.

2. Definição de estratégias e ações de exigibilidade de direitos
Esse eixo tem como objetivo fortalecer o processo de lutas por direitos. Os movimentos e
as organizações sociais 'da Baixada avançaram na ocupação dos espaços institucionais do
tipo Conselhos e na proposição de políticas públicas. Entretanto, esse processo apresenta
limites se não formos capazes de dar visibilidade aos direitos da população e incorporar os
jovens e os segmentos populares no processo associativo. Nesse sentido, propomos a
definição de alguns eixos prioritários de luta (ex. direito à água, direito à habitação, direitos
dos jovens, das mulheres e etc.) a fim de experimentarmos processos inovadores de ação
social, que combinem a identificação de casos concretos de violação de direitos, o
envolvimento e a organização da população afetada em processos de exigibilidade de
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direitos e a realização de campanhas públicas que proporcionem visibilidade e apoio de
amplas camadas clapopulação. Acreditamos que esses processos podem proporcionar força
e base social para formulação de políticas públicas no âmbito ciosConselhos Municipais.

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

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

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

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

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

3.2. Conferências da Cidade em âmbito municipal, regional Baixada e Estadual
As Conferências da Cidade estão previstas em âmbito municipal, regional (opcional),
estadual e nacional. É um momento importante para articular os atores sociais em torno de
agendas estratégicas nas áreas de habitação, saneamento ambiental, transporte e mobilidade
urbana e gestão democrática das cidades. É uma oportunidade para criação e disseminação
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dos Conselhos da Cidade nos mumcrpios da Baixada e estabelecer estratégias para
formulação ele planos municipais setoriais e estratégias para interferir nas políticas
governamentais de âmbito estadual e federal na Baixada Fluminense.

Entendemos que as Conferências devem garantir que os planos diretores incorporem as
propostas dos movimentos sociais para as políticas setoriais de habitação, saneamento
ambiental, transporte e mobilidade e acessibilidade aos equipamentos sociais, garantindo
mecanismos concretos para formulação de planos setoriais com metas de curto, médio e
longo prazo.

Propostas:
Realização de Encontros da Sociedade no âmbito dos murucrpios e no âmbito
regional Baixada a fim de definir estratégias e propostas de políticas públicas para
as Conferências;
Formação de uma comissão interrnunicipal para organizar a Conferência das
Cidades da Baixada.

DATA: 07 de abril de 2005, Quinta-feira

HORÁRIO: 19h.

LOCAL: ABM - Conselho de Entidades Populares
Rua Luís Alves Cavalcante, 25 - Vilar dos Teles - São João de Meriti
Tel. 2751-0457
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ti São João de Meriti, 07 de abril de 2005

Relatório da Reunião na AB.M. (Associação Bairros de São João de Meriti)

Presentes: Tínhamos uma média de 30 pessoas, representando os municípios de: Mesquita (Denise, e
outros/as), Duque de Caxias (Fátima - Codas, e outros/as), São João de Meriti (Jorge Florêncio, e
outros/as), Nova Iguaçu (Joacir - C.D.H., Flávio Antônio - Centro Sociopolitico e outros/as), Mauro,
Júnior (Fase) e outros/as.

Pauta:

• Criação do FÓRUM SOCIALDA BAIXADA FLUMINENSE

Analisar a realidade da Baixada;
Fazer articulação dos movimentos sociais da Baixada Fluminense;
Refletir sobre a participação dos militantes sociais nos governos municipais;
Construir nossa agenda social;
Dar visibilidade a Baixada Fluminense;

• Depois de algumas reflexões decidimos:

Promover um Fórum Social no final do ano emMesquita;
Montar uma comissão executiva provisória com representantes das instituições que estiveram nesta
reunião (foi dado um prazo as pessoas que participaram, afim de consultarem suas organizações e
retomarem com uma resposta para o Mauro Rego ou a Fase;
Aperfeiçoar o que foi tirado (Júnior fez uma síntese) Ex: criar sítio para o Fórum;

Reunião da coordenação executiva provisória: 19/04/2005às 19 hs na A.B.M. (São João de
Meriti);

Próximo encontro ampliado do Fórum: 05/05/2005 às 19 hs na AB.M

Está é uma contribuição de Flávio Antônio Brandão de Souza.

C:\CSpISão João de Merifi.doc



Diocese de Nova Iguaçu
Centro Sociopolítico

Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2004.
Planejamento do Centro Sociopolítico para 2005

O Centro Sociopolítico da Diocese de Nova Iguaçu (CSp) iniciou durante as reuniões de Coordenação
Ampliada dos meses de agosto a novembro o seu processo de avaliação e planejamento.

Neste processo de avaliação foram mantidas e reafirmadas a necessidade e a importância das quatro linhas
de ação do Centro Sociopolítico, a saber: ~ SM_j1l/l.~ ,.Q._

r
1. Formação: visa garantir uma formação sociopolítica constante, junto às lideranças populares articuladas à

Diocese de Nova Iguaçu .
.... Para isso o C.\{J assegura em 2005:
• Escola de Formação Política. (de abril a outubro). - to,R.~ Ç-pS é1$ \4:-.L
• c.",..sode Metodologia na Educação Popular. (sem data marcada). - f-b['l..'v....A(A~ e("~ (Oe
• Curso de Análise de Conjuntura (sem data marcada). \' ' '-'. C\au' CÁ .
• EncontrosMensais de Formação Política. (de março a novembro).
• formação Políti~apara o_s ~egionais. (~emdata marcada). ~ ~u,rz~<::-.t.~ es: t't:S.ciJ2\'CJ:, (A1 RA-\._l~ Dtf:!\6(,k
~ ç..o\{__ ~~ ~~ t::s'?6(_~v,. \-)) ~ f,1'J\ \'''-J\to((Cs. - l"sIcD6N~r:(tl~. ( \) ~J P< \ S)

2. Pesquisa: produção de conhecimentos sobre as condições sociais e políticas da Baixada Fluminense feitas a
partir e através das lideranças populares e pastorais' presentes na região de atuação do Centro. Não avança
mos numa estratégia definida para este linha. : rfl~<.('6~.rt>5·.C\\)86 Ç)Ç hA[:~- ~~R.,(\\S ~-C(.[,AíS ,
....Há pendências em relação a um investimento teórico efinanceiro neste campo, seja através de parcerias com ou
tras jnstifuições de pesquisa como UFF, CERIS e outros, seja através de um respaldo financeiro da Diocese de Nova
Iguaçu ou af;~vé.; de,umprojeto encami~hadoFeio SSp particularn:entepara talfim. 6(1..v~OC Dó ?RoDvÇA5'-:*\.)\~Ç.\l\)~\(..b ~\)(, ~\)'N{l_\~,~~ ._ ~~S\~~~IIL~. Sp..0n& - ~p::no~.~>tO/lCglÁNÇA-

o Assessoria e Articulação: acompanhamento e articulação entre os movimentos e agentes populares e pasto-
rais assessorando as iniciativas nos municípios, ou articulando outras entidades para tal fim. Acompanha
mento das iniciativas populares no âmbito da promoção e defesa da cidadania, nas suas mais diferentes di
mensões, como a geração de emprego e renda (cooperativas de produção de massas); incentivar, fortalecer e
acompanhar a atuação dos agentes de pastorais nos Conselhos Municipais (particularmente os Conselhos de
Direitos da Criança e CD Adolescente, Conselhos de Saúde, Conselhos de Educação, Conselhos de Assis
tência Social e Conselhos Tutelares). Neste ano de 2004, a pedido da Diocese conseguimos organizar e as
sessorar dois espaços sociopoliticos relevantes: (a) o Fórum das Pastorais Sociais, que em seus desdobra
mento apontaram para a criação da primeira Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais; (b) o Fórum Di
ocesano de Conselheiros Municipais que será articulado a Coordenação das Pastorais Sociais. Não pode
mos deixar de mencionar ainda que, através do Centro Sociopolítico e dos Grupos de Fé e Compromisso
organizamos e assessoramos os debates com candidatos ao legislativo e/ou executivo nos municípios de
Nova Jguaçu, Queimados, Nilópolis, Belford Roxo e Mesquita, Além disso, o CSp foi convidado a colabo
rar na organização da CF 200,5,bem como no encontro dos prefeitos eleitos em 2004. Tivemos também
participação organizativa no processo da Assembléia Diocesana, e em algumas assessorias pontuais a Pasto
ral da Juventude.
....Asseguramos para 2005:
• Acompanhamento especial para a Articulação das Pastorais Sociais e ao trabalho junto ao Conselhos Munici-

pais.
• Acompanhamento da Coordenação Executiva aos GFC, inclusive com visitas LiOS Grupos.
• Apoio às iniciativas dos GFC no acompanhamento das CâmarasMunicipais e Executivo.
.. y~,\'......c.'G'Ç<\-l\ c) 0v"'\.~ ~t;~,\)..t:~S ti ""\\.JJ:',.~S' 'JÁ 5óCH;\)J\(k

o Informação e Documentação: sistematização e difusão dos conhecimentos e experiências sociopolíticas e
educativas para o fortalecimento do trabalho dos agentes e entidades populares. Neste ano conseguimos
ampliar o acervo de livros e revistas. No aspecto da Internet (acesso e atualização da página do CSp) preci
samos melhorar bastante. Além da reunião especialmente marcada para ver a questão do acervo, a Coorde
nação Executiva precisa ao reelaborar o novo projeto de formação à Misereor, elencar tais necessidades, in
clusive na aquisição de computadores.
.... Asseguramos para 2005:
• Assinatura da revista do CEPAT (Centro de Apoio aos Trabalhadores).
• Manter a produção de Subsidias Diocesanos para a Semana da Cidadania, a Formação Politica nos Regionais e

Textos de Análises de Conjunturapara o Jornal Caminhando.



• Manter o processo de Ampliação dos acervo de livros e periódicos. bem como da parte de audiovisual. A Estra
tégia para isso será definida em reunião em 2005 especialmente marcada para talfim.

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

por mês.
2. AnimaçãoMunicipal:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. F6Tum das Pastorais Sociais:
• Foi indicado na Assembléia Diocesana que será realizada a Assembléia das Pastorais Sociais em 09/04;

8. Fórum Diocesanode ConselheirosMunicipais:
• Foi indicado na Assembléia Diocesana que este trabalho será desenvolvido como um departamento da

Coordenação das Pastorais Sociais;
9. Pesquisa:

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



Diocese de Nova Iguaçu
Centro Sociôpolítico

. Nova IgUlIçu, 26 de novembro de 2004.

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

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

de ação do Centro Sociopolítico, a saber:

I.. Formação: visa garantir uma formação sociopolítica constante, junto às lideranças populares articuladas à
Diocese de Nova Iguaçu .
.... Para isso o CSp assegura em 2005:
• Escola de Formação Política. (de abril a outubro).
• Csrso de Metodologia na Educação Popular. (sem data marcada).
• Curso de Análise de Conjuntura (sem data marcada).
• iincontros Mensais de Formação Política. (de março a novembro).
• FormaçãoPolítica para os Regionais. (sem data marcada).

2. Pesquisa: produção de conhecimentos sobre as condições sociais e políticas da Baixada Fluminense feitas a
partir e através das lideranças populares e pastorais' presentes na região de atuação do Centro. Não avança-
mos numa estratégia definida para este linha .
.... Há pendências em relação a um investimento teórico e financeiro neste campo: seja através de parcerias com ou-
tras 1mtituições de pesquisa como UFF, CERlS c outros. seja através de um respaldo financeiro da Diocese de Nova
19l1OÇIl 011 através de 11mprojeto encaminhado pelo CSp particularmente para talfim.

,tfr Assessoria e Articulação: acompanhamento e articulação entre os movimentos e agentes populares e pasto
rais assessorando as iniciativas nos municípios, ou articulando outras entidades para tal fim. Acompanha
mento das iniciativas populares no âmbito da promoção e defesa da cidadania, nas suas mais diferentes di
mensões, como a geração de emprego e renda (cooperativas de produção de massas); incentivar, fortalecer e
acompanhar a atuação dos agentes de pastorais nos Conselhos Municipais (particularmente os Conselhos de
Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos de Saúde, Conselhos de Educação, Conselhos de Assis
tência Social e Conselhos Tutelares). Neste ano de 2004, a pedido da Diocese conseguimos organizar e as
sessorar dois espaços sociopolíticos relevantes: (a) o Fórum das Pastorais Sociais, que em seus desdobra
mento apontaram para a criação da primeira Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais; (b) o Fórum Di
ocesano de Conselheiros Municipais que será articulado a Coordenação das Pastorais Sociais. Não pode
mos deixar de mencionar ainda que, através do Centro Sociopolítico e "dos Grúpos de Fé e Compromisso
organizamos e assessoramos os debates com candidatos ao legislativo e/ou executivo nos municípios de
Nova Iguaçu, Queimados, Nilópolis, Belford Roxo e Mesquita, Além disso, o CSp foi convidado a colabo
rar na organização da CF 200,5, bem como no encontro dos prefeitos eleitos em 2004. Tivemos também
parúcrpação organizativa no processo da Assembléia Diocesana, e em algumas assessorias pontuais a Pasto-
rai da Juventude. .
....Asseguramos para 2005:
• Acompanhamento especial para a Articulação das Pastorais Sociais e ao. t,:abalhojunto ao Conselhos Munici-

•
pais.
Acompanhamento da Coordenação Executiva aos GFC. inclusive com visitas aos Grupos.
Apoio às iniciativas dos GP'Cno acompanhamento das CâmarasMunicipais e Executivo.•

1MI}"-' Informação e Documentação: sistematização e difusão dos conhecimentos e experiências sociopolíticas e
educativas para o fortalecimento do trabalho dos agentes e entidades populares, Neste ano conseguimos
ampliar o acervo de livros e revistas. No aspecto da Internet (acesso e atualização da página do CSp) preci
samos melhorar bastante. Além da reunião especialmente marcada para ver a 'questão do acervo, a Coorde
nação Executiva precisa ao reelaborar o novo projeto de formação à Misereor, elencar tais necessidades, in-
clusive na aquisição de computadores .
.... Asseguramos para 2005:
• Assinatura da revista do CEPAT (Centro de Apoio aos Trabalhadores).
• Manter a produção de Suhsidtos Diocesanos para a Semana da Cidadania; aFormação Politica nos Regionais e

Textos de Análises de Conjuntura para °Jornal Caminhando.



• Manter o processo de Ampliação dos acervo de livros e periódicos; bem como da parte de audiovisual. A Estra
tégiapara isso será definida em reunião.em 2005 especialmente marcadapara ta/fim.

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

por mês.
2. Animação Municipal: r

• Reunião em 16/fJ2: entrega do planejamento dos GFC e resposta aos desafios apresentados neste pro-
cesso de avaliação, dentre eles:. .
4- Adriano dará um acompanhamento aos GFC e agendará no dia 16/01as visitas aos Municípios;
4- Em Nova Iguaçu, precisamos ter uma estratégia de trabalho para os quatro.Regiç:mais. A presença do

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. F6T\lmdas Pastorais Sociais:
• Foi indicado na Assembléia Diocesana que será realizada a Assembléia das Pastorais Sociais em 09/04;

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

Coordenação das Pastorais Sociais;
9. Pesquisa:

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



SO t ° nOfi u1d d I n fi E ti c Sasema açao as rmetpaís I c a es esa os n rentados pelo entro ociopobtIco
Campo Dificuldades I Desafios Estratégias Indicadores

Investir numa formação mais qualifi-
cada para o trabalho de animação, A coordenação visitarantenada aos desafios do CSp, por

Formação pulverizada e espontânea. exemplo, Curso para Capacitação de os GFC.

Conselheiros, As Novas Diretrizes Dois retiros anuais.

para a Evangelização, Retiros para
trabalhar a mística encamada.

Ações e formação sem lJTl acompanhamento e A Coordenação deve dar um acompa- Conversas indiviruais
direção por parte da Coordenação.E:)(~C"j"\.\\.J'" nhamento e ajudar na dreção do com os animadores.trabalho.

Animação Municipal e Melhoria na participa-
Grupos de Fé e Redefirlção dos critérios para ser animador mUrl- Rever a situação dos animadores ção Japeri I Paracam-
Compromisso cipal. ~l\\~ _Jç:t_ ~:; CK\\.é\\\I.,,':,! municipais. bi.

Ausência de imalinha COffilIl\ de trabalho no Discutir e definir prioridades de traba-
municíj)o. lho no município.

Animador isolado na Coordenação Municipal. Constituição de uma equipe municipal. Quantas pessoas se
inseriram?

Ausência de trabalho em Paracambi
Os GFC devem estar antenados com Quantas atividades e

Conhecer a realidade do município. o que o que estiver acontecendo no quais, O GFC partici-município e participar na medida do
I possível. pou no município?

Incentivar os animadores a estarem Com que padres os
conversando com os padres sobre o animadores consegui-
trabalho do CSP. ram falar?

Apoio dos padres. Definir momentos especiais de partici-
pação do clero nas atividades do CSp Em que encontros o
(na época de lançamento de um curso Clero participou e
chamá-los para envolvê-Ios no pro- quem do Clero?
cesso).

Relação com a Diocese I Fortaiecer o lugar do CSp na Diocese: Observar, através deestar articulado a uma Coordenação aÇÕ6Scoordenadasde Pastoral colegiada, via formação e
Pastorais Sociais. essa articulação.

O lugar do CSp na Diocese. Tomar as matérias para o Jomal Receber matérias dos
Caminhando mais formativas. assessores.
Iniciar um dálogo com o Bis-
poICoordenação de Pastoral, a res-
peito do apoio ao CSp, inclusive finan-
ceiro.
Tomar conhecimento do tipo de for- Quantos membros do

Relação com outras Fortalecer as relações. mação que estas entidades promo- CSp participaram da
entidades afins vem, a fim de facilitar a participação formação e quem

do CSo e de seus membros. I oarticipou?
Aumentar a participação nos espaços

Relaç..o com a sociedade de organização da sociedade civil Quantas pessoas
Fortalecer as relações. organizada (Conselhos Municipais participaram e em que

civil organizada Fórum de Conselheiros, Ong's, e atividades?
outros).

Clareza do papel do assessor e momentos de Definir o papel e os momentos de
Assessoria do CSp participação destes. I participacão do assessor.
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/ Diocese de Nova Iguaçu
Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais

Nova Iguaçu, 02 de março de 2005
SÍNTESE DO ENCONTRO ESPECIAL DOS

CONSELHEIROS MUNICIPAIS ARTICULADOSÀ DIOCESE DE NOVA IGUAÇU E ALGUMAS QUESTÕES DAÍ DECORRENTES

1.Apresentação
No último encontro ocorrido em 28 de novembro de 2005 na Catedral de Santo Antônio, 35 pessoas, entre Conselheiros e

suplentes, se reuniram para discutir e deliberar a respeito de uma agenda de prioridades e linhas norteadoras para 2005. A partir da
apresentação da pauta daquele encontro sistematizaremos os principais destaques do encontro bem como alguns necessários questio
namentos.

2. Pauta do Encontro Especial dos Conselheiros em 28 de novembro de 2004.
O encontro de 28 de novembro foi estruturado em torno dos seguintes tópicos: (1) Resgate da História deste Fórum Diocesa

no: (2) Apresentação da Avaliação do Primeiro ano do Fórum Diocesano de ConselheirosMunicipais / Complementação dos partici
pantes; (3) "Políticas Públicas no NovoQuadro Político na Baixada: avanços, recuos e desafios", Por Mauro Rego (Fase); (4) Avalia
ção crítica do quadro político nos municípios, buscando entender a correlação entre o quadro político e os possíveis avanços, recuos e
desafios quanto às políticas públicas na perspectiva de atuação dos ConselheirosMunicipais na região da Baixada) / Perspectivas de
políticas públicas promovidas pelo governo federal para 2005; (5) Discussão em grupos sobre as contribuições dos Fóruns Temáticos
a partir da discussão do ponto anterior; (6) Reflexões dos assessores sobre as questões interconselhos e sobre as questões específicas
de cada conselho; (7) Montagem do Caiendário 2ÓÓ5. .

3. Sínteses e Encaminhamentos
I. Na avaliação do primeiro ano do Fórum Diocesano de Conselheirosvimos que este é um espaço importante para nossa articulação.

É um espaço de fortalecimento das lutas dos conselheiros, de apoio e de troca de informações. Precisamos, no entanto, refor
çar ainda mais este Fórum. Para isso é necessário assegurar nossa presença e participação no Fórum Diocesano de Con
selheiros e reorganizar uma equipe de coordenação deste Fórum, bem como buscar recursos financeiros para garan
tir a estrutura.

II. Quanto a análise do Mauro sobre as políticas públicas e os ConselhosMunicipais verificamos que:
A. precisamos acionar instrumentos de apoio como os legislativos municipais e o minilltério público.
B. Precisamos aprimorar nossa capacitação para o enfrentamento, mas antes de mais nada é fundamental uma agenda

objetiva,
C. A posição favorável apriori dos governos municipais de Nova Iguaçu e Mesquita quanto às políticas públicas no cam

po social e a valorização dos conselhos munlcipals serãe conslderadas por nÓIlde qual forma? E nos demais munici
pios.

D. Vimos que não conseguimos garantir a presença no nosso Fórum de Conselheiros em Mesquita, Japeri e Paracambi.
E. Precisamos estar atentos a dois momentos importantes em 2005: a realização das Conferências Municipais das Cida

l.!e!!e a IJQ!!!!fh!Hl.!!!l.!el.!!! D!!!t!!!!!!!Ql.!Q P!!!!lQ DiretQr das Cil.!al.!e!h
III. Quanto à discussão
Nossa discussão sobre as prioridades para 2005 ficou da seguinte forma:

CRIANÇA E ADOLESCENTE I TUTELAR I EDUCAÇÃO
1. Lutar pela ampliação das creches públicas e apoio as comunitárias. através da formulação do plano municipal de educação, de forma a con

templar a educação infantil e garantir que até 2008, 30% das crianças de Oa 3 anos estejam em creches e 60% das crianças de 4 a 6 anos
estejam matriculadas nas pré-escolas, tal Comopreconiza o Plano Nacional da Educação. Deve ser considerado no plano de expansão de va
gas a ampliação de recursos para o funcionamento das creches comunitárias e à readequação de equipamentos e qualificação dos profissio
nais. Há necessidade da pas.s.agemgradativa das.crecMs. para a ~~taria Municipal de Educação ~ a integração dos rQCUrGOsde outras ss
cretarias (SMAS, SMS, SMT...)

2. Promover a discussão sobre os problemas re,lativosàs politicas púb!,icasno tocante ao primeiro emprego, do trabalho do menor aprendiz (por
exemplo: a pulverização destes programas) e qualificação profissional, bem como a profissionalização de pessoas portadores de necessida
des especiais.

3. Através do levantamento da carência de vagas escolares devemos lutar pela ampliação do número de vagas no município, bem como pela
quaJjficação profissjonal que garanta a qualIdaDe de ensino.

Pistas de ação:
a) ampliar a parceria e o diálogo entre os conselhos tutelares e as promotorias públicas e outras instituições a fim de reforçar a luta pela garantia

dos direitos das crianças e adolescentes.
b) reforçar ou criar mecanismos de conhecimento sobre a realidade das crianças em estado de risco, indigência nos municípios.
c) promover estudos e discussões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
d) lutar pela implementação do Fundo de Solidariedade para Criança e Adolescente.
e) promover a discussão sobre política habitacional desordem urbana e violência.



SAÚDE I ASSISTÊNCIA SOCIAL I ANTI-DROGAS I SEGURANÇAALIMENTAR
1. Implantação das equipes do Programa Saúde da Família (PSF), de forma a garantir a cobertura de 50% dapopulação até 2008. Atenção

especial com a fiscalização do PSF. Em locais que não são cobertos pelo PSF, criar unidades básicas.
2. Assegurar o acesso ao Bolsa-família, bem como conhecer o impacto de tal programa.
3. Implantação do Conselho da Cidade para efetivação, entre outras coisas das políticas de saneamento.

Pistas de Ação:
assegurar atendimento de qualidade nos'postos de saúde, particularmente em relação ao pré-natal e pediatria, bem como garantir o acesso
aos medicamentos.
implantação de um Conselho Gestor do Hospital da Posse, com participação de representantes da sociedade civil organizada, a fim de fisca
lizar o seu funcionamento (inclusive nas questões orçamentárias) e propor medidas de aperfeiçoamento da gestão e do atendimento.
ampliação do número de unidades mistas de forma descentralizada a fim de atender a demanda de média complexidade.
hííplãiiiãçaó do Conselho âé Següi'ãiíÇã A'l'rméiíÍãi'.

Desafios Específicos nos municípios:
a) Em Nova Iguaçu: lutar pela implementação de um fundo próprio para o Conselhos Municipais de Saúde; exigir o repasse da prestação de

contas da secretaria de Nova Iguaçu para a comissão de fundos do Gonselho municipal: o conselho Anti-drogas e o de Saúde devem lutar
para que o Centro de Atendimento a Pessoas com Problemas Psiquiárricos (CAPES) ofereça também internação para os dependentes quími
cos.

b) Em Be/ford Roxo: lutar para que a prefeitura aplique os recursos no combate a tuberculose. __j

Calendário dos Encontros do Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais e dos Fóruns
Temáticos em 2005

03 demarco
'felar 07 de abril

D5demaio
02 de junho
07 dejülho Às 1a hOias, no salão da Cárítas

Aelar 04 de agosto
08 de setembro
06 de outubro
03 de novembro
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Diocese de Nova Iguaçu
Centro Sociopolítico

Nova Iguaçu, 9 de março de 2005.
LIST A DAS PASTORAIS, MOVIMENTOS E GRUPOS SOCIAIS A SEREMCONVIDADOS PARA A

,ÁSSEMBLÉIA DAS PASTORAIS E ÁÇÕES SOCIAIS
Justificativa

Organizar uma Assembléia das Pastorais Sociais implica, dentre outras coisas, definir claramente os critérios de parti
cipação das diversas pastorais, movimentos e grupos que desenvolvem ações sociais. No entanto, esta não é uma tarefa fácil e
simples. Tentamos organizar a partir da presença nos sete Fóruns das Pastorais Sociais, bem como na presença na Assembléia
Diocesana registrar a pluralidade de pastorais, movimentos, organismos diocesanos e aqueles de âmbito paroquial e comunitá-
. dif . d ital i edida . I de â bi dino. Esta erença e e VI unportancía na m 1 em Quepensamos em uma arncu ação e am no ocesano.

Coordenador(a)DiocesanoJ Pessoa de Padre Assessor
Âmbito Diocesano Designação Ou ReligiosoJ Religi- ObservaçãoReferência osa de Referência

Saúde 0\1', Diamara,Bethe SôniaMartins ~ GeraldoLima
Criança .-')" Ir.Rosa 2767-8957 .~\. Ir.Rosa
Carcerária -' MiriamMiranda "o,' I

Pastorais Sociais
y ,rr,·o~e 2667-5718

Menor RonaldC de Souza 9653-7067 )( _.
.) J,

Operária FlávioBrandão ,,' AgôstinhoPretto " .
, ,,\ ..-:\.' J..,I

Educação Joana D'Arc ú\ '-<.) ••' I '.- _ 1 Pe. Carlos HenriqueI....._) '-' -, \

Movimento dos Tra- Zacarias (2768-3410), Moisés, Eridan Pe. André
baihadoresCrisiàos (3794-'jQ95) »:

Movimentose Grupos Clubede Mães Mariade Lourdes \ Ir.Verônica 0\1Sociais 2768-0303 \

Sociedade São Vi- JairGuenini- 2668-6391
cente de Paula
CentroSociopolítico Adrianode Araujo Pe. Bruno

Organismos Centro Diocesano de Ercíliae Cida .>( - ~ \. :z '\ Pe. Roy
DireitosHumanos .')V-...: " • ( 2 . .;

CáritasDiocesana Pe. Bruno Pe. Bruno

A seguir são apresentados grupos que se denominam de pastorais mas que a princípio são ações sociais de campanha do quilo e
que não possuem uma presença organizada diocesanamente.I Coordenador(a)DiocesanoI Pessoa de

Referência
Cidadania Eda de Freitas Rua Dias Leme, 452 Ro-

I'h"~"hrinh",)7Q~_,)"Q~ "VI lU VVlJIIIII IV LI VU-"...,O,J'V

Carlos Freitas Cristo Ressuscitado BNH
2796-5979 r- ,..

Social Nossa Senhora da Conceição- Nilópolis). (Anete Angélica Alves - 9948-2684 J
2791-2828) 'c

[).

Terezinha Alves3775-8260 ,

Solidariedade(Campanhado Quilo) Paulo Roberto de OliveiraRua Paulo de
Frontin,229 AndradeAraujo3662-2354 I
8825-7518
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.Diocese de Nova 19uaçu
Centro Sociopolítico

Planejamento 2005

Escola de Formação Política.
Aulas aos sábados, de 02 de abril a 22 de outubro, de 8 às 12 horas no Seminário Paulo VI.
Curso de Análise de Conjuntura. ,
19 e 26 de agosto e 02 e 09 de setembro, de 19 às 20:45h. -:) f\I.__j;t ~ (f-t~f\~ S
Curso de MetodoJogia na Educação PopuJar.
10curso: 28 de maio, 04 e 11 de junho, de 8 às 18 horas, em local a ser confirmado.
20 curso: 05, 12 e 19 de novembro, de 8 às 18 horas, em local a ser confirmado. Possivelmente com o pessoal do
Regional VII.
Curso de Políticas Públicas de Saúde.
A ser agendado com a Coordenação da Pastoral da Saúde.
Semana da Cidadania.
01 a 07 de setembiü. Seíá piüdüzido üm Tildüo da Cidadania a sei íeaHzado em todas as Comunidades.
Encontros de Formação Política.
T d 4 rt ~. d • d 15' 18h 1- d C"to as as as qua as- eiras o mes, e as oras, no sa ao a an as.
Data Tema Assessor
23 de março "C.F.2005: A Fraternidade e a Paz - Felizes os Quepromovem a Paz" Equipe da C.F.
27 de abril 'Páscoa e Ressurreição: como preservar a vida em meio à tanta

A confirmarviolência na Baixada Fluminense?"
25 de maio "O Queé Reforma Trabalhista?" A confirmar

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

27 de julho "PartiCipação política da sociedade civil organizada: desafios e Mauro dos Santos (~ase)possibilidades"
24 de agosto "A vocação do cristão no mundo da política" CláudioCrespo (/BGE)21 de setembro "Mês da Bíblia: Profecia de Oséias - o amor fiel de Deus por nós' Francisco Orotino (Cebi)
26 de outubro "Como exercer melhor o Ministério da Caridade na sociedade em que

Pe. Jorge Luiz (Diocese)vivemos?"
23 de novembro "Que frutos colhemos após um ano de Assembléia Diocesana?" Pe. Bruno

Formação Política nos Regionais. - ~Ç)C;:(s--~ '\-~-(_Li~- '~),_j~f~l;~':: .

Será agendado nos Regionais, através dos Animadores Municipais e dos Grupos de Fé e Compromisso.
Grupos de Fé e Compromisso.
As reuniões acontecem mensalmente agendadas nos municípios. Os Animadores Municipais são os seguintes:
Queimados (Valentina) - 3770-4218, Nova Iguaçu (Flávio) - 2768-2915, Nilópolis (Beta) - 2669-6955, Belford Roxo
(Sonia) - 2669-2259 e Mesquita (Rosana) - 2669-2259.

- eumão com mma ores umclpals
Dia da semana Atividade Horário

n_ .._!:_ -1-
____ -1____ ,,_

cõm1a sexta-feira xeumao ue coor uenaçao
14 às 17 horasrelatório comentado

2a quarta-feira Articulação no município ou reunião 15 às 16h30minnoCSp
3a Quarta-feira Formação sistemática 15 às 16h30min ._h4a quarta-feira Encontros de Formação Política 15 às 18 horas

R A' d M ...



· Diocese de Nova Iguaçu
Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais

Nova Iguaçu, 02 de março de 2005
SÍNTESE DO ENCONTRO ESPECIAL DOS

CONSELHEIROS MUNICIPAIS ARTICULADOSÀ DIOCESE DE NOVA LGUAÇUE ALGUMAS QUESTÕES DAÍ DECORRENTES

1. Apresentação
No último encontro ocorrido em 28 de novembro de 2005 na Catedral de Santo Antônio, 35 pessoas, entre Conselheiros e

suplentes, se reuniram para discutir e deliberar a respeito de uma agenda de prioridades e linhas norteadoras para 2005. A partir da
apresentação da pauta daquele encontro sistematizaremos os principais destaques do encontro bem como alguns necessários questio
namentos.

2. Pauta do Encontro Especial dos Conselheiros em 28 de novembro de 2004.
o encontro de 28 de novembro foi estruturado em tomo dos seguintes tópicos: (1) Resgate da História deste Fórum Diocesa

no: (2) Apresentação da Avaliação do Primeiro ano do Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais / Complementação dos partici
pantes; (3) "Políticas Públicas no Novo Quadro Político na Baixada: avanços, recuos e desafios", Por Mauro Rego (Fase); (4) Avalia
ção crítica do quadro político nos municípios, buscando entender a correlação entre o quadro político e os possíveis avanços, recuos e
desafios quanto às políticas públicas na perspectiva de atuação dos Conselheiros Municipais na região da Baixada) / Perspectivas de
políticas públicas promovidas pelo governo federal para 2005; (5) Discussão em grupos sobre as contribuições dos Fóruns Temáticos
a partir da discussão do ponto anterior; (6) Reflexões dos assessores sobre as questões interconselhos e sobre as questões específicas
de cada conselho; (7) Montagem do Calendário 2005. .

3. Sínteses e Encaminhamentos
L Na avaliação do primeiro ano do Fórum Diocesano de Conselheiros vimos que este é um espaço importante para nossa articulação.

É um espaço de fortalecimento das lutas dos conselheiros, de apoio e de troca de informações. Precisamos, no entanto, refor
çar ainda mais este Fórum. Para isso é necessário assegurar nossa presença e participação no Fórum Diocesano de Con
selheiros e reorganizar uma equipe de coordenação deste Fórum, bem como buscar recursos financeiros para garan
tir a estrutura.

II. Quanto a análise do Mauro sobre as políticas públicas e os Conselhos Municipais verificamos que:
A. precisamos acionar instrumentos de apoio como os legislativos municipais e o miniitério público.
B. Precisamos aprimorar nossa capacitação para o enfrentamento, mas antes de mais nada é fundamental uma agenda

objejjva.
C. A posição favorável apriori dos governos municipais de Nova Iguaçu e Mesquita quanto às políticas públicas no cam

po social e a valorização dos conselhos municipais serão consideradas por nés de qual forma? E DOI demais munici-
pios. '

D. Vimos que não conseguimos garantir a presença no nosso Fórum de Conselheiros em Mesquita, Japeri e Paracambi.
E. Precisamos estar atentos a dois momentos importantes em 2005: a realização das Conferências Municipais das Cida

Jlp,!p a no'!'!ihiliJladp Jla Di'!"lI'!'!ãodo Plano Dirptor ,Ia'!CiJladp,!.__ .... - - ... "".......... ......__ ......_ .... _oJ .... __ .. _ ...... ... _ .. .....

IIL Quanto à discussão
Nossa discussão sobre as prioridades para 2005 ficou da seguinte forma: '

CRIANÇA E ADOLESCENTE I TUTELAR I EDUCAÇÃO
1. Lutar pela ampliação das creches públicas e apoio as comunitárias através da formulação do plano municipal de educação, de forma a con

templar a educação infantil e garantir que até 2008, 30% das crianças de Oa 3 anos estejam em creches e 60% das crianças de 4 a 6 anos
estejam matriculadas nas pré-escolas, tal como preconiza o Plano Nacional da Educação. Deve ser considerado no plano de expansão de va
gas a ampliação de recursos para o funcionamento das creches comunitárias e à readequação de equipamentos e qualificação dos profissio
nais. Há necessidade da passagem gradati'la das CfecMS para a ~oataria Municipal de Educação e a integração dos recu~s de outras se
cretarias (SMAS, SMS, SMT...)

2. Promover a discussão sobre os problemas re.lativos às políticas púb.l,icasno tocante ao primeiro emprego, do trabalho domenor aprendiz (por
exemplo: a pulverização destes programas) e qualificação profissional, bem como a profissionalização de pessoas portadores de necessida
desespeciais.

3. Através do levantamento da carência de 'vagas escolares devemos lutar pela ampliação do número de vagas no município, bem como pela
qualificação profissional que garanta a qualidade de ensino.

Pistas de ação:
a) ampliar a parceria e o dálogo entre os conselhos tutelares e as promotorias públicas e outras instituições a fim de reforçar a luta pela garantia

dos direitos das crianças e adolescentes.
b) reforçar ou criar mecanismos de conhecimento sobre a realidade das crianças em estado de risco, indgência nos municípios.
c) promover estudos e discussões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
d) lutar pela implementação do Fundode Solidariedade para Criança e Adolescente.
e) promover a discussão sobre política habitacional desordem urbana e violência.



SAÚDE I ASSISTÊNCIA SOCIAL I ANTI-DROGAS I SEGURANÇA ALIMENTAR
Implantação das equipes do Programa Saúde da Família (PSF)..de forma a garantir a cobertura de 50% da população até 2008. Atenção
especial com a fiscalização do PSF. Em locais que não são cobertos pelo PSF, criar unidades básicas.

2. Assegurar o acesso ao Bolsa-família, bem como conhecer o impacto de tal programa.
3. Implantação do Conselho da Cidade para efetivação, entre outras coisas das políticas de saneamento.
Pistas de Ação:

assegurar atendimento de qualidade nos postos de saúde, particularmente em relação ao pré-natal e pediatria, bem como garantir o acesso
aos medicamentos.
implantação de um Conselho Gestor do Hospital da Posse, com participação de representantes da sociedade civil organizada, a fim de fisca
lizar o seu funcionamento (inclusive nas questões orçamentárias) e propor medidas de aperfeiçoamento da gestão e do atendimento.
ampliação do número de unidades mistas de forma descentralizada a fim de atender a demanda de média complexidade.
\mpiãiiiãçaó do CóriSéihó âé SégUfãiiçã Ai'lmêrilãt.

Desafios Específicos nos municípios:
a) Em Nova Iguaçu: lutar pela implementação de um fundo próprio para o Conselhos Municipais de Saúde; exigir o repasse da prestação de

contas da secretaria de Nova Iguaçu para a comissão de fundos do Conselho municipal; o conselho Anti-drogas e o de Saúde devem lutar
para que o Centro de Atendimento a Pessoas com Problemas Psiquiátricos (CAPES) ofereça também intemação para os dependentes quimi
coso

b) Em Belford Roxo: lutar para que a prefeitura aplique os recursos no combate a tuberculose.

Calendário dos Encontros do Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais e dos Fóruns
Temáticos em 2005
Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais 03 de março
Fórum Temático da Educação, Criança e Adolescente e Conselho Tutelar 07 de abril
Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais D5de maio
Fórum Temático da Saúde, Anti-drogas, Assistência Social 02 dejunho
Fórüm Diocesano de Conselheiros Münicípaís 07 delülho As 18horas, no salão da Cáritas
Fórum Temático da Educação, Criança e Adolescente e Conselho Tutelar 04 de agosto
Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais 08 de setembro
Fórum Temático da Saúde, Anti-drogas, Assistência Social 06 de outubro
Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais 03 de novembro
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SUBSIDIaS PARA ENTENDER A CONJUNTURA
(Março 2005)

I. SITUAÇÃO INTERNACIONAL

1. A economia dos Estados Unidos está enfrentando uma dura crise, que já vem de alguns anos.
2. Essa crise se expressa pelas taxas ridículas de baixo crescimento da produção e da economia. Taxa

media de lucro das empresas, muito baixa. Instabilidade financeira, com aumento da especulação e
a emissão de dólares, sem controle.

3. O Governo dos Estados Unidos mantém uma política de aumento do Déficit comercial (compra
500 bilhões de dólares a mais do que vende para o mundo) e de Déficit público federal (O governo
Bush gasta 400 bilhões de dólares a mais, do que recebe de impostos, e esse déficit anual se agrava
com a manutenção da guerra do Iraque).

4. Essa crise na economia central capitalista, por ser a potencia econômica e militar hegemônica num
mundo unipolar, transforma sua política, mais agressiva e mais perigosa, para querer sair da crise a
qualquer preço. Ou melhor, transferindo todo peso da crise para os povos dos outros paises.

5. Essa transferência da crise se dá, pela emissão sem controle do dólar, utilizando-o como moeda
internacional. Essa é a forma dos Estados Unidos financiarem seus gastos à custa de todo mundo.
E se resolve a manu militari, impondo sua vontade aos paises, para controlar fontes de energia
(petróleo) biodiversidade. E para controlar mercados, via ALCA, OMC, Banco mundial, FMI, etc.

6. O governo Bush representa hoje apenas os interesses das grandes corporações Estadunidenses.
Nem se quer do povo estadunidense, nem de toda economia Estadunidense.

7. E a política dessas grandes corporações, para manter as altas taxas de lucro e sua ganância
centralizadora de capital, precisam destruir os estados nacionais, inclusive o poder do estado nos
Estados Unidos.

8. A política do governo Bush é tão agressiva e defende interesses centralizados e excludentes, que
gera muitas contradições. A política de Bush está enfrentando uma crise de relacionamento com
a Europa. Esta claro que os interesses da Europa são distintos. A Rússia, Alemanha e França
estão realizando negociações entre si, sem os Estados Unidos. Na Ásia, há uma situação de
enfrentamento com os interesses da China. E no oriente médio cresce a ingerência do Governo
Bush, no Líbano, e em Israel. E ao mesmo tempo amplia as contradições com o Iran e a Síria,
podendo levar a novos confrontos, que a maquina de guerra Estadunidense não suportaria.

9. Diversos países começaram a trocar suas reservas nacionais de dólar estadunidense, para o Euro ou
mesmo o dólar canadense. Como fez recentemente a Koreia do Sul, a Síria. E outros países
também ameaçam fazê-lo. Se a China e outros paises que começam a enfrentar contradições
adotarem essa política, a estabilidade do dólar como moeda internacional, e a própria hegemonia
da economia dos Estados unidos estarão em jogo. Talvez por essas preocupações que em recente
discurso no senado, do Presidente do Banco central estadunidense (Federal Reserve) sr. Gresnpan,
alertou que desde a segunda guerra mundial nunca a economia americana tinha enfrentado
tamanha instabilidade.

10. O Governo Bush procura ampliar sua influencia em organismos internacionais. E para isso
indicou um de seus quadros, considerados mais hábeis e ao mesmo tempo de ideologia fascista
para presidente do Banco Mundial. Da mesma forma indicou o Ministro de comercio exterior,
um quadro direitista que vai influenciar as negociações na ALCA.

11. O Governo Bush aumentou a retórica contra o Iran, Koréia do Norte, Sudão, Síria, Venezuela e
Cuba. Mas não tem capacidade militar de hoje fazer intervenções, como gostaria.

12. No plano popular, há também aumento das reações à política dos Estados Unidos, embora ainda
estejam no estágio de resistência, não da ofensiva de massas.

13. O governo Bush enfrenta agora diversos pólos de resistência popular importantíssimos: a
resistência dos rebeldes no Iraque, que transformou em seu "calcanhar-de-Aquiles", já que não
pode abandonar o território iraquiano, e ao mesmo, não consegue manter os gastos atuais. E por
outro lado impede que as forças armadas dos Estados Unidos, possam abrir novas frentes de
combate em outros países, como bem, eles gostariam.



14. O segundo foco de resistência à política neoliberal imperialista do governo Bush está sendo a
América latina.

15. E o terceiro foco de insatisfação começa a aparecer dentro do próprio Estados Unidos, com
aumento das manifestações anti-guerra, como aconteceram no dia 19 de março em varias cidades
do país, e alguns setores do Partido Democrata aumentando suas criticas, como fizeram
recentemente os senadores Kennedy e Gore.

II. A SITUAÇÃO DA AMERICA LATINA

1. A América latina foi o continente que mais sofreu a ofensiva do capital imperialista na década de
90, em razão das mudanças da correlação de forças internacional, naquele período. Foi na
América Latina que as corporações internacionais e o capital financeiro aplicaram com mais
voracidade suas políticas neoliberais, defendidas no consenso de Washington. Isso levou a uma
espantosa desestatização. Aniquilando as empresas estatais existentes e a exclusão dos estados
nacionais na elaboração das políticas econôrnicas. Ao ponto que diversos paises, como Panamá,
Equador e Argentina, chegaram a abandonar moedas nacionais e adotarem o dólar estadunidense.

2. Foi nesse período que também ocorreu o mais grave e profundo processo de desnacionalização das
economias latino-americanas. Desnacionalização do sistema financeiro nacional, dos setores
estratégicos da economia, como minérios, fontes de energia, telefonia, comunicações, e indústria
em geral.

3. A América Latina foi um verdadeiro laboratório da globalização nefasta do capital, sem nenhum
controle do estado e muito menos da sociedade. No entanto, passados doze anos, a população se
deu conta que nenhum problema econômico foi resolvido, que as economias se transformaram
ainda mais dependentes. E o pior, todos os problemas sociais se agravaram.

4. O resultado dessa consciência incipiente se expressou em diferentes níveis de resistência da
população latino-americana, frente a política imperialista neo-liberal. Podemos classificar essa
resistência em três níveis: a) Derrotas eleitorais e institucionais da política neoliberal (aconteceu
no Brasil, Venezuela, Equador, Colômbia e mais recentemente no Uruguai); b) Revoltas
localizadas porem muito radicais, em questões concretas como privatização de gás, água,
eletricidade,etc. Como aconteceu no Peru, Bolívia, México. E, c) Crises permanentes que
provocaram uma instabilidade institucional, sem previsão de solução, como vem acontecendo no
Equador, Peru, Bolivia, Paraguay e Colômbia.

5. Alem desse processo generalizado em toda na América do Sul, houveram vitórias populares anti
neoliberais, que foram fundamentais por sua carga simbólica. As vitórias do Presidente Chavez,
na tentativa de golpe, na greve petroleira e no plebiscito do seu mandato, todos patrocinados pelo
governo dos Estados Unidos, que agora, o ameaça publicamente com assassinato.

6. A posição do Governo da Argentina em renegociar a divida externa com todos os credores e que
conseguiu reduzir em 75% do seu valor, reduzindo de 130 bilhões de dólares para apenas 30
bilhões, é um exemplo fantástico, para todos os governos que diziam ser impossível renegociar a
dívida externa. E recentemente, a promoção por parte do governo de campanha de boicote de
consumo de petróleo da Shell por ter aumentado abusivamente seus preços.

7. Os avanços nos planos de integração regional estimulados pelos Governos da Venezuela,
Argentina, Uruguai e Brasil, que podem resultar em processos econômicos de maior unidade, em
questões estratégicas como petróleo, rodovias e comunicação. Ademais, a compra de equipamento
militar por parte da Venezuela ao Brasil e à Rússia. Representam uma derrota política aos
interesses imperialista de manutenção da dependência desses países.

8. A realização da reunião de cúpula Árabe-Brasil-America do sul ainda esse ano, pode abrir uma
nova frente diplomática de integração sul-sul, e de confronto com a política dos Estados Unidos,
tanto no oriente médio como na América do Sul.

9. Os fatos negativos no continente, para os interesses populares, nessa conjuntura foram:
a) A adesão do governo Uribe da Colômbia à política belicista e provocadora do governo Bush na
região andina. Tentando isolar o governo da Venezuela pela via das provocações militares. E,
b) a manifestação pública do ex- Presidente Fernando Henrique Cardoso, pedindo mais atenção do



governo Bush, à região da América do Sul, como que, alertando ao aliado, sobre o provável
naufrágio da política neoliberal, por eles aplicada ate agora.

III. A SITUAÇÃO DA ECONOMIA E DA POLITICA NO BRASIL

1. As forças conservadoras do capital, aliadas ao capital estrangeiro continuam tendo hegemonia
completa na política econômica do governo.

2. A política econômica segue a risca a ortodoxia neoliberal, baseada nos três pilares clássicos:
a) altas taxas de juros, para atender os interesses dos banqueiros, credores da divida publica
interna. A taxa básica selic de 19,25% ao ano, representa hoje, a mais alta taxa de juros real, de
todo mundo.
B)Manutenção de um superávit primário, no orçamento público do governo federal que representa
a arrecadação de 60 bilhões de reais (ao redor de 24 bilhões de dolares ao ano) recolhidos de toda
população na forma de impostos, e repassados aos bancos, na forma de pagamento de juros da
dívida interna e externa. E

c) manutenção de uma política cambial, monetária e tributaria de estímulo às exportações. Como
forma de auferir os dólares suficientes para evitar especulações do capital financeiro e evitar crises
de pagamento da divida externa.

3. O resultado social dessa política econômica aparece todos os dias nos jornais: aumentou a
concentração da riqueza e da renda, aumenta o desemprego, diminui a renda dos trabalhadores,
apenas 2 entre 10 trabalhadores possuem carteira assinada e por tanto seus direitos trabalhistas e
previdenciários garantidos. E a desigualdade social continua aumentando na sociedade brasileira,
denunciada até pelos empresários na ultima reunião do Conselho de Desenvolvimento econôrnico
e social.

4. Os bancos, as grandes empresas exportadoras e as corporações transnacionais que operam no
Brasil são os únicos que estão se beneficiando dessa política.

5. Os diretores do Banco Central do Brasil atuam com total autonomia, extrapolando seus poderes,
sem que o Presidente da República tenha qualquer poder de ingerência. E a hegemonia do setor
conservador é de tal ordem, que o Ministro da Fazenda insiste em legalizar o que existe de fato, e
ameaça enviar ao congresso projeto que garante a AUTONOMIA DO BANCO CENTRAL. Pelo
referido projeto os diretores do Banco teriam mandato fixo, independente das eleições
presidenciais e o governo não teria mais ingerência na política monetária e cambial do país. O que
no mínimo é uma afronta ao povo brasileiro. Pois, com a autonomia do Banco central é mais
importante o povo votar no presidente do Banco, do que da nação.

6. O Brasil se transformou num paraíso do capital especulativo financeiro internacional. As remessas
de dinheiro para o exterior voltaram a crescer. E o governo deu uma mãozinha ao eliminar a
portaria CC-5, que pelo menos obrigava ao registro no Banco Central, de quem remetia dinheiropro exterior.

7. A economia brasileira não saiu de sua crise histórica e mantém seu vai-e-vem cíclico tanto de
crescimento, como de estagnação. E mesmo nos momentos de crescimento, ele está concentrando
nas grandes empresas e no setor financeiro, e não representa distribuição de renda ou melhoria das
condições de vida da população, pois a economia está muito concentrada.

8. O Governo fez uma aposta, na aliança entre setores do capital produtivo com a classe trabalhadora
(Carta ao povo Brasileiro, em julho/2002). Equivocou-se, pois o capital produtivo está
umbelicalmente vinculado ao capital financeiro, e hoje quem manda na economia são os bancos e
o capital estrangeiro. A aliança proposta ruiu. Ou melhor, apenas favoreceu o domínio do capital
sobre a política econômica.

9. A política externa do Itamaraty que defende uma independência e autonomia da política
Estadunidense, começa a entrar em contradição com a política econôrnica interna.

10. O Governo Lula se transformou refém de suas alianças conservadoras e hoje pode ser classificado,
no máximo, como um governo de Centro. Ao contrário, do que algumas forças de esquerda o
classificavam como um governo em disputa, hoje a correlação de forças está consolidada, com o



total controle e hegemonia dos setores conservadores, neoliberais no comando da política
econômica.

11. Na política, o governo está refém de suas alianças no congresso nacional com os partidos de
direita. Que cobram a cada dia, mais rendição dos interesses da classe trabalhadora. E impõem a
cada dia mais derrotas ao governo. Como foi a eleição do Presidente da Câmara dos deputados,
ressuscitado uma velha raposa da ARENA. Como foi na aprovação de projetos importantes,
estratégicos que atenderam unicamente os interesses da direita, como o projeto de Biosegurança e
a tentativa de impedir o plebiscito que consulta o povo sobre a venda de armas.

12. Há pressões por uma reforma ministerial que leve o governo ainda mais à direita, com a proposta
de entrega de Ministérios para representantes do PP (antiga ARENA, da ditadura militar) para a
família Sarney, ex-presidente da ARENA, e para setores conservadores do PMDB. Já que os
setores nacionalistas do PMDB (governador Requião, Quércia, Carlos Lessa, etc.) pressionam por
políticas anti-neoliberais.

13. O governo parece refém da direita em várias frentes. Sua prioridade, agora, é a governabilidade e
a reeleição. Elegeu os setores conservadores do PMDB e setores do PP, como âncoras dessa
prioridade.

14. O governo Lula não aposta na mobilização popular e no povo como um ator importante para as
mudanças. Prioriza apenas suas articulações com os parlamentares no congresso nacional.

15. A democracia representativa está cada vez mais limitada e aumenta o descrédito no meio do povo.
16. Os interesses do capital financeiro e internacional no cenário partidário são representados pelo

PSDB e suas propostas. Eles estão se preparando para retomar as rédeas do comando nacional.
Eles apóiam abertamente a política econômica e se auto creditam pelo sucesso, por ser
continuidade do que vinham fazendo. E criticam duramente a política externa do governo Lula,
porque sabe que é contrária aos interesses do império e das transnacionais.

17. A direita manifesta na sociedade, na imprensa e nos partidos uma crescente pressão sobre o
governo Lula, para que ele tenha "autoridade" contra os movimentos sociais, ou seja pressiona
para que o governo reprima. Essa seria a ultima prova de fidelidade que os setores conservadores
estão a pedir do governo Lula.

18. O Governo Lula parece cada vez mais confuso, sem a iniciativa política, à mercê da ofensiva da
direita, e cada vez mais dependente da figura do Presidente. O Presidente vem se desgastando a
cada dia, pela intensidade de exposição pública, às vezes em assuntos banais, e isso já começa
aparecer nas pesquisas de opinião publica.

19. O que pode provocar mudanças na política econômica e na política em geral?
A) A sensibilidade política do Presidente em perceber que sua base social organizada está ruindo,
fruto dos erros da política econômica. Perceber que, mesmo fazendo tudo o que a burguesia quer,
ele não a seduz, e continua sendo alvo de chacotas. E aí então toma a iniciativa de mudanças na
política econômica.

B) Uma crise financeira de caráter especulativo, provocada desde o exterior, desnuda a atual
política econômica e obriga a mudanças. Há 70 bilhões de dólares no país, aplicados em
especulação que podem sair a qualquer momento, sem nenhum controle. E isso geraria uma crise
grave.

C) Aumento das mobilizações populares,da pressão social e a retomada histórica do reascenso do
movimento de massas.

DESAFIOS QUE OS MOVIMENTOS DE MASSA ENFRENTAM NA ATUAL CONJUNTURA
20. O movimento de massas, no seu sentido mais amplo, se encontra num processo muito complexo e

dificil. Produto das mudanças nas relações sociais introduzidas pelo neoliberalismo e pelo
aumento da dependência externa. O fato de apenas 2 trabalhadores entre 10, terem carteira
assinada e direitos trabalhistas e sociais garantidos é trágico para a capacidade de organização da
classe trabalhadora.

21. As direções políticas dos movimentos estão confusas ideologicamente. Perdidas. Algumas
maravilhadas com seu poder aquisitivo e padrão de vida. Outras preocupadas apenas em se manter
nos cargos ou fazer carreira institucional. A maioria abandonou a perspectiva socialista.



22. Há uma desagregação das esquerdas enquanto forças SOCIaISe ISSO influi negativamente,
ideologicamente na possibilidade de retomada dos movimentos de massa. Ou a esquerda sai
rapidamente de sua crise, ou perderá qualquer influencia nos movimentos sociais.

23. É necessário trabalhar permanentemente com a perspectiva de acúmulo de forças organizadas da
classe trabalhadora, para retomar as lutas de massa. Único caminho que pode permitir alterar a
correlação de forças adversas para o povo. O governo sozinho, mesmo que quisesse não consegue
mais alterar a correlação de forças.

24. É necessário dedicar-se a formação de quadros, preparar os militantes para a retomada do
movimento de massas.

25. É necessário construir um novo projeto alternativo para o pais, que represente uma plataforma
unitária anti-neoliberal, e que junte a todas as forças anti-neoliberais.

26. Um projeto alternativo deveria ser construído, sobre a base de três pilares:
A) Nacional: no sentido da solução dos problemas nacionais, do desenvolvimento do mercado
interno, e da soberania, para construir projetos d de integração regional. E superar a dependência
do capital estrangeiro.
B) Social: no sentido de garantir trabalho para todos e condições de vida básicas, aumentando o
salário mínimo e tomando medidas de combate a desigualdade social.
C) Democrático: no sentido de garantir os direitos do povo participar ativamente na política e
poder decidir. (Nas palavras de Fabio Comparato, "O povo tem apenas o direito de escolher hoje,
quem o vai trair amanha")

IV. A SITUAÇAO DA LUT A PELA REFORMA AGRARIA

1. Por causa dos ajustes da política economica, o orçamento da reforma agrária (MDNINCRA
sofreram cortes de 40% na proposta aprovada na câmara, e vai reduzir em 2 bilhões de reais os
gastos com reforma agrária esse ano de 2005.

2. A manutenção dessa política restritiva, que foi explicada pelo diretor do Ministério da Fazenda Dr.
Bernardo Appy, como uma necessidade para o pagamento em dia dos juros da divida pública
interna, significa que em vez de assentar esse ano, a meta de 130 mil famílias, serão assentadas no
máximo 35 mil.

3. O agronegócio representado pela burguesia agrária nacional aliada com as empresas transnacionais
que operam na agricultura obtiveram uma vitória nessa conjuntura, com a aprovação da Lei de
Biosegurança, que na pratica libera completamente o plantio comercial de todas as sementes
transgênicas, que são monopólio dessas empresas, e pelo qual vão cobrar royalties, vão controlar o
comercio e a qualidade dos alimentos, colocando em risco a soberania alimentar do Brasil.

4. Frente a inoperância da reforma agrária e a lentidão do governo, alguns setores mais violentos do
latifúndio resolveram agir por conta própria para consolidar a correlação de forças nos grotões, e
voltaram a praticar crimes hediondos, como foi o massacre de Felisburgo e o assassinato da Irmã
Doroty. Felizmente a reação provocada na sociedade e no próprio governo deixou esse setor do
latifúndio acuado, na defensiva.

5. O Governo anunciou para os Prefeitos de todo país, que vai enviar projeto de lei ao congresso
transferindo a cobrança e o destino do ITR (imposto territorial rural) originariamente criado pelo
Estatuto da terra como mecanismo de reordenamento fundiário e de financiamento da reforma
agrária, para ser um mero imposto municipal. Assim, o ITR deixara de ser um mecanismo
tributário auxiliar da reforma agrária, para ser um imposto de melhorias das Prefeituras. Durante
anos a direita tentou fazer essas mudanças e sempre enfrentava a oposição das teses do saudoso
José Gomes da Silva e do próprio PT. ..

6. O Presidente Lula em discurso no Congresso da CONTAG pediu novamente paciência, e que vai
honrar seu compromisso com as metas da reforma agrária, e insistiu que a marca de seu governo
será uma reforma agrária de qualidade. Ninguém acreditou!!



7. Está em curso uma luta ideológica permanente nos meios de comunicação. A direita bate no
governo Lula, para que ele controle o MST. E bate no MST, para tentar desacreditá-lo na opinião
publica e tirar apoio popular às suas justas mobilizações ..

8. A burguesia agrária que esta aliada às transnacionais e construíram o discurso do sucesso do
agronegócio, continuam dando as cartas dentro do governo, apesar do fracasso da safra de soja
desse ano. O Ministro da agricultura, seu máximo representante conseguiu rapidamente
renegociar as dívidas dos grandes produtores de soja do centro-oeste, com o Banco do Brasil,
avaliadas em 6 bilhões de reais ..

9. Já os pequenos agricultores que sofreram com a seca no sul, não tiveram a mesma sorte, e o
governo apenas acionou o seguro rural, e prometeu não cobrar as dividas agora, mas não houve
nenhum programa de atendimento emergencial que garantisse a renda para as 200 mil famílias, de
pequenos agricultores que teriam sido atingidas. Por isso houve manifestações de massa em
dezenas de municípios do RS e de se.

10.O Processo de privatização da construção das hidrelétricas e o completo descaso do governo
federal trouxe um novo componente para as famílias de agricultores desalojados por essas obras.
As empresas proprietárias, não querem adotar o critério de terra por terra aos desalojados, o
governo lava as mãos, e os problemas se transformam em problema de direitos humanos, porque
as famílias perdem o direito de suas terras e não tem aquém reclamar. E quando reclamam, as
empresas todo poderosas acionam a Polícia e o poder Judiciário. Por isso assistiu-se o aumento da
violência e da repressão contra os atingidos por barragens em todo país, durante o mês de março.
Houve pela primeira vez, prisões de lideranças e muitas ameaças em várias barragens.

11.Percebe-se em vários movimentos sociais o aumento de casos de infiltração e de provocações para
gerar divisão. Essa política histórica da classe dominante, agora se intensificou, vinda das forças
conservadoras e das policias estaduais.

12.Há um clima de muito desanimo entre os sem-terras acampados e entre as famílias já assentadas.
A esperança de que as mudanças viriam mais rápidas com o governo Lula, caiu por terra.

13. Os movimentos sociais do campo enfrentam agora um desafio: Como obter conquistas e melhoria
das condições de vida de sua base social, sem radicalizar a luta e ser oposição ao governo Lula ?
Tudo o que os setores conservadores e direitistas querem, é um processo de radicalização dos
movimentos contra o governo, e passariam a exigir então a repressão por parte do governo,
levando-o ao descrédito total perante o povo. E desta forma a direita, alcançaria seus objetivos e
ganharia dos dois lados: controlaria o ascenso da luta social dos movimentos e desmoralizaria o
governo eleito para fazer mudanças.

14.Um segundo desafio dos movimentos sociais é que precisam mobilizar para garantir conquistas
concretas locais, mas essas são impossíveis sem que haja mudanças na política econômica. E por
isso, precisam politizar sua base social, elevar o nível de seu discurso, para se somar às
necessidades de mudança da política macro-econômica, como condição de avanço social.

15.A realização da Marcha Nacional pela reforma agrária, que mobilizará milhares de pessoas
caminhando para Brasília, a partir do mês de abril, pode jogar um papel importante nessa
conjuntura, para alterar as condições postas para a reforma agrária. E quem sabe leve o governo a
resolver os problemas concretos pendentes, em centenas de acampamentos de sem-terras
esparramados por todo país, bem como a prometida melhoria da qualidade de vida nas áreas já
existentes de assentamento. Basta saber, que em pesquisa recente realizada pela USP, revelou
que 66% de todos os assentamentos existentes, não recebem a atenção de nenhum programa de
governo...

16.A Marcha pode gerar as condições para que se retome as diretrizes do Plano nacional de reforma
agrária e se consiga garantir os compromissos do próprio governo Lula: assentar 430 mil famílias
durante seu mandato, implementar um programa de crédito especial para essas famílias, e
implantação do programa

17.A de instalação de agroindústrias nas áreas de assentamentos.



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

;f.'

t:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

]0 Fórum (17 de mmo).
• Presença de 32 pessoas.
• Objetivos específicos: 1- realizar uma primeira reflexão sobre como anda o trabalho das pastorais sociais frente às diretri
zes apresentadas na Assembléia Diocesana de 2000; 2- Pensar as dificuldades comuns enfrentadas pelas pastorais e obras soci
ais,
• O que foi feito: 1- comentou-se sobre a conclusão do trabalho de pesquisa e a entrada na fase de análise dos resultados,
Trabalho de Grupo sobre A) como a pastoral social contribui para concretizar as diretrizes diocesanas; B) quais são as díficul
dades comuns que são enfrentadas e sugestões para superá-las; C) De que forma e como o seu grupo se articulará numa pasto
ral de conjunto,
• Considerações Finais:

Foi apontada a necessidade de superação do assistencialismo e formação na perspectiva de uma cidadania plena, sem a cicotomia
entre fé e vida, investindo numa capacitação para a participação nos Conselhos Municipais e na definição de prioridades diocesanas
para a educação para a cidadania.
Reformulação do papel da Cáritas como órgão articulador e coordenador das pastorais sociais;



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

Cáritas:
1.1. Forma de Composição dosMembros daCooredenação:

b ~

• •

- Valorizaro trabalhode conjuntorealizadopeloCDDHe peloCSp.
Investirno conhecimentodas realidadesmunicipais.
Trocarexperiênciasentre as pastorais e ações sociais, criandoum espaço onde os grupospossam discutiros problemase tirarenca
minhamentoconjuntos.
Desenvolverarticulaçãonas paróquiaspara depoisfortalecera articulaçãodiocesana.
Despertara juventude.

5' Fórum (19 de julho).
• Presença de 27 pessoas.
• Objetivosespecíficos:recuperaras sugestões oferecidasno segundo encontroa fimde discuti-Ias.
• O que foifeito:1-Apresentaçãode alguns aspectos do Doc.71 da CNBB(Diretrizespara a AçãoEvangelizadora);2-Apartirda síntese
da Segunda reuniãodo Fórumfoiapresentada uma proposta de encaminhamentocontemplandodois aspectos consideradosfundamentais
para iniciarum processo de articulação:A)a indicaçãoda Cáritas comoórgãocoordenadordas Pastorais Sociais;B)a organizaçãode um
programadiocesano de formaçãovoltadopara quem atua nas pastorais sociais tenho como"fio-condutor"a capacitação para o exercício
da cidadaniae em especial a participaçãonas políticaspúblicase conselhosmunicipais;3- indicaçãode nomes para composiçãode uma
coordenaçãoprovisóriapara os encontrosdo Fórume para o processo de articulaçãodas pastorais sociais.
• Considerações finais:foi formada uma equipe de trabalho provisória(CoordenaçãoProvisória)responsável por detalhar a proposta
gerale apresentá-Iana próxima reuniãodo Fórumem20 de setembro,ás 9 horas no Cepal.

Trezemem ros Indicadosde acordocom as seguintes areas ternátoas de ação SOCialna iocese:
Area Temática Grupos

· Sociedade São Vicente de Paulo.
Assistência Social · Grupos de Distribuição de alimentos, roupas, cobertores, remédios, etc.

l. · Pastoral da Solidariedade.
· Pastoral Carcerária.

· Pastoral da Saúde.
· Bioenergética.

Saúde · Medicina Natural.2. Farmácias Comunitárias.·· Postos de Saúde.
· Pró-vida.
· Pastoral Operária.
· Movimento de Trabalhadores Cristãos (MTC).

Trabalho · Cooperativas.
3. · Grupos de Geração de Emprego e Renda.

· Clube de Mães.
· Cursos profissionalizantes

· Pastoral Familiar.
4. Família · Pastoral da Terceira Idade.

· Movimento Familiar Cristão (MFC).

· Pastoral da Juventude.
5. Juventude · Movimento Juvenil.

· Juventude Franciscana (Jufra).
· Pastoral da Educação.

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

7. Criança · Casa do Menor.
· Creches Comunitárias.
· Abrigos
· Pastoral Social.
· Pastoral da Cidadania.

S. Política e Cidadania Pastoral dos Negros.·· Grupos de Fé e Compromisso.
"Organismos DIOcesanos": Centro SOCIOpolítICO(CSp), Cáritas, Centro DIocesano de Direitos Humanos (CDDH) te
riam 1 representante cada, as "Associações Diocesanas" Comunidades Eclesiais de Bases (CEB's) e a Comissão Dio
cesana de Leigos (CDL) também teriam 1 representante cada.

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



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

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

1.3. Atribuições da CoordenaçãoDiocesanadas Pastorais Sociais
Organização e Funcionamento
1.3.1. Realizar encontros mensais para acompanhar e coordenar a ação e a formação das pastorais sociais na diocese.
l.3.2. Convocar e organizar Assembléias Diocesanas das Pastorais Sociais (Avaliação / Planejamento, Metas Comuns, Esco-

lha de componentes para a Coordenação).
1.3.3. Estabelecer representatividadejunto a Coordenação de Pastoral.

Articulação
1.3.4. Articular as pastorais sociais entre si, promovendo o intercâmbio entre as pastorais atuantes numa mesma temática. Por

exemplo, as pastorais que desenvolvem ações junto ao mundo da educação ou da saúde.
1.3.5. Estabelecer intercâmbio das Pastorais SociaisDiocesanas com as atividades promovidas pelo Leste 1 e pela CNBB.
1.3.6. Incentivar a articulação das pastorais sociaisnos regionais e nas paróquias.

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

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

na troca de experiências (FórumDiocesano das Pastorais Sociais).
1.3.9. Estabelecer uma articulação com os Conselhos Municipais vinculados à Caritas Diocesana de Nova Iguaçu.
1.3.l0.Divulgar as ações das pastorais sociais nosmeios diocesanos de comunicação (Rádio, Caminhando e Internet).

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

Questões para o Trabalho de Grupo (30'):
Como avaliamos a proposta de criação de uma Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais')

l. Se não aceitamos a criação desta CoordenaçãoDiocesana, qual a alternativa proposta?
2. Se aceitamos a criação desta CoordenaçãoDiocesana, como avaliamos:

A. aforma de composição desta?
B. os critérios departicipação?
C. as atribuições?
D. a proposta de temáticaspara um programa deformação para os que atuam nas pastorais sociais, pensado para

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

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

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

Avisos:
Plenária do Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil de Nova Iguaçu (Terça), às 19 horas na Catedral de
Santo Antônio.
Reunião sobre a participação dos leigos nos Conselhos Municipais: 15 de outubro, de 14:30 às 17 horas no Ce
pai.
Curso de Capacitação para Conselheiros Municipais promovído pela Fase: 20 a 26 de novembro, de 19 às
21:30 na Unig de São João de Meriti.
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1 Diocesede Nova Iguaçu- Centro Sociopolitlco
Curso Metodologia do Trabalho Popular - Datas: 28.05, 04 e 11.06.2005
Professor: Percival Tavares da Silva

METODOLOGIA DO TRABALHO POPULAR
Perciva/ Tavares da Silva

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

século ....IT, período da Ditadura Militar, através de uma educação popular informal e desarticulada junto às
Comunidades Eclesiais de Base, pastorais sociais, etc., a Diocese de Nova Iguaçu, ainda tendo Dom Adriano
Hypôlito àfrente, começa a investir numa formação popular para além da mera consclenttzação. Trata-se de
uma intervenção em um novo contexto sócio-político-económico brasileiro, em que, a partir dofinal dos anos
80, gradativamente é acentuada a lógica neoliberal do esvaziamento do Estado e da sua desobrigação social,
em que a competição e o acirramento da mercantilização das relações acabam por transformar o próprio
homem em mera mercadoria.

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

Desta forma, a Coordenação Diocesana de Pastoral Social passa a oferecer, a partir de 1995, vários
cursos deformação política. No entanto, aoproceder às avaliações dessesjunto aos cursistas começa a receber
de forma cada vez mais acentuada uma demanda por umaformação de lideranças e educadores populares,
para melhorarem seu desempenho social epolftico. Pede-se então cursos que ofereçam técnicaspara bemfalar
empúblico, para superar vícios de linguagem e de postura, para aprender aplanejar encontros e intervenções
sociais e políticas, para coordenar reuniões e conduzir movimentos, etc. Na verdade, uma demanda popular
procedente, mas eivada de uma lógica tecnicista, de transmissão bancária de. conteúdos e de repasse de
receitas a reproduzir o sistema. Sensíveis à mesma, mas buscando atendê-la de forma coerente com as
exigências de uma sociedade de novo tipo, o CSp passa a oferecer anualmente, desde 2001, o Curso
"Metodologia do Trabalho (Educação) Popular".

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

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

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

1. TÉCNICA, MÉTODO E METODOLOGIA

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

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

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

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

/
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vem deMeta "atrás, em seguida, através" e Rodos "caminho" (idem Houaiss). Método é, portanto, o caminho
para, o conjunto de procedimentos e regras para se chegar a um resultado desejado, por exemplo, a um
determinado conhecimento. Em nosso caso, é o conjunto de procedimentos e regras necessários ao
conhecimento e à prática do trabalho e educação popular adequados à construção de uma nova sociedade e de
um novo homem- a democracia integral. . (í" L:, ) ;,".: f ':

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

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

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

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

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

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

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

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

educação: quantitativa (transmissão de conteúdos) x qualitativa
consciência: alienação/subserviência/objetívaçãox formação/autonomia
construção da mentalidade: individualista (competição) x comunitária (participativa)
conhecimento:mera transmissão x sistematização de conteúdos;
trabalho: divisão entre pensar (idealismo) e agir (ativismo) x práxis
projeto de sociedade:manutenção x transformação
lógica formal (conhecimentounilateral: idealista ou pragmático - prático) x dialética (integral: cabeça,
mãos, coração)
democracia: representativa x integral
ética: individualistax ética coletiva
centralidade na competição x centralidade da cooperação ~c\
centralidade no mercado x centralidade no social
centralidade no capital x centralidade no trabalho J

/
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1.1. Da Técnica
"Viajando pelas regiões ao norte do rio Han, Tzu-Gung avistou um ancião trabalhando em seu horto.

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

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

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

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

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

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

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

• • •
Isso não significa que o mundo técnico não seja uma ameaça perigosa, pois "estamos tão presos aos

objetos técnicos que incorremos na escravidão deles" (Heidegger.Apud Buzzi, 1998: 111) "(',. ' "," , .~
. (

/" ..- I ~ / r1.2. O Método de Educação Popular ' (t,; <\ ,t L .r . L " :' \ : •" _. t~, -, 1""

"Quando o senhor souber a resposta, não precisará mais de mim. E se eu lhe der alguma pista,
poupando-o da experiência pessoal, serei o pior dos mestres, merecendo ser dispensado ... Pratiquemos!"
(Herriguel, 1987: 63).

• • •
"Onde estiveres, cava fundo, a fonte fica embaixo " (Nietzsche).

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

exigênciaspara ser um bom educador/animadorpopular:
Independentemente da posição que o jogador ocupa em campo, para ser um craque é necessário, antes

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

É evidente que não basta ter essas qualidades para ser um excepcional jogador. É preciso executar bem
os fundamentos de sua posição: passe, desarme, drible, finalização e outros.

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

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

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

com treinamentos especiais.
Nilo é somente pelo olhar, mas também pelo olho que se conhece o craque". (FSP, 19.12.99)

• I

· · · X '2·:1s-
Na poesia, "o destrinchador de bois", Chuang Tzu ensina que o método é uma prática que em si mesma

é teoria porque se mostra como é. O método de trabalho popular é machadinha que se afia no uso, na prática.
Aprendemos a ser bons educadores, nos apropriamos do método adequado quando nos envolvemoscom as lutas
populares. Ê no cotidiano das organizações populares que o educador se faz merecedor do bom-senso,
machadinha afiada, educador popular:

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

O boi partiu-se em pedaços.
Com um sussurro,
A machadinha murmurou
Como um vento suave.
Ritmo! Tempo!
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Todo bom cozinheiro precisa de um novo
Facão, uma vezpor ano - ele corta.
Todo cozinheiro medfocre precisa de um novo
Cada mês - ele estraçalha!

Eu uso a mesma machadinha
Há dezenove anos.
Cortou mil bois.
Sua lâmina é tãofina
Como sefosse afiada há pouco!
Nilo há espaços nas articulações;
A lâmina éfina e afiada:
Quando sua espessura encontra
Aquele espaço
Lá você encontrará todo o espaço
De que precisava!
Ela corta como uma brisa!
Por isso tenho esta machadinha há dezenove anos
Como se fora afiada há pouco!
Realmente, há, às vezes,
Duras articulações. Vejo-as aparecendo.
Voudevagar, olho de perto,
Seguro a machadinha atrás, quase que netomovo a'
lâmina,
E, vaptla parte cai
Como umpedaço de terra.
Então retiro a lâmina,
Fico de pé. imóvel.
E deixo que a alegria do trabalho
Penetre.
Limpo a lâmina,
Eponho-a de lado '.
Disse o Principe Wan Hui:
É isso mesmo! Meu cozinheiro ensinou-me
Como devo viver
A minha própria vidal'"
(!l via de Chuang Tzu. Apud Buzzi, 1988: 200s)

Como uma dança sagrada,
Como afloresta de arbustos.
Como antigas harmonias!
'Bom trabalho! " exclamou o Principe.
'Seu método é semfalhas!'
'Método? ' disse-lhe o cozinheiro
Afastando a sua machadinha.
'O que eu sigo é o Tao,
Acima de todos os métodos!
Quando primeiro comecei
A destrinchar bois,
Via diante de mim
O boi inteiro,
Tudo num único bloco.
Depois de três anos,
Nunca mais vi este bloco,
Via as suas distinções:
Mas, agora, nada vejo com os olhos.
Todo o meu ser apreende.
Meus sentidos são preguiçosos.
O espírito livre para operar sem planos
Segue seu próprio instinto
Guiado pela linha natural.
Pela secreta abertura, pelo espaço oculto,
Minha machadinha descobre seu caminho.
Não corto nenhuma articulação,
Não esfacelo nenhum osso.

1.3. Metodologia da Educação Popular: Práxis e Método Ver-Julgar-Agir
"O que é, exatamente por ser tal como é, não vaificar como está". (Bertold Brecht)
A origem da filosofia da práxis vem do método histórico inaugurado por Hegel, filósofo alemão do

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

dia/ético. Para ele, as coisas contêm em ínterior sua própria negação, .atravessadas por um conflito interno, a
luta dos contrários, que as faz mudar, num processo de contínua afirmação, negação e superação. E assim
indefmidamente.

Além da contradição, outra categoria fundamental para entender a dialética é a de totalidade, pela qual
o todo predomina sobre as partes que o constituem. Isto quer dizer, as coisas estão em constante relação
recíproca, e nenhum fenômenoda natureza Oudo homempode ser compreendidoisoladamente.

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

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

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

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

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

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

CONSCIÊNCIA CRÍTICA-
VER fFA~OSIACONTECIMENTOS

. CAUSAS .

lCONSEQÜÊNCIAS

PRÁXIs

JULGAR ~ cRITÉRIO tilQs.ófiç.Qs.
Políticos

Sócio-políticos
Pedagógicos
Êticos -
Econômicos
Religiosos (bíblicos, teológicos,

magistério da igreja)
e demais lados humanos

AÇAO AGffi

PROCESSO cONTÍNUQ

( VEPJREVER,\
\ JULGAR/AVALIAR

~AGm/
Prática-teoria-prática
Ver: estudar a situação concreta
Julgar: examinar, analisar, esta situação à luz dos pnncipios (concepção de homem, mundo, sociedade,
democracia, religião, do conhecimentocientífico, ética etc.)
Agir: determinar, definir e implementar-oque se pode e se deve fazer a partir da realidade estudada.
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2. DA EDUCAÇÃO POPULAR

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

2.1. O que é Trabalho Popular
"Trabalho popular ... é toda atividade sistemática desenvolvida junto às classes populares. Sistemática no
sentido de ter um mínimo de c1ar,eza de objetivos, bem como uma estratégia e uma 'metodologia definidas
de acordo com esses objetivos". E próprio do trabalho popular o caráter coletivo, a democracia, nele cada
decisão sobre os objetivos e as formas de concretizá-los é tomada e assumida pelo grupo-comunidade
envolvido (cf. Grupo Tao. A mfstica do Animador Popular. São Paulo: Atica, 1996, p. 10). ,

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

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

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

racionalidade. Amor e conhecimento.
"A palavra objetivo significa algo que está à nossa frente, uma meta a ser alcançada, um ponto de
chegada de uma determinada atividade" (Tao, o.c., p. 29).
"É importante distinguir objetivo a longo prazo, estratégico, de objetivo mais imediato.- Mas apenas
distinguir, nunca desligar nem desvincular um do outro. Cada pequena conquista hoje (o imediato) deve
ser sempre comparada e avaliada em função do objetivo mais geral (a longo prazo), para não perdermos
nossa autonomia como grupo popular nem nos deixarmos cooptar por algum político aproveitador" (Tao,
O.c., p. 29).
"O objetivo do trabalho popular é reforçar o projeto político do poder popular, uma sociedade onde haja
uma real participação da população na construção do seu destino coletivo e em todas as decisões que
digam respeito àmelhoria de suas condições de vida" (Tao, o.c., p. 29).
"Os objetivos específicos são traçados pelos grupos/comunidades de acordo com as necessidades do local
onde atuam. Já o objetivo .geral coloca a transformação da nossa sociedade e da nossa humanidade rumo à
justiça, à democracia em todos os níveis (inclusive econômico) e à convivência entre as pessoas e com a
natureza. Para que este objetivo se concretize, é necessário um sujeito histórico que o leve avante. Este
sujeito são as classes populares com seus aliados em contínuo processo de organização-politização
conscientização por meio do trabalho popular" (Tao, o.c., p. 34).

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

justiça em todos os níveis?
a burguesia e seus aliados? (intelectuais, economistas, estrategistas, políticos de carreira, religiosos e
sindicalistas alinhados)
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a Igreja? (historicamente a Igreja tem sido contraditória, dependendo da correlação de forças em seu
interior, ora esteve alinhada com as elites políticas, ora com os setores populares)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. 8. Educação Integral
"A busca que move a educação junto e com as classes populares quer chegar a uma democracia integral.
Nela, os cidadãos se fazem sujeitos históricos pela participação, pela solidariedade, pela criação crescente
de igualdades sociais e pelo desenvolvimento espiritual" (Tao, o.c., p. 69).
"Essa democracia será fruto de uma educação integral que considera e articula entre as múltiplas
dimensões humanas, o masculino e o feminino, o individual e o social, o material e o espiritual, o prático
e o teórico, o crítico e o místico, o terrenal e o cósmico. Essa educação significa um movimento
permanente, coletivo e transformador" (idem).



8
"Educação é bem mais que conhecer. É construir juntos o conhecimento e fazer dele uma ação
transformadora. Práxis significa exatamente isso: a contínua conversão do conhecimento em ação
transformadora t: a conversão social transformadora cm conhecimento, Essa práxis não constrói apenas a
sociedade, mas também o sujeito e sua consciência, fazendo-o mais humano, mais solidário e mais
universal" (ibidem). .
"Nesse processo educativo, a pessoa descobre com outros seu potencial criador. Dá-se conta de que sua
vida e a própria sociedade são bem mais que a mera continuação do passado, elas são sempre um novo
começo. Continuar e reproduzir são tarefas que até os animais instintivamente cumprem, mas começar e
inovar é. a grande prerrogativa do ser humano, .homem e mulher. A educação integral visa reforçar sua
capacidade integradora" (ibidem).

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

mas também dar atenção a essa dúvida; esperar e não cansar-se da espera; perceber que em torno de si mente,
mas não participar da mentira; ou ser odiado e não dar motivo pra sê-lo, apesar de não parecer muito bom
nem falar com excessiva sabedoria; poder sonhar e não deixar-se envolver pelos sonhos; poder pensar e não
fazer dos pensamentos um objetivo; enfrentar-se com o triunfo e com o desastre e dar a esses dois impostores o
mesmo tratamento; ser capaz de suportar que a verdade enunciada por um seja distorcida por infames para
convertê-la em armadilha de incautos; ver que as coisas que se consagrou na vida estão rotas e agachar-se e
reconstruí-las com ferramentas gastas; ser capaz de fazer um amontoado com os lucros e jogá-las ao leo e
perder outra vez e voltar a começar desde o inicio e nunca dizer uma palavra sobre as perdas... (não pude
continuar...)" (Bertold Brecht in PÉREZ, Marcelino e CEASPA - Panamá. Valores humanos e métodos de
trabalho do dirigente popular. São Paulo: CEPIS, Texto de apoio nO13 ,junho de 1987, p. 89).

3. ELEMENTOS PARA CONHECER A REALIDADE

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

3.1. O que é Análise de Conjuntura?
"As conjunturas (são) como momentos históricos específicos de uma sociedade que decorrem do modo
como se combinam as propostas, as intervenções, as ações, enfim, a vontade politica dos diferentes
agentes sociais, com as possibilidades oferecidas pelas suas respectivas bases objetivas de existência.
Analisar conjunturas é analisar a ação, o movimento que resulta, num determinado momento histórico,
da intervenção e da correlação deforças do conjunto de agentes sociais" (Grzybowski, 19~5: 2s).

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

estabilidade, duradoura x mudança, desenvolvimento histórico;
contradições principais, fundamentais x contradições secundárias
Toda sociedade tem características estáveis, básicas, duradouras que formam sua estrutura, como a

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

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

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

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

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

superestrutura e a infraestrutura. Antonio Gramsci chama de Bloco histórico à estrutura global na qual se
inserem, como momentos dialéticos, a 1nfraestrutura econômica e as superestruturas político-ideológicas.



B Superestrutura político-ídeolõgica
L
O - "Sociedade política ou Estado": Coerção (dominação direta ou comando através
C dos aparelhos estatais de coerção: jurídico, policial e político), disciplina.Campo do
O domínio político.

- "Sociedade civil": Consenso "espontâneo" (dominação indireta através dos
aparelhos de hegemonia ou organismos de participação política da sociedade:
escolas, Igrejas, Meios de Comunicação, organizações profissionais, sindicatos,

H partidos políticos, associações, instituições de caráter científico e artístico, etc.).
I Campo do domínio ideológico, da direção cultural e política.
S Hegemonia x contra-hegemonia
T
Ó Infraestrutura econômica
R - A base material da sociedade: As relações de produção (o trabalho) são as bases, os
I fundamentos da estrutura social.
C "Segundo a concepção materialista da história, o fator que, em última instância,
O determina a história é a produção e a reprodução da vida real". (Engels)

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

"Estas funções (de dominio direto e de hegemonia) silo precisamente 'organizattvas e conectivas. Os
intelectuais (orgânicos) silo os 'comissários' do grupo dominante para o exercfcio das funções
subalternas da hegemonia social e do governo polltico, isto é: l) do consenso 'espontâneo' dado pelas
grandes massas da população à orlentaçãa impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social,
consenso que nasce 'historicamente' do prestígio (e, portanto, da confiança) que o grupo dominante
obtém, por causa de sua posição e de sua função no mundo da produção; 2) do aparato de coerção
estatal que assegura 'legalmente' a disciplina dos grupos que não 'consentem', nem ativa nem
passivamente, mas que é constitufdo para toda a sociedade, na previsão dos momentos de crise no
comando e na direção, nos quais fracassa o consenso espontâneo ". (Gramsci, 1984: lOs)
A sociedade civil, por sua vez, é um espaço da luta pela hegemonia. Espaço contraditório, pois nela

estão em luta os detentores do poder buscando legitimar e garantir o "status quo" e a classe trabalhadora em luta
contra-hegemônica, Intelectuais e organizações da sociedade civil são "orgânicos" a uma classe (grupo social)
quando sua intervenção - social, cultural e política - favorece a essa classe (grupo social) em luta pela
hegemoniana sociedade.

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

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

"Uma classe é hegemónica não só porque detém a propriedade dos meios de produção e o poder do
Estado (isto é, o controle jurtdico, político e policial da sociedade), mas ela é hegemónica sobretudo
porque suas idéias e valores silo dominantes, e mantidos pelos dominados até mesmo quando lutam
contra essa dominação". (Chauí, 1997: 11O)
As atuais relações de produção (trabalho) estabelecidas em nossa sociedade têm suas matrizes no

sistema econômico capitalista. No sistema capitalista de produção há um constante conflito de interesses entre
patrões e classe trabalhadora. Trata-se de classes antagônicas, pois de um lado estão os proprietários dos Meios
de Produção (capital, empresa, maquinaria) que a todo custo querem aumentar seu capital (capitalizar) - para
aumentar seus lucros competem entre si e exploram a mão-de-obra - e de outro os detentores da Força de
Trabalho (operariado e todos aqueles que vendem sua força de trabalho) que vendem sua força de trabalho e
queremuma remuneraçãojusta e vida digna.

9
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o sistema capitalista de produção começa a surgir por volta do século XVI com o mercantilismo e

tem sua justificação ideológica no liberalismo (superestrutura), hoje com formato neoliberal. Sempre regido
pela lógica do mercado, do lucro, da competição, da exploração, o capitalismo, inicialmente mercantilista, se
tornou industrial (operário), e atualmente é financeiro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1Este item sobre leitura baseia-se fundamentalmente em ARANHA e MARTINS, 1992, p. 10-26.
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linguagens próprias. Trata-se de identificar a sua especificidade e de se apropriar do modo mais adequado de
lê-los.

D'outro lado, o grau de profundidade e de engajamento de qualquer leitura depende de nossa
experiência, sexo, país e época em que vivemos, da classe e consciência de classe, de nossa história, nosso
conhecimento/vivência. .
A leitura crítica

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

A leitura critica é um tipo de leitura que busca uma compreensão mais abrangente do texto. Ela
mobiliza, além do sentimento, as capacidades racionais (exemplo, a capacidade de analisar textos, separar suas
partes, estabelecer relações entre elas e outros textos, sintetizar idéias, etc.). Trata-se de um diálogo com o texto,
que em geral não é transparente, para conquistá-lo, objetivando direcionar/redirecionar1comportamentos,ações,
organizar e sistematizar idéias e projetos, etc.
Níveis de leitura crítica

A leitura crítica pode ser mais e menos profunda. A profundidade da leitura crítica depende da
capacidade de se atingir seus níveis denotativo, interpretativo (conotativo), crítico e problematizador. Da sua
profundidade depende emmuito nossa performance política.

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

1. Nível denotativo:
A leitura denotativa de um jornal visa compreender o sentido mais literal, direto, superficial, do texto.
Responde à pergunta: o que traz o texto? Comporta, entre outros elementos:
· dados sobre ojornal: donos, tiragem,periodicidade etc.
· dados dos articulistas .
· tipos de noticias veiculadas, como são desenvolvidas as noticias
· como ojornal distribui internamente as noticias, o que mais destaca, o que menos destaca
· sua acessibilidade quanto aopreço, conteúdo, apresentação

2. Nível interpretativo:
O nível interpretativo (conotativo) procura levantar os significados não explícitos, escondidos,
figurados. Responde a perguntas tais como:
· o que ojornal quer mostrar com essas noticias? (objetivos)
· que valores estãopresentes neles? (de classe, económicos, éticos, religiosos, politicos, etc.)
· como essas idéias apresentadas se ligam ao contexto sócio-polftico-económico vivido? -

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

3. Nível da crítica:
O nível da análise crítica refere-se ao nosso entendimentoda proposta dojornal, à sua competência

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

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

Responde à pergunta: Ojornal consegue dizer o que se propõe? O que deixa de dizer?

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

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

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

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

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

A prática coletiva de leitura e análise de cada jornal em si, - jornais com abordagens mais locais e mais
nacionais - e da comparação de uns com os outros traz grandes ensinamentos, enriquecimento de um grupo
popular.
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Diocese de Nova Iguaçu
'Campanha da Fraternidade 2005: Felizes os Que Promovem Paz

Nova Iguaçu, 31 de março de 2005.

SÍNTESEDASQUESTÕESAPRESENTADASNAREUNIÃOAMPLIADA EM 17 DE FEVEREIRODE2005 SOBRE
AÇÕES CONCRETASDECONTINUIDADEDACF 2005

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

Queimados e também apresentar propostas de continuidade. Segue-se a lista das sugestões apresentadas e
d fi d d b 1 al inhque serão retoma as no dia 31 de março a im e po ermos esta e ecer tguns encanu amentos.

Data Pessoas ou
Propostas Observações Período de Instituiçõesde Parcerias

Referênciª Referênciª

1. Incentivarmos a ampliação da Até quando vai a Abril... Casa do Menor Policia Federal
Campanha do Desarmamentojunto às Campanha? Como as
paróquias. Iparóquias podem colaborar?

2. Fortalecer o CONIC Diocesano Pe. Luciano

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

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

5. Incentivar dias de troca de armas de
brinquedo por outros brinquedos.

6. Dia das Catequistas. 28 de agosto Comissão
Diocesana de
Catequese

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

8. Celebração Diocesana de Massa (Mês \

Outubro Comissão
Missionário). Diocesana de

Círculo Bíblico
9. Dia Nacional dá Juventude

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

10. Orzanizar a Diocese e demais Izreias
~ ~ J

pelo referendum sobre a proibição da Esta pode ser uma das O
comercialização das armas de fogo atividades diocesanas da 4a Referendum
(Abaixo-assinado ). -' . Semana Social Brasileira, está marcado

para Outubro

11. Caminhada Pela Paz emNova Izuacu Novembro CDR

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



Campanha Nacional Contra a Alca
&

4a semana Social Brasileira

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

. Curso de Formação para Multiplicadores

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

Local: Colégio Pedro II - São Cristóvão/Rl

Inscrições: Comitê de Organização - Te1:2210 - 2124
Correio eletrônico: sec_operativa@click21.com.br

Documento1



POLÍTICA, CRISTIANISMO E MUNDO
Artigo publicado na revista Teocomunicação, l44,jun. 2004, p. 417-425
Prof. Dr. Pe. Manoel Augusto Santos
Faculdade de Teologia da PUCRS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ora, é verdade que Deus criou as realidades seculares, dando a elas seu ser e sua razão de ser; elas têm sua própria
consistência, suas próprias leis, seus próprios fins e suas próprias mediações para conseguir seus objetivos. As realidades criadas, o
homem e as demais realidades humanas e temporais, como o estado, a política, a economia, o direito, a arte, são autónomos com
respeito à religião e à Igreja. Mas essa autonomia não é absoluta, porque essas realidades, enquanto criadas por Deus, por Ele foram
dotadas de consistência, verdade e bondade próprias que devem ser respeitadas.
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Porém, importa distinguir a atuação com certa representatividade eclesial e a atuação coerente coma própria fé mas sem
confessionalidade ou representatividade qualquer. O que se espera dos leigos é que atuem em nome próprio, coerente com sua fé e
sem a necessidade de qualquer mandato ou legação. Se o papel da hierarquia consiste em ensinar e interpretar autenticamente os
princípios morais que devem ser seguidos, pertence aos leigos, pelas suas livres iniciativas e sem esperar passivamente ordens e
diretrizes, imbuir de espírito cristão a mentalidade e os costumes, as leis e as estruturas da sua comunidade de vida.

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

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

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



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

1. Apresentação

Em março de 2005 a Diocese de Nova Iguaçu irá completar quarenta e cinco anos de
existência. Ao longo desse período, através de seu clero, religiosas e religiosos, diáconos
e agentes de pastoral, a Diocese vem buscando melhorar seu trabalho de evangelização

na Baixada Fluminense. Em sintonia com a Igreja do Brasil, somos chamados a atuar em três grandes
linhas complementares de ação: a promoção da dignidade da pessoa, a renovação de nossa comunida
de defé e a colaboração na construção de uma sociedade solidária.

Para melhor servir ao povo de Deus, a Diocese agrupa os sete municípios que a compõem em
dez grandes Regiões Pastorais. As Regiões 1, 2, 3 e 4 correspondem ao município de Nova Iguaçu. As
Regiões Pastorais 5 e 6 englobam o município de Belford Roxo. A Região 7 abrange os municípios de
Paracambi e Japeri. O município de Nilópolis é atendido pela Região Pastoral 8 enquanto a Região 9
abrange o município de Queimados. Por fim, Mesquita é o município atendido pela Região Pastoral
lú. São nessas Regiões Pastorais que estão localizadas as 50 paróquias com suas 390 Comunidades
Eclesiais.

2. Algumas Ações Sociais mantidas pela Diocese de Nova Iguaçu
Atenta à sua missão de promover a dignidade humana e de colaborar na construção de uma so

ciedade solidária, particularmente considerando a realidade na Baixada Fluminense, a Diocese, através
de suas Paróquias, realiza um vasto e significativo trabalho no campo da ação social. Oferecemos ensi
no pré-escolar através do trabalho desenvolvido pelas creches e organizado pela Cáritas Diocesana.
São 15 creches que atendem 1.096 crianças e adolescentes. Com a Casa Abrigo atendemos também 44
crianças e adolescentes, em regime de internato. A Pastoral da Criança desenvolve um importante
trabalho no combate à mortalidade infantil acompanhando 2.160 crianças, bem como no acompanha
mento às gestantes. Através da Pastoral da Saúde, estamos reorganizando todo um trabalho no campo
da saúde popular com utilização de ervas (Bioenergética), argiloterapia e alimentação alternativa Com
o trabalho da Bioenergética e com a produção de medicamentos naturais, foram atendidas cerca de
13.000 pessoas. Também contamos com um ambulatório que em nível de medicina curativa, atende as
pessoas mais desprovidas da comunidade.

Importante iniciativa é o trabalho desenvolvido pelo Centro Comunitário de Vila de Cava (CE
COM). Neste existem 2 núcleos de apoio escolar, atendendo juntos a 50 crianças, além de creche com
atendimento de 150 crianças; agentes comunitários de saúde, cobrindo 5 localidades; curso de informá
tica, atendendo a 142 pessoas; biblioteca com média de 700 pessoas atendidas por mês (em parceria
com 3 entidades); cursos de artesanato para a promoção de geração de renda para as famílias, atenden
do em 6 meses a 149 mulheres.

Através da Feira da Cidadania, a Diocese de Nova Iguaçu vem buscando organizar as diversas
experiências de grupos de geração de emprego e renda e de apresentação dos produtos produzidos pe
los grupos de ação social. Neste sentido, também vale o destaque para o trabalho desenvolvido pelo
Clube de Mães, com 80 grupos, que busca através do artesanato e da pequena produção, dignificar o
trabalho da mulher.

Vale ressaltar, ainda, a relevância de todo o trabalho promovido pela Casa do Menor, oferecen
do abrigo e formação profissionalizante às crianças encaminhadas pelos Conselhos Tutelares. A Casa
do Menor tomou-se referência no atendimento às crianças no Estado do Rio de Janeiro. Dependentes
químicos são atendidos na Fazenda da Esperança, um desdobramento da Casa doMenor.

O Centro Diocesano de Direitos Humanos também desenvolve um importante trabalho no
campo da formação profissionalizante, na articulação de pequenas cooperativas, na formação e atendi
mento jurídico relativo aos Direitos Humanos (acompanhamento às associações que trabalham em de
fesa da moradia, entre outros).

Outro espaço importante é o Centro Sociopolitico. Atuando na formação social e política dos
membros da Diocese, bem como de pessoas de outros credos religiosos, o Centro Sociopolítico tem se
destacado na realização da Escola de Formação Política. Trata-se de uma parceria com a Universidade
Federal Fluminense para a capacitação sociopolítica de lideranças de Associações de Bairros, Sindica
tos, Ong's incluindo aquelas que desejam se candidatar ao Legislativo ou Executivo. É também medi
ante o Centro Sociopolítico, que a Diocese vem buscando articular os Conselheiros Municipais, para o
fortalecimento de um processo de formação e de troca de experiências nas POlítiC. as púqJ.ic~, a fim de
desempenhar melhor a responsabilidade atribuída aos conselheiros. ~,».Y\/



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

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

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

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

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

Ressaltamos também a importância de Políticas Públicas de atendimento aos mais jovens, seja no
campo da educação, seja no campo da profissionalização e combate ao tráfico de drogas. A Campanha
da Fraternidade de 2005, organizada pela Conferência Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC), ao
abordar a questão da violência, vem chamar a atenção da sociedade para a importância de ações 110 campo
da educação e do trabalho, como uma dasformas de combate à violência.

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

4. Considerações Finais
Esperamos que os Senhores, novos prefeitos, sejam bem sucedidos na imensa responsabilidade de

gestão de nossas cidades, historicamente marcadas por processos de exclusão social. Ao mesmo tempo,
nossas cidades manifestam também a esperança de um povo que luta e que constrói com trabalho e fé es
paços de vida para todos.

Nós, da Igreja Católica, desejamos verdadeiramente que os senhores prefeitos possam exercer seus
mandatos observando os desafios apontados acima e possam efetivamente colaborar na construção de ci
dades democráticas, justas e saudáveis para a nossa população.
. . Pedimos ao Deus daVida, sempre presente na história, que abençoe seus propósitos e esforços, as
Simcomo toda a população de uma Baixada! Jesus nasceu há dois mil anos atrás. Que possa verdadeira
mente renascer em nossas cidades!

Feliz Natal!

+L~~~~
Dom Luciano Bergamin(~ispo Diocesano) v\) \

Conselho Presbiteral 'D
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Diocese de Nova Iguaçu
Centro Sociopolítico
Processo de Avaliação 2005 e Planejamento 2006-2008.

Nova Iguaçu, 2 de Dezembro de 2005.

1. Apresentação e Fundamentação do Processo de Avaliação e Planejamento.
Este texto busca recuperar os encaminhamentos feitos durante o processo de avaliação e planejamento

do Centro Sociopolítico (CSp), realizado no período de 14 de outubro a 25 de novembro. Este processo de ava
liação teve como ponto de partida um texto de discussão que buscou sistematizar as reuniões da Coordenação
(realizadas todas as sextas-feiras dos meses de 2005), seguidas de Análises de Conjuntura Eclesial (assessorado
por Francisco Orofino) e Sociopolítica (assessorado por Névio Fiorin - Iser Assessoria)'.

Este processo de avaliação teve como pano-de-fundo de discussão a percepção da Coordenação Geral do
CSp de que era necessário rediscutir o nosso papel na Diocese e na sociedade, isto porque:

Considerando a dimensão diocesana, podemos perceber que:
a) Foi constituída uma Coordenação Diocesana de Pastorais Sociais (tendo como conseqüência a

constituição de experiências de coordenações regionais de pastorais sociais) que estão buscando
descobrir o seu específico no conjunto da Diocese.

b) A Cáritas também se vê interpelada a assumir legalmente as experiências sociais desenvolvidas
por pastorais sociais e agentes de pastoral presentes nos conselhos municipais representativos da
inserção dos leigos nas políticas públicas.

c) A atuação potencial do Centro Diocesano de Direitos Humanos como defensor e promotor dos
direitos humanos na realidade da Baixada Fluminense.

d) O processo de discussão e amadurecimento da proposta de articulação da dimensão sociotrans
formadora em nossa Diocese denominadaMinistério da Caridade".

Considerando a dimensão sociopolítica em nossos municípios, podemos perceber que:
e) Há a necessidade de aprofundar o nosso entendimento de organismo diocesano de formação

(Escola de Formação Política), mas que ao mesmo tempo busca articular e mobilizar para ações
concretas nos municípios, particularmente considerando o espaço das políticas públicas via
ConselhosMunicipais e Comunitários, Grupos de Acompanhamento às Câmaras Municipais e
outros movimentos e organizações e espaços da sociedade. Isso sem conr«r nossa participação
indireta como Centro Sociopolítico, mas como Diocese, no Seminário Interdiocesano por uma
Cultura de paz e no Reage Baixada, só para citar dois exemplos.

2. Objetivos da Avaliação e Planejamento.
Desta forma, como conseqüência, o nosso processo de avaliação e planejamento deveria ter como obje

tivo repensar:
1.

2.

As diretrizes de readequação do CSp no que se refere a sua missão no conjunto da Diocese,
considerando as mudanças aí operadas (recentes e ainda em processamento), as linhas de ação
do CSp, os seus objetivos estratégicos para o triênio 2006-2008 e a materialização disso tudo
através das atividades específicas promovidas e/ou apoiadas pelo CSp e pelos GFC.
A nossa organização e funcionamento interno. Para responder a esses desafios, quais aspectos
organizativos devem ser considerados, particularmente em relação a coordenação executiva
(papel de motivar, coordenar e acompanhar todas as atividades do CSp), dos animadores muni
cipais (ações em parceria com o Regional, despertar e acompanhar as lideranças, promover
ações e formações em consonância com as diretrizes do CSp e de acordo com a realidade pasto-

1 Nestas análises de conjuntura participaram, além da Equipe do Centro Sociopolítico (Coordenação Geral, Coordenação Executiva, Animadores
Municipais, Assessores e Secretaria) alguns representantes da pastoral diocesana (Ir. Rosa, pela Pastoral da Criança, Pe. Justino, pelo Centro Dioce
sano de Direitos Humanos, Ir. Tânia, pela Pastoral do Menor, Pe. Félix, Ir. Filó e Luis e Maria Bethânia, pelo Grupo Espiritualidade da Terra). A este
~rupo somaram-se ainda os padres Matteo, Geraldo Lima e Ricardo que vem integrando as reuniões do Centro Sociopolítico.
~ De acordo com o entendimento da Igreja no Brasil manifestada pela CNBB no documento 71. Em nossa Diocese está sendo considerado neste
ministério as pastorais sociais (incluindo não somente as pastorais, mas também os movimentos e os grupos de ação social), o CSp, o CDH, a Cári
las, c as CFIl' s.
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ral e municipal na Região), dos assessores, além da nossa resposta ao funcionamento necessário
ao Centro Sociopolítico (setor de pesquisa, página na Internet, recursos financeiros).

o texto que se segue foi organizado da seguinte forma. Em primeiro lugar apontaremos os desafios e os
possíveis encaminhamentos surgidos a partir das análises de conjuntura eclesial e política que serviram e servi
rão para ajudar o Centro Sociopolitico a compreender a sua missão, seus objetivos estratégicos na Diocese e na
sociedade.

Depois, no segundo momento, apresentaremos uma proposta de redação que buscou dar conta das novas
diretrizes para o Centro Sociopolítico. Os consensos de hoje é que nortearão nossa atuação daqui para frente"

Nossa Leitura dos desafios Sociopolíticos e Eclesiais:
Em função dos recentes escândalos políticos-partidários envolvendo um governo cujas expectativas de

mudanças eram bastante amplas, há toda uma série de análises que apontam para uma tendência de fortaleci
mento das posições de direita, de cunho conservador para as eleições do próximo ano, particularmente conside
rando os agora escassos e controlados recursos financeiros e a frágil militância partidária que deverá ocupar as
ruas. O governo federal -inicialmente apoiado por expressivos setores organizados da sociedade-, em troca de
manter a hegemonia do capital, possibilitou perceber as relações conflitivas entre os interesses partidários, os
interesses governamentais e os interesses da sociedade otganizada em movimentos, sindicatos e outros.

Desta forma, essa conjuntura nos aponta para a necessidade defortalecimento da sociedade organizada
e não organizada, não condicionada aos partidos 011 aos interesses dos governos. Não é a toa que eventos
como a Carta produzida pela Assembléia Popular, realizada em outubro em Brasília, busca recuperar um pro
jeto popular - "mutirão para um novo Brasil". Portanto, fica mais evidente a urgência de:

a) Investir num trabalho de recuperação e fortalecimento e articulação da base popular, que
se encontra desanimada, sem perspectivas de participação, sem utopia e dispersa, a fim de (re)
organizar o contra-poder popular. Não devemos esquecer que há uma massa de esquerda pen
sante que está atuando, trabalhando em projetos, em alfabetização, mas que está dispersa. Esse
desafio deve ser norteado por umapedagogia popular libertadora e transformadora, pautada":

• Na escuta dessas pessoas, ouvi-las, isto é partir das situações concretas vividas por elas,
ajudando-as a fazer a leitura dessa realidade, ajudando-as a entender as raízes da situa
ção, "onde a corda está apertando" e ajudando a fazer processos de síntese dos antigos e
novos processos de transformação da realidade, de forma a estimular o desenvolvimento
de uma consciência crítica e do fortalecimento de uma renovada utopia de que é um ou
tro mundo é possível. Sem este horizonte utópico não é possível um outro mundo.

b) Na insistência sobre a ética na política como forma de construção da utopia desejada.
c) Devemos saber valorizar o que se tem, valorizar as conquistas já feitas (não começamos do

zero) a nível nacional existem experiências importantes como os Encontros Nacionais de Fé e
Política (o próximo será 11 e 12 de março, em Vitória - ES) e as Semanas Sociais Brasileiras.
Porém, precisamos criar sistemáticas de divulgação das iniciativas do povo, daquilo que já
faz em termos de mobilização e contribuir para dar um salto de qualidade (É importante
não esquecermos que no plano municipal, existem ainda algumas lideranças de cunho popular
que ainda resistem nos espaços de correlação com os governos municipais, seja nos Conselhos,
seja trabalhando diretamente com os próprios governos).

d) Atuar na articulação política no próprio espaço político na sociedade e não querer trazer
esse espaço político social para dentro da Igreja. A nossa espiritualidade, evidentemente,
deve nos impulsionar e ajudar a participar de uma forma diferenciada nesses espaços. Esse desa
fio se torna presente quando pensamos nossa atuação em espaços como o Fórum Diocesano de

3 Emjulho de 2006 poderemos realizar uma breve avaliação do primeiro semestre para monitorar nosso planejamento.
1 Talvez nós da Coordenação Ampliada do Centro Sociopolítico, precisariamos garantir momentos permanentes de formação-reflexão
sistemática sobre os processos e experiências de educação popular. nossos conceitos de cidadania, engajamento social, espiritualidade
libertadora, isto é, viver e aprofundar aquilo que idealmente sonhamos e desenvolvermos uma estratégia pedagógica de formação e
ação.
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Conselheiros Municipais, o Conselho Comunitário de Saúde em Belford Roxo e os Grupos de
Acompanhamento à Câmara em Mesquita e Nova Iguaçu.

Ao mesmo tempo, a análise da conjuntura eclesial, nos ajudou a perceber a necessidade vital de resga
tarmos nos nossos trabalhos, na vida do Centro Sociopolítico, a mistlca de uma espiritualidade encarnada,
solidária, libertadora e transformadora. É essa mística que nos possibilita compreender a nossa missão no
Reino, "é o que nos faz sonhar, lutar; é o que nos confere uma postura de fé num amanhã sintetizado nas con
tradições do agora'". Contradições essas que se espelham na política nacional e municipal, na derrota da proibi
ção da comercialização das armas de fogo e munições no Referendo realizado em outubro, no busca de parte do
povo pelas religiões que "vendem" as salvações para as doenças do corpo e da mente, bem como para o desem
prego, para as desestruturações familiares, e que prometem um mundo material de prosperidade e fartura. Con
tradições essas presentes no próprio modelo de Igreja que pregamos e inclusive, na distância entre o que so
nhamos como projeto de sociedade e justiça e a forma concreta como nos relacionamos uns com os outros.

Através dessa mística encarnada, libertadora e transformadora devemos, como aponta também a análise
da conjuntura sociopolítica:

e) atuar em reconstituir um trabalho diocesano de base, atuando a partir do protagonismo dos lei
gos e das leigas como sujeitos do processo de formação e ação, com uma pedagogia que possi
bilite análises constantes da realidade, bem como processos de auto-crítica.

f) Neste sentido, a continuidade da articulação com as pastorais sociais e o início da articulação
com a Comissão Diocesana das Comunidades Eclesiais de Base (CEB's) é estratégica, assim
como um trabalho voltado sjuventude em articulação com a Pastoral da Juventude.

g) Existe um grupo de leigos atuantes nas paróquias e nas Regiões pastorais que precisaríamos al
cançar e acompanhar. Muitos, inclusive já passaram pelo CSp, mas a sensação que temos é que
faltam pessoas. Por isso, precisamos saber investir em algumas lideranças-chaves.

h) Como ressaltou a análise de conjuntura eclesial, o específico do Centro Sociopolítico está no
plano da construção de uma sociedade justa e solidária. O nosso específico é a formação do
laicato. Cabe ao CSp lembrar a força social e política da Diocese.

i) Juntamente com a Cáritas e o Centro de Direitos Humanos, reunidos na possibilidade de
constituição do Ministério da Caridade, poderemos continuar ajudando a Diocese a definir a
contribuição de cada um desses espaços e de nossa Diocese para a construção dessa sociedade
justa e solidária. Seria este ministério o pólo agregador? Seria a Cáritas? Seria o próprio Centro
Sociopolítico? Ainda não temos clareza, mas estamos caminhando nessa discussão. No próximo
dia 16/12, num encontro marcado com D. Luciano, deveremos dar mais um passo nesse sentido.

" .1Mística do Animador Popular - Grupo Teologia e Assessoria Orgânica (TÃO) - Francisco Orofino e outros autores / Série Cader
nos de Religião e Cidadania. São Paulo: Ática, 19%.
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3. Redefinição das Diretrizes para o Centro Sociopolítico.
3.1. O Que é o Centro Sociopolítico

O Centro Sociopolítico é um organismo da Diocese de Nova Iguaçu, que, juntamente com a Coordena
ção das Pastorais Sociais, da Cáritas, do Centro de Direitos Humanos e da Comissão Diocesana de CEB's, inte
gra a dimensão sócio-transformadora em nossa Diocese.

• Vergráfico,

o específico do CSp nessa dimensão sociotransformadora é a formação sociopolítica do laicato, apoiado
numa espiritualidade solidária, libertadora e transformadora. e no apoio ao fortalecimento da sociedade civil
3.1. Missão do CSp.

A missão do Centro Sociopolítico, em unidade com a caminhada da Diocese de Nova Iguaçu, é o de
"Resgatar o sentido político dafé, formar e apoiar os que militam na sociedade civil organizada",

Objetivos:
Nosso objetivo geral persevera na linha de "estimular nos agentes sociais a consciência dos direitos do

pOFOe reforçar a participação efetiva na transformação social à luz dos direitos fundamentais da pessoa hu
mana e da fé, através de atividades que transformem a realidade local, criando experiências de exercício da
cidadania e respeito àpessoa na comunidade ",

Para cumprir sua missão, o CSp deverá:
• Estimular junto às comunidades, agentes pastorais e sociais, a consciência .ios direitos universais

elementares (viver dignamente, saúde, educação, transporte, habitação, empre..», lazer, cultura, etc.).
• Estimular e apoiar a participação nas instâncias de decisão de políticas públicas (Conselhos, Comis

sões, etc.) e em organizações da sociedade que defendem os interesses dos excluídos,
• Estimular a criação de novas formas de intervenção e exercício da cidadania.
• Educar para a autonomia, capacitando e formando para a superação do idealismo, do empirismo, do

paternalismo, assistencialismo, clientelismo 'e cooptação,
• Difundir a informação como instrumento para garantir a participação e evitar a manipulação.
• Promover e incentivar debates públicos sobre questões e problemas atuais na ótica dos excluídos.
• Aprofundar uma espiritualidade de compromisso que articule Fé e Vida, mística e ação.
• Aprofundar a dimensão ética na formação e na ação política.

Linhas de Ação e Ações Específicas:
Formação.

Visa garantir uma formação sociopolítica constante, junto às lideranças populares articuladas à Diocese de
Nova Iguaçu. É nesta perspectiva que o Centro tem elaborado as seguintes atividades:

• Escola de Formação Política.
• Formação de Pesquisadores Populares.
• Curso de Metodologia na Educação Popular.
• Encontros Mensais de Formação Política.
• E ainda cursos sobre Trabalho, Saúde, Educação e Meio ambiente.
• Formação Política para os Regionais.

Pesquisa.
Produção de conhecimentos sobre as condições sociais e políticas da Baixada Fluminense feitas a partir e atra
vés das lideranças populares e pastorais presentes na região de atuação do Centro.

Assessoria e Articulação.
Acompanhamento e articulação entre os movimentos e agentes populares e pastorais, assessorando as iniciati
vas nos municípios, ou articulando outras entidades para tal fim. Acompanhamento das iniciativas populares no
âmbito da promoção e defesa da cidadania, nas suas mais diferentes dimensões, como a geração de emprego e
renda (cooperativas de produção de massas); incentivar, fortalecer e acompanhar a atuação dos agentes de pas
torais nos Conselhos Municipais (particularmente os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, Con
selhos de Saúde, Conselhos de Educação, Conselhos de Assistência Social e Conselhos Tutelares).

Informação e Documentação.
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Informação e Documentação.
Sistematização e difusão dos conhecimentos e experiências sociopolíticas e educativas para o fortalecimento do
trabalho dos agentes e entidades populares. Através de:

• Produção de Subsídios Diocesanos (Cartilhas de Formação Política, Análises de Conjuntura, etc.).
• Publicação de um Boletim Bimestral, sobre o que está acontecendo nos municípios, iniciativas nas

linhas das pastorais sociais, divulgação de subsídios disponíveis no Centro.
• Página no Portal da Diocese (Internet), com as informações das atividades do Centro Sociopolítico.
• Biblioteca e Videoteca, difundindo os subsídios produzidos para e através dos cursos sistemáticos de

formação; textos produzidos pela assessoria.

Articulação do Ministério da Caridade (Dimensão Sociotransformadora da CNBB):
Está sendo articulado, através de encontros, uma organização de parceria entre CSp, CC" .as, CDDH, CEBs e
Pastorais Sociais. Essa articulação visa potencializar cada organização, dividir melhor as tcrefas, respeitando o
específico de cada um e somar as forças.

Organização Interna:
Continuaremos trabalhando com Irene na Secretaria Financeira, Rosana na Secretaria do CSp, Adriano e Sonia
na Coordenação Executiva. A novidade, é que enquanto Sonia estiver fazendo o Mestrado, dividirá com Rosana
as atividades de Coordenação e Secretaria.

Animação Municipal:
B. Roxo: Sonia continuará como Animadora.
Queimados: Valentina continuará como Animadora.
Nilópolis: Beto continuará como Animador e o processo de análise do trabalho irá continuar.
Mesquita: Rosana sairá da Animação e tudo indica que Betinha continuará o trabalho.
Nova lguaçu: Flávio sairá da Animação, por motivo dos estudos e Rosana assumirá o trabalho.
Japeri e Paracambi: ainda precisamos avaliar junto à Daniele o trabalho realizado até agora e sua continuidade.

Parcerias Institucionais:
Em nível de entidade mantenedora, contamos ainda com a contribuição única da Misereor. Já detectamos há
algum tempo a necessidade de alargarmos nossas entidades parceiras, uma vez que se « Misereor não quiser
mais nos manter, teremos sérios problemas de continuidade. O ideal seria que a Dioce. ,-:não dependesse de
ajuda externa, pois cada vez mais as entidades nos fazem exigências e isso acaba nos "amarrando" às rubricas
do projeto.
Em relação às parcerias de formação, podemos contar com o Cedac, o Ceris, a Fase e o Iser Assessoria.

Atividades a serem desenvolvidas em 2006:
Escola de Formação Política.
Curso de Metodologia na Educação Popular.
Curso de Análise de Conjuntura.
Encontros de Formação Política.

Atividades a serem realizadas nos Municípios:
B. Roxo: Conselho Comunitário de Saúde, com Audiências Públicas.
Queimados: Projeto "Mão na Massa" e acompanhamento à Câmara.
Mesquita: Comitê Popular de Acompanhamento à Câmara e debate com os candidatos a governador.
Nova lguaçu: acompanhamento à Câmara, Comissão por Unidade Regional de Governo para acompanhar o
orçamento 2006 e Conferências Municipais da Revisão do Plano Diretor.
Nilópolis: a ser definido.
Japeri e Paracambi: a ser definido.
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Diocese de Nova Iguaçu
Centro Sociopolítico

Nova Iguaçu, 2 de Dezembro de 2005.

Conteúdos da Escola de Formação Política

Módulo I: Introdução
Possível

DATA TEMA DA AULA OBJETlVO / TÓPICOS DA AULA OBSERVAÇÕES Assessor

11 de março Abertura 1. . Apresentação de Peça de Teatro sobre política / cidadania / Para o Inventário os alunos UFF
formação sociopolítica como meio de transformação social (?) preencheriam um e
Grupo da FundaçãoNacional da Saúde. (Contato: Marcia: 2663- questionário com breves CSp
3052 à noite ou 9136-8282) Ela pede que passe para ela a questões contendo: o que é
temática, um pequeno texto que sirva para eles construírem o cidadania ?, o que é
roteiro). política? Quais são os

2. Inventário: "Os alunos e seu Universode Participação Política". objetivos da participação
3. Apresentação do Programa do Curso, da metodologia de política?

participação, dos trabalhos de curso, dos horários... do Centro Temos que pensar também
Sociopolítico e da parceria com a UFF. O que esperamos com a numa metodologia de
Escola de Formação Política? apresentação dos cursistas,

4. Confraternização. de forma a resgatar a
Iparticipação política deles.

18 de março Cultura Política no Brasil e Nova • No pnmeiro momento: desenvolver os aspectos que Percival
Práxis Política: o Universo de .. cultura política brasileira: clientelismo, Tavares ~constttumam a
Participação Política dos patrimonialismo, populismo, individualismo e lógica da política Adriano Araújo
cursistas. como lógica do mercado, articulando com a síntese do

inventário.
25 de março Estado e Sociedade Civil no • Apresentar e discutir os conceitos de "Estado" e "Sociedade Giovanni

ContextoNeoliberal. Civil". Semeraro

• Visão geral do tema e Giovanni abordando os conceito de
Estado e Sociedade Civil.

01 de abril Práxis Política e Disputa do • Possibilidade da aula ser desenvolvida pelo Cláudio Gurgel em
Poder: a construção e a dinâmica mesa com Cecília Coimbra e/ou Maria Lívia do Nascimento
do homem político. (texto de referência: Sobreimplicação, práticas de esvaziamento

político? ").



08/ de abril Etica na Política: pragmatismo e 1. Ivo
,

ideologia Lesbaupin
2. Isaías
3. Jorge
Miranda
4. Giovanni
Smeraro

Módulo]l: Polfttcas'Péblicas .. . ...

•••• .i .....

Data Tema da Aula Obietivo / Tópicos da aula Observações Assessor
06 de maio Panorama sobre as Políticas • . Conceituação: o que são política públicas? 1.. Tatiana

Públicas • Constituição das Políticas Públicas: correlação de forças, Pereira

\ concepções, valores, modelos,. 2. Lia Tiriba

• História das políticas públicas no Brasil: pós 30 com ênfase nas
últimos três governos.

13 de maio Avanços e Desafios nas Políticas • Abordar a questão 1. Lúcia
Públicas de Educação. orçamentária como Neves

forma concreta de 2. Léa da
viabilização ou não da Cruz
referida política pública.

20 de maio Avanços e Desafios nas Políticas • Abordar a questão Sônia Leitão
Públicas de Saúde. orçamentária como

forma concreta de
viabilização ou não da
referida política pública.

27 de maio Avanços e Desafios nas Políticas • Abordar a questão Larissa Pereira
Públicas de Assistência Social. orçamentária como
Avaliação do II Módulo. forma concreta de

viabilização ou não da
referida política pública.

Observações:
• Ver se épossível através de e-mail situar cada assessor para as aulas.
• Definir no calendário do Centro Sociopolítico (sexta-feira) encontros de avaliação logo após término do 1e 2módulo e no meio do terceiro módulo.
• Definir os papéis da coordenação do Centro Sociopolítico, da UFF e dos bolsistas.
• A cada módulo, a coordenação deverá explicar os objetivos.
• A cada aula, os cursistas deverão responder a uma questão geral, a partir da ementa.



...
..

• Dias 15, 22 e 29/04 (feriados prolongados). Os cursistas farão avaliaçãodo I módulo,em dupla ou trio, e darão inicio ao levantamentosobre as OrganizaçõesMunicipais. Deverá ser
explicado no primeirodia de aula.

Terceiro Módulo: Disputado Poder no Contexto da Baixada Fluminensee o Controle Social
Data ... _.JTema da Aula Objetivo I Tóp~~s da ~ula Observações Assessor
03 de junh- 1 ,: Poder politico na Baixada losé Cláudio

Fluminense: partidos políticos,
Igrejas e crime organizado

10 de junho Movimentos ..
Esta aula deverá Percivalsociais e ser

organizações populares na precedida de um Tavares
Baixada: realidade e desafios. .

levantamento sobre as
pnncipais organizações

" presentes nos municípios da
Baixada.

24 de junho Práxis política e disputa do Cláudio Gurgel
poder: marketing e propaganda
política.

01 de julho Candidaturas Populares Paulo Eduardo
Gomes

08 de julho Controle Social das Políticas Jorge Najar
Públicas Avanços e Limites: Uff
Movimentos Sociais e os
Mecanismos de Pressão e
Construçãode Demandas.

15 de julho Controle Social das Políticas Mesa com
Públicas Avanços e Limites: Leonardo,
Câmaras Municipais e a Lei Ismael Lopes e
Orgânica,Plano Diretor. os grupos de

Mesquita e
Nova Iguaçu

22 de julho Controle Social das Políticas Mauro Santos
Públicas Avanços e Limites:
Acompanhamento aos Conselhos
Municipais e a Transparência
Pública.
Avaliação do III Módulo.

29 de julho Encerramento



:---~.-._---------------_._-----------_:._-_._------.---~-------_._._._---,----_._._,-_._--_._------------------------_._--------_._---
l

• !
i

Centro Sociopolítico:
Missão,Objetivos Gerais, linhas deAção, Desafios e Perspectivas

A Equipe do Centro Sociopolitico da Diocese de-Novalguaçu-(CS-p) tem como coordenador Geral Pe. Costanzo Bruno,
como vice-coordenador geral Pe. Agostinho Preito. A coordenação executiva desta equipe é formada por Adriano de Araujo e Sonia
Ambrozino. Integram ainda a equipe do CSp Rosana Xavier na secretaria e irene Latini na secretária financeira.

O CSp está articulado a grupos nos municipios, chamados Grupos de Fé e Compromisso (GFC) que por sua vez buscam a
arliculaçào sociopasloral com as Regiões Pastorais da Diocese (RP). Assim, cada GFC tem um animador municipal ligado ao CSp
da Diocese. Sonia Ambrozino, da coordenação executiva, assume também a animação do GFC de Belford Roxo (RP 5 e 6). Rosana
Xavier, secretária do CSp, assume também a animação do GFC de Mesquita (RP 10). Como animador municipal do municipio de
Nova Iguaçu (RP 1, 2, 3 e 4) temos Flávio Brandão. Em Nilópolis (RP 8) temos Roberto Cirilo; como animadora municipal de Quei
mados (RP 9), Maria Valentina; como animadora municipal em Japeri e Paracambl (RP 7) temos Danllele.

Esta Equipe é assessorada, pastoral e sociopolíticamente, por um quadro de educadores que participam regularmente das
reuniões de coordenação. São eles: Hugo Paiva e Percival Tavares. Contávamos também com a assessoria de Giovanni Semeraro
(este pediu afastamento da assessoria regular).

Temos também a alegria de poder contar com a participação e a contribuição regular de um grupo de padres formados por
Geraldo Lima, Matleo Vivalda e mais recentemente Ricardo de Freitas,

"I

A missão da Centro Sociopolítico, em unidade com a caminhada da Diocese de Nova Iguaçu, b o de "Resgatar o sentido
politico da fé, formar e apoiar os que militam na sociedade civil organizada". Nosso objetivo geral persevera na linha de "estimular
nos agentes sociais a consciência dos direitos do povo e reforçar a participação efetiva na transformação social à luz dos direitos
fundamentais da pessoa humana e da fé, através de atívidades que transformem a realidade local, criando experiências de exerci cio
da cidadania e respeito à pessoa na comunidade".

N'"
Para cumprir sua missão, o CSp deverá:

• Estimular junto às comunidades, agentes pastorais e sociais, a consciência dos direitos universais elementares (viver digna
mente, saúde, educação, transporte, habitação, emprego, lazer, cultura, etc.).

• Estimular e apoiar a participação nas instâncias de decisão de politicas públicas (Conselhos, Comissões, etc.) e em organi
zações da sociedade que defendem os interesses dos excluídos.

• Estimular a criação de novas formas de intervenção e exerci cio da cidadania.
• Educar para a autonomia, capacitando e formando para a superação do idealismo, do empirismo, do paternalismo, assisten-

cialisrno, clientelismo e cooptação.
• Difund'if a informação como instrumento para garantir a participação e evitar a manipulação.
• Promover e incentivar debates públicos sobre questões e problemas atuais na ófica dos ~s.
• Aprofundar uma espiritualidade de compromisso que articule Fé e Vida, mística e ação.
• Aprofundar a dimensão ética na formação e na ação política.

Linhas de Ação do Centro Sociopolítico
Pormeçêo.

Visa garantir uma formação sociopolitica constante, junto às lideranças populares articuladas à Diocese de Nova Iguaçu. É
nesta perspectiva que o Centro tem elaborado as seguintes atividades:

• Escola de Formação Politica.
• Formação de Pesquisadores Populares,
• Curso de Metodologia na Educação Popular.
.. Encontros Mensais de Formação Politica.
• E ainda cursos sobre Trabalho, Saúde, Educação e Meio ambiente.
• 'Formação Poúúca para os Regionais ...

IJ

Pt>-,u, /I i~:I_ w_.., _
Produção de conhecimentos sobre as condições sociais e politicas da Baixada Fluminense feitas a partir e através das lideranças
populares e pastorais presentes na região de atuação do Centro.

Assessoria e Articulação.
Acompanhamento e articulação entre os movimentos e agentes populares e pastorais, assessorando as iniciativas nos municípios,
ou artjCIJlando outras entidades para tal fim. Acompanhamento das iniciativas populares no âmbito da promoção e defesa da cída
dania, nas suas mais diferentes dimensões, como a geração de emprego e renda (cooperativas de produção de massas); incentivar,
fortalecer e acompanhar a atuação dos agentes de pastorais nos Conselhos Municipais (particularmente os Conselhos de Direitos
da Criança e do Adolescente, Conselhos de Saúde, Conselhos de Educação, Conselhos de Assistência Social e Conselhos Tutela
res).
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Informação e Documentação.
Sistematização e difusão dos conhecimentos e experiências sociopolíticas e educativas para o fortalecimento do trabalho dos
agentes e entidades populares. Através de:

• Produção de Subsídios Diocesanos (Cartílhas de Formação Política, Análises de Conjuntura, etc.).
• Publicação de um Boletim Bimestral, sobre o que está acontecendo nos municípios, iniciativas nas linhas das pastorais soei

aís, divulgação de subsídios disponíveis no Centro.
• Página no Portal da Diocese (Internet), com as informações das atividades do Centro Sociopolítico.
• Biblioteca e Videoteca, difundindo os subsídios produzidos para e através dos cursos sistemáticos de formação; textos pro

düz1dü8 pela assessoria

Desafios que nortearão o CSp em 2004·2005:
Desafios Gerais:

• Despertar as pessoas da Diocese para a articulação Fé e Vida.
• Fortalecer a articulação das forças populares para a conquista do público e do social.
• Investir na formação de pessoas que assumirão cargos políticos nos municípios.
• Desenvolver a produção e/ou a sistematização de pesquisas.

Desafios Estratégicos:
• Fortalecer a formação e a partícipação dos agentes de pastorais nos Conselhos Municipais, a fim de reforçar a presença da

Diocese nas instâncias públicas de partiopação da sociedade civil organizada.
• Tornar o CSp mais presente no conjunto da Diocese.
• Estimular a análise da realidade permanentemente.
• Envolver vitalmente o clero e as religiosas.
• Incentivar e investir em fóruns populares de debates e ação política.
• nA~AnvnlvAr n::!rr.Ari::!~mm outros rnovirnanfns ri::!~nr.iAri::!riAr.ivil nrn::!ni7::!ri::!- -., ~""'."'" ,... __ ,._- -_ _ -- _ - -- - _-- "'" ~_.,,---_.
• Garantir a presença da Pastoral da Juventude em nossa formação.
• Reíesçar o papel e a importâncía dos Animadores Municipai.
• Trabalhar transversalmente os temas gênero e água.
• Articular as pessoas que participaram dos cursos (a exemplo do que queremos fazer com os participantes da Escola de For

mação Política).
• Fortalecer a Coordenação Diocesana de Formação e das Pastorais Sociais.

Desafios Internos:
• Dinamizar a questão da documentação e do acervo do CSp.
• Rever as funções (aspecto financeiro, projeto, documentação) e divisão de tarefas (Matéria para Caminhando, Internet, etc.).

Perspectivas para o período 2006·2008 (Apresentação do Terceiro Projeto a Misereor).
Através do projeto anterior (nO233-148-1003 ZG), o Centro Sociopolítico, ampliou consideravelmente seu campo de atua

ção, tanto interna quanto externamente à Diocese de Nova Iguaçu. Podemos afirmar que hoje constituímos uma verdadeira referên
ri::l nn r::lmnn c:nrinnnlitirn Am nnC:C:::lninrAC:A r=mnArnm:'nri::l nAC:C:::lnrll'::l nimAnc::in n::lC:C:::lmnC:::lrAnAnC:::lrnnc:c:nn::lnAIAnnll::lntn
VI\o'I 11\.1 , I It-JV ...,""'''''''''''',......,11''',,",\.1 VIII 11\.1""'\ ,,""'v'"'\.I""'. _III ""''''' •••'1'''''1'..,''''''' ""v"" II""" ",.1111...,11"" "" """""""'''''''"''''1 IV',,", IVI"""""""""'I 1''''''''''''''''' 1""""'1"""'" ""'1'1"""""1 ..""

Igreja e como força no conjunto da sociedade civil. Percebemos que o campo das políticas públicas já não nos é estranho. Eviden
temente, compreendemos o quanto aindà estamos limitados tanto na formação quanto na ação. Porém, hoje, já conseguimos iniciar
um importante trabalho de articulação dos Conselheiros Municipais. Também assessoramos os Regionais Diocesanos, através dos
Grupos de Fé e Compromisso, contribuindo com uma formação voltada às politicas públicas que são o nosso foco de trabalho nas
cidades. Desta forma, as novas ações deste projeto querem, em seu conjunto, responder a este papel do Centro Sociopolítico.

Queremos ressaltar que esse salto de qualidade do Centro Sociopolítico deve-se muito às sugestões feitas pela Misereor
que nos questionava acerca da nossa participação efetiva nos quadros políticos da Baixada Fluminense e na inserção das politicas
públicas. Em suma, embora hoje continuemos a investir em formação sociopolítica (não só de leigos cristãos, mas de outras lideran
ças da sociedade), ampliamos nossa atuação na proposição e monitoria das politicas públicas, para dessa forma assumirmos de
maneira maisconcreta, nosso papel na transformação da realidade da Baixada Fluminense.

Neste novo Projeto para a Formação da Cidadania (período 2006-2008), dentro das novas perspectivas, chamamos a
. atenção detalhada de Misereor para três novas realidades surgídas a partir de nossa experiência no campo sociopolítico, bem como
das demandas pastorais em nossa Diocese, agora apresentadas.

O primeiro aspecto a ressaltar é que através do trabalho dos Grupos de Fé e Compromisso apoiados pelas Regiões Pas
torais Diocesanas, realizamos uma série de reflexões que desembocaram em debates e proposições junto aos candidatos ao exe
cutivo e legislativo. Após as eleições, os Grupos de Fé e Compromisso, perceberam que havia uma necessidade de acompanha
mento do Legislativo. Para isso, foram criados, em alguns municipios, Comitês de Acompanhamento às Câmaras Municipais. Estes
têm, em linhas gerais, os seguintes objetivos: fiscalizar, acompanhar e apresentar propostas aos mandatos dos vereadores. Assim,
este novo projeto busca ser um instrumento vital de apoio a essas novas iniciativas. Entendemos que desta forma estamos refor-
A:\Planejamento 2006\Texto base para avaliação.doe
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,
çando uma estratégia de monitoramento das politicas públicas, criando novas condições na Baixada Fluminense para participação

o segundo aspecto diz respeito ao conjunto das pastorais sociais na Diocese, a qual o Centro Sociopolitico tem dado uma
grande contribuição, Devido à realização da Assembléia Diocesana, constatamos a enorme necessidade de articulação das pasto
rais sociais (pastorais propriamente ditas, bem como movimentos e grupos diocesanos que desenvolvem ações sociais) e destas
com as politicas públicas relativas ao trabalho desenvolvido por essas pastorais, Desta forma, o Centro Sociopolítico, ao longo do
ano de 2004, organizou sete encontros de discussão (denominados Fóruns das Pastorais Sociais) a fim de construir uma proposta
diocesana de organização, formação e ação, comum às pastorais sociais, Como a Diocese de Caxias também vem cuidando da
articulação tanto entre as pastorais sociais, quanto dos conselheiros municipais, começamos a estabelecer contato com essa Dioce-
se,

Uma terceira novidade, em relação ao projeto anterior, consiste num trabalho junto aos conselheiros municipais, Esta ne
cessidade, deve-se ao fato, de que a Diocese, no desenvolvimento de seu trabalho, percebe a importância de transformar sua atua
ção solidária em ações que modifiquem a realidade social. Sendo assim, percebemos que a atuação de nossos agentes de pasto
rais nos Conselhos Municipais é indispensável para a passagem de um trabalho pastoral muitas vezes exclusivamente caritativo
para uma contribuição eficaz nas diversas políticas públicas de nossos rnunicipios. Este trabalho está organizado da seguinte forma:
articulação dos conselheiros municipais ligados à Diocese, acompanhamento do trabalho desenvolvido nos Conselhos e promoção
de formação junto aos conselheiros,

Como um quarto aspecto, queremos ressaltar que para subsidiar essas novas iniciativas, o Centro Sociopolitico tem procu
rado ampliar e dinamizar o acervo de livros, revistas e material audiovisual, com ênfase nas diversas politicas públicas, Contudo,
sabemos que para dar o suporte necessário, tanto aos Grupos de Fé e Compromisso, quanto, especialmente ao próprio Centro
Sociopolitico, precisamos verdadeiramente investir num setor de pesquisa, Caberia a esse setor cuidar da produção, compilação e -
sistematização de pesquisas, bem como cuidar da organização e ampliação do acervo,

Por fim, ressaltamos que devido a todo esse trabalho, o Centro Sociopolitico adquiriu uma grande responsabilidade dentro
e fora da Diocese no que diz respeito à formação sociopolitica, bem como na assessoria a grupos e movimentos em suas mais vari
adas dimensões, Recentemente, com a criação do Centro Nacional de Fé e Politica Dom Hélder Câmara, organismo da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), passamos, através da Escola de Formação Politica, a fazer parte de um trabalho nacional
mente articulado das Escolas de Fé e Politica.

Vimos que algumas coisas que sonhávamos estão acontecendo, apesar das dificuldades e das limitações, Embora não te
nhamos ainda uma presença em toda Diocese, percebemos que em alguns municipios é possível ve. i:;~ar uma grande riqueza de
participação e também de avanços,

Em função da nossa participação em iniciativas antes só esboçadas, ou pela própria ampliação das frentes de trabalho as
sumidas pelo Centro Soclopolltico, seja a nivel diocesano, seja a nível regional/municipal, percebemos com maior intensidade os
inúmeros desafios internos e externos ao nosso trabalho, Por isso, vimos que há a necessidade de repensarmos três níveis de
questões: (1) nosso trabalho para fora, isto é, nossas ações a nivel diocesano e regional! municipal; (2) a relação entre o Centro
Sociopolitico e o conjunto da Diocese (Pastoral Diooesana, Pastorais Sociais) e (3) A nossa organização e funoionamento interno,
Assim, o conjunto das avaliações produzidas neste ano foram reorganizadas dentro desses três formatos,

I I. Ações Promovidas pelo Centro Sociopolítico a Nível Diocesano / Regional/Municipal.

1) Nível Diocesano,
1.1.Escola de Formação Pclítlca/.

Precisamos repensar o conteúdo da Escola de Formação Política, a proposta desta Escola e conseqüentemente o perfil dos
participantes, Giovanni defende que devemos preparar pessoas para a atuação nos Conselhos Municipais, nos grupos de acompa
nr-Iaiiieiito ao Legislativo e demais pessoas qus qüeirarn se candidatai, Ta/vez devêssemos oiganizai CüiSOSintensivos de dóis
meses, A formação que a Escola oferece poderia ser diluida ao longo do ano, Poderiamos promover debates, oferecendo espaço e
orientação, Percival cobra junto à Uníversidade mais presença e recursos para o trabalho,

A Escola de Formação Política, por sua vez, promoveu outras iniciativas, como o Seminário sobre Doutrina Social da Igreja,
e a Pesquisa sobre as Câmaras Municipais, Quanto a inclusão do Tema Doutrina Social da Igreja vimos no inicio do ano que Pe,
Bruno sugeria que o CSp reivindicasse que o Seminário trabalhasse a questão da Doutrina Social da Igreja, Mas ao longo da dis
cussão definimos a inclusão do tema num encontro aberto, A avaliação da Rosana sobre o Seminário apontava a necessidade de
maior aprofundamento do tema e divulgação do evento, embora o lançamento da 48 Semana Social :':, lsileira pudesse ter atrapa-

I Produzidas ao longo do ano nasreuniões de Coordenação.Coordenação Ampliada e Administrativa,
: Quanto ao pró-labore dos professores da EFP para o novo projeto vimos a referência da hora aula no Seminário. que fica entre R$
17,00 (dezcsserereais) e R$ 30.00 (trinta reais) e nós estamospagando R$ 20.00 (vinte reais), Como não temos recursos para ne
nhum aumento. vamos rever os valores a partir da aprovação do novo projeto,
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Ihado. Quanto aos Seminários previstos, sugere que haja uma maior integração por parte da Sonia e do Percival o que não ocorreu •
neste primeiro, seja em relação ao andamento do próprio Seminário, seja em relação à possibilidade da mesa trazer algumas ques
tões. Para Sonia o objetivo foi alcançado. A exposição do Pe. Marcus foi muito boa e Pe. Edmilson e Pe. Carlos apresentaramo que
foi proposto. Foi muito assunto para pouco tempo. A mesa poderia ter lançado alguma questão, em nível de desafio, de provocação.
Houve divulgação, mas podemos melhorar. Eliete acha que houve muita informação. Poderia ter sido melhor trabalhado o momento
das perguntas. E que para este Seminário, poderia se ter convidado os alunos da Teologia Pastoral e da Pós-Graduação do curso
de ensino religioso. Percival argumenta que achou boa a participação dos cursistas. O grupo estava atento. Procurou interligar os
assessores. O formato de perguntas por escrito não foi o ideal. Que é importante aguardar a avaliação desse módulo. Paiva sugere
integrar este assunto ao conteúdo da Escola de Formação Politica. Pe. Agostinho diz que atendemos a um pedido de D. Luciano.
Masdeixa uma pergunta: o que é a Doutrina Social da Igreja hoje? o que a Igreja quer com isso?

Observação: precisamos resgatar o resultado das avaliações dos módulos.
Pesquisa sobre o perfil das Câmaras

A pesquisa previa dois momentos: Dados sobre o municipio e entrevista com os Vereadores (dados pessoais e levanta-
mentos desses Vereadores). Percival sugere envolver os Animadores Municipais no processo da Pesquisa. Eliete sugere preparar
um convite para as Câmaras Municipais, para participaremdo Seminário.
Grupo de Continuidade da Escola de Formação Política

O objetivo deste grupo é o de reunir-se periodicamente para buscar ânimo, formação, trocar experiências e fortalecer a atu
ação politica nos vários espaços que atuamos. Foi definida uma equipe para coordenar o grupo que se reúne bimestralmente. Foi
sugerido que os participantes participassem dos GFC. O tema do encontro de julho será sobre Controle Social. O Comitê de Mes
quita e de Nova Iguaçu estarão presentes para falarem das experiências de trabalho.

~\.'\.:. \ ;~\:~U-;:-, l;::,:. (.'~ S:, . '1 \ ,\, \, ,\ '2./i,:'(
1.2.Avaliação do Curso de Metodologia: - -
• O Centro de Direitos Humanosé um ambiente bom para trabalhar.

•
,,_ .... ,.~_ &_: .__ ..... _. __ 1\_-1_ ..: 1__ 1-_11- .... _1!. "" .-------

V \:lIU!-,U IUI !-'tlLlUtHIU. r-oueua se LIauamai ate com ,",U pessoas,
Demoramos muito para sair com as inscrições.
O grupo tinha um perfil mais afinado com a Saúde.
Conseguiram trabalhar todo o programa.

i

•
•

1.3.Conselhos Municipais
Adriano está se sentindo sozinho nesse trabalho, já que não pode contar mais com a colaboração do Mário e as limitações

do Flávio, deliido à dedicação aos estudos. Percebemos que seria necessário formar uma equipe, com representantes dos municí
pios. Foi feita a primeira reunião com essa equipe, na quarta feira - dia 27/07. A idéia é que essa equipe formada pelos represen
tantes dosmunicípios, seja um grupo de assessoria, para passar informações, calendário, etc...

1.4.Encontros de Formação Política
Em abril discutimos a necessidade de reavaliar os Encontros de Formação Politica. Talvez trabalhar com temas da atuali-

dade.

2. Nível Regional I Municipal.
A) Grupos de Fé e Compromisso
A1) Mesquita
Foi Fundado o Comitê Popular de Acompanhamento à Câmara em março. Foram criados 11 núcleos no municipio. Formaram a
executiva do Comitê, com 2 representantes de cada núcleo. Realizaram dois encontros com o Prefeito Artur Messias em abril e em
outubro. Emmaio foi feito o lançamento do Comitê na Câmara, fazendo o uso da Tribuna o coordenador regional, Pe. Jorge Paim.
Também realizaram o estudo do Regimento Internoda Câmara, bem como a preparação dos critérios de avaliação dos vereadores,
com o.assessorla de Ismael Lopes e do Estatutoda Cidade e em agosto a participação na discussão da construção do Plano Diretor
da cidade. Após o lançamento do Comitê foi visto a necessidade de criar uma infra-estrutura para organização desse trabalho e Pe.
Jorge solicitou ao CSp, uma ajuda financeira para o pagamento de um pró-labore para uma pessoa liberada. É necessário ter al
guém que articule o trabalho e a sugestão foi o nome da Betinha. Em julho foi lançado o primeiro Boletim de avaliação dos Vereado
res na Câmara, fazendo mais uma vez o uso da Tribuna. As duas vereadoras que ficaram com o melhor desempenho, passaram
pela EFP. Foram produzidos 10.000exemplares. Com um custo de R$ 540,00 patrocinado junto ao comércio local.
A segunda reunião com o Prefeito foi realizada em 05 de outubro. Ficou decidido que no dia 20 de outubro os padres do Regional
'Irãose reunir com a secretaria de fazenda a fim de discutir a questão dos IPTU das Igrejas. Arthur assumiu o compromisso de re
passar a pauta das reivindicações do grupo e repassá-Ia aos respectivos secretários do governo para que depois estes entrassem
em contato com o grupo. Em março do ano que vem o grupo já agendou o terceiro encontro com o prefeito. Em dezembro será feita
a segunda avaliação dos vereadores na última sessão da Câmara. Por fim, a discussão iniciada em maio com a subsecretária de
Saúde sobre a reabertura do Posto de Santo Elias não avançou devido a falta de apoio do Pároco, bem como a falta de recurso da
secretaria para o término da obra. A formação politica Regional está prevista para março de 2006.
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Para Pe. Bruno algumas coisas nos ajudam a entender o processo de Mesquita. Em primeiro lugar, além do bom entrosamento do
GFC com o Regional e do apoio do coordenador regional, há o fato também do grupo ter um bom acesso à imprensa e de conseguir
mobilizar a base (foram criados 11 núcleos). Adriano sugeriu que o grupo não esperasse o encontro de março mas já procurar os
fatos acordados com IS secretários para em março divulgá-los.

. => Em relação ao Grupo de Acompanhamento à Câmara está previsto o pagamento deste pró-labore até o mês de dezembro,
quando será feira uma avaliação.

A2) Be/ford Roxo:
O grupo atua também como um Conselho Comunif.áriode Saúde. Em março realizaram uma reunião com a Secretária de

Saúde. A perspectiva com essa reunião era de reivindicar a construção de uma maternidade e a lmplemer.tação do PSF (Programa
de Saúde da Família). O grupo participou das pré conferências para poder Ingressar na Conferência e no Conselho Muníclpal de
Saúde (o grupo ficou como suplente). Também se reuniram com o Conselho Tutelar, devido ao surgimento de alguns problemas.
Como todos os membros deste Conselho são da Igreja Católica, sentiram a necessidade de se reunir cc',;i eles a fim de avaliarem.
O Conselho Tutelar prestou contas na reunião do Conselho Regional 5 e 6. Em outubro foi o realizado o curso de formação política
de Belford Roxo com participação em torno de 40 pessoas com a representatividade de 7 das 8 paróquias. O público maior foi for
mado por pessoas que não estão acostumadas a fazer a discussão política.

=> convocar novamente dentro de 2 meses a secretária, para cobrar as promessas (convooando todos os seoretários, para
pressionar).
=> fazer o trabalho de acompanhamento à Câmara Municipal.
=> O grupo vai encaminhar uma ação junto ao Ministério Público, solicitando a implantação de Conselhos Tutelares para cada
Sub-prefeitura do município.
=> Foi definido investir no fortalecimento do conselho comunitário de saúde e fazer reuniões com o subsecretario de saúde
(sobre o orçamento). No próximo ano querem reivindicar audiências públicas de saúde. Paiva questionou o perfil de participação
no curso. No caso de Belford Roxo, Paiva sugeriu que ao invés de enviar fichas para as paróquias deveríamos selecionar de
acordo com a formação oferecida. '

I O grupo percebe a necessidade de criar mecanismos para a inserção nos Conselhos Municipais.
Em setembro Sonia argumenta a dificuldade da renovação de quadros no grupo. O grupo caminha bem, mas não consegue se
renovar, 'Gj

A3) Nilópolis
O grupo está atuando no lançamento da C.F. 2005 em nível Regional. Fizeram o curso o perfil do participante. Realizaram a sema
na do trabalhador em três momentos: Celebração de Abertura., Formação sobre, a Sociedade Brasileira :::::"ntedo Quadro Econômi
co e Os desafios atuais na Educação Popular Brasileira.. Em julho estavam preparando a proposta dos critérios para eleger coorde
nação regional das pastorais sociais. Pe. Agostinho se dispôs a participar tanto no FórumQuantona Assembléia.
O Curso de Formação Política aconteceu em setembro, contando com participação de 19 pessoas, com representação de 3 paró
quias de um total de 4. O assessor Hugo Paiva adequou o conteúdo em comum acordo com grupo.

Quanto à Formação Politíca Regional, Beto avaliou que faltaram dados comparativos com a realidade de Nllópolls. Os dados do
orçamento do municípío estavam defasados. Avalia aínda que o-curso não atendeu os objetivos.
A proposta que saiu para o próximo ano é que este curso seja organizado em conjunto com a coordenação regional das pastorais
sociais.
Para Paiva o material do CSp foi muito bom. O público foi muito pequeno, mas os que estavam eram muito politizados o que permi
tiu que as pessoas acompanhassem a discussão.
Paiva questionou se não faltaram etapas anteriores de organização em unidade com o Regional. Os que estavam na organização
não contaram com a participação do Regional.
O grupo não definiu uma linha de trabalho no município. Para Paiva existem muitas ações mas a base espiritual e teórica destas não
são capazes de deflagrar um processo que efetivamente transforme a realidade. As ações não mexem com a Baixada. Não há arti
culação com outras entidades. Para Paiva não há uma espiritualidade nova articulada com a ação social.

A4) Queimados:
Encontraramdificuldades com o trabalho Mão na Massa, devido a falta de um espaço. Em junho o Grupo realizou um Curso

de Formação Política Regional. Foram 10 dias de Formação sobre Controle Social. Participaram até o final, 39 pessoas. Pe. Malteo
foi um dos assessores, trabalhando o tema o Cristão e a Política. Uma proposta nascida deste curso fo:, com o apoio do grupo jo
vem, a realização de uma experiência de acompanhamento à Câmara. Estão participando do processo de criação do Conselho da
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Cidade e vão ter representantes da igreja no Conselho. O segundo Curso de Formação Política em Queimados aconteceu em st3-•
tembro e contou com a presença de 30 pessoas. Participaram 3 das 4 paróquias. O encontro foi assessorado por Ismael Lopes.
=> Fizeram uma parceria com o Circo Baixada e o Grupo Social Integral (Projeto Caminhos do Futuro), para reivindicar junto à

Pelrobrás, recursos para os grupos.
=> Estão vendo a possibilidade da compra de um terreno para o Projeto Mão na Massa.
=> Oferecer um Curso de geração de renda, para os que trabalham com a produção da massa.
=> Foi encaminhada a proposta de acompanhamento à Câmara de Vereadores, solicitando apoio do GFC de Mesquita para trooa

de experiências.

A5) Nova Iguaçu
Planejaram para maio no Regional 1, um Curso de Metodologia na Educação Popular. Realizaram um encontro no Regio-

nal III com a presença do prefeito, onde as paróquias da região entregaram suas prioridades. O grupo definiu uma equipe para
acompanhar os 4 regionais. Foi feita uma visita ao CPA para conhecer mais de perto o trabalho deles. Eles foram convidados a
participar de uma reunião do grupo de Fé e Compromisso, mas ainda não apareceram. Além do CPA, existe também o Movimento
Acorda Cabuçu. (MAC). Posteriormente discutiram os critérios de avaliação dos Vereadores, a partir do documento do grupo de
Mesquita. Em maio o grupo buscou articular os 3 grupos para fazer o trabalho em conjunto, incluindo um processo de Formação.
Em julho começou o trabalho conjunto de acompanhamento às Sessões da Câmara Municipal. Conseguiram passar uma 'moçêo'
de apoio à mudança do horário das sessões na Câmara. Criaram um documento para informar a população e recolher assinaturas.
Participaram da Conferência da Cidade. O Grupo participando no Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil colaborou na prepara
ção do documento de ·plataforma de proposta· para a conferência. O grupo começaria a formação política dos 4 Regionais no dia •
08, tendo até o momento 30 inscritos, com assessoria de Cláudio Crespo. Para o dia 07/11 ficou marcada uma reunião de avaliação

. \ , t ' .e planejamento do grupo. '\,,~ .r'~r·. r~'...'i' .1 ç \~I ~, '; Ij;n~ (,'; ,. v . 0"'. 'I:.I:' ., : ( ..."f' !:~.I;:; d..."-
~ ...-.__ .,.. , ,....._",.,. - ~" • . .. •••\,t.:,~~ .••.• C.. 0... ,", ..I •..... ,-; .. 1 r./(,.-~'~":'- \~ '•.r.'\('.{.. i~\ ..J-i,J.. 1'"'1 -

=> O prefeito de Nova Iguaçu colocou à disposição do Regional dois assessores do executivo para tentar argumentar em prática as
reivindicações, e propôs se reunir com o grupo de 15 em 15 dias.

Avaliaram que a presença deles na Sessão estava gerando IncOmodosaos vereadores, inclusive com a perspectiva de mudança
do horário das Sessões das 19horas para às 15 horas.
Flávio avalia que o grupo está com os seguintes desafios: o acompanhamento à Câmara Municipal e a articulação das Pastorais
Sociais com os Conselhos Municipais.
Fica como desafio, segundo Flávio, a ampliação do GFC e a definição de uma linha de trabalho. Para Flávio, o grupo deveria direci
onar a fiscalização do executivo e não o acompanhamento da Câmara, devido aos problemas de articulação entrosamento com o
Comitê de Acompanhamento à Câmara (CPA). - ~~,,, 'J;)~ LI \~>; ." ~:i" .~\, t I),_.\<:j::_-

A6. Japeri/ Paracambi.
Após indicação do nome de Danieiie para a animação municipal, ela pariicipou na reunião de Coordenação Ampliada e

aceitou o desafio do trabalho. Ela buscou conversar com o Pe. Jorge Luiz para pedir apoio. Ela pensa em reconstruir o grupo de Fé
e Compromisso e ver no que vão investir e atuar. Em julho o grupo começou a convidar para um encontro com pessoas que ainda
não tinham participado do grupo, e buscando resgatar os que já participavam. Organizaram comitês de desarmamento para consci
entização e também para divulgar o grupo de "Fé e Compromisso". Em agosto aconteceu a primeira reunião do Fórum do Desar
mamento. Estão envolvendo outras entidades, para organizar um grupo forte.
=> curso de Formação Política ficou para o próximo ano, pois é necessário firmar primeiro um grupo, para depois partir para a

formação.

B) Formação Política nos Regionais
Precisamos discutir o significado político dos Comitês de Acompanhamento à Câmara de Mesquita e a presença do Grupo

de Fé e Compromisso na Frente de Acompanhamento à Câmara de Nova Iguaçu. Pe. Agostinho lembrou que na nossa relação de
Diocese com outros espaços da sociedade civil é de fundamental importância mantermos a nossa autonomia. Isso vale também em
relação às assessorias de fora. A perspectiva desta formação neste ano era a de organizá-Ia a partir das necessidades concretas no
município, considerando o trabalho já desenvolvido pelos G!=C. Tínhamo,s também a perspectiva de agendar um encontro corn os
prefeitos, no segundo semestre de 2005. Em agosto a coordenaçãõ-executiva apresentou um esboço do que deveria ser a proposta
..J .... '-:"'=-_:'::'::'-_~ __ -::'::--:-_---r'\:::-":'-::__ :_-I'\_ ,-;.- ,_ ...__ ........__ u...:.J __ ...._ t..........:::.......J ...... __ :_L.. .....J .... ' ...:, __ ....__ .. _: ...!_:........... ......""nA ~1':'o • ..J:_
UtI rouuaçao jJal CIus r\tI\:jIUf lal::;. V::; ItlIlICl::; IUIClIII tI:st.'UIIIIUU:S1:1111umçao UClliallllllllClUCI Itllla IIU::; IIIUlllliljJlU:S IIU allU UI:I i:UU'+. \JIClUUIU

Crespo, autor da proposta original, organizou o conteúdo em torno de 3 momentos: (1) retrato da realidade do municipio; (2) dados
demográficos e sociais e os problemas politicos e administrativos do municipio; (3) transparência pública e controle social

.. '
\. I'
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II. Relação entre o Centro Sociopolítico e o Conjunto da Diocese. \J: A ~i'S-:,:t(;'":~,i.~J" " "'_.:;_ '?, :j", _ i

Pe. Bruno diz que não podemos continuar com várias "cabeças", isto é, Centro Sociopolítico, Cáritas, CDH e Pastorais So
ciais. "Precisamos ter um critério comum de referência". Pe. Bruno lembra que D. Luciano quer integrar os possíveis representantes
das três dimensões: Caridade, Liturgia e Palavra na Coordenação de Pastoral Diocesana e sugere que as forças envolvidas nas
Pastorais Sociais indicassem alguém para o Ministério da Caridade. Neste sentido uma coordenação diocesana colegiada seria um
referencial para o CSp. Já está agendada uma reunião com o CDH, Cáritas, CSp e Pastorais Sociais no próximo dia 07 de novem
bro, às 15 horas no Cenfor. Na perspectiva da relação do CSp com o conjunto da Diocese, Giovanni defende que precisamos ter o
Adriano como referência e ter mais alguém para estar circulando nos regionais e dando o retorno ao CSp. Sonia acha que o Cláudio
Crespo é a pessoa na linha que o Giovanni está apontando. Acha que Crespo tem o perfil para esse trabalho.

Pastorais Sociais
Realização da Assembléia em abril com uma Coordenação composta a partir de 5 setores de atuação com os respectivos

responsáveis: Setor de Assistência Social-Jair e Mara; Setor de Saúde - 8eth e Sônia; Setor de Trabalho - Moisés e Maria de Lour
des; Setor de Criança/Adolescente -Inês e Mille; Setor de Política e Cidadania - Ivan e Flávio. Definição do nome de Pe. Agostinho,
como assessor. Sugestão de apresentação da coordenação eleita na Reunião do Conselho Pastora! e ver um momento para o en
vio. A equipe eleita se reuniu com D. Luciano, Pe. Bruno, Pe. Agostinho para definir o coordenador (a) e ver os próximos passos. Até
junho não havia sido definido o(a} coordenador(a) e nem as linhasde ações. Lembramos que o Plano Pastoral tem algumas orienta
ções no campo das Pastorais Sociais e o próprio FÓrumàpreseníOiJ-argumas.É preciso divulgar a necessidade da criação dl!__2_q_QS
denação das Pastorais Soclais Regionais, tendgUrnapessoa liberada. Questionamos como fazer para que esta cooroenaçao esteja
infegraâa no conjunto da Diocese?Ter oríentaç6es pará o trabalho nos regionais.

Em inicio de junho o Regional 10 aprovou a criação de uma Coordenação das Pastorais Sociais. E no Regional 8 foi eleita
uma Comissão provisória das Pastorais Sociais. Foi sugerido a realização de um,Seminário para a coordenação dos 13, com o ob
jetivo de buscar unidade nas linhas de ação. Ficou definido que esta coordenação se encontrar todo o 4° sábado do mês, às 15
horas, no Centro de Formação. Acrescenta que se conseguirmos criar até o final do ano.. as coordenações das Pastorais Sociais
Regionais, já estaremos dando um grande passo. Foram definidas as funções: Sônia ficou como coordenadora, 8eth como secretá
ria e Moisés como tesoureiro. Falta ainda definir alguém que assuma o processo de Formação. A sala da Pastoral Operária será o
local de referência das Pastorais Sociais. O grupo vai se organizar e dará plantão, durante a semana. 'Ião ainda se integrar a esta

.. ' ~qujee, ~ pessoas ~~ere~~El~dil]e~_sôes: Palavra, Uturgia e Caridade. Foi sugerido que a coordenação participe do Curso de
<. Análise de Conjuntura. Existe coordenação de Pastorais SoCiaisnos Regionais 8 e 10.O Grupo de Fé e Compromisso propôs visi

iar os regionais e ver a possibiiidade de se criar coordenações das Pastorais Sociais Regionais.

Fórum Reage Baixada
No encontro de maio aconteceu o Fórum. Estiveram presentes cerca de 60 entidades. A diocese assumiu a coordenação.

Houve uma reação por parte do MAB e da Fase. Ficou um impasse. Pe. Bruno questiona o que fazer? Como Igreja, o que queremos
dentro desta proposta? Qual é o nosso papel? Daí surgiu a proposta de um Seminário com todas as igrejas, sobre o papel da igreja,
na atual situação da Baixada Fluminense. Em junho vimos a necessidade de convocar uma reunião com D. Luciano e Pe. Roy, para
saber qual a nossa posição diante do Fórum Reage Baixada.

1111. Organização e Funcionamento Interno do Centro Sociopolítico.
Percebemos no segundo semestre a necessidade de revisão da organização interna do CSp e de renovação.

A situação de Adriano e Sonia no trabalho. O primeiro participando de muitas frentes de trabalho e por isso se sentido so
brecarregado, a segunda apresentando mais necessidade de dedicação para a realização do mestrado. Ao mesmo tempo há a
necessidade da coordenação executiva dar mais atenção no acompanhamento aos GFC.

A situação dos assessores permanentes a partir da possibilidade de afastamento do Paiva e do Percival Discutimos a pos
sibiiidade de não contarmos com assessores em iodas as reuniões, mas em momentos ioríes e específicos.

A situação das animações municipais. Pe. Agostinho sugere que Rosana fosse transferida de Mesquita para Nova Iguaçu
em função da necessidade de fortalecimento do trabalho da animação municipal neste município. Há também a necessidade de
rever a situação em Nilópolis e definír a situação em Japerí/Paracambi, já que temos um prazo combinado de três meses de experi
ência (por enquanto Daniela está recebendo pró-labore).

A:\Planejamento 2006\Texto base para avaliação.doe 7
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Diocese de Nova Iguaçu
Centro Sociopolítico
Processo de Avaliação 2005 e Planejamento 2006

Nova Iguaçu, 28 de outubro de 2005.
Memória da Segunda Reunião de Avaliação 2005 e Planejamento 2006

Introdução
A segunda reunião de avaliação partiu do questionamento a respeito da nossa proposta formativa e

como ela se realiza em termos pedagógicos/metodológicos; qual é a nossa política de formação para as
bases; quem são os nossos destinatários;:.tcomo apoiar e fomentar a ação social nas paróquias e
comunidades, favorecendo também a articulação das bases (bem como a inserção da dimensão das
políticas públicas).

Na medida em que queremos cada vez mais estar integrados a uma pastoral diocesana de conjunto,
('obhnnmrln no nnc;:"op"nprífi('n -mIl" P l:lformacão "0('1'opolítica+ ml:lnti"pmn" ('nmn ouestãn ,-II" fllnrln...,.....,J.._v<o...J...II,.4I.J..u, ...... 1..1. &..a.VIJu _1o.I.1-'-...,.&...LJ.._'-' "1-- '""\,01, ..I.,V&. I..L_Y"""'"' u ......V v ....."........ ..........""'......" .. ,. _ •• ""'O...JU....."' ......l.V '1"",-u," v """_ ....\..1-.1.& ..... "

a nossa relação com a Diocese e como somos vistos por ela. ~\-::{f.'·-:_,' v(,J t'\ ?
Percebemos que o Centro Sociopolítico (CSp) está num momento especial de sua trajetória, com

muitos desafios pela frente, desafios estes contextualizados numa perspectiva de reorganização da
Diocese: o funcionamento de uma coordenação diocesana de pastorais sociais (criada em abril deste ano),
uma maior integração do CSp, da Cáritas e do CDI:-I,e destas com as pastorais sociais e, servindo como
eixo a tudo isso, uma coordenação diocesana da dimensão social ("ministério da caridade") articulada
com os "ministérios da liturgia" e da "palavra".

Devemos lembrar ainda que para 2006, a orientação de nosso Bispo é de que toda a Diocese
trabalhe uma temática que perpasse toda a ação e formação diocesana, a saber: "juventude" e "cidadania". ?

~
A seguir apresentamos as avaliações feitas dentro de uma organização de temas que tem se

mostrado recorrentes na nossa avaliação. Primeiro, procuramos sistematizar as discussões feitas. Depois,
apresentamos o que ficou como desafio a ser aprofundado na reunião do dia 4 de novembro (indicado
pelo sinal ....).

1.Aç(jes do Centro Sociopolítico em 2005, Metodologia de Formação e Relação com a Diocese.
Três aspectos foram destacados dentre as iniciativas do CSp em 2005: (1) a realização da Escola

de Formação Política; (2) o trabalho de acompanhamento à Câmara Municipal de Mesquita; (3) a
,- experiência de~articulação dos Conselheiros Municipais vinculados à Diocese. O destaque se deu na

medida em que 'avaliamos que estas iniciativas têm em comum o caráter de abrir espaços de participação
e articulação com a sociedade, com a participação de novos sujeitos políticos, ao mesmo tempo em que
reforçam o campo da formação sociopolítica do CSp e oferecem uma formação continuada para quem já
está na luta, seja na política partidária, seja no controle público das Câmaras ou nos Conselhos
Municipais. -

Quanto aos destinatário's da formação do Centro Sociopolítico, para Adriano, Sonia, deveríamos
também investir (articulado a um trabalho diocesano) numa formação sociopolítica que também pudesse
despertar as pessoas para esta dimensão sociotransformadora, mesmo que não estivessem já integradas a
um trabalho mais avancado de oarticioacão como é o caso dos três esoacos de formacão aoontados acima.
Falamos de uma form;ção par~ a bas~l: base das pastorais sociais, b~s~das comunidade;2, constituindo
se assim numa' forma de sensibilização para as questões que trabalhamos atualmente num nível
intermediário e avançado de engajamento.

Nessa discussão, lembramos que o Centro Sociopolítico se fortalece na medida em que os Grupos
de Fé e Compromisso (OFC) atuem como verdadeiros grupos de base, desafiando, estimulando o Centro
Sociopolítico e também levando para os municípios uma linha de trabalho definida. Fica então a questão,
da forma que funcionam hoje, até que ponto os Grupos de Fé e Compromisso estão atuando como grupos
de base, até que ponto são os articuladores da dimensão sociopolítica no município, no regional. 7

\ Pe. Agostinho quis esclarecer o que Adriano chamava de "formação de base", bem como a contribuição dos Grupos de Fé e
Compromissonesse processo.
2 Foi lembrado por Pe. Ricardo a existência de uma coordenação diocesana de CEB'S. Fica subtendida a possibilidade de um
trabalho de formação do Centro Sociopolíticojunto as CEB'S.

1



....Mesmo sabendo que o nosso específico é a formação sociopolítica, precisamos aprofundar esse
debate a respeito dos destinatários da formação do Centro e como isso se articula com a nossa
contribuição para a formação diocesana .

....Paiva lembrou que precisamos desenvolver uma espiritualidade da solidariedade e da igualdade
como forma de contraponto a uma espiritualidade da prosperidade. Lembrou que no Documento 71 da
CNBB (Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2003-2006) não é mencionada a
dialética capital-trabalho e sim a dialética inclusão-exc1usão. Como essa reflexão influencia na nossa
forma e na nossa iinha de ação prevista para o próximo ano? _,

.... Matteo questionou se os padres tem clareza dos objetivos do Centro Sociopolítíco.j/
Precisaríamos desenvolver um modo mais objetivo e visível de apresentação do Centro Sociopolítico e'
como contribuímos para a formação diocesana? - \) \'i\ ~(})'0\~ç'.\~,

AvALlAÇOES ESPECIFICAS

A) Pastorais Sociais•
....O Centro Sociopolítico reafirmou o compromisso de continuidade na construção da caminhada

das pastorais sociais. Contudo, com a definição da coordenação diocesana das pastorais sociais e com a
possibilidade de criação do ministério da caridade, esse vínculo é colocado em nova perspectiva, abrindo
novas formas de contribuição. Esse debate precisa ser aprofundado e esclarecido.

4 ~
RI 1i'"",nlndo PnrtHn",lín Pnlftj",n . (...AI., ......,...,...." ............... v•........)'.." ..."...............__,

Destacamos a redução do número de participantes (mais de 100 inscritos e cerca de 45 formados,
com uma média de presença por aula nos últimos meses de menos de 35 pessoas). Parece que esse fato
tem relação com o próprio perfil dos inscritos. Em avaliações anteriores já havia sido,indicada a reduzida
participação de muitos inscritos com os espaços sociopolíticos e que isso poderia interferir negativamente
na motivação para a continuidade de tais pessoas. O papel da Escola de Formação Política não é só de
formar políticos bem intencionados mas pessoas comprometidas com os valores fundamentais (inclusão,
igualdade,honestidade ética).
" ....Fica como desafio uma definição precisa do CSp quanto ao perfil dos inscritos e a
reorganização da Escola de Formação Política na perspectiva dos módulos independentes entre si e com
conteúdos que respondam aos desafios de participação que vivenciamos como Conselhos (propostas e
controle das políticas públicas) e Acompanhamento às Câmaras (controle social do público). Já foi
comentado que precisamos recuperar as avaliações feitas pelos cursistas ao longo de 2005. -P--G \~"'-\).~,CUI.:~"

....Também foi destacado que a metodologia de formação da Escola deve ser mais dinâmica, mais' \ (J.;!(·If".
participativa, partindo da realidade concreta de vinculação sociopolítica dos alunos, isto é, do \' ,/"
f'ímhf"f'lmf"nto tf"ónf'O P nrMlf'o f"ff"tlvo mlf" 0<;:ln<;:f'nto<;:nO<;:<;:l1f"m<;:f"l~f"m f'~mn~nh~<;: f"lf"itor~i<;: <;:f"i~mf"m \-\';'~,Cl'
-'"'~ __ ..&•• _ ,,~ "'-_& .._- ,t' .. _ _- ", '"' ""1-- _ _ 1"'- ..,-_ , _J- _ ...,_", -.&. _ _ _ , _J-... ...

políticas públicas no campo dos conselhos e outras formas de participação.

C) Comitê de Acompanhamento á Câmara Municipal deMesquita.
Comojá foi apontado, reconhecemos a importância e a novidade deste trabalho.
~ Por isso mesmo precisaremos ter um momento especial de avaliação desta iniciativa, até porque

outros municípios pretendem seguir esse caminho.

D) Fórum Diocesano deConselheiros Muncipais.
Não atendeu os objetivos propostos. As reuniões foram esvaziadas e na prática nenhuma

intervenção ou discussão concreta em termos de políticas públicas foi feita. O que se alcançou este ano
foi somente a manutenção de alguns contatos com os Conselheiros, mesmo assim de forma mais reduzida
e frágil do que em 2004. O grupo que coordenava o trabalho (Adriano, Flávio e Mário) se reduziu a
Adriano e Flávio e mesmo assim de forma mais limitada.

....Até o momento não foi apontado nada de muito novo e/ou concreto para 2006. (Observação: os
conselheiros se reunirão para uma avaliação específica no próximo dia 03 de novembro, quinta-feira, às
18horas, no salão da Cáritas). c:t:' \'(~\:?\~,I.".t:':-, 'J:,Ç\,,~~-.I\R\\4."" C~\M\',-~~r-\..í_;_,fu"- \ • \

\j \~\t);\\L_;~c,~ \') l>~
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E) Curso de Análise de Conjuntura.
Adriano avaliou que o objetivo não foi alcançado integralmente.

?

2. Organização Interna do Trabalho
~ O segundo aspecto diz respeito à questão da organização interna do trabalho. Seja em relação ao

acompanhamento da coordenação executiva (Adriano e Sonia) às atividades do Centro Sociopolítico, seja
em relação às demandas da Diocese que sugiram e que não tínhamos previsão ou que não eram nosso
específico mais imediato (Campanha da Fraternidade, Reage Baixada, Referendo), seja em relação aos
animadores municipais, e aos assessores permanentes (Percival, Paiva):', precisamos definir com precisão
o que necessitamos, o que se espera de cada um, e o que e o como que cada um pode contribuir.

Vimos que do jeito que estamos funcionando não podemos continuar, até porque teremos pela
frente um ano que exigirá muito mais de nós, seja em termos de reflexão", seja em termos de presença e
articulação '. (Ano eleitoral, possibilidade de reformulação da Escola de Formação Política, possibilidade
de ampliação dos Comitês de Acompanhamento à Câmara em Queimados e a continuidade em Mesquita,
a realização do Seminário Interdiocesano, Ano da Juventude e da Cidadania, possibilidade de criação de
uma Coordenação Diocesana colegiada de Pastoral...).

~ Vimos também que em nenhum momento comentamos a situação de só contarmos com o
financiamento de Misereor e não avançarmos em novas linhas de financiamento para o trabalho.

- Pe. Agostinho defende que não podemos dispensar os assessores, ao mesmo tempo os mesmos já apresentaram a
possibilidade de afastamento. Portanto, fica para nós o desafio de definirmos claramente a forma de presença deles com o CSp.
4 _ Beto sugere que o relatório seja entregue a coordenação executiva e esta formularia questões que poderiam ser discutidas na
ampliada para que não se torne enfadonho esta apresentação e que potencialize a contribuição dos assessores. Beto esclareceu
que na memória da reunião passada os objetivos do da formação política não atingiram os objetivos na medida em que não
conseguiu envolver a coordenação das pastorais sociais da Região 8.
5 _ Paiva destacou que no texto-base produzido para este processo de avaliação a palavra "articulação" foi mencionada oito
vezes (assumindo a importância que as palavras-geradoras possuem em Paulo Fieiie).

3



=- \~~. ,l>
\~~



Diocese de Nova Iguaçu
Centro Sociopolítico

Nova Iguaçu, 27 outubro de 2005.

Prezados Companheiros e Companheiras de Caminhada,

Após o término da Escola de Formação Política 2003/2004, continuamos a nos encontrar. Já
realizamos quatro encontros, a saber:

1. No dia 11/12/04, onde discutimos a questão da corrupção em nossos murucrpios, que está
intimamente atrelada ao poder. Para enfrentar tal problema, decidimos acompanhar o Legislativo e o
Executivo, bem como conhecer a Lei Orgânica dos Municípios, etc.

2. No dia 05/03/05, realizamos o segundo encontro, onde conseguimos concluir a missão do grupo, que
é a seguinte: "Reunir-se periodicamente para buscar ânimo, formação, trocar experiências e
fortalecer a atuaçãopolítica nos vários espaços':

3. No dia 30/04/05, reafirmamos as nossa propostas, estabelecidas nos encontros anteriores, onde vimos
que precisamos providenciar:
Uma coordenação que sabe o que quer (Educação Popular);
Estratégias para o grupo avançar e
Comunicação com os demais (através de um relatório/boletim, que deverá ser enviado aos que já

fizeram a Escola de Formação Política e aos que estão fazendo, para situá-los nos avanços dados até
aqui).

4. No dia 09/07/05, houve um maravilhoso encontro com 25 ex-alunos/as, e tivemos uma riqueza muito
grande no conteúdo, pois conhecemos uma experiência muito importante de acompanhamento das
sessões na Câmara de Vereadores. Foi ampliada a equipe de animação dos ex-alunos para 9 pessoas,
contando agora com representantes dos seguintes municípios: Belford-Roxo, Mesquita, Capital
(Pavuna) e Nova Iguaçu.

5. No dia 24/09/05, aconteceu um proveitoso encontro com 19 ex-alunos/as, onde colocamos em prática
a metodologia aprendida no Curso de Análise de Conjuntura, e de forma coletiva realizamos uma
Análise de Conjuntura, tendo como foco o tema: A Crise no Congresso Nacional, onde pudemos
analisar o cenário político que vive o Brasil no governo do Presidente Lula e o Partido dos
Trabalhadores.

6. No dia 26111105,faremos o último encontro à realizar-se no salão da Cáritas Diocesana (rua: Capitão
Chaves, 60 - CentrolNI), no horário de 9hs às 12 hs. Este encontro tem como finalidade fazermos uma
Avaliação da caminhada deste ano, o Planejamento de 2006 e uma confraternização social.

Um grande abraço e até lá.

Na esperança de nos encontrarmos, desde já aguardamos ansiosamente.

Conceição e Nilton - (Belford-Roxo);
Alexandre, Cirley, Tancredo e Flávio - (Nova Iguaçu);
Nilândio e Luiz Renato - (Mesquita);
Marcos Jorge - (Pavuna).

Pela Comissão dos ex-alunos/as.



Diocese de Nova Iguaçu
Centro Sociopolítico
Processo de Avaliação 2005 e Planejamento 2006

NOV{I Iguaçu, 20 de outubro de 2005.
Memória da Primeira Reunião de Avaliação 2005 e Planejamento 2006

Após a leitura do texto-base para esse processo de avaliação e planejamento fizemos os seguintes
esclarecimentos e inclusões. Na página 4, referente às ações diocesanas do CSp, esquecemos de incluir a
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incluímos a realização das reuniões da coordenação executiva com os animadores municipais. Orofino
questionou o porquê da detalhada avaliação do Seminário sobre Doutrina Social da Igreja e a pouca
referência do desenvolvimento da Escola de Formação Política como um todo.

Após esse primeiro momento, começamos propriamente a avaliação com o destaque do Orofino.
Ele considera fundamental percebermos como se dá a relação do Centro Sociopolítico com o conjunto da
Diocese e nessa perspectiva como nós somos vistos pela Diocese. Assim, se queremos ampliar o espaço
de participação dos leigos e do clero, ter um trabalho de fortalecimento da dimensão sociopolítica na C
Diocese é imprescindível discutirmos a relação do Centro Sociopolítico com o conjunto da Diocese. '" /

Pe. Bruno lembrou que quando nós falamos "relação com a Diocese" estamos falando, na verdade, ';
relação com a coordenação de pastoral e não propriamente com a base. A base, no sentido de uma maior
capilaridade é, na verdade, mais atingida pelo conjunto das pastorais sociais e não pelo CSp, ou pela
Cáritas ou CDH. Nesta linha vale então se perguntar:

. • qual a nossa proposta formativa e como ela se realiza em termos pedagógicos/metodológicos?
• Especificamente, qual é a nossa política de formação para as bases? - ~ ?~LIju ~ R
• Quem são os nossos destinatários? "'J:M.4v-1\~ Í\ ~l(l \C_\\,I.l.\> C\~J;.(; ~

• Como apoiar e fomentar a ação social nas paróquias e comunidades, favorecendo também a
articulação das bases (bem como a inserção da dimensão das políticas públicas)?
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Reencontro dos ex-alunos das Escolas de Formação Política 2003/2004
em 24 de setembro de 2005

o encontro foi iniciado às 9hlOmin. Estiveram presentes 19 participantes sob a coordenação de
representantes da comissão dos ex-alunos da EFP e do CSp. Alguns companheiros que não puderam estar
presentes justificaram as suas faltas, dentre eles, a representante da UFF Eliete, que no último encontro nos
enriqueceu com a sua participação.

Após os cumprimentos e as boas vindas foi solicitado a cada participante que se apresentasse.
Flávio apresentou aos participantes o tema do encontro: "Análise de Conjuntura" sobre o cenário

político que vive o Brasil no governo do presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores, bem como
justificou a necessidade de abordar o tema, dado ao apelo unânime por ocasião do último encontro onde
percebemos que analisar este período de governo e suas crises, seria de grande relevância para a nossa
compreensão.

Em seguida, foi feita uma divisão em dois grupos para desenvolvermos o assunto. Flávio sugeriu que
para o melhor aprofundamento do tema, seguíssemos um pouco a metodologia do professor Percival (UFF),
com o apoio da apostila para nos orientar sobre o método a seguir.

O foco principal da análise: "A crise no Congresso Nacional".
Em grupo, passamos então a fazer uma descrição dos acontecimentos da parte dos trabalhadores, o

que sentem e como reagem, e da questão sócio-econômica.
Nota-se, que por parte da classe'trabalhista, há uma indignação dado à lentidão na tomada de decisão

de mudanças por parte do governo, o que é compreensível pois quem tem sede de justiça social tem pressa.
Esperava-se que o PT cortasse relações com a classe. dominante e a elite. A questão sócio-econômica dos
trabalhadores, encontra-se hoje mais equilibrada, é possível comprar um pouco mais com o salário os gêneros
da cesta básica que está mais acessível. Porém, o trabalhador é constantemente influenciado pela mídia que
forma opinião contrária, ou seja, o povo só tem.olhar e ouvidos para a crise e não percebe o crescimento
sócio-econômico. Só interessa para a mídia o que causa o sensacionalismo.

Na segunda parte do encontro, antes que cada um explanasse seu ponto de vista, Flávio fez uma breve
retrospectiva do cenário da política no pais até os nossos dias e do modelo econômico citando a influência
dos partidos e das alianças que se estabeleceram comprometendo-se com a política neoliberal.

Definição das questões centrais:
- necessidade de reformas política e econômica;
- reformas: agrária, etc.;
- política econômica.

Em um modelo sistemático todos os participantes a partir da discussão em grupos puderam apontar
elementos causadores dos acontecimentos, descrever o cenário, identificar os atores, definir o contexto e as
questões centrais; tal como no demonstrativo a seguir:
Descrição dos acontecimentos:
- denúncias de corrupção;
- escândalo na Polícia Federal;
- denúncia de corrupção nos correios;
- corrupção no restaurante;
- prisão de Paulo Maluf; passeata em Brasília.
Descrição dos cenários:
- decepção popular; greve do setor público;
- estatais; venda da Amazônia;
- Congresso;
- Federação, Estados e Municípios;
- ReformaMinisterial;
Identificação dos atores:
- PT;
- mídia, meios de comunicação social;

- presidente, diretores e funcionários graduados
estatais;
- partidos políticos;
- empresários;
- trabalhadores centrais e sindicais;
- ONGs, Igrejas e CNBB;
- movimento social.

1
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

CES - Faculdade de Educação
NUFIPE ~Núcleo de Filosofia, Política e Educação

DIOCESE DE NOVA IGUAÇU
CSp - Centro Sociopolítico

Ficha de Inscrição
Escola de Formação Política 2005

Nome completo: Nome para crachá: .

Sexo: O Feminino o Masculino Data de nascimento: ../. ../. .

Estado Civil: O Solteiro o Casado o Viúvo o Separado/divorciado

Escolaridade: Profissão: .

Endereço: .

Bairro: Cidade: CEP: .

Telefone residencial: Celular: .

Endereço eletrônico: Telefone de recado: .

Denominação religiosa: Católica Evangélica Espírita Sem religião

Outra denominação religiosa. Qual? .

Comunidade: .

Paróquia/igreja/outra: :'i. .

De que grupo organizado (grupo de igreja, movimento religioso, movimento social, grupo

I, , indi ) A ticina? H' t t ?po ItICO,SIR ícato.; voce par rcipaz a quan o empo. . .

Por que deseja fazer a Escola de Formação Política? .

Como pretende utilizar os novos conhecimentos? .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J •••••••••••••••••••••••••

\ .....

.........................................................................................................................................................

Assinatura do cursista: .



Definição do contexto:
- crise: expectativa da militância x objetivo das
lideranças/P'I';
- política econôrnica;
- ano pré-eleitoral;

- reformas;
- democracia;

estabilidade eoonômica.

Passamos então à última parte do encontro quando todos os participantes puderam expor suas conclusões
sobre o tema analisado.

Sonia falou sobre a insatisfação popular. A idéia que está vigorando que a Democracia não vale à pena e
que nós ainda somos iniciantes nesta questão. Também falou do poder que a mídia tem de incutir na mente
do povo as catástrofes, levando ao pessimismo. A "captura do pensamento do ser humano".

Marcão citou sobre as alianças feitas e falou que a mídia fabrica opinião e fomenta a crise, a manipulação
da elite e das classes populares. A 'velha luta de classes usando o instrumento da mídia para manipular os
movimentos de classes e desarticular o governo dos trabalhadores.

Luiz relembrou o golpe da elite para derrubar o partido do povo, que evidencia a falta de ética. Não basta
ir às ruas para defender o governo. Temos que apontar os nossos erros.

Tancredo disse que o PT tem que se reestruturar para reformar e fortalecer o presidente Lula e assim
poder pensar numa possível volta.

Gonzaga ressaltou que o PT hoje é visto como pró-elite. A economia no brasil está favorecendo a classe
dominante.

Nilton disse que é necessário fazer uma reforma eleitoral para que o povo tenha condições de acompanhar
o orçamento e que haja mais transparência. Os acordos não podem ser feitos às escuras, mas sim com a
participação e aprovação do povo. .

Tita ressaltou que os assuntos de suma relevância deveriam ser tratados dentro dos diretórios para que
não houvesse tantas conseqüências sem o conhecimento da base do partido.

Marcelo falou que o governo é do povo mas não é o ideal ainda sonhado. Há que se unificar e adquirir
uma postura correta. Não podemos permitir que a direita interfira outra vez.

José Egídio ressaltou que há uma grande necessidade de educação. Contribuímos para com as coisas
erradas quando praticamos também algo errado, isto é conseqüência da falta de formação para exercer nossos
direitos.

Conceição enfatizou que a educação é um fator importante para compreensão dos fatos. Deve-se investir
na educação, sobretudo na infância. Assim teremos adultos éticos e coerentes.

Assim, chegamos ao fim do encontro, com os pedidos a Deus que oriente os nossos governantes e faça
surgir melhores dias... Com a Oração do Pai Nosso, conduzida por Flávio, nos despedimos.

Nosso próximo encontro será no dia 26 de novembro, onde estaremos realizando avaliação e
planejamento. O local será o mesmo, o salão da Cáritas, de 9 às 12horas.

Ficou combinado do pessoal passar no CSp para pegar a memória do encontro.

Comissão de ex-alunos da EFP.
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CES - Faculdade de Educação

NUFIPE -.Núcleo de Filosofia, Política e Educação
DIOCESE DE NOVA IGUAÇU

CSp - Centro Sociopolftico

Ficha de Inscrição
Escola de Formação Política 2005

Nome completo: , Nome para crachá: .

Sexo: D Feminino D Masculino Data de nascimento: J J .

Estado Civil: D Solteiro D Casado D Viúvo D Separado/divorciado

'Escolaridade: Profissão: .

Endereço: .

Bairro: Cidade: CEP: .

Telefone residencial: Celular: .

Endereço eletrônico: Telefone de recado: .

Denominação religiosa: Católica Evangélica Espírita Sem religião

Outra denominação religiosa. Qual? .

Comunidade: ; .

Paróquia/igreja/outra: .

De que grupo organizado (grupo de igreja, movimento religioso, movimento social, grupo
Iíti . di ) A ..? H' ?po I ICO, SIR ícato.; voce parttcípaz a quanto tempo. . .

Por que deseja fazer a Escola de Formação Política? .

Como pretende utilizar os novos conhecimentos? .

Assinatura do cursista: .



"
. Diocese de Nova Iguaçu
Centro Sociopolítico

Nova Iguaçu, 27 outubro de 2005.

Prezados Companheiros e Companheiras de Caminhada,

Após o término da Escola de Formação Política 2003/2004, continuamos a nos encontrar. Járealizamos quatro encontros, a saber:

1. No dia 11/12/04, onde discutimos a questão da corrupção em nossos mumclploS, que está
intimamente atrelada ao poder. Para enfrentar tal problema, decidimos acompanhar o Legislativo e o
Executivo, bem como conhecer a Lei Orgânica dos Municípios, etc.

2. No dia 05/03/05, realizamos o segundo encontro, onde conseguimos concluir a missão do grupo, que
é a seguinte: "Reunir-se periodicamente para buscar ânimo, formação, trocar experiências e
fortalecer a atuação política nos vários espaços",

3. No dia 30/04/05, reafirmamos as nossa propostas, estabelecidas nos encontros anteriores, onde vimos
que precisamos providenciar:
Uma coordenação que sabe o que quer (Educação Popular);
Estratégias para o grupo avançar e
Comunicação com os demais (através de um relatório/boletim, que deverá ser enviado aos que já

fizeram a Escola de Formação Política e aos que estão fazendo, para situá-los nos avanços dados atéaqui).

4. No dia 09/07/05, houve um maravilhoso encontro com 25 ex-alunos/as, e tivemos uma riqueza muito
grande no conteúdo, pois conhecemos uma experiência muito importante de acompanhamento das
sessões na Câmara de Vereadores. Foi ampliada a equipe de animação dos ex-alunos para 9 pessoas,
contando agora com representantes dos seguintes municípios: Belford-Roxo, Mesquita, Capital
(Pavuna) e Nova Iguaçu.

5. No dia 24/09/05, aconteceu um proveitoso encontro com 19 ex-alunos/as, onde colocamos em prática
a metodologia aprendida no Curso de Análise de Conjuntura, e de forma coletiva realizamos uma
Análise de Conjuntura, tendo como foco o terna: A Crise no Congresso Nacional, onde pudemos
analisar o cenário político que vive o Brasil no governo do Presidente Lula e o Partido dosTrabalhadores.

6. No dia 26/11/05, faremos o último encontro à realizar-se no salão da Cáritas Diocesana (rua:
Capitão Chaves, 60 - CentrolNI), no horário de 9hs às 12 hs. Este encontro tem como finalidade
fazermos uma Avaliação da caminhada deste ano, o Planejamento de 2006 e uma
confraternização social.

Na esperança de nos encontrarmos, desde já aguardamos ansiosamente.

Conceição e Nilton - (Belford-Roxo);
Alexandre, CirIey, Tancredo e Flávio - (Nova Iguaçu);
Nilândio e Luiz Renato - (Mesquita);
Marcos Jorge - (Pavuna).

Um grande abraço e até lá.

Pela Comissão dos ex-alunos/as.
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Nova lguaçu, 04 de julho de 2005

Reunião do Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu

Presentes: Nair Jane, Tancredo Jaloto, Maria de Lourdes, Absalão, Flávio Antônio.

A reunião teve início as 19:35na Catedral de Santo Antônio de Jacutinga. Começamos dando boas-vindas
a todos/as, em seguida fizemos uma oração e partilha da palavra.

Pauta do encontro: leitura da ata - informes - manifesto da Câmara de vereadores

• Informes:
Curso de análise de conjuntura: 19 e 26 de agosto - 02 e 09 de setembro. Horário: 19 às 20:4Smin.
Local: Cepal;
Dia 08 de julho às 17 h na Cáritas, reunião da Comissão do Fórum de Conselheiros da Sociedade
Civil;
Dia 09 de julho às 16 h no MAB, terá a reunião ampliada do Fórum de Conselheiros da Sociedade
Civil;
Dia 09 de julho às 9 h na Cáritas, haverá o reencontro dos ex-alunos da escola de formação política;
De 15 à 17de julho acontecerá a ConferênciaMunicipal da Cidade de Nova Iguaçu na Unig;
Dia 07 de julho às 18 h no Iser acontecerá uma reunião para preparação do encontro estadual de Fé e
Política, Absalão ficou de representar o grupo Fé e Compromisso;
Dia 07 de julho às 18 h no Cepal, acontecerá a reunião do Fórum Diocesano de Conselheiros;
Dia 07 de julho às 18:30 no MAB, acontecerá a reunião dos grupos de acompanhamento a Câmara;
Grupo Fé e Compromisso de Cabuçu tem reunião marcada com secretário de obras Rogério Lisboa
para discutir obras de saneamento em Cabuçu e adjacências.
Curso de capacitação de agentes sociais e conselheiros municipais promovido pela Fase: sego- ter -
qua - horário 19 às 21:30 -local: Mesquita - período 01 de agosto até 21 de setembro.

• Manifesto da Câmara
Os grupos de acompanhamento à Câmara irão se reunir no dia 07 de julho para preparar um manifesta

de repúdio a troca de horário das sessões na Câmara Municipal de Nova Iguaçu. A intenção é denunciar
para a população, a manobra dos vereadores, achamos que a troca esta relacionada ao trabalho de
fiscalização promovida pelos grupos que fazem o acompanhamento das sessões.

Confirmamos nosso próximo encontro para a primeira segunda-feira de agosto, dia 01.

Sem mais nada relatar, lavro o presente relatório: Flávio Antônio Brandão de Souza - Animador
Municipal de Nova Iguaçu.

Documento1
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Nova Iguaçu, 28 de abril de 2005

Relatório da reunião do Grupo "Fé e Compromisso" realizada no dia 04/04/2005

• 19:00 - Acolhida aos presentes através do animador Flávio Antônio;
• 19:05 - Canto de entrada e boas-vindas;
• 19:10 - Oração;
• 19:20 - Leitura da ata anterior com acompanhamento partilhado de todos/as, em seguida alguns

comentários. Sobre a visita por Absalão, Ricardo e Flávio ao grupo C.P.A. (comissão de popular de
acompanhamento a câmara) em 01/04, foi sugerido que participaríamos em grupo com eles
posteriormente. Ricardo, deu seu depoimento resguardando o grupo quanto a forma que o C.P.A. está
realizando os trabalhos na câmara com risco ao se exporem. Marcos, deu seu depoimento sobre o
grupo MAC, apresentando a forma de trabalho nos acompanhamentos da câmara, respeitando os
limites em relação aos informes. Flávio, deu seu depoimento sugerindo a participação dos três grupos:
Fé e Compromisso, MAC, e C.P.A. , na próxima reunião mensal, para juntos traçar uma linha de ação.
Maria de Lourdes, comentou sobre a mutirão que acontecerá dia 09/04 às 15 hs em Rosa dos Ventos,
para fazer a limpeza geral das ruas. Flávio sugeriu que nos locais onde houveram debates com os
candidatos a Prefeito e Vereadores, que fosse feito o reencontro dos 100 dias para a prestação de
contas. Antônio Soares, deu seu depoimento informando que foi indicado pelo Pe. Geraldo Magalhães
(conselho da catedral), para participar do grupo Fé e Compromisso. Maria de Lourdes, comentou
ainda sobre o projeto de macarrão de Queimados, com assistencialismo e geração de renda. Também
a confecção de pão em Duque de Caxias com ações concretas. Nova reunião dia 14/05/05 em
Mesquita, na Igreja N. Sr3 das Graças, de 9 às 12:30 hs, tema: Educação solidária (Rede Solidária de
Troca de Produtos).

• Avisos:
• 07/05/05 encontro do Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil no Cenfor.
• Câmara itinerante em 06/04/05, no bairro Cobrex, local: Centro Social, próximo ao campo do cobrex.
• 19/06/05 encontro da Rede de Cidadania emNova Iguaçu, tema: ConselhosMunicipais.

Presentes:

Este relatório é uma contribuição de Flávio Antônio Brandão de Souza.

C:\CSp\flávio relatório de abril. doe

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



Reunião do Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu
Dia: 'O 3/..1 e / '&5

Nome Endereço Cep Telefone Paróquia
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Região Dia I-tora Local Coordenador -
Tel:

Pe.Edmilson

I 1a- Quarta do Mês 19:30 Rodízio 9767-5235
2767-0170 (paróquia).

Pe.Paulo César
Paróquia São

II 1a - Terça do Mês 19:30 Francisco de Assis- 9958-9259
Morro Agudo 2767-3450 (paróquia)

-
2° Sábado do Mês Paróquia São Pe. Ady

III 14:30 Sebastião - Palhada 2767-8419 (paróquia)

Paróquia São Miguel Pe. Carlos Henrique
3a Terça do Mês 19:30 Arcanjo

IV 2667-6697 (paróquia)Miguel Couto

Reunião dos Regionais: I - II - III - IV - Ano de 2004



Reunião do Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu
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Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu
Reunião dia: O'{ / Ó3 / "2~s

.~~~~~~--~-------~--~ ------
r----------------- __-+-~~~-~ ~"tl ~\ ~ '(JS - s-

.--1---------

r------------_ .._-----1I-- _

'---------------- _ _c_ _

Documento1



Uff~-U iv ~idade Federal Fluminense
Facul de ~~ca;ão - NUFIPE - Núcleo de Filosofia, Política e Educação
Diocese Nova Iguaçu - Centro Sociopolítico
Curso de Extensão Escola de Formação Política - 2005

o que pensa e faz o vereador fluminense
(Projeto de Pesquisa)

1.Apresentação
Desde 2003, contando com a colaboração da FEUFF; a Diocese de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense - RJ, vem desen

volvendo um processo sistemático de formação política de militantes políticos de orige~ das camadas populares, buscang.Q,desta
forma contribuir para o despertar e o potencializar da práxis politica de "novos sujeitos·'ría região.

Como desdobramento deste exercicio de intervenção em torno da ampliação e do controle da coisa pública, a práxis dos
cursistas tem demandado uma maior fundamentação teórico-prática em torno das políticas públicas, das ações do Executivo e das
Càmeras' de seus respectivos Municípios.

Dessa forma, surge este projeto de pesquisa ·0 que pensa e faz o vereador fluminense" , que se quer origem de outras
pesquisas em torno das políticas públicas e dos poderes executivos municipais locais.

2. Introdução
Se a moderna teoria política tem afirmado que 'os órgãos legislativos eleitos são o principal fórum para deliberar, debater

e aprovar leis em uma democracia representativa', que "não são Parlamentos que se limitam a pôr o carimbo, simplesmente apro
vando as decisões de um líder autoritário', no entanto, salta aos olhos de iniciados na politica que no cenário politico brasileiro há
uma inversão das funções entre os poderes Executivos e Legislativos.

Em Nova Iguaçu, por exemplo, vereadores fazem, e muitos deles só sabem fazer, às vezes do Executivo Municipal em
seus redutos prestando à população serviços de ambulâncias, de centros comunitários, de colocação de manilhas, etc.

Neste sentido, a pesquisa quer contrastar os princípios teóricos com a realidade empírica do pensar e do fazer político
dos vereadores dos Municípios de Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo, Nilópolis, São João de Meriti, Niterói, Duque de Caxias e
demais que possuam pessoas inscritas na Escola de Formação Politica - EFP.

Ela parte da compreensão de que a práxis política das csmadas populares - elaboração 'unltárla de uma consciência
coletiva": novo "senso comum" portador de um "bom senso' politico - deve, difundir um novo "modo de pensar pollüoo', centrado
na res-pública, contribuindo para a crítica dos costumes da população e dos politicos de plantão em torno da coisa pública2.
3. Objetivos

Levantar elementos necessários a potencializar a práxis política dos participantes da Escola de Formação Política;
captar o "modo de pensar" (teoria) e de fazer política (prática - dimensão dos costumes) dos parlamentares e suas respecti
vas Câmaras Legislativas Municipais em busca de uma nova práxis política.

4. Metodologia da Pesquisa
Trata-se de uma pesquisa participante, a partir de levantamento de dados e questionário pré estruturado, a ser desenvol

vida pelos participantes da EFP 2005 e seus bolsistas, como exigência curricular para o recebimento do certificado, Soba orienta
ção do professor Percival Tavares - FEUFF.

Assim, os estudantes são chamados a participarem do processo desde a criação do roteiro, passando pela pesquisa
análise, até a divulgação dos resultados. Ohjetiva-se entrevistar, vias cursistas, todos os vereadores de cada Municipio com pre
sença na EFP.

A pesquisa está dividida em duas atividades que se completam:
Pesquisa Geral de dados do Municipio e sua Câmara de Vereadores;
Entrevista com os vereadores do Município.
Atividades, estas, com ritmos, tempo e espaços diferenciados, mas que precisam estar combinados para que a pesquisa

se desenvolva a contento. Neste sentido, segue abaixo o método a ser utilizado:
Caminhos da pesquisa
1, o coordenador e bolsistas, a partir dos elementos teóricos e empíricos já identificados, elaboram a proposta de pesquisa a ser

apreciada pelos participantes da Escola de Formação Política EFP;
2, constituição de imediato de um único grupo por Município para desenvolver o trabalho, com seu respectivo coordenador e

dois relatores para registro do que for sendo elaborado e definido pelo grupo;

I Desde o início de 2005, começam a criar corpo algmnas iníciativas em tomo do acompanhamento das Câmaras Municipais na
Baixada Fluminense. Neste sentido, são exemplares as iniciativas populares de Nova Iguaçu e de Mesquita a exigirem maiores
fundamentações.
2 Sobre a relação teoria (modo de pensar) eprática (costumes), reflexão gramsciana a propósito do processo educativo e formativo
necessários à elaboração" unitária de uma consciência coletiva" rumo a uma nova hegemonia, ver Soares, Rosemary Dore. "Edu
cação e Hegemonia em Gramsci" in Filosofia Política e Educação - Revista Movimento, n. 10, setembro de 2004, Niterói,
EdUFF, p. 50-68.



3. reserva-se meia hora final, das aulas de EFP, para os grupos desenvolverem a pesquisa;
Dapesquisa geral
4. para a PesquisaGeral de Dados, em um único grupo por Município:
4.1. estudar a proposta de roteiro (ver a seguir);
4.2. identificar as possiveis fontes de dados sobre a Câmara de Vereadores e seu Municipio (arquivo da Câmara, documentos, Secr. Munici-

pais, intemet, artigos, livros, documentos etc.);
4.3. definir as tarefas para levantamentode dados e dividi-Ias entre os membros do grupo, estabelecendoprazo para serem cumpridas;
4.4. registrar e analisar por Municípioos dados levantados;
Daentrevista
5. crítica da proposta de roteiro de entrevista pelos cursistas da EFP e egressos de 2003-2004, bolsistas e coordenador geral, esclareci-

mentos e orientaçõesem tomo da mesma;
6. a equipe coordenadorado projeto retoma o roteiro buscando incorporar as sugestões;
7. equipe coordenadorafaz um ensaio aplicando o questionário no Município de Rio Bonito - RJ;
8. ao mesmo tempo em que os participantes da EFP levantam dados do seu respectivo município, da sua Câmara Municípal e lei Orgânica,

etc. (PesquisaGeral);
9. treinamento dos estudantes para a aplicaçãodo questionário: o quê e como registrar, etc.;
10. definir entre os membrosde cada grupo, quem entrevista quem (de preferência em dupla);
11. aplicação da entrevista pelos participantes da EFP em seus respectivos Municípios, sob a orientação e acompanhamentodo coordenador

e bolsistas;

PERíODO PESQUISA GERAL ENTREVISTA
Até 11.06 Elaboração do projeto

I 11.06 - Apresentação e estudo em grupo da proposta de Elaboração por bolsistas e coordenador da pro-
pesquisa (observações e esclarecimentos) posta para entrevista
- Constituição dos grupos de pesquisa
- Registrar por escrito observações, sugestões,
esclarecimentos etc.

Até 18.06 - identificar as possiveis fontes de dados idem
18.06 - retomada, em plenário, da proposta Entrega da proposta p/ entrevista aos gr.

I
Até 25.06 - definir, dividir tarefas p/levantar dados - equipe coordenadora faz um ensaio da entrevista

- estabelecer prazo para serem cumpridas no Mun. de Rio Bonito - RJ
25.06 - levantamento de dados sobre a Câmara Munici- - em plenário, crítíca e sugestões à proposta de

pai e lei Orgânica, etc roteiro de entrevista
- na semana, a equipe coordenadora retoma rotei-
ro para incorporar sugestões

02.07 Idem - treinamento para a aplicação do questionário: o
quê e como registrar, etc.;
- definição por Município, quem entrevista quem
(preferência em dupla) -

16.07 Sistematização dos dados Entrevistas com vereadores
23.07 Idem Idem
30.07 • Sistematização das entrevistas, análise e síntese
06.08 Idem
13.08 Seminário por Município

A definir Reencontro de totalização
Adefinir Divulgação

CRONOGRAMA

12. Da abordagemao entrevistado:
12.1. portar crachá de identificação (estudantes_daEFP 2005, curso de extensão das UFF-CSp);
12.2. agendar entrevista: quem entrevista?Quem entrevistado?Onde? Quando? Dia e hora;
12.3. explicar ao vereador de que se trata de uma entrevista, dentro do Projeto de Pesquisa "O que pensa e faz o vereador Fluminense", da

UFF-CSp, coordenadapelo professor Percival Tavares;
12.4. deixar claro que o resultado das entrevistas será divulgado, em encontros, seminários, relatórios, entrevistas, artigos e livros, via site da

Mitra Diocesana,da UFF, preservandoa identidade dos entrevistados;
12.5. entrevistar cada vereador do Município;
13. terminadas as entrevistas no Município, os participantes da EFP procedem à totalização e à análise dos dados: primeiras aproximações

teóricas da práxis política do Legislativo Municipal a serem apresentadas no seminário de 13 de agosto (buscar referenciar à Lei Orgânica
Municipal e ao Regimento Intemo da Câmara: identificar o papel reservado ao legislativo e qual idéia de democracia subjaz a esses do
cumentos);

14. retomada da totalização por município e geral, entrecruzamentos de dados e análise critica dos resultados pelos bolsistas, estudantes da
EFP interessadose professor coordenador;

15. elaboraçãode textos e exposição do resultadopelos bolsistas, estudantes da EFPe coordenador.



DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Endereço:
1. Sede Própria: 1 sim; 2 não; 3 alugada;

Fone:
4 emprestada;

PESQUISA GERAL3

DADOS DO MUNICíPIO Nome Município: .

Data de criação:
PIB do Município:
Principal fonte de renda:

NOde habitantes:
Renda per capita:

NOde eleitores:
Orçamento geral:

2. NOde vereadores: mulheres; homens;

3. Relação dos vereadores, seus partidos e alinhamentos: base governista, oposição ou neutro

4. Orçamento da Câmara:

5. Percentual do orçamento da Câmara em relação ao do Município:

6. Remuneração por vereador: recursos $ por mandato:

7. NOde assessores por vereador: níveis rendimento

8. Principais projetos/decretos de lei, etc. aprovados pela Câmara em 2004/05 apresentados pela
base governista pela oposição pelos neutros

9. Principais projetos/decretos de lei, etc. reprovados pela Câmara em 2004/05 apresentados pela
base governista pela oposição pelos neutros

10. Dias de sessões:

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
11. O Legislativo buscou envolver a população na elaboração da Lei Orgânica do Município?

1 Sim; 2 Não; 3 NS

12. A LOM permite prevê a apresentação de projetos de Iniciativa Popular com força de projeto de lei?
1 Sim; 2 não; 3 NS

13. A LOM Prevê Tribuna Livre à população?
1 Sim; 2 Não; 3 NS

14. Quais são as exigências para tal?

15. Existe algum outro dispositivo a prever uma maior participação da população nos destinos da cidade?
1 Sim; 2 Não; 3 NS

16. Se há, quais são esses dispositivos a permitirem a participação da população nos destinos da cidade?
1 Orçamento participativo 2 Câmara itinerante 3 Audiência pública na Câmara
4 Audiência pública com o Prefeito 5 Outras. Quais?

3 Este levantamento mais geral dos dados de c~.daMunicípio visa preparar o campo para o desenvolvimento da pesquisa.
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uff -Faculdade de Educação - NUFIPE - Núcleo de Filosofia, Política e Educação
Diocese de N. lguaçu - Centro Sociopolítico - Escola de For~ação Política - 2005
Pesquisa - O que pensa e faz o vereador ff um in ense

ENTREVISTA COM OlA VEREADORIA
I -DADOS PESSOAIS

1. Há quantos anos mora neste município? .__ anos .
2. Esse é o seu primeiro mandato como vereador/a? 1. SIm
3. O (a) Sr (a) já exerceu algum outro mandato como vereador?
4. Em qual ano? 88. NA
5. O Sr. acha que sua eleição se deveu:

1. Ao apoio a um dos candidatos a prefeito
3. Ao marketing da propaganda política
5. Ao trabalho de boca de uma

2. Não
1. Sim

99. NS/NR
2. Não (Pule para 5) 99. NS/NR

7. Ao apoio da própria classe
8. Outros. Quais? ----,- -,--".- _

6. Quantas vezes o (a) Sr. (a) já se candidatou a vereador?
1.Uma vez 2. Duas vezes 3. Três vezes 4. Mais de três

7. O que levou o (a) Sr. (a) a se candidatar nesta eleição?
1.A sensação de que "chegou a sua vez"
3. A necessidade de ajudar a comunidade
5. A necessidade de representar a sua classe
7. A cobrança do partido
8. Outros. Quais? -,- -,--,- __

8. O (a) Sr (a) já se candidatou a algum outro cargo político além de vereador?
1 Sim 2 Não (Pule para 11) 99. NS/NR

9. A qual cargo? 1. Prefeito 2. Deputado Estadual
4. Senador 99. NS/NR

lO. Em qual Município? _
II. Qual a sua posição em relação à lei eleitoral 9.840?

I.favorável.Porquê? _

2. Ao trabalho'junto à comunidade
4. A uma campanha eleitoral bem feita
6. Ao apoio financeiro recebido
99. NS/NR

99. NS/NR

2. O apoio e incentivo de outros políticos
4. A boa votação do pleito anterior
6. A busca de melhor rendimento
99. NS/NR

3. Deputado Federal
88.NA

2. Contrário. Por quê?__ --:- -,- :-:-:-:----,-_--:---:-_--:- 99. NSINR
12. O (a) Sr (a) já exerceu anteriormente algum cargo público comissionado?

1. Sim Qual o cargo? 2. Não
13. O (a) Sr (a) já foi filiado a algum outro partido político?

1. Sim 2. Não (Pule para 16) 99. NRlNS
14. A qual partido político? (Atenção pesquisadores: pode ser mais de um partido)

99. NS/NR 88. NA

]5, O que levou o (ª) Sr (ª) ª desfiliar-se deste partido? (Atenção pesquisadores; explorar a resposta)

16. O senhor já exerceu alguma outra atividade política antes de se candidatar?
1. Sim 2. Não (Pule para 18) 99. NS/NR

17. Qual atividade política? 1. Sindicato 2. Movimento Social (Associação de Moradores)
3. Partido Político 4. Igreja 5. Conselhos 6. outra.
Qual? 99 NSINR

18. Em relação ao prefeito de sua cidade, o (a) Sr (a) se declara como:
1.Base governista 2. Oposição 3. Neutro 99. NS/NR

19. Por que o (a) Sr (a) assim se caracteriza? _

88. NA

11-QUANTO ÀS AÇÕES:
20. Na sua opinião, qual o principal problema do município? _

1



22. O que o (a) Sr (a) vem fazendo para tentar solucionar esse problema? -------------------------
23. Enquanto parlamentar, qual a sua principal área de atuação?

1. Saúde 2. Transporte 3. Educação
5. Saneamento 6. Cultura e lazer 7. Esportes
9. Outras. Quais?

24. Como o (a) senhor--;-(a"7)-v-e-m-a-:t-u-an-d:-o.:....n-e-s~sa----;ár-e-a::-?--------------__:_---

4. Habitação
8. Sem área específica

99. NS/NR

25. Para essa intervenção é necessário algum recurso financeiro?
1. Sim 2. Não (Pule para 27) 99. NS/NR

26. De onde vem este recurso financeiro? -------------------------------------------------------

27. Como o prefeito do município vem agindo para solucionar este problema?

28. O (a) Sr (a) costuma ajudar a comunidade? 1. Sim 2. Não (Pule para 31) 99. NS/NR (Pule para 31)
29. Qual tipo de ajuda ou apoio o (a) Sr (a) presta a comunidade? (Atenção: não ler opções)

1. Concede cesta básica; 2. Consegue transportes para eventos;
3. Faz doação de remédios; 4. Encaminha atendimento hospitalar
5. Promove consultas médicas; 6. Concede ajuda funeral;
7. Concede cartas para vagas nas escolas públicas; 8. Indica diretores para escolas
9. Ajuda na segurança da escola solicitando policiais 10. Consegueônibus escolar/universitário
11. Oferece cursos; 12. Oferece oportunidades de trabalho
13.0utros.Quais? __~ _

30. De onde vem a verba para estes serviços que o (a) Sr (a) mantém ou apóia?
1. Verba própria 2. Recebo doação de empresas privadas
3. Apóio mas não dou verba 4. Recebo ajuda de outro político
5. Verba municipal 6. Verba estadual; 7. Verba federal
8.Ajuda do partido 9.0utras, _

99.,NS/NR
31. Até que ponto o (a) Sr (a) acha esse tipo de serviço à comunidade responsabilidade de um vereador? Por quê?

32. Se o (a) Sr (a) concedia esses serviços e parou, qual foi o motivo?
1. faltou verba 2. havia pouca procura pela população
3. hoje não há mais necessidade 4. recebia muitas críticas
5. outros __ --:- :-:-:-:--- 99. NS/NR

33. Seus assessores foram escolhidos:
1. pelo apoio eleitoral prestado 2. por amizade

88. NA

5. por serem parentes
3. porque ajudam a elaborar leis
1\. nntrm: mntivm: ()11l'lic;:?~.~_..~~...~...~~.'<-_.~.-----------------

34. Considerando que no Brasil é muito comum políticos contratarem parentes para trabalharem em cargos públicos,
qual o seu posicionamento em relação a essa prática? 1. Favorável. 2. Contrário 99. NSINR (pule para 36)

35. Porquê? _

1. Sim 2. Não 99. NS/NR36. O (a) Sr (a) é a favor da reforma política?
37. Porquê? _

38. Se o (a) Sr (a) é a favor, quais seriam os principais pontos desta reforma? _

39. Quais foram os seus principais projetos de lei apresentados na Câmara? _

2



41. De que maneira o (a) Sr (a) conseguiu a sua aprovação? --,-_;__ _

42. A Câmara Municipal, quando elaborou a Lei Orgânica do Município ...
1. Envolveu a população na sua elaboração 2. Não consultou a população 99. NSINR

43. Qual o seu posicionamento em relação a projetos de Iniciativa Popular com força de projeto de lei?
1. Favorável 2. Contrário 99. NSINR (pule para 45)

44. Porquê? _

45. O (a) Sr (a) é a favor da Tribuna Livre à população na Câmara? 1. Sim 2.Não 99. NSINR (pule para 47)
;t (;. D~~ ~",;C)~v. IVI ~UV' _

47. O (a) Sr (a) é a favor de outros dispositivos que permitam a participação popular nos destinos da cidade?
1. Sim 2. Não 99. NS/NR (pule para 49)

48. Porquê? ~-----------------------

49. Em caso positivo, que mecanismos garantiriam a participação da população?
1. Orçamento participativo 2. Câmara itinerante 3. Audiência pública com o Prefeito
4. Audiência pública na Câmara 5.0utros.Quais? 99. NSINR

50. Porquê? _

Vereador (a): Câmara Municipal de _

Sexo: 1. F 2. M
Idade: 1. 20 a 30 anos

4. 51 a 60 anos
2 .31 a 45 anos 3. 46 a 50 anos
5.60 ou mais

2. Não 99. NSINR

Escolaridade: 1. sem instrução
4. 10 grau incompleto
7. 20 grau completo
99. NS/NR

Filiação partidária: _
Naturalidade: ------~------------Renda: __
Profissão: ----------------------Exerce essa profissão atualmente? 1. Sim

Nome entrevistadores: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2. primário incompleto
5. 10 grau completo

8. superior incompleto

3. primário completo
6. 20 grau incompleto
9. superior completo

Data da entrevista .... ./•.•../2005

Orientação aos pesquisadores:
1. agendar a entrevista com antecedência;
2. deixar claro o anonimato do entrevistado e a publicação do resultado geral;
3. procurar fazer a entrevista de dois a dois- enquanto um registra o outro acompanha;
4. basta uma entrevista por vereador;
5. dividir a tarefa da entrevista entre os pesquisadores;
6. quando a resposta for optativa circular com caneta azul a (s) opção (ões) escolhida (s);
7. manter o controle das entrevistas feitas, colocá-Ias em uma pasta;
8. após estudo das entrevistas entregá-Ias à coordenação geral para sistematização posterior;
9. agradecer a disponibilidadedo entrevistado e convidá-lo para acompanharo seminário de 13 de Agosto 2005
10. buscar uma relação impessoal com o entrevistado, ou seja, não entrevistar se for parente, amig.o... Trocar de vereador se for o caso, pois

uma relação pessoal com o entrevistado pode comprometer o resultado da pesquisa

3
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU
CENTRO SOCIOPOLITICO DE NOVA IGUAÇU

Ofício:

Ilmo. Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu
SRo Carlos Ferreira

Vimos através desta, solicitar algumas informações por escrito que serão de muita
importância para nosso trabalho de capacitação nos cursos oferecidos em nosso município:

• Composição da Mesa-Diretora da Câmara Municipal de Nova Iguaçu para o biênio
2005/2006;

• Relação dos 21 (vinte e um) vereadores/as e seus respectivos partidos;
• Relação das Comissões Permanentes, seus respectivos presidentes e membros, se

possível o dia de funcionamento e local;
<!J Relação de todas as Secretarias Municipal, Fundações, Autarquias, com seus endereços

e respectivos responsáveis titulares. (Y\~tp~ yvC..__ ~

Na esperança de conseguir a informação e a transparência pública, aguardamos
anciosamente.

Saudações.

~~~(Ít~
Flávio Antônio Brandão deSOUZ

Animador Municipal de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu, 08 de agosto de 2005

Rua: Capitão Chaves, 60 - Centro - Nova Iguaçu - cep: 26.221-010
Correio eletrônico: çºf~_@2jKºQ1}LbI

Tel: 2669-2259 - ter a sex: 13:30 às 18 h.

Documento1
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CENTRO SOClopoLíTICO E CONSELHO REGIONAL 10 DE MESQUITA
DIOCESE DE NOVA IGUAÇU

Núcleos: Chatuba, Centro, Vila Emil, Coréia, Maria Cristina, Santo Elias, Juscelino, BNH.

I CRITÉRIOS BÁSICOS I
O Comitê Popular de Acompanhamento ii Câmara de Vereadores é um desdobramento de uma das opções pastorais da
Igreja da Diocese de Nova Iguaçu, tia área social. O espírito que move a Igreja a agir desta maneira é a fidelidade à causa do
Senhor. Tal atitude, a leva ao testemunho evangélico de uma constante busca de qualidade de vida, de modo que possa
atingir todas as esferas da vida humana, inclusive à política. "Eu vim para que todos tenham vida em abundância" (Jo
10,10).
Desta forma, o Comitê quer ser um instrumento que procure auxiliar e elevar o nível de consciência e de participação
política da população. Ao mesmo tempo, quer atingir outras pessoas que são elou se tornam sensíveis aos desafio do zelo e
da construção da cidadania. Sem, entretanto, fazer distinção de credo, partido político e de organização social.
Haveráexceção, somente, se porventura algumvereador ou algummembro do Poder Executivo quiser fazer parte do Comitê.
Se isso ocorrer, a pessoa terá sempre o direito a opinião nas reuniões, porém não terá direito ao voto ou de determinar as
açõesdo Comitê.
O Comitê tem como proposta ser uma instância permanente de diálogo e de participação ativa na vida política ,do Município
de Mesquita. Os pontos de convergência serão sempre o zelo pelo comprometimento com a ética pessoal e social. E na
soma de esforços pela reestruturação da vida humana e pela implementação das Políticas Públicas que visam ao Bem
Comumdo povo do Municipio, em especial as camadas menos favorecidas.

I PROPOSTA DE AÇÃO NA CÂMARA DE VEREADORES

1. O Comitê exercerá contatos de convencimento, de diálogo, de pressão junto aos Vereadores e ao Poder Executivo. Será
também um mecanismo de apoio a ambos os poderes, ou poderá ser favorável a um deles, em todas as matérias que
dizem respeito às causas populares e à implementação de Políticas Públicas, dentro dos limites de suas instâncias de
poder e de competência.

2. Ocupar espaço na Sessões da Câmara de Vereadores, principalmentena sessões solenes e de votação relevantes à vida
do Município.

3. É vedado o uso do Comitê para questões relativas a interesses particulares ou de grupos.
4. Reivindicar a oficialização da Tribuna Popular através de projeto de lei elaborado pela Câmara.
5. Além do espaço de discussão da Tribuna Popular, o Comitê deverá apresentar suas propostas através de Projetos Leis,

de vereadores que assumamsuas propostas e da ação de convencimentojunto aos vereadores.
6. O Comitê será constituído de núcleos nos diferentes pontos do município, tais como: Chatuba, Coréia, Centro, Nova

Mesquita,Juscelino, Vila Emil, BNH,SantoElias e Rocha Sobrinho. '
7. Cada Núcleo terá a sua Comissão Animadora que articulará sempre os interesses locais com os interesses comuns do

Município. Sempre, que possível, se fará análise de conjuntura ou um estudo acurado da questão em jogo, para que se
tenha sempre uma intervenção qualificada, articulada e eficaz.

8. As Comissões dos Núcleos formarão a Equipe Executiva do Comitê, que deverá estar estruturado com uma secretaria
eficiente, tal como coordenação geral, secretária (a), tesoureiro (a), relações públicas, equipe de comunicação e outros...

9. Cabe a Executiva do Comitê estabelecer o cronograma de reuniões e de atuações conjuntas no Município, embora cada
Núcleo tenha autonomia na ação em sua área geográfica.

10. O Comitê promoverá constantemente diálogo e parcerias com outras entidades vívas do Munícípio que estejam
empenhadas ou tenham objetivos afins aos do Comitê, tais como: Conselhos Municipais de Saúde, Conselho Tutelar,
Orçamento Participativo e outros...

11. Reivindicar a existência da Câmara itinerante pelos bairros do Municipio.

PROPOSTA PEDAGÓGICA NOS PRIMEIROS PASSOS
a. Levantamentode nomes,estabelecercontetcse convencimentoà causa.
b. Formaçãoe informaçãode todosos membrosdo Comitê,quantoao RegimentoIntemoda Câmarae dosdiasem queocorreremas

sessõespúblicas.
c. Estabelecerreuniõesperiódicasparatrocade informações,estudoe estabelecimentodeestratégiasdeaçõesconjuntas.
d. Promoverpalestras,eventosculturais,aproveitandoprincipalmenteosdiversosgruposdeculturaexistentesdo Município.
e. Divulgarexaustivamenteo Comitênos ConselhosComunitáriose Paroquiais,atravésde carta abertaà população,utilizaçãodas

rádioscomerciaise comunitárias,nosjomaise utilizartodososmeiosdecomunicaçãodemassaexistentes.
f. Cabea ExecutivadoComitêmantera mística(forçamotivadorae esperançosa)ao longodo processo.Issoaconteceráse houvero

empregodeumaboapedagogiae deumametodologiaqueanimeosmoradoresa participaremdoComitê.Deveráhaveráhaveruma
escutaatenta,e a valorizaçãodo levantamento,já realizadoe o atual,dasprincipaisreivindicaçõesdosmoradores.Saberrealizar,de
umaformasimplese coloquial,duranteas reuniõesumaleiturae releiturada realidadecomos fatospolíticos, econõmicos, sociais,
culfurais epsicológicos. E,ondefor possível,fazero confrontode tudoisso,coma Palavra do Deus da Vida.



Diocese de Nova Iguaçu
Centro Sociopolítico
Regional 10 - Mesquita .

Critérios de Avaliação de Desempenho
da Câmara Municipal de Mesquita

:~\..
O Comitê Popular de Acompanhamento à Câmara Municipal de Mesquita,
grupo suprapartidário, vinculado ao Centro Sociopolítico da Diocese de Nova
Iguaçu e ao Regional 10 - Mesquita, composto por cidadãs e cidadãos

. \

voluntários, que têm como objetivo geral contribuir para melhorar aprática da
política, apresenta os Critérios de Avaliação.
O Comitê acompanhará as principais. atividades da Câmara Municipal de
Mesquita, com o objetivo de observar e avaliar o desempenho' de todos os
vereadores(as), para que o Legislativo Municipal 'exerça as suas funções de
forma transparente e democrática para toda a população mesquitense.

Os Critérios de Avaliação englobam os seguintes itens e quesitos:
1- Freqüência 1O pontos
2- Comportamento Político/Pessoal.. :..; l Opontos
3- Atuação nos debates parlamentares 20 pontos
4- Apresentação de projetos ou emendas 10 pontos
5 - Integração do Vereador com a Comunidade : 20 pontos
6 - Ações Diretas de fiscalização do Executivo 20 pontos
7 - Participação nas Comissões Permanentes 10 pontos

FreqUência
Considerar-se-á ausente o Vereador que não participar da Ordem do dia.
Considera-se ausência justificada quando o Secretário(a) fizer o devido
registro publicamente ou quando o próprio Vereador antes de se ausentar
justificar a sua saída.' .

Comportamento Pessoal
Respeito e atenção ao público, postura compatível com o cargo, atenção,
respeito ao colega vereador. Será observado o uso demasiado de celulares,
conversas paralelas ou leituras alheias ao tema em discussão.

Atuação nos debates parlamentares
Uso freqüente da tribuna para debater os projetos em pauta.
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Diocese de Nova Iguaçu
Centro Sociopolítico
Regional 10 - Mesquita.

Critérios para pontuação mensal

Fregüência - 10 pontos
Divide' os 10 pontos pelo número de sessões realizadas no mês e

multiplica pelo número de presenças de cada vereador.

Comportamento Pessoal-lO pontos
Perde 5 pontos a cada comportamento inadequado, de,modo que",caso

se comporte inadequadamentemais de uma vez no .mês, perderá os 1O pontos.

Atuação Parlamentar - 20 pontos .',
Divide os 20 pontos pelo número de sessões realizadas com debate na

Ordem do Dia ao longo do mês e multiplica pelo número de vezes em que o
Vereador foi à Tribuna defender ou contestar proposta.

Produção Legislativa (Apresentação de Projetos ou Emendas) - 10 pontos
Computados a favor do vereador que apresentar pelo menos uma

Proposição ao longo do mês.

Integração com a Comunidade- 20 pontos' .'
'.. ·"·-Computados1O :pontos para cada encontro previsto na descrição·Cio

.quesito, até o máximo de 20 pontos por mês.

Ações Diretas de Fiscalização do Executivo - 20 pontos
Computados 1Q. pontos para cada ação, conforme previsto na descrição

do quesito, até o máximo de 20 pontos por mês.
OBS: A ação fiscalizadora de desdobramentotambém será computada.

Participação nas Comissões Permanentes - 10 pontos
Serão computados os 10 pontos caso produza pelo menos 1.Parecer ou

Voto analítico a proposição em tramitação na respectiva Comissão, por mês.

....
"
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Diocese de Nova Iguaçu
Centro Sociopolítico
Regional 10 - Mesquita ..

Produção Legislativa
Iniciativa legislativa do Vereador, apresentando projeto de lei ou emenda a
projeto de lei ou ainda Emenda à Lei Orgânica.
Não serão consideradas propostas queindiquem nomes' de logradouros
públicos, que declarem instituições de utilidade públicaou que concedam \.
títulos honoríficos, uma vez que essas proposições não abordam problemas
relevantes para a comunidade.

Integração com a comunidade
O Comitê entende que a integração do vereador com a Comunidade é
importante em eventos, fóruns, seminários. Não serão considerados' neste
item os chamados atendimentos em centros sociais, participação em eventos
sociais e religiosos ou atendimentos individuais, mas somente as reuniões e
encontros públicos de caráter informativo ou de apoio às organizações
populares, como prestação de contas de mandato, audiências públicas,
participação em reuniões e atividades coletivas de Conselhos Municipais, de
Associações de Moradores ou de outros organismos do Movimento Popular.

Ações Diretas de Fiscalização do Executivo
Pedidos de informação, fiscalização direta do funcionamento das unidades de
.serviço das diversas secretarias, acompanhamento de audiências públicas de
prestação de contas do Executivo e audiências públicas das leis Orçamentárias
(pPA, LDO, LOA); avaliações do mandato do Prefeito

.
Participação nas Comissões Permanentes

Desempenho do Vereador emitindo pareceres ou votos analíticos nos projetos
submetidos à sua Comissão, promoção de exposições, conferências, palestras,
seminários, audiências públicas, sessões de esclarecimentos com Secretários
ou representantes do Executivo.

Análise do desempenho do Legislativo
A cada período legislativo encerrado (semestre), o Comitê publicará o quadro
de desempenho da Câmara, através de boletins informativos que serão
distribuídos em locais públicos.
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COMO SE FAZ ANÁLISE DE CONJUNTURA

Este texto quer, a partir de um exe~c[çi() t€JÓrlco:-práUço,I~v~r os particip(3ntes a compreenderem e se apropriarem da
metodologia de análise de conjuntura. Ele está dividido em duas partes: "

Na primeira aborda alguns elementos necessários à análise de conjuntura: como se estrutura a sociedade, o que e
análise de conjuntura, o que a diferencia da análise de estrutura, a importância do acesso às informações e do saber fazer uma
leitura,

Na segunda parte traz um roteiro para uma análise de conjuntura, que pode ser participada,

1- ELEMENTOS PARA A ANÁLISE DE CONJUNTURA

1. O QUE É ANÁLISE DE CONJUNTURA?

"As conjunturas (são) como momentos históricos especificos de uma sociedade que decorrem do modo como se combinam as
propostas, as inteNenções, as ações, enfim, a vontade politica dos diferentes agentes sociais, com as possibilidades oferecidas
pelas suas respectivas bases objetivas de existência. Analisar conjunturas é analisar a ação, o movimento que resulta, num
determinado momento histórico, da inteNenção e da correlação de forças do conjunto de agentes sociais' (Grzybowski, 1985: 2s).

Para fazer análises de estrutura e de conjuntura de uma sociedade, é preciso considerar suas diferenças básicas:
estabilidade, duradoura x mudança, desenvolvimento histórico;
contradições principais, fundamentais x contradições secundárias
Toda sociedade tem caracteristicas estáveis, básicas, duradouras que formam sua estrutura, como a economia, a

produção, o estado, os grupos sociais (classes), a cultura, etc. No entanto, a sociedade atravessa fases distintas ou momentos de
mudança em seu desenvolvimento histórico, momentos estes chamados conjunturais.

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

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

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

2. COMOSE ESTRUTURAA SOCIEDADE

Pode-se dizer que a sociedade se estrutura em dois grandes niveis totalmente articulados: a superestrutura e a
infraestrutura. Antonio Gramsci chama de Bloco histórico à estrutura global na qual se inserem, como momentos dialéticos, a
infraestrutura econômica e as superes.truturas politico-ideológicas.

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

B Superestrutura político-ideológica
L
O • "Sociedade política ou Estado': Coerção (dominação direta ou comando através
C dos aparelhos estatais de coerção: juridico, policial e politico), disciplina. Campo do
O dominio politico.

- 'Sociedade civil': Consenso "espontâneo' (dominação indireta através dos
aparelhos de hegemonia ou organismos de participação politica da sociedade:
escolas, Igrejas, Meios de Comunicação, organizações profissionais, sindicatos,

H partidos politicos, associações, instituições de caráter científico e artistico, etc.).
I Campo do domínio ideológico, da direção cultural e política.
S Hegemonia x contra-hegemonia
T
O Infraestrutura económica



2
R - A base material da sociedade: As relações de produção (o trabalho) são as bases, os
I fundamentos da estrutura social.
C ·Segundo a concepção materialista da história, o fator que, em última instância,
O determina a história é a produção e a reprodução da vida real", (Engels)

"Estas funções (de domínio direto e de hegemonia) são precisamente organizativas e conectivas, Os intelectuais (orgânicos) são
os 'comissários' do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é: I)
do consenso 'espontâneo' dado pelas grandes massas da população à orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à
vida social, consenso que nasce 'historicamente' do prestígio (e, portanto, da confiança) que o grupo dominante obtém, por causa
de sua posição e de sua função no mundo da produção; 2) do aparato de coerção estatal que assegura 'legalmente' a disciplina
dos grupos que não 'consentem', nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade, na previsão dos
momentos de crise no comando e na direção, nos quais fracassa o consenso espontâneo', (Gramsci, 1989: 10s)

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

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

Hegemonia ou poder espiritual da classe dominante éo fenômeno da conservação das idéias e valores dos dominantes
(ideologia), mesmo quando esta dominação de classe é percebida e se luta contra ela.

"Uma classe é hegemôníca não só porque detém a propríedade dos meios de produção e o poder do Estado (isto é, o controle
jurídico, político e polícial da sociedade), mas ela é hegemõnica sobretudo porque suas idéias e valores são dominantes, e
mantidos pelos dominados até mesmo quando lutam contra essa dominação'. (Chauí, 1997: 110)

As atuais relações de produção (trabalho) estabelecidas em nossa sociedade têm suas matrizes no sistema econômico
capitalista. No sistema capitalista de produção há um constante conflito de interesses entre patrões e classe trabalhadora. Tratam
se de classes antagônicas, pois de um lado estão os proprietários dos Meios de Produção (capital, empresa, maquinaria) que a
todo custo querem aumentar seu capital (capitalizar) - para aumentar seus lucros competem entre si e exploram a mão-de-obra -
e de outro os detentores da Força de Trabalho (operariado e todos aqueles que vendem sua força de trabalho) e querem uma
remuneração justa e vida digna.

O sistema capitalista de produção começa a surgir por volta do século XVI com o mercantilismo e tem sua justificação
ideológica no liberalismo (sistema de idéias que justifica o capitalismo), hoje com formato neoliberal. Sempre regido pela lógica do
mercado, do lucro, da competição, da exploração, o capitalismo, inicialmente mercantilista, tornou-se industrial (operário) e
alualmente é financeiro.

"Aliviara labuta diária de algum ser humano não é também de modo algum a tinalidade da maquinaria utilizada como capital. Igual
a qualquer outro desenvolvimento da força produtiva do trabalho, ela se destina a baratear mercadorias e a encurtar a parte da
jornada de trabalho que o trabalhador precisa para si mesmo, a tim de encompridar a outra parte da jornada de trabalho que ele
dá de graça para o capitalista. Ela émeio de produção de mais-valia". (Marx, 1984: 7s)

3, REQUISITOS PARA UMA ANALISE DE CONJUNTURA

Além de conhecer como funciona a estrutura da sociedade, o animador popular/dirigente politico precisa municiar-se
constantemente de informações, saber lê-Ias em profundidade, para articulá-Ias à sua realidade de classe.

a) A irformação

Quem detém informação e conhecimento tem poder. "Saber é poder", diz Francis Bacon. Historicamente, a capacidade
de preservar a informação/conhecimento sempre foi uma questão de poder. O filme ·0nome da Rosa" expressa isso muito bem.
Até agora, a melhor técnica para preservar a informação/conhecimento tem sido a escrita. Até a invasão - o "descobrimento' - da
América, a escrita, e conseqüentemente, a informaçãolconhecimento, esteve restrita às elites. Com a invenção da imprensa, -
Gutenberg - aumentaram as possibilidades de acesso à escrita e a preocupação com a alfabetização da população: os
protestantes, para ampliar o acesso à leitura da Blblla, investiram na alfabetização de seus seguidores.

A imprensa só começa efetivamente a funcionar a partir da Revolução Francesa (1789). A necessidade da burguesia, que
já detinha o poder econômico (infraestrutura), de consolidar seu poder politico exigia a circulação das informações/conhecimentos
a fim de criar um novo consenso, Djorno, djornale = informações, imprensa que circula diariamente para as pessoas poderem se
suuar.

No entanto, é preciso ter claro o sentido que atribuimos à leitura, à alfabetização. Muitas pessoas, e principalmente, a
elite no poder, restringem a alfabetização ao letramento sem vincular linguagem e realidade. Paulo Freire nos ensina que
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alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto. Para ele, "a leitur,a.d? mundo
preceds a leitura da escrita". Bertold Brechet também nos chamou a atenção, seu Poema '0 Analfabeto Politico fala do
analfabetismo politico, da falta de consciência do eleitor.

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

Não basta, por exemplo, termos dados, informações sobre nossa realidade. É necessário processar esses dados,
proceder à sua análise. Ter clareza até no processo de recolher as informações.

Quem detém as informações pode mais... Neste sentido, as informações que se nos apresentam são filtradas pelos
interesses de quem a veicula. A elite não divulgaria informações que a pudessem comprometer, destruir.

b) A leitura e seus níveis1

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

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

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

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

Ao ligar as informações recebidas às suas experiências anteriores, o leitor chega ao significado dos fenômenos.
O termo texto vem do latim e significa "tecido' e é entendido como qualquer significado articulado através de uma

linguagem determinada. Neste sentido, um quadro, uma foto, um desenho, um mapa, um jornal, um livro, um filme, um evento, um
acontecimento, uma atitude, um comportsmeoto, etc., são textos com linguagens próprias. Trata-se de identificar a sua
especiiicidade e de se apropriar do modo mais adequado de lê-los.

D'outro lado, o grau de profundidade e de engajamento de qualquer leitura depende de nossa experiência, sexo, pais e
época em que vivemos, da classe e consciência de classe, de nossa história, nosso conhecimento/vivência.

A leitura crítica

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

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

Níveis de leitura crítica

A leitura crític;apode ser mais e menos profunda. A profundidade da leitura critica depende \olacapacidade de se atingir
seus niveis denotativo, interpretativo (conotativo), critico e problematizador. Da sua profundidade depende em muito nossa
performance política.

A leitura crítica do jornal

Tomando um jornal, como exemplo, podemos discriminar esses níveis de leitura assim:
1. Níveldenotativo:

A leitura denotativa de um jornal visa compreender o sentido mais literal, direto, superficial, do texto. Responde à
pergunta: o que traz o texto? Comporta, entre outros elementos:
· dados sobre o jornal: donos, tiragem, periodicidade etc.
·dados dos articulistas
· tipos de noticias veiculadas, como são desenvolvidas as notícias
· como o jornal distribui internamente as notícias, o que mais destaca, o que menos destaca
· sua acessibilidade quanto ao preço, conteúdo, apresentação

2. Nivellnterpretativo:

1Esta item sobre leitura baseia-se fundamentalmente em ARANHA e MARTINS. 1992: 10.26.
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O nível interpretativo (conotativo) procura levantar os significados não expllcltos, escondidos, figurados.

Responde a perguntas tais como:
· o que o jornal quer mostrar com essas noticias? (objetivos)
· que valores estão presentes neles? (de classe, económicos, éticos, religiosos, políticos, etc.)
· como essas idéias apresentadas se ligam ao contexto sócio-politico-econômico vivido?

Trata-se de levantar e cruzaras idéias e os valores presentes no jornal.
Responde à pergunta: O que os fatos/acontecimentos veiculados querem dizer?
3. Nívelda crítica:
O nivel da análise critica refere-se ao nosso entendimento da proposta do jornal, à sua competência:

· se o jornal atinge seus objetivos; se é claro, coerente; se traz alguma contribuição para o assunto abordado.
Dessa forma, podemos dizer se o jornal é bom, ruim ou médio, independentemente de termos gostado ou não dele.
Responde à pergunta: Ojornal consegue dizer o que se propõe? O que deixa de dizer?
4. Nível daproblematlzação:
Trata-se, neste nivel, de ir à raiz do assuntolfenômeno, que se coloca como problema a ser desvendado. Pois há significados

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

Neste sentido, a leitura probiematizadora responde a perguntas, tais como:
· O que está por detrás deste jornal e de suas noticias?
·Por que veicula tais e não outras noticias? Quem (atores sociais) está por trás do jornal e quais seus interesses?
· Como o seu conteúdo se relaciona com os demais jornais, ouras noticias e abordagens?
· Suas notícias são válidas para todos os sujeitos sociais? Por quê?
Fundamentalmente responde-se à pergunta: o que tenho a dizer sobre as notícias veiculadas?

A leitura de jornais, revistas, livros, etc., apesar da falta de dinheiro, deve ser um hábito comum a todo educador popular
e militante político. Pois ela traz elementos para a análise da conjuntura e da própria estrutura social. Um dos objetivos da feitura
critica é ajudar na luta, indicar e redirecionar os caminhos da intervenção. A classe no poder tem esse hábito: seus "intelectuais
orgânicos' mantêm-na constantemente atualizada na leitura do mundo para poderem tomar suas decisões.

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

A prática coletiva de leitura e análise de cada jornal em si, - jornais como O Globo, JB, O(Oia, FSP, Jornais da Baixada
(mais local), - e da comparação de uns com os outros traz grandes ensinamentos, é muito enriquecedora para um grupo popular.

II· ROTEIROPARA ANÁLISE DECONJUNTURA2

Definição dos objetivos da análise de conjuntura

Toda anàlise de conjuntura deve partir de uma clara definição do que se pretende obter com ela. Isto significa que é
preciso definir e delimitar o campo e as dimensões da realidade que se pretende cobrir com a análise.

No caso da Escola de Formação Politica, seus objetivos se inscrevem no contexto da instrumentalização de atores
pollíicos e reforço da organização e'luta do povo a partir da Baixada Fluminense. Definir os objetivos dessa instrumentalização e
luta envolve discuti-Ias nos horizontes de longo, médio e curto prazo, tanto do ponto de vista da lógica do capital quanto da lógica
das classes populares (corte de classe).

A abordagem de conjuntura pode ser social, política, econômica, educacional, religiosa, etc. Quanto ao seu foco, ele pode
ser dirigido ao local (municipio, diocese), estadual, nacional, internacional. Em nosso exercício, devido ao pouco tempo disponível,
a assessoria sugere o exercício de análise de conjuntura políüca nacional.

Definidos nossos objetivos, passemos ao exercicio propriamente dito da Análise de Conjuntura, que trabalha
necessariamente com ferramentas (categorias) próprias. Estas categorias são: acontecimentos, cenários, atores, relações de
força, contexto e questões centrais.

Cada uma destas categorias merece um tratamento à parte, mas no conjunto elas poderiam ser estudadas como
elementos da "representação social" ou uma peça teatral, um jogo de futebol, um circo ou mesmo, urna guerra.

Marx, por exemplo, valendo-se de um recurso metodológico, toma a sociedade como urna grande peça de teatro - com
cenas, bons e maus atores, papéis. Utiliza-se dessas categorias em seu estudo da revolução francesa, no '18 de Brumário', uma
das mais brilhantes análises de conjuntura já redigidas.

1 Esta proposta para Análise de Conjuntura é uma adaptação do Roteiro do curso sobre Constituinte para monitores, projeto
'Educação Popular para a Constituinte", Rio de Janeiro, Boletim Por um povo-constituinte, nO2, junho 1986.
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Seguindo este modelo do teatro, iremos fazer um paulatino aprofundamento da ~niuntura. Para ~a~to,

daremos os seguintes passos: 1. Descrição da realidade; 2. preparação do material levantado; 3. analise deste matenal, 4.
sintese da análise.

10momento: Descrição da realidade politico-social
Este trabalho consiste numa espécie de mapeamento descritivo da situação do momento. Ele cobre os aspectos:

a) Descrição dos ACONTECIMENTOS, ou fatos s6c1o-poUtico-econômlcos relevantes, ligados à realidade atual. Parte do nivel
local, passando pelo municipal, regional e estadual, até chegar ao nacional e Internacional.

Para isso, responder:
- Que acontecimentos sócio-político-econõmicos identificamos:

- da parte da classe trabalhadora?
- da parte da classe no poder?

(Considerar, confonne referência acima, os acontecimentos desde a realidade local até IntemacionaQ.

b) Descrição dos CENÁRIOS. Por cenários entende-se os espaços ou ambientes onde se desenvolvem determinados
acontecimentos ou conflitos, as ações da trama social e politica. É como o terreno em que se desenrola uma batalha ou o campo
em que se disputa uma partida.

O cenário de um conflito pode se deslocar de acordo com o desenvolvimento da luta: passar das ruas e praças para o
parlamento, dai para os gabinetes ministeriais e dai para os bastidores, para o judiciario... -

·A capacidade de definir os cenários onde as lutas v~o se dar é um fator de vantagem importante. Quando o governo consegue
deslocar a luta das praças para os gabinetes já está de alguma fonna deslocando as forças em conflito para um campo onde seu
poder é maior. DaI a importáncia de identificar os cenários onde as lutas se desenvolvem e as particularidades· dos diferentes
cenários' (Souza, 1987: 12).

Para tanto, responder:
- Em que cenários estão ocorrendo estas lutas, estão se dando estes acontecimentos?

c) Identificação dos ATORES envolvidos nesses acontecimentos, procurando especificar todos aqueles que influem ou podem
influir na conjuntura.

Nor é alguém que representa, encarna um papel dentro de um enredo, de uma trama de relações. Determinado
individuv, instituição (sindicato, partido politico, Jornal, rádio, emissora de TV, Igreja, etc.), categoria so- .11e classe (ernpresárlos,
latifundiários, trabalhadores rurais, operariado, servJdores públicos, etc.) pode ser ator social. São atores sociais quando
representam algo para a sociedade (grupo, classe, pais), enoarnam uma Idéia, uma reivindioação, um projeto, uma promessa,
umadenúncia.

·As c/asses sociais, os grupos, os diferentes atores sociais ~tão em relação uns com os outros. Essas relaçõs.s podem ser de
confronto, de coexistência, de cooperação e estarão sempre revelando uma relação de força, de domínio, igualdade ou
subordinação' (Souza, 1987: 13).

Responder:
Quais são os atores sociais envolvidos nos acontecimentos? Atores tanto da parte dos trabalhadores como da elite no
poder?

d) Definição do CONTEXTO ou ambiente politico geral que marca o momento histórico vivido e que circunscreve os cenários e
acontecimentos da atual conjuntura de luta (ditadura, demooraola etc.). De acordo com o contexto, os oenérlos de poder e de luta
contra esse poder, serão necessariamente diferentes.

PaTa essa definição responder á pergunta:
Qual o clima político-econõmico (contexto) em que alualmente se desenrola a luta atual das classes populares em torno
de...?

e) Identificação das QUESTÕES CENTRAIS colocadas em evidência na luta social e politica num determinado momento. Estas
questões fazem parte do debate dos partidos pollUcos, dos sindioatos, dos movimentos sociais em geral e estão na grande
imprensa.

Para identiticar as questões centrais colocadas, responder:
Quais são as grandes questões políticas, sociais e económicas do governo e da classe trabalhadora neste momento:
preocupações centrais do governo, grandes projetos, quest~o operária, questão agrária, questão políüca, re/~ção igreja
estado?



20 momento: Pr43paração do mate. ;J: descritivo para a análise

Este é o momento de organizar e sistematizar o material descrito, de criar o método de análise adequado. Inclui:
a definição do(s) acontecimento(s) determinante(s), que serão o foco central da análise;
a hierarquização dos atores, segundo sua Importância na questão sócio-económica, do ponto de vista do grupo;
a escolha dos passos, procedimentos e do universo de conceitos e categorias a utilizar para analisar a
conjuntura descrita acima.

Para cumprir esta etapa da análise de conjuntura, cabe responder:
Quais dos acontecimentos levantados podem ser considerados mais determinantes na lufa político-social?
(hierarquizá-los)
Em que cenários se desenrolam? (hierarquizá-los)
Quais são as questões centrais colocadas, as mais importantes? (hierarquizá-Ias)
Qual a força, a fraqueza e a imporlãncla de cada um dos atores na luta polftico-social? (hierarquizá-los)
Quepassos, procedimentos, conceitos e categorias, utilizar na análise de conjuntura?

3° momento: Análise

Este é o momento mais trabalhoso, o da análise propriamente dita. Busca-se ir além da dimensão aparente dos
fenômenos, à compreensão deles na sua complexidade, na constelação das suas relações e no seu movimento. Isto pressupõe
Que não nos enganemos chamando de 'realidade" aquJlo que não passa de aparência, disfarce, fachada do concreto. Neste
sentido, a análise e a sintese da conjuntura ajudam-nos a aproximar-nos mais do concreto para podermos transformá-Io;

A análise consiste em decompor o teme cenlral ou o acontecimento a analisar nos seus diversos componentes, sejam
eles fatos, fenômenos, problemas ou situações. É preciso estudá-los separadamente, assim como nas suas Interações, visando
detectar os pontos de tensão, conflito ou contradição e Identificar, para cada acontecimento ou ator, a contradição que· é mais
.abrangente e determinante em relação às outras. Pois tão Importante quanto aprender o sentido de um acontecimento é perceber
quais as forças, os movimentos, as contradições, as condições que o geraram.

Assim também, é preciso estudar os atores, tanto cada um em si, como nas suas relações uns com os outros. Analisar as
forças e as debilidades de cada ator e seus interesses comuns, conftitantes ou antagónicos. Identificar a principal ou as principais
debilidades.

É preciso também analisar as articulações da conjuntura da luta sócio-económica com a estrutura da sociedade, partindo
do local e do imediato para o mais global e mediato, ligando o especifico ao geral. Pois os acontecimentos têm em geral relação
com a história, com o passado, com as relações sociais, económicas e políticas estabelecidas ao longo de um processo. testa
articulação que geralmente revela as causas mais profundas dos fenómenos da conjuntura.

Trata-se, na verdade, de buscar o fio condutor dos acontecimentos; de procurar, pesquisar o encadeamento, a lógica, as
articulações, os sentidos comuns dos acontecimentos. Quando somos capazes de perceber a lógica interna de uma determinada
politica económica ficará mais fácil entender o sentido dos decretos, das açóes e até mesmo das visitas dos ministros do
Planejamento ao FMI, Banco Mundial, etc.

Por exemplo, a submissão do governo e partidos que lhe dão sustentação só será compreendida se examinarmos os
interesses e a lógica da fração dominante da classe que controla o Estado, em particular, o Executivo.

Outros elementos podem contribuir para a análise, como Informações que estão fora do campo da experiência dos
participantes, o levantamento e o estudo de dados sócio-económicos, etc.

Para cumprir esta etapa, pode-se responder às seguintes perguntas:
Como os atores sociais se relacionam? Seus Interesses e conflitos?
Como se caracterizam as forças e as fraquezas (debilidades) de cada ator social?
Como os atores sociais/políUcos estão envolvidos nas grandes questões e acontecimentos?
Que contradições, movimentos, estão na origem de cada acontecimento, de cada questão? Por que?
Como as grandes questões e os acontecimentos mais Importantes se relacionam? Como se articulam à
estrutura da sociedade? Seus posslvels desdobramentos e repercussões mais gerais?
Qual o fio condutor dos acontecimentos, sua' lógica e seus sentidos comuns?

4° momento: Slntese

O trabalho de sintese é o momento conclusivo da análise de conjuntura. Mas uma análise de conjuntura só tem sentido
quando se desdobra em um planejamento da ação politica, Incluindo a definição das estratégias e táticas.

De acordo com nossos objetivos, conforme definição nossa no Inicio deste exerci cio, esta análise se desdobra ...(conferir
objetivos deftnidos). Entendemos a
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'estratégia como a articulação, a definição de um conjunto de meios, de forças, de elementos tendo em vista realizar objetivos
gerais ou 'projetos' mais globais que respondem a interesses e objetivos sociais, económicos e políticos de determinadas forças
ou classes sociais. Se na estratégia observamos os objetivos e linhas de ação mais gerais, na tática observamos os meios e as
formas particulares, concretas de ação, tendo em vista a realizaçã'o de estratégias determinadas' (Souza, 1984: 17s),

Mas o que é, afinal, a síntese? "
Antes da análise Unhamos uma visão unitária mas superficial da conjuntura. Ao processar a análise nos aprofundarmos

no seu conhecimento mas fragmentamos nossa visão. Tendo obtido uma visão mais aprofundada, com a síntese objetivamos
recompor no pensamento esta unidade da conjuntura. Neste caso, slntese é o processo de recompor a unidade da conjuntura; de
colocar ênfase sobre as contradições mais importanles e abrangentes; de esclarecer a correlação de forças prevalecentes na
conjuntura; de definir quais são as alianças tácitas ou explicitas, os blocos de forças sociais e ·de interesses, e de captar as
lendências. Écom base nesta síntese que se desdobra ° passo seguinte, que é o planejamenlo para a ação.

Trala-se, pois, neste momento, de definirlredefinir o que tez«- objaUvos da luta poütca- e como fazer - isto é, de traçar
a estrategia e as táUcasda luta.

Tendo em conta a análise feita, é hora de buscar respostas a um conjunto de questões, entre as quais:
• Qual tende a ser o caráter de classe precJominant'ena atual conjuntura?
t possível às classes populares, mesmo náo dominantes, innuirem na definição da política brasileira?
Em caso positivo, como agir a fim de elevar essa potência ao máximo?
Quais são os cenários que mais favorecerão a influencia das classes populares na definição da política sócio-
económica? '
Os segmeritos populares têm, ou desejam ter, um projeto democrático de sociedade diferente do programa do
grupo no poder?
Em linhas gerais, em que consiste o proJet~ democrático dos segmentos populares? Qual a lógica, a força
motriz, o eixo de valores a inspirarem sua luta politica?
Com quais forças sociais aliar-se hoje? A quais forças contrapor-se?
Que propostas levar?
Como ampliar a organização popular a fim de reforçar a luta contra-hegemónica?
Quais as tarefas de curto, médio e longo prazo de contraposição à pol/b'cahegemónica?

Bibliografia:
1, ARANHA, Maria L. de A. e MARTINS, Maria H p, Os InsllUmentos do filosofar, ln 'Temas de filosofia'" São Paulo: Moderna,

1992. p, 10-26,
2. ARRUDA. Marcos. Metodologia da práx/s e fonnaçlo dos trabalhadores. Rio de Janeiro: PACS. 1988.
3. CELADEC. Análise de esllUtura e conjuntura. Rio de Janeiro: FASE Nacional. 1985. '
4. CHAUI. Marilena. O que é ideologia. São Paulo, Brasiliense. 1997.
5. GRAMSCI, Antonio. Os Iríeleclu8/s tJ8 organizaçiJ d, culura. 71ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1989,
6. GRZYBOWSKI. Cândido. Método e análise de conjuntura. Cidade?: CECA. outubro de 1985.
7. JARA. Oscar. Concepção dialéllca da educaçoo popular. São Paulo'. CEP/S. 1985.
8. MARX, K. O Capital- VrJ..1, üvro 2, São Paulo. Abril Cultural, 1984, pp. 7-8.
9. SOUZA, Heroert José de. Como se fElZ análise de conjuntura. 51ed., Peu-ópolis: Vaz~IBASE. 1987,

Pereival Tavares da Silva· FEUFF
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU

Grupo de Produção - "Gente que faz com Fé"

Proposta para Ficha de Cadastro

1) Paróquia:
2) Endereço:
3) Telefone:

Paróco:
Município:

4) Comunidade:
5) Endereço:

6) Esta ligado(a) a algum grupo Pastoral? Qual?

7) Se não esta é o que? A) Cooperativa ( ); Clube de Mães ( ); outro ( ) - Nome:

8) Nome do(a) Corrdenador(a):
9) Endereço:
10) Telefone:

11)Qual o produto produzido?:

Documento1



PARÓQUIA CRISTO RESSUSCITADO
VIDEO E DEBATE SOBRE O REFERENDO
DO DESARMAMENTO?
( ) SIM ou ( ) NÂO

O que é melhor para nós ?

Dia: 14/10/2005 - Horário: 20:00 Hs
Local : Salão paroquial-
Rua: Luiz Augusto Pinho, 232 - Santa Eugênia

PARÓQUIA CRISTO RESSUSCITADO
VIDEO E DEBATE SOBRE O REFERENDO
DO DESARMAMENTO?
( ) SIM ou ( ) NÃO

O que é melhor para nós ?

Dia: 14/10/ 200s - Horário: 20:00 Bs
Local : Salão paroquial-
Rua: Luiz Augusto Pinho, 232 - Santa Eugênia

PARÓQUIA CRISTO RESSUSCITADO
V1DEOE DEBATE SOBRE O REFERENDO
DO DESARMAMENTO?
( ) SIM ou ( )NÂO

O que é melhor para nós ?

Dia : 14/ 10/2005 - Horário: 20:00 Hs
Local : Salão paroquial-
Rua: Luiz Augusto Pinho, 232- Santa Eugênia

PARÓQUIA CRISTO RESSUSCITADO
V1DEOE DEBATE SOBRE O REFERENDO
DO DESARMAMENTO?
()SIM ou ( )NÂO

O que émelhor para nós?

Dia : 14/ 10/ 200s - Horário: 20:00 Bs
Local : Salão paroquial-
Rua: Luiz Augusto Pinho, 232 - Santa Eugênia

CANffNHADAPELOS~!

Coacentração - Prefeitura Municipal de Nova
Iguaçu

Horário: 16:00 hs - Dia: 17110105- Seg. Feira

Realização: Diocese de Nova Iguaçu - Apoio:

Prefeitura de Nova Iguaçu

CAM~APELOS~!

Concentração - Prefeitura Municipal de Nova
19uaçu

Horário: 16:00 hs - Dia: 17/10/05- Seg. Feira

Realização: Diocese de Nova Iguaçu - Apoio:

Prefeitura de Nova Iguaçu

CAM~APELOS~!

Concentração - Prefeitura Municipal de Nova
Iguaçu

Horário: 16:00 bs-Dia: 17110/OS-Seg. Feira

Realização: Diocese de Nova Iguaçu - Apoio:

Prefeitura de Nova 19uaçu

CAM~APELOS~!

Concentração - Prefeitura Municipal de Nova
Iguaçu

Horário: 16:00 hs - Dia: 17110105- Seg. Feira

Realização: Diocese de Nova Iguaçu - Apoio:

Prefeitura de Nova Iguaçu



DIOCESE DE NOVA IGUAÇU

CENTRO SOCIOPOLITICODA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU
Rua: Capitão Chaves, 60 - centro - Nova Iguaçu

Tel: 2669-2259 - Correio Eletrônico: s,~df~_((lijg_ç_onlJ?I

Nova Iguaçu, 14de outubro de 2005

Oficio

De: Centro Sociopolitico

Para: Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu

Secretaria

Estamos realizando um curso de formação política em Nova Iguaçu nos dias 08, 22, e 29
de outubro. Na exposição do dia 22, o assessor irá abordar a realidade de nosso município.
Sendo assim, solicitamos na medida do possível em espaço curto de tempo as seguintes
informações:

• Composição da Estrutura Administrativa do Governo com suas Secretarias,
Autarquias e Fundações, seus respectivos responsáveis, seu endereço com
telefonese correio eletrônico.

Na certeza de obter tais informações para garantia e afirmação da Democracia, desde já
agradecemos e colocamo-nos a disposição para futuros contatos.

Flávio Antônio Brandão de Souza
Coordenador Municipal de Nova Iguaçu

Documento1



DIOCESE DE NOVA IGUAÇU

CENTRO SOCIOPOLITICODA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU
Rua: Capitão Chaves, 60 - centro - Nova Iguaçu

Tel: 2669-2259 - Correio Eletrônico: qiJ~pJ(ilig,_çº-!n,_bl

Nova Iguaçu, 14 de outubro de 2005

Oficio

De: Centro Sociopolitico

Para: Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu

Secretaria

Estamos realizando um curso de formação política em Nova Iguaçu nos dias 08, 22, e 29
de outubro. Na exposição do dia 22, o assessor irá abordar a realidade de nosso município.
Sendo assim, solicitamos na medida do possível em espaço curto de tempo as seguintes
informações:

• Composição da Estrutura Administrativa do Governo com suas Secretarias,
Autarquias e Fundações, seus respectivos responsáveis, seu endereço com
telefones e correio eletrônico.

Na certeza de obter tais informações para garantia e afirmação da Democracia, desde já
agradecemos e colocamo-nos a disposição para futuros contatos.

Flávio Antônio Brandão de Souza
Coordenador Municipal de Nova Iguaçu

Documento1

º,a~lk,\lL...
Assessoro

Mot,; 60/699.801-7
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I ,., Cd I L~ Icri
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

CES - Faculdade de Educação
NUFIPE ~Núcleo de Filosofia, Política e Educação

DIOCESE DE NOVA IGUAÇU
cSp - Centro Sociopolítico

Ficha de Inscrição
Escola de Formação Política 2005

Nome completo: Nome para crachá: .

Sexo: O Feminino o Masculino Data de nascimento: ../. ../. .

Estado Civil: O Solteiro o Casado o Viúvo o Separado/divorciado

Escolaridade: Profissão: .

Endereço: .

Bairro: Cidade: CEP: .

Telefone residencial: Celular: .

Endereço eletrônico: Telefone de recado: .

Denominação religiosa: Católica Evangélica Espírita Sem religião

Outra denominação religiosa. Qual? .

Comunidade: , .

Paróquia/igreja/outra: .

De que grupo organizado (grupo de igreja, movimento religioso, movimento social, grupo
Iíti . di ) A ..? H' ?po I ICO, sm ícato.; voce partícípaj a quanto tempo. . ..

Por que deseja fazer a Escola de Formação Política? .

Como pretende utilizar os novos conhecimentos? .

Assinatura do cursista: .



DIOCESE DE NOVA IGUAÇU
COORDENAÇÃO DE PASTORAL

AVALIAÇÃO DO ANO PASTORAL

A luz dos encaminhamentos da Assembléia Diocesana:

DIGNIDADE DA PESSOA
../ Pastoral da Acolhida

RENOVAÇÁO DA COMUNIDADE·
../ Plano de Ação Administrativa e Pastoral do Dízimo
../ Pastoral Bíblica
../ Formação em todos os Níveis
../ Pastoral do Batismo
./ Incentivo a Dimensão Missionária
./ Testemunho de Comunhão dentro da Igreja

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA
../ Pastorais Sociais
../ Pastoral da Comunicação
../ Pastoral da Juventude

1. Quais as prioridades que sua Pastoral ou Movimento percebeu que avançaram
mais nesse ano?

2. Que avaliação faz da Caminhada de sua Pastoral ou Movimento?

3. Coloque em ordem decrescente os encaminhamentos que sua Pastoral ou
Movimento pretende destacar em 2006:
1-
2-
3-

Outros:

4. Sugestões para a Pastoral Diocesana e Planejamento de sua Pastoral ou
Movimento para 2006:



DIOCESE DE NOVA IGUACU
COORDENAÇÃO REGIONAL 1
Coordenação: Pe.Geraldo Magalhães

(Pároco da Catedral de Santo Antônio - Tel.2767-8570)
Vtce-Coorãenação: Pe:Carlos Antônio

(Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus - KJ I - Tel.2767-5550)
Tesoureiro: Maia (Paróquia Nossa Senhora de Fátima São Jorge -

Te/.2767-0J 70)
Secretária: Clara Coca (Catedral Santo Antônio _.Tel.2767-8570)

QUEREMOS VER JESUS - Caminho, Verdade e vida
2005 -Ano Eucarístico.

Agenda Pastoral

Setembro de 2005 - Mês da Bíblia.
Dia 15 - Encontro Anual de Secretário(as) Paroquial, das 09h As
15h,CENFOR(Taxa - R$ 10,00 para almoço).
Dia 21 - Encontro - Ministros de Batismo e Preparadores de Pais às 19B~a
Catedral.
Dia 22 - 3° Ano de chegada de Dom Luciano na Diocese.

Outubro de 2005 - Mês das Missões.
Dia 01 - Encontrão Diocesano, tema: Bíblia e Missão - A Serviço da Paz,
Igreja Santo Antônio da Prata, 08h às 13 Horas - Levar Lanche.
Dia 04 - Encontro Ministros da Palavra - 19h na Catedral.
Dia 08 e 09 - Encontro Inter-Diocesano C< Reage Baixada".
Dia 15 - Ordenação Presbiteral na Catedral às 09h - Diáconos Paulo Pires,
Ricardo e José Edílson.
Dia 23 - Coleta Nacional das Missões - CNBB - Dia das Missões.
Dia 30 - Dia Nacional da Juventude, Belford Roxo.

Próxima Reunião dia 05 de Outubro - Nossa Senhora de Fátima e São
Jorge.

PAUTA-J>ACOLHIDA-+ORAÇA-O -J>ATA -J>

-J> TEA-IAE ENCA"MINHAMENTOS-Jo 't\~lc(,D C () ($'
-JoAVISOS-JoORAÇÃO FINAL ~CI~~ ~S'U\(\.hJ
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DIOCESE DE NOVA IGUACU
COORDENACÃO REGIONAL 1
Coordenação: Pe. Geraldo Magalhães

(Pároco da Catedral de Santo Antônio ~ Tel.2767-8570)
Vice-Coordenação: Pe. Carlos Antônio

(Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus - KII - Tel.2767-5550)
Tesoureiro: Maia (Paróquia Nossa Senhora de Fátima São Jorge -

Tel.2767-0J 70)
Secretária: Clara Coca (Catedral Santo Antônio - Tel.2767-8570)

QUEREMOS VER JESUS - Caminho, Verdade e vida
2005 -Ano Eucarístico.

Agenda Pastoral

Setem bro de 2005 - Mês da Bíblia.
Dia 15 - Encontro Anual de Secretário(as) Paroquial, das 09h As
15h,CENFOR(Taxa - R$ 10,00 para almoço).
Dia 21 - Encontro - Ministros de Batismo e Preparadores de Pais às 19B~la
Catedral.
Dia 22 - 3° Ano de chegada de Dom Luciano na Diocese.

Outubro de 2005 - Mês das Missões.
Dia 01 - Encontrão Diocesano, tema: Bíblia e Missão - A Serviço da Paz,
Igreja Santo Antônio da Prata, 08h às 13 Horas - Levar Lanche.
Dia 04 - Encontro Ministros da Palavra - 19h na Catedral.
Dia 08 e 09 - Encontro Inter-Diocesano " Reage Baixada".
Dia 15 - Ordenação Presbiteral na Catedral às 09h - Diáconos Paulo Pires,
Ricardo e José Edílson.
Dia 23 - Coleta Nacional das Missões ~ CNBB ~ Dia das Missões.
Dia 30 - Dia Nacional da Juventude, Belford Roxo.

Próxima Reunião dia 05 de Outubro - Nossa Senhora de Fátima e São
Jorge.

PAUTA~ACOLHIJ)A~ORAÇA-() ~ATA ~
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, " limo. Sr. Oficial do Registro Civil de Pessoas Jurfdicas do 8°. Oficio do Município de Nova Iguaçu - RJ.,
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A Associação Unida de Amigos e Lfderes Comunitários para o Desenvolvimento do Municfpio de Nova Iguaçu,
neste ato representada pelo Sr. Helenil Diniz Henriques, Residente e domicifiado nesta cidade à Av. AbIBoAugustoTávora
n. 2726 apto. 104, bairro Marco II, portador da Carteira de Identidade n. 05403601-7 IFP e CP F 697.242.377.53,

'lfJ?vem muire~eitosam~:: soúcitar~egistro~ seu Estatuto"" pessoa jurídica,

Nestes termos,

P. Deferimento

ASSOCli:"ÇÃOUNIDA DE AMIGOS E LíDERES COMUNITÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNiCíPIODE
NOVA IGUAÇU - RJ

A~~~/'
Presidente
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UNIDA DEAMIGOS E LI,DERESCOMUNIT~~ o ~
VOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE NOVA IGU~~&_ ~/,"f. ~ll. v~

-<.IJ.. "4",.
~-t,~

FUNDADA EM 07 DESETEMBRO DE 1997 -t~

UTILIDADE PÚBLICA, LEI 1590 DE 25 DE SETEMBRO DE 1989..
~~\..~-...,
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ESTATUTO SOCIAL

CAPITULOI
DAFINALIDADE,SEDEE DURAÇÃO

ARTIGO I.

.sob a denominação ,je ASSOCIAÇÃO UNIDA DE AMIGOS E lIDERES COMUNITÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNIC!PIC
DE NOVAIGUAÇU, fica constmsca uma sociedade civil, epartícana, sem fins lucrativos, nos termos da Lei em vigor com sua sede provisona à

Rua Maria Cristina N.20 sala 2 Bairro Jardim Alvorada, Município de NO'VaIguaçu - RJ, e elegendo o foro desta cidade para dirimir Quaisquer
dúvida que possam surgir. sendo a mesma constituída por prazo indetenminado.

ARTIGO II.

AAssoc:a.;ão respeitará o principio democrático da llberdade rellglosa, não terá preconceito racial ou de nacionalidade, e se empenhar
_ efetlvamente arr, prol da união das comunidades.: 3\\,,"Z.Iv::/)
.){.y-'
'\~

A Associação será apartidária. e não permitirá em suas reuniões ou fora delas, manrfestações polftico-apartidária, ou partidária entretanb
poderá apoiar (se deliberado em assembléia geral), todas e Quaisquer manitestações sociais ou de classes.que tenham finalídades I
reivindicativas em prol das comunidades.

(-A . - ARTIGO IV.

W A Associação possui responsaoilidaões limitadas, com personalidade jurídica própria, que a, reçerá pelo presente E,taMo e tem como
objetivos:

JJ~)Promover e estimular entre seus associados a prática de atividades sociais, culturais, artísticas e desportivas, filiando-se e cumprindo os
estatutos da respectivas associações.

I
b) Procurar através dos poderes públicos ou particulares alcançáveis. fazer os melhoramentos necessários ao bem estar de seus habitantes
e ao processo moral e social das comunidades iguaçuana .

./

ARTIGO III.

CAPíTULO II.

Dos 6rgãos da associação; Dlretorla, Conselho Fiscal e Assembléia Geral

ARTIGO J.

A Associação será dirigida e orientada pelos seguintes órgãos:
a) Diretoria:
b) ConselhoFiscal:

." c) Assembléia Geral. constitulda por sócios Fundadores ( fundadores desta associação ). sócios Efetivos (filiados a mais de 24(vinta Quatro)
\~ meses e sócios contribuintes ( filiados a mais de 12(doze) meses)
~ ,
.'_;""
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ARTIGO II.

A Diretoria da Associação e o Orgão Executivo, será composto de 10 (dez) membros eleitos diretamente pelos~orador.es dà comunidad
conforme segue: .,,,
Presidente e Vice Presidente; . .,~ ~ •

• - Primeiro e Segundo Secretário; ~~ ~ ()
Primeiro e segundo Tesoureiro; ~a-?1) ~ ~.
oiretor Social; ~""'O ()~ ,...

t)a.~~c~~ ?Diretor Judiciário; ~ ~c>! dJ~ ()!

Qiretor de obras; o..~~ '?cr- ~. .,.;.
Diretor de Propaganda e Marketing. 'o~~<>.~ o.... ~

"« (('.~ ~ ~
o ~~~ ~PARÁGRAFO PRIMEIRO;. O mandato da Diretoria terá o prazo de 4 (quatro) anos, podendo os componentes serem reeleito~~ -?,,:;

~.~

""-t~~
pARAGRAFO SEGUNDO:- As Reuniões serão realizadas mensalmente ou sempre que se fizer necessário.

ARTIGO III.
Compete a Dlretorla

;....
I.~~.
i ....'"
'j

1

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto;
b) Executar as deliberações do Estatuto:

c) Criar 3S comissões e nomear Diretores que julgar necessário ao desempenho de suas funçOes.

ARTIGO IV.
Compete ao Presidente

Convocar reuniões da Diretoria e Assembléias;
Presidir as reuniões da Diretoria;

Representar a Associação onde e quando se fizer necessário;
Nomear êornissões'seri"lpre que s's'flZsrnecessário; o.

e) Autorizar despesas de ceratsr urgente, devidamente comprovadas:

t) Assinar junto com o Primeiro ou Segundo Tesouruiro os cheques bancários e conferir documentos comprobatórios de despesas efatuadas,
rubricar os livros da tesouraria, secretaria a outros documentos da Associação.

g) Assinar junto com o Primeiro ou Segundo Secretário os expedientes da secretaria e atas das sessões,
11) Nomear diretores quando ocorrer demissões ou vacâncias de algum membro da diretoria ou que julgar necessário ao desempenho das
funções da Associação.

ARTlGOV.
Compete ao Vlce Presidente

a)

~b)

)
bJ)

/}f"Y'/C)
'·'..!.-(d)..JV!

Substituir o Presidente em caso de ausência;
exercer as atribuições e missões que 1I1e forem confiadas pelo presidente.

ARTIGO VI.
Compete ao Primeiro Secretário

L3'.Tar e assinar as atas das reuniões e assembléias, junto com o Presidente;
Ter sob sua guarda todo expediente;

Comunicar avisos. correspondências e editais de convocação para as residências dos associados;
Fornecer ao Presidente todos os dados necessários para o relatório anual da Diretoria e assinar com este o relatório .

ARTIGO VII.
Competeào SegundoSecretário

<1) SUbstituir o Primeiro Secretário em suas faltas e impedimentos.
b) Org::mizar o fichário de atas. zelar pelo bom funcionamento da secretaria
c) Auxiliar o Primeiro Secretário nas suas funções.

,.. _._.o_~~ __~~~_



a)
, b).,~~;
. w

l
~ a) Representarjuridicamentaa AssociaçãoUnidadeAnü,os , Uder" Cornurutáríospara o O".nvoMmento do Munleipiode Nova',uaçu

~ (AUAL.C.D.M.NJ.) Devidamente autorizado pelo presidente.

"

".

\~~~
\~. a)

b)

~ c)

f
.{a)

'//;• //~ b)KJtf c)

..

ARTIGO VIJI.
~
~

~ ~~ .
___ __ cempet ao PrtmelroT•• eurelre '\ ~-i:...o. ".,..~

a) Responder pala tesouraria, organizando os balancetes mensais; ~ ~ ~ ~~
. - b) Ter sob sua responsabilidade todo fundo monetário da Associação; O"4~a;,;,~ ~

cl Efetuar todos os pagamentos autorizados pela presidência. devidamente assinados;. "l~~ ~.;" ..,.;..
d) Assinar junto com o Presidente, os cheques bancários e outros documentos ünanceírcs; (t~"f'?a~.o ~.t
e) Passar recibos e registrar todas as importâncias recebidas; -t ~~ ~ 0""0 ~

t} Depositar em favor da Associação. em estabelecimentos bancários indicados pelo Presidente e Oiretoria. as quantias arreca~ ~

"".,~.Apresentar nas reuniões mensais ordinárias, balancete do caixa;
APresentar dados necessários para o retatóno do Presidente.

ARTIGO IX.
Competeao SegundoTesoureiro

. a) . Organizar e manter em dia o fichário da Diretoria e Tesourarta;

'J l Ptorocolâr 9l'ntre9ar qOprimeIro TesoureIro tOdoS os dOC,JrnentasdaA$SOcia'f50. en-/;ada.s a 6steSetor.
c) AU~y.jAA..OPf,jf"~Rj) Tesourellt ensuas (\..W'IÇÓ8s: .
di ASSín<.-t)UIlto com o Presidente, ha ausência do Primeiro Tesoureiro, os cheques e bancários e outros documentos financeiros.

ARTIGO X.
Competeao Diretor Social

Promover festas e recreações;
Formação de cursos e creches;
A~ç:J,i.:;rfundos através de eventos e subsldios;
Nomear comissões de festas com aprovação do presidente.

ARTIGOXI.
Competedlretor Judiciário

ARTIGO XII.
Competedlretor de Obras

Fiscalizar o município com relação a obras não acabadas;
Fiscalizar obras que tragam perigo a populaçâo;
Relatar pedidos de obras feito pela população;

Fazer solicitações de máquinas e mão de obra à prefeitura. Devidamente autoriZado pelo presidente.

ARTIGO XIII.
Competedlretor de propaganda e marketlng

Divulgar eventos, festas e recreações da associação;

Ajudar na divulgação de eventos, festas e recreações de entidades religiosas e comunitárias;
Desenvolverá através de rádios, jornais, carros de som, faixas, cartazes e outros, Devidamente autorizado pelo presidente.

ARTIGO XIV.
SãoAtribuições do Conselho Fiscal

:i~~,a) Examinar os livros. documentos e balancetes;

...~ b) Apresentar ã Assembléia Geral anualmente, parecer sobre movimento financeiro. social e administrativo;
c) Convocar Assembléia Geral, sempre que houver motivo relevante, sempre em comum acordo com presidente.

------ ------_-,_- -------._--------------------- - _,.-- __ .•._ ..-
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ARTIGO xv. ~<t~~-??l o
Da Assembléia Geral ~o~1>:o'?()~ ;I'

{l. ~ ,/C ~
~ ~Q. ~~ ~

• E constituída pelos associados efetivos. Será ~onvoC~da pe,loPresidente e Diretoria ereunir-se-á Ordinariame~~i:1', O ;rr ~o.
no mês de abril para serem tratados assuntos geraIs e decisões Importantes sobre a associaçào. 0.. "'IA~. ~_, ~p

, .. v~ 'O .,.~
. .. ~ I:>k /0 "lo'

ARTIGO XVI. ~ ., ~
~~CompetênCia da Assembléia Geral ~"

a) Eleger e empossar a Diretoria;
b) Deliberar sobre qualquer assunto do interesse da assocraçào:
c) Ratificar a escolha dos membros do Conselho Fiscal:
dr -Pronunciar-se sobre Relatórios, Balanços e Plano geral de Trabalho;
e) Aprovar as contas da Associação.

ARTIGO XVII.
A convocação da Assembléia Geral será feita aos associados com antecedência mIníma de 5 (cinco) dias.

ARTIGO XVIII.
A assembléia geral será instalada, em primeira convocação com a presença de no mínimo, metade dos associados efetivos, em segunda

convocação, meia hora após com o mínimo de 1/3 (um terço) dos associados efetivos e em terceira convocação, para a mesma data e local,me
110raapós a segunda, com qualquer número de associados.

ARTIGO XIX.
Caberá á Assembléia Geral, aprovar a mesa que presidirá os trabalhos, cuja constituição será:
Presidente

Primeiro Secretário, que lavrará a ata da reunião e dois auxiliares.

ARTIGO XX.
Para poder participar, votar e ser votado. o associado efetivo deverá estar em dia com suas mensalidades a obrigaçOes sociais em pleno

gozo de suas prerrogativas .

. \:....
",,~\

~
\ iniciativa com prévio parecer da Diretoria.

'rQ./;\
t:~~ A Convocação da Assembléia Geral Extraordinária será feita pelo Presidente de acordo com o artigo X'v111.do capitulo II. deste Estatuto.

\~- ARTIGO XXIII.
'-.j As Convocações para a Assembléia Geral E>-traordinária só poderão ser feitas:

ARTIGO XXI.
Sempre que o interesse social o exigir, será convocada uma Assembléia Geral Extraordinária. cuja convocação explicará o motivo da

ARTIGO XXII.

Pelo Presidente, auxiliado pela Diretoria, Conselho Fiscal e por 2J3 (dois terços) dos associados efetivos.

A
ef{Ç

" a Dirstoria e o Conselho Fiscal.

CAPITULOIII.

ARTIGO I.
Os associados efetivos só poderão votar e serem votados em pleno gozo de suas prerrogativas, não podendo pertencer simultaneamente

ARTIGO II.
Em qualquer votação procedida na associação, cada associado terá direito a apenas um voto

,
----_ .._---.--- -~-~--------~~---------------------_ ..._-------
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ARTIGO III. ~av~ o ~.

O mandato da Diretoria é de 4 (quatro) anos, permitindo a reeleição, conforme Parágrafo primeiro do Art.~4~~~ ....'
~ ~ O ('! "',.

I:) ~'-'/. ~~ ~
ARTIGO IV. ~~ ~"-C ,,~~ ~

~ó poderão se candidatar e ser eleitos para a Diretoria, os sócios fundadores e os sócios com mais de 18 (dezoito) ~,«ít1tjO~
(doze) meses antes da data da eleição. o..~....-"":0....., ~~

--- • v~ ~'O ,.~
~ ~V.,e./() .~

. ARTIGO V. ~~Ai

. Só terão direito a voto, os sócios fundadores (fundadores desta Associação), os sócios efetivos [admitidos atá 2,4(\'inta ql.la~~
antes da data da slsiçêo] e os sócios contribuintes ladmitidos até 12 (doze) meses antas da data da eleiçêo), com idade acima de 16 <*zeSSI
anos.

ARTIGO VI.
A eleição da Diretoria será direta, através do voto secreto, devendo os candidatos a postos eletivos sejam representados per chapas na

quais sejam indicadas nomes para todos os postos.
'--\ ~.""'.!) -, ~
:~

ARTIGO "II.
Em ';3S0 de vacância na Diretoria, caberá o Presidente nomear o substituto do mesmo.

PARÁGRil.FO ÚNICO:- A inscrição da chapa deverá ser processada mediante oficio dirigido a Diretoria da Associação até 60 (sessenta) dias
antes do pleito ...

;

ARTIGO VIII.
Em caso de vacância no Conselho Fiscal, caberá ao Presidente e a Diretoria, a nomear o substiMo do mesmo.

II

CAPfTULO IV.

Disposições Gerais

ARTIGO I.
SãoDireitos dos Associados

. a) Tomar parte das Assembléias, propor e discutir assuntos;
~~: bC}) Votar e ser votado;

'\ '" \ Tomar parte em quaisquer atividades organizadas pela Associação;
d) Recorrer ao Conselho Fiscal ou Assembléia Geral, quando se julgar prejudicado e injustiçado;

Receber Carteira social, mediante pagamento de taxa da mesma;
Desconto no aluguel da sede para festa de batizados, aniversários, casamentos e outros que lhe COIl'';r,

Descontos em todos 05 cursos e eventos realizados na sede.

.8)
f)I~ ARTIGO II.

Sãodeveres dos Associados

a) Acatar o presente Estatuto, o Presidente e Diretoria da Associação;
b) Pagar as mensalidades fiXada pela Diretoria até o 5°. (Quinto) dia útil de cada mês;'l'wf Respeitar a decisão da diretoria no Estatuto e no regime interno, como as decisões do Presidente;

.U I Comparecer as assembléias e cumprir suas decisões;
./ / ) A .
I /0 e ceitar e exercer com zelo e dedicação todos os cargos e comissões para os quais for nomeado. só deixando de aceitar por motivo de

força maior;
f) Comunicar ao Presidente e a Diretoria, qualquer anonnalidade que possa prejudicar a vida da Associação ou do Associado;
g) Zelar pêlos pertences, bens móveis e imóveis da Associação;
h) Fazer reivindicações somente pôr intennédio da Diretoria;

\ i) Assinar o livro de presença .
. ,J .~Y-~.-,

,
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~ ~~.,~ '!i-
~~
~ ~"-9 ~
~~.-.:...o ~;

~ll. .?~ . C ~
~~ ~ ~~ (lo!
0.. «'~~. • ~ ,.. - a) Poderá promover quaisquer manifestações de caráter comunitário. político e religioso: "'0~. 'o iJ'

bl O associado ou membro da administração, não poderá realizar atiYidades estranhas à Associação: :;"'f'"a .Z"Ó
c) Todos os cargos eletivos da Associação, serão exercidos em caráter gratuito; • '" '"Dto /0
d) AAssociação Unidade Amigos e Lideres Comunitários para o Desenvolvimento do Município de Nova Iguaçu , sOpo ~ -9
dissolvida pelo Presidente, e Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada com este fim, onde estejam presente pelo meno ,.
(dois terços) dos associados fundadores e efetivos, em pleno gozo de suas prerrogativas: ...

e) Em caso de dissolução. os bens da associação serão doados a uma instituição de caridade sem fins lucrativos:

ARTIGO III
DasDisposições Gerais e Transitórias

.; \
, \

~: .\'." f) Esse Estatuto poderá ser alterado ou reformado, mediante a presença do Presidente, aprovado em Assembléia Geral, especialmente
" I

.' \' \'.:\ convocada para esse fim, onde estejam pelo menos 2/3 (dois terços) dos associados fundadores efetivos. em pleno gozo de suas prerrogativa~
; ...., I sociais: .

.. ':f\ g) Nào havendo quorum, proceder-se-á uma outra convocação em data pré-fixada, com intervalo mlnimo de 15{quinze) dias, especialmente
I C;--.1 I convocada para esse fim, quando poderão ser tomadas suas decisões pôr no mínimo 2J3 {dois terços} dos presentes, desde que seja atingido
.. ~ I / o quorum .de ~ (metade) mais 1 (um) dos associados fundadores e efetivos. em pleno gozo de suas prerrogativas sociais.l coi' '0'
~i v·
:1 \
-.) Nova Iguaçu,07 de setembro de 1997

~..,f)~f)~ Ir, /". .
{

I

~4~if.i~~6~
pres~J:"NR

~~~~'~~
RENATOSODRéDOSSANTO?

Secretário

TÍTULOS E DOCUMENTOS
CIVIL PESSOAS JURfOICAS

RUA GETÚLIO

REGISTRO DE
REGISTRO

r '

VARGAS, 32 - N. IGUAÇU - RJ
8.· OFíCIO

hoje para registro e
Z de preto-,

soo o

-- ----------------------------------------------_ ... -----
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ATA DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO UNIDA OE AMIGOS E UDERES
COMUMT Aelos PARA ODESENVOLVIMENTO 00 MUNICíPIO OE

NOVA IGUAçu - Ri

Aos dias sete de setembro de um mil novecentos e noventa e sete, às 20:00 (vinte txxes), à Rua Maria Cristina n20 sala 2 bayro Jardim
Al'.wada Município de Nove lçueçu RJ; reuniram-se aspessoas que abaixo assinam a presente Ala com vistas a constituição da Associação
Unida de A~'1QS e Líderes Comunitérios para o Deserr..'Olvimentodo Município de Novolguaçu
Falando pelos presentes, o Sr. Helenl1Diniz He1Yiques, fez ver os objetNoS da reunião:
1-Constitviçw da Associeçêo Unide de Amigos e Líderes Comunitários para o Desenvolvimento do Município de Novelgueçu;
2 - EleiçJo e Posse da Di/·etor/a.
Ft'esidiu os trabalhos o Sr. HelenlJ Diniz Henriques, sendo Jndicado para secretário o Sr. Renato SocYé dos Santos.

- , ...,

\.

:; .- \ Não houve oradores inscritos para aiscussõo e procedeu-se a votsçso da Dire/orla para o primeiro mandato de 1997 a 2001, sendo que para,) ) .
.~::: Presidente, foi eleito (XY unanimidaae o Sr. HelemlDiniz Herriaues, Vice Presidente o Sr. Jorge Antônio SiNa, Primeiro Secretario o
.J' Sr. Renato Sodré dos Santos, Segllndo Secretário o Sr. Márcio Amieiro Nunes, Primeiro Testxrero o Sra. Cristiane da SiNa Maria,Segundo
II \ <~/Tesoure~t) o Sr. Isaac Barros Barata, Dire/or Social o Sr. Antônio de Azevedo, Dire/ar Jl.XÍdico a Dra. Maria da Coneeição de Jesus Santos)::

Marques, Dire/or deObras o Sr. Nilton da Conceição dos Santos, Dire/ar de Propaganda eMarketing o s-: Ronaldo dos Santos.

J rEm seguida deu-se a escolha dos três membros do Conselho Fiscal, conforme segue:
1- Luciana de Freitas Uma 2 - Ilza Socré dos Santos 3 -Maria José Dias Galalj

", membros estes aprovados por todos os presentes.
Em face dos resultados, o Sr. Presidente declarou estar satisfeito em ser eleito por unanimidade, 8(T8deceu a confiança que lhe estavam
depoSitando e cone/amou s todos os membros a prestarem sua ajuda passIvei a consecuçlkJ dos objeINos.
Em seguida deu-se o encerramento da reunilkJ com a composição da aluai diretoria.
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Composiçio d~~tu~1dl,etoTi~:

Csrgoltunç!Jo Primeiro Secretário = Renato Sodré dos Santos, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profissoo professor de
informática, endereço compJeto Av. Ministro Lataiale de Andrade n. 1683, bloco 021 apto. 107, Barro Marco fi, Nc-m Igueçu, P.J .. 'CientJd!1Ce
100B.7823-(1IFp, CP F 17. 036232947-'..')3

Cargc/flJnção Presic'ente = HelenilDiniz Henriques, nacionalicade brasileiro, estado Civil solteiro, profisslJo Servidor publico, endereço
compteto Av. Abílio Augusto Távora n. 2726 apto. 104 Bairro Marco II, Nova Iguaçu, R.J. idenlidade 05403601-7IFp, CP F n.697. 242.377 -53

_ ~ .Catgcy'função vice - PreSident: = Jorge Antônio SiNa, nacionalidade brasiJ6iro, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, endereço
~ completo Rua Msria Martins 11.205, BaNTOMaria José, Novt~Iguaçu, R.J. identidade 0649.6016-4IFP, CP F n. 463.046.147-72

. - . • •••• ~.....: ..... :' :;.- -_: - , I;..,'.... i_ ("'! ..u.~;; IJ' ;V.U....-:;~1 i"w'V,vitouvaur:I IA CJ~/X:;6l) J a:>tc::tUU \"IVII ~U/Ít:;. lJ.. prüil$$civ desenhJsta, t:tit:Í'fJfii'f.;·ü
cc·n;;:leiO Hua Jose bUltJoes n. 441, tJallTOMonle Castelo, Nova Iguaçu, R.J. Identidade 1109.3059-1IFp, CP F n. 016.358.677-33
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1\ \ - ---
\ \ CargO/função Prlmeyo Tesoureiro = Cristlane da Silva Maria, nacionalidade brasi/eya, estado civil so/Jeira, profissão técnica de:~Ientermagemenciereço completo Av. Abílio Augu~·to TINora n.3555, Bairro Jardim Altlaads, NCNalguaçu, R.J. identidade 1137.1~ IFp'f ! CP F n. 083.895.247-08

Cargo'tunção Segundo Tesoureiro = Isaac Barros Barata, nacionalidade brasileiro, estado civil soReiro, profissão lrYmação de contabilidade
endereço completo Rua Doracflia de Jesus n: 194, Bairro .Manguera, NCNalguaçu, R.J. identidade 1162.9202-(} IFp'C P F n. 082.202.407-17

CargO'funç60 Di/'etor Social = ,4ntónio de Azevedo, nacionalidade brasileiro, estado civ# soJteiro, profisslJo fXOmoltr de eventos, endereço
compieto Av. Otávio h50reira meio n.240, Bairro Mangueira, Nova Igu;;çu, R.J. dentidade 0ô97.770õ-O IFP, CP f- n 406.261.057-49

CBrgaJfunÇ"oo Conselho FiscBl = Luciana de Freitas Uma, tlBciotlBlidade brasileira, eslado CMl sOller-a, protlss~o comerciante, enderaço
completo Av. Abílio Augusto Tá~wa n.2726, Bairro Marco /I , Novalguaçu, R.J. identidade 0717.7023IFp' CP F n. Sô7.776.617-OO

,
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I Cargdfunção Conselho Fiscal = 1118 Sodré dos Santos, nacionalidade br8sileY8, estado cNiI casada, profissão estilista, endereço completo A
Ministro Lafaieta de Andrade n. 1ô8J bloco 02 apto. 107, Barro Marco II, Novalguaçu, R.J.identidade 0517.9262-0 CP F n. 603.125.647-91

91Cargc/tunção Conselho Fiscal = Maria José Dias Galati, nacionalidade brasJleira, estado cNiI caseda, profissão comerciária, endereço
completo Av. AbTlioAugusto Távora n02B41, Bairro Mangueira, Nova Igueçu, R.J. identidade 0235.376-9 CP F n. 220.!X32.9B7-15

êarga/função õreto: Jurídico=Maria da Conceição do Jesus Santos Marques, nacionalidade bras/lera,estado civil casada,profissão advogada,
eraereço cO!l"1pieloRua Dr. Laureano no 109, Bairro St·Eugenia, Nova 19JJ8çu,R.J. idantidade OAEYRJ 00.845 CP F n.,585.606.027-04

.: Carga"função oiretor de Obras «Nüon 08 Conceição dos Santos, nacionalidade brasileiro, estado cNiI soltara, profissão tomara mecânico
j endereço completo Rua Ribeirão n.244, Berro Jardim Pernambuco, Novalgueçu, R.J. identidade 0893.4107-7 CP F n. 399. 694.877-87

Gargo'função Diro/ar de Propaganda e Marketing = Ronaldo dos Santos, nacionalidade brasilero, estado cNil soltero, profissão locutor
endereço completo Rua Patrrcie Zifberg n.306, Beirro Danon, Nova/guaçu, R.J. identidade 1000.2061-9/FP CP F n. 035.955.537-30

Assinaturas:
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Presidente
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Segundo secretário
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CHRISTlANE DA SILVA MARJ.A
Primeira tesoureira
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ANTÔNIO OEAZEVEDO #,';{.é. (:..'" LUCIANA OE FREITAS LIMA
Diretor social

~ j WAÕ~ '~~~MAROOES
Diretora~~~l~'

~dfÉf_LÉ~~ -
/ RONALDO DOS SANTOS

Diretor de propaganda e marketing

,

í?t~~_~..d'l;,' @.J ~4
RENATO SODRÉ DOS SANTOS

Primeiro secretário

1~~ /3f\Mtn ..c.~~.
ISAAC BARROS BARATA

Segundo tesoureiro

,-VI I o ( J .~,~:f-- .~~~(J A.lt.) ..Q'v,~~

ILZA SODRÉ DOS SANTOS
Membra do conselho fiscal
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Análise de Conjuntura Eclesial)

A reunião buscou compreender a Igreja local de Nova Iguaçu e o momento do Centro Soclopolltioo nessa conjuntura.
Orofino perguntou quem nos dá a identidade é quem nos olha. Apontou o processo de funcionamento do Sínodo

Diocesano, o processo de constituição.do Projeto de Formação Social e a Preparação para a Assembléia Diocesana de 2000.
Nós somos uma Igreja que volta e meia está buscando rever sua caminhada. O Sínodo Diocesano e a Assembléia

Diocesana quiseram recuperar uma Igreja profética.
De que maneira nossa Igreja está ocupando o espaço público, os Centros de decisões? Citou o exemplo da

implementação de um campus da Universidade Federal Rural em Nova Iguaçu. Este fato, por exemplo, traz para nós um
desafio como Igreja? Enfim, de que maneira nossa Diocese está respondendo à sua vocação de estar dando seu testemunho
profético?
Orofino, retomando as deliberações da Assembléia Diocesana apontou, as conclusões abaixo:
• Nossa Diocese que ser uma rede de comunidades. Isso significa que queremos ser uma Igreja não clerical, uma Igreja

descentralizada.
• Uma Igreja Participativa. Qual é o espaço do laicato em nossa Diocese? É realmente protagor .;ra? Como o leigo tem

oportunidade de manifestar sua opinião na Paróquia? Para saber se o leigo é protagonista ou nao é só verificar se ele
participa das instâncias de decisão.

• Uma Igreja Ministerial. Orofino questionou o Espaço da mulher na Igreja. Disse que comparado à outras Dioceses, a Igreja
de Nova Iguaçu abre bastante espaço para as mulheres. .

• Uma Igreja em Comunhão. Nosso Bispo incentiva bastante a participação de lodos nos espaços de discussão. As vezes
se comenta que a Igreja é dividida. Para Orofino, algumas divisões não são da Igreja e sim dos presbíteros. Ao mesmo
tempo, ele se pergunta porque as pessoas tem tanto medo do diferente? Temos que levar em consideração a diversidade
cultural em nossas comunidades e isso é um grande desafio,

• Igreja solidária com os pobres. Somos uma Igreja que defende o direito dos pobres. Isso é ser profeta: ter solidariedade
com o pobre. Temos, ao mesmo tempo que nos perguntar: o que é o pobre? Como definimos o pobre? Lembrou da
questão das pessoas portadoras de necessidades especiais (tema da próxima Campanha da Fraternidade).

• Igreja Bíblica. Uma Igreja que busca encarnar a Palavra.
• Igreja Missionária. Possibilidade de criação de uma Comissão Diocesana Missionária a fim de capacitar leigos para apoiar

outras Dioceses.
A Igreja na Baixada: Comunhão e Missão: nós deveríamos cooperar para a construção de uma sociedade justa e solidária.
Essa parte é diretamente relacionada ao trabalho do Centro Sociopolítlco.

Após essa apresentação, Orofino abriu para questões.
Pe. Geraldo Lima questionou qual foi a presença de nossa Diocese no Encontro do Povo de Deus, ocorrido em Brasília.
Sonia retomou a questão do leigo nas instâncias de decisão politica.
Para Pe. Agostinho precisamos ter a coragem de admitir o mistério da Igreja. O leigo já teve muib -naís força que hoje,
Percival argumentou que a questão do Sínodo é mais um conjunto de princípios, porque nas Comt;',;dades o leigo é muito
excluído. Retomando a questão levantada de ocupar os espaços públicos de decisão, proolernaílzou a questão do
Hospital da Posse e a ausência da Pastoral da Educação nos debates em torno dos assuntos ligados às políticas de
educação,
Nessa perspectiva, foi lembrado que o Padre, o Bispo e a Religiosa também são atores políticos, seja mantendo a

situação ou confrontando-a. Qual é a missão do Centro Sociopolitico? Não é de justamente lembrar a força politica que a
Diocese representa?

Para Paiva, precisamos destacar nessa reflexão o modo de espiritualidade. A necessidade de uma pastoral de militância
dos cristãos, de autonomia dos leigos em relação ao poder eclesiástico. Paiva argumenta que articulação politica se faz na
politica e não na Igreja, mas a Igreja pode alimentar uma fé libertadora.

Para Flávio nosso povo não consegue responder aos desafios da Igreja: Referendo....
Será que está faltando falar de Jesus? Será que está faltando enfrentar os desafios sociais: renda... Que modelo de Igreja

pregamos, defendemos ou coexistem? Muitas vezes parece que nosso modelo de Igreja é uma cópia do modelo pentecostal?
Que tipo de espiritualidade é dado?
O nosso desafio é pedagógico.
Que tipo de Igreja pregamos?
Há um novo modelo de Igreja a ser construído, onde haja diretrizes comuns, respeitando a diversidade. Precisamos olhar

com mais atenção para a juventude e enfrentar que precisamos do conflito para nos interrogar,

1 Assessorado por Francisco Orofino. O Encontro contou com a presença de Pe. Bruno, Pe. Agostinho, Pe. Geraldo Lima, Pe.
Matteo. Pe. Félix. Pe. Ricardo, Ir. Rosa (Pastoral da Criança), Adriano, Sonia. Rosana, Luís (Espiritualidade da Terra), Flávio,
Danicllc, Irmã Filó c Maria Bcthânia.
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Trabalho em Grupo:

Perguntas:

1)De que maneira nossa Diocese esta sendo testemunho profético conforme pede o Sínodo?

Grupo 1:
Nossa Diocese, através do Centro Sociopolítico, do Centro de Direitos Humanos e das Pastorais Sociais, está dando
testemunho, porém de forma que não representa toda a Diocese. Ela tem um testemunho no campo da solidariedade, na
construção de uma cultura de paz, na colegialidade. Mal ou bem, os leigos são estimulados a atuarem de forma a serem
sujeitos no processo. Ao falarmos do testemunho profético precisamos colocar estas palavras entre aspas, mas existem
algumas iniciativas, mesmo que parciais no conjunto da Diocese que são sinais desse profetismo: a busca de um diálogo com
as poderes politicos locais (debates, grupos de acompanhamento às Câmaras). Rompemos também a tradição de sermos
salvadores de almas. Temos uma mistica de atenção aos destituidos, os excluídos (medicina alternativa, economia solidária).
É uma Diocese que denuncia a violência das chacinas, que não se cala, buscando com isso promover uma cultura da paz.
Desenvolve diferentes trabalhos sociais, no campo da criança, idoso, etc. É uma Diocese que busca se inteirar das políticas
públicas, tanto através dos Conselhos Municipais, tanto diretamente com os governantes.

Grupo 2:
Os trabalhos de acompanhamentoà Câmara tiveram inclusive repercussão fora da Diocese. Pastoral da Terra e a participação
no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.
Fórum Reage Baixada. Nossa participação como Diocese foi diferenciada das demais entidades. Denúncias feitas pela
Pastoral da Criança e nos Conselhos Municipais. A presença do movimento de mulheres no processo de constituição da
Delegacia Especial de Atendimento às Mulheres. Significativa também foi o empenho da Igreja no Referendo, nos Debates
politicos ao legislativo e ao executivo em diferentes municípios. Neste debates, a Igreja sempre levanta valores que
normalmente não são colocados por outras Instituições.

Grupo 3:
Também destacou a presença da Diocese no Reage Baixada, contudo foi salientado que essa participação não expressa o
conjunto da Diocese. Somos abertos à participação, porém timida em questões mais sérias. Oficialmente a Diocese tem uma
posição no Sinodo, por exemplo, mas não conseguimos como corpo ter uma iniciativa. Temos iniciativas isoladas e acabamos
muitas vezes tendo posturas de biscateiros. É também uma Diocese aberta quando comparada às outras.

2)Quais são os desafios que se colocam na perspectiva do Centro Sociopolítico?

Grupo 1:
Trabalhar com a juventude, diretrizes colocadas, mas Paróquias isoladas. Sermos menos clericais e dar mais valor aos leigos.
Articular nossa ações com as CEBs e o CDL. Diálogo e reivindicaçãojunto aos governos para fazer valer as Políticas Públicas.
Como responder às demandas diocesanas sem perder o especifico. Convidar 'pessoas chaves' dos Regionais para nossa
formação.

Grupo 2:
a) Como recuperar a política ou motivar e incentivar a participação política consciente e critica dos cristãos da Diocese?
Para isso utilizar: a Biblia, oferecendo elementos para uma espiritualidade solidária, para fortalecer uma mistica libertadora.
b) Como conseguir uma articulação entre os regionais para uma ação de conjunto?
c) O que é uma pastoral com militantes politicos e como pô-Ia em prática?
d) A questão de uma economia solidária.
e) A Diocese não tem consciência da importância da política, não está preparada para atuar com esta realidade.

Grupo 3:
Ter uma melhor compreensão dos termos utilizados. Por isso, um dos desafios é caracterizar melhor os termos como
Comunidade, Comunhão, espaço público, Igreja Missionária. Ter uma opção mais articulada. Ter um trabalho de base capaz
de capacitar a militância e oferecer uma mistica da ação transformadora (deve ser uma garantia).

08S.: a Diocese oficialmente é profética. Precisamos ter uma espiritualidade que alimente a mística transformadora.
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Reunião de Análise de Conjuntura Sociopolítica em 11/11/2005
Assessor Névio Fiorin . Iser assessoria

1968 - revolta dos estudantes franceses e brasileiros. Virada histórica dos direitos sociais e direitos civis.
Anos 90 - ideologia - hegemonia do pensamento. Introdução do neoliberalismo - crise do petróleo e do bem estar
social. Banalização da injustiça social. \ ~\.'·",c r::\ .
A ideologia é construída em cima dos trabalhadores. .j\., .',,~

Quadros de ameaças:
• ameaça ambiental - aquecimento global

furacão Katrina
água

• ameaça do petróleo
• ameaça financeira
• ameaça do terrorismo
• ameaça das periferias

Houve um avanço da direita - direita cristã, mais do centro pentecostal. A junção desses grupos conservadores
reelegeram o presidente Busch.
A junção de João Paulo II e Ronald Reagan é exemplo disso.
Referendo - voto conservador - avanço conservador. Os ganhos e conquistas de 68, a direita vai retomando.
A política neoliberal é um atentado ao trabalho. É o discurso da lei e da ordem.
Anos 80-90 - décadas perdidas.
90 a 2005 - voltando ao período colonial (políticas neoliberais e neocoloniais).
Ano de 2005 - ano de muita confusão política. Ano de batismo para esquerda: de água, de suor, de sangue. O PT
envolvido em 3 CPls.
Lula um governo alternativo: classe média, movimentos sociais, pastoral, etc...
Grande acordo entre as elites partidárias: ex.: carta ao povo brasileiro. Um acordão em toca de manter a
hegemonia do capital.
O Brasil está crescendo bem abaixo da média da América Latina e do Mundo. O arrocho que está submetendo o
país é enorme. Há um superávit de 6%, lucro dos bancos e da Petrobrás.
A Alca foi a bancarrota. Outros acordos estão sendo priorizados.
A crise política virou um espetáculo. As elites estão jogando todos às feras.
Elemento estrutural - inconformismo das elites, não admitem os setores populares. As elites tem interesses nas
eleições. Abre-se caminho para que alguém que venha com discurso da "Ordem e Progresso" possa vencer.

Caminho da esquerda:
• Discutir internamente ~/ '01', ,
• Não abrir mão das conquistas feitas
• Outro partido: ex: PSOL
• Semana Social Brasileira! Assembléia Popular
• Fortalecer a luta dos Movimentos Sociais, não ligados a partidos, para não perder a militância.
• Nova eleição sem dinheiro e sem militância
Para Névio as próximas eleições vão ser disputadas pelo PSDB, PT e PMDB. Acha que depois desse governo,
nada será como antes. Fica claro hoje que não é preciso investir no social para ganhar as eleições.
Mas há uma base que não se pode abandonar: de lideranças, de conhecimentos e de capacidade de organização.
1
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Há uma massa pensante de esquerda que está atuando, trabalhando projetos, alfabetização, (;'~C.,mas que está
dispersa. .

IAssessorado por Névio Fiorin. O encontro contou com a presença de Pe. Bruno, Pe. Agostinho, Pe, Gera'do Lima, Pe. Matteo,
Pe. Félix, Pe. Ricardo, Pe. Justino, Irmã Rosa, FranciscoOrofino, Rosana, Adriano, Sonia, Flávio, Danielle e Beto.
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Há "Iampejos" de ditadura, clericalismo, etc. Precisamos resituar a Democracia.

Desafios à Formação Política para os dias de hoje:
• Ouvir os interessados
• Ajudar as pessoas a fazerem análise da realidade
• Desenvolver a consciência crítica
• Economia solidária
• Fazer síntese dos processos antigos e novos
• Despertar para uma nova consciência
• Construir a utopia de que outro mundo é possível
• Fazer EFP com gente que queira assumir
• Valorizar o que a gente já faz, o que se tem
• Criar sistemáticas de divulgação do que fazemos e do que o povo está fazendo
• Organizar o contra poder popular
• Ter um rigor analítico
• Valorizar a carta da Assembléia Popular



" Diocese de Nova Iguaçu - Centro Sociopolítico / Faculdade de Educação - UFF
Escola de Formação Política

1° aula
Tema: Estado e Formas de Governo no Brasil e América Latina.
Assessor: Paiva.
Data: 22 de março de 2003.

Metrópoles e Colônias
O objetivo das metrópoles em relação às colônias era a de explorar as riquezas da terra para enriquecimento pessoal e gerar

recursos para a Coroa. Nas colônias, a economia estava centrada especialmente nas grandes fazendas através da monocultura da
cana-de-açúcar.

Pode-se destacar algumas diferenças principais entre os Estados Unidos e o processo de colonização na América portugue-
sa e espanhola:

• O espaço particular das pequenas propriedades é para o trabalho e para a geração de riquezas, enquanto o espaço público
é destinado às atividades comuns, como mercado, igreja, escola. E por ser público deve ser cuidado e mantido por todos. As ci
dades são pequenas, com reduzida burocracia.
• Na América portuguesa e espanhola as capitanias e sesmarias eram grandes extensões de terras, cultivadas por mão-de
obra escrava para produzir bens destinados ao comércio exclusivo com a metrópole; as cidades cresceram inchadas para abrigar
os diversos níveis hierárquicos da burocracia; o clientelismo, o paternalismo e o assistencialismo eram marcas nas relações com o
Poder.

A Revolução Industrial na Inglaterra gerou a necessidade de conquistar novos mercados. Por isso, a Inglaterra pressionava
as metrópoles para "abrir" o comércio diretamente com as colônias. A Inglaterra chegou a estabelecer um entreposto de distribuição
de mercadorias em Buenos Aires.

Os inconfidentes de Minas Gerais tinham ideais burgueses, inspirados no liberalismo político: a separação dos poderes, li
berdades individuais e coletivas, aristocracia (governo dos ricos) e as oligarquias (poucos controlam os meios de produção).

Com a implantação da República, as estruturas permaneceram as mesmas. O novo regime de governo era apenas formal.
Substituiu-se a Coroa por poucos proprietários, detentores do monopólio do comércio. As riquezas não chegavam ao alcance das
"massas'.
Vocabulário:
Caudilho: militar que manda, que submete, ditador.
Cidadão: político.
Civitas: no Latim e Polis, no Grego querem dizer cidade.

Bibliografia sugerida:
BARON,Abílio. Estado. Capitalismo e Democracia na América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, s/d,
RIBEIRO,Ltura Tavares. Ajuste Neoliberal e Desajuste Social na América Latina. Petrópolis: Vozes, s/d,
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Escola de Formação Política
2° aula

Tema: História dos Partidos Políticos no Brasil.
Assessor: Chico Alencar.
Data: 29 de março de 2003.

Os partidos políticos surgem, no Brasil, em cenário de latifúndio e trabalho escravo. Neste contexto predominavam as fazen
das de monocultura. A dependência externa era significativa, tanto no campo econômico quanto cultural. O partidos políticos em sua
origem eram "união de interesses'. Em 1822 aconteceu a Independêncía brasileira. Em 1823, a Assembléia Constituinte do Império foi
fechada pelo Imperador, pois a nova Constituição restringiria seus poderes.

Em 1824 foi promulgada a Constituição Imperial e o primeiro Reínado se estendeu de 1822 a 1831. Nesse período começa
ram a surgir os partidos, de forma não muito organizada.

O Partido Português declarava que o destino do Brasil estava definitivamente ligado à metrópole. Já o Partido Brasileiro era
composto somente pela elite brasileira; excluía o povo, os negros e os índíos. Os comerciantes reinóis detinham os monopólios de
mercadorias da Europa. Eram portugueses ou descendentes deles e comerciavam os supérfluos europeus. Em 1831 D. Pedro I re
nunciou ao trono no Brasil e foi para Portugal concorrer ao trono português e tomou-o. D. Pedro I tinha 30 anos de idade. Deixou no
Brasil, em seu lugar, o filho D. Pedro II, ainda uma criança. De 1831 a 1836 aconteceu o período regencial, durante o qual houve
diversos movimentos separatistas como Farroupilha, Balaiada, Cabanada e outros. As "viuvas' (seguidores) de D. Pedro I "lutavam"
pela unificéAçãodo território e o fim de tais lutas. Em 1837 acentuou-se o declínio da cana-de-açúcar e inícío da cultura do café que ia
crescendo em importância. Os "regressistas" e conservadores ainda sonhavam com a volta de D. Pedro I.



Em 1840 houve o "golpe" da maioridade de D. Pedro II, aos 15 anos, emancipado e feito imperador. No cenário econômico a
prosperidade do café proporcionava estabilidade ao país, mas continuava a escravidão e marginalização do povo (Imitação da situa
ção neoliberal da Inglaterra). Com dois Partidos: Conservador e Liberal. Ambos "moderados" pelo Imperador e revezavam no poder.
Em 1870 surge o Partido Republicano. Condenava discretamente a escravidão sugerindo a mudança do regime de produção. Em
1888 aconteceu a abolição da escravatura e no ano seguinte foi proclamada a República. Foi uma festa da elite, sem a participação
do povo.

Os partidos republicanos tinham fortes conotações regionais, com grupos fortes das elites (oligarquias) em São Paulo, Minas
Gerais e Bahia (conhecida como República do "café com leite"). Assim apareceram os "coronéis", homens bons, de dinheiro, proprie
tários de terras e escravos. Somente eles podiam concorrer às eleições. Os cabos eleitorais alfabetizadores ensinavam o povo a ler
(desenhar o nome) e alistar eleitores para votarem (de cabresto) no "coronel".

Em 1922 - centenário da Independência - surge um partido com possibilidades nacionais: o PCB - Partido Comunista do
Brasil, inspirado na Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia. Em 1930 - Revolução de 30 - Nova "dominação" do poder "tomado"
pelas oligarquias industriais substituindo os fazendeiros. O Brasil já se tomara mais urbano e o povo surgia como "força" operária,
inclusive, com greves.

No cenário extemo, Hitler, Mussolini, Franco e Salazar surgiam como ditadores e com regimes autoritários na Alemanha, Itá
lia, Espanha e Portugal. No Brasil, Getúlio Vargas conquista o poder e nele permanece por 15 anos. De 1937 a 1945 o Estado Novo
era o nome do regime de autoritarismo muito forte. Getúlio Vargas, conseguiu estabelecer um pacto nacional entre os segmentos
sociais das oligarquias, o povo e os militares. Criou condições favoráveis para o desenvolvimento industrial, com a Siderúrgica Na
cional em Volta Redonda e a Fábrica Nacional de Motores, além de financiamentos facilitados e proteção tarifária. A classe trabalha
dora foi motivada com as conquistas da Legislação Trabalhista - Consolidação das Leis Trabalhistas (CL T), o salário mínimo, sindica
tos e a pré .,idência social. Os militares foram valorizados como heróis pela campanha vitoriosa na Itália, defendendo os valores da
democracia e da liberdade.

Em 1945 foi criado o PSD - Partido Social Democrata: burocratas, elites, com influência de Getúlio. Neste período surgiu a
UDN - União Democrática Nacional, este influenciado pela vitória americana na Segunda Guerra. Foi criado ainda o PTB - Partido
Trabalhista Brasileiro, para reunir as forças trabalhistas. Em 1949 ocorre o início da Guerra Fria: bipolarização do mundo entre EUA e
URSS, com a adesão da China.

De 1946 a 1964 ocorre a etapa liberal com relativa democracia, porém sem legalidade para o PCB. Surgiram diversos outros
partidos. Em 1964, com o Golpe Militar instalando a ditadura militar, as liberdades democráticas são cassadas. São censuradas as
artes e as comunicações e ocorrem as torturas e o desaparecimento de desafetos.

Em 1966 ocorre o Ato Institucional (com poderes acima da Constituição) criando dois partidos: Arena e MOB, para causar
uma boa impressão no Exterior, isto é, parecendo uma democracia. Apesar da ditadura foram surgindo resistências, a anistia, a Cons
tituinte e lentamente os partidos políticos. Vão se fortalecendo paulatinamente os movimentos de "redemocrafizaçâo', para restabele
cer a democracia no país, como se em alguma época ela fosse um regime autêntico e participativo de todas as camadas da popula
ção.

Em 1980 ocorre o surgimento do PT - Partido dos Trabalhadores e outros, tais como: PDT, PPB, PTB, PDS e PFL. Em 2000
o pluripartidarismo já era uma realidade. Em nossos dias o Partido Político é um instrumento de transformação da Sociedade.
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Escola de Formação Política
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Tema: Os Partidos Políticos no Brasil.
Assessor: Faiva.
Data: 29 de março de 2003.

Os partidos políticos surgem, no Brasil, em cenário de latifúndio e trabalho escravo.
A política é uma ciência; a política é uma arte e a política é a ética do bem-comum. A política é cheia de vícios; mas só se

combatem esses vícios fazendo política.
Funções dos Partidos:
1) Eleitoral:

• Seleção dos candidatos.
2) Formação (política) da Opinião Pública:

• Garantir a informação.
• Assegurar o esclarecimento.
• Cobrar (o partido) a atuação dos vereadores, deputados, senadores, executivos.
• Enquadrar os eleitos para atuarem dentro do programa do partido.

Bibliografia sugerida:
CAMPELLO,Maria do Carmo. Estado e Partidos Políticos no Brasil (de 1930 a 1964). S/I: Alfa Gonzaga, s/do
LIMA,Olavo Brasil de. Partidos Políticos Brasileiros (1945-1964). Rio de Janeiro: Graal, s/do
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AS FUNÇÕES DOS PARTIDOS POL1TICOS

I • A análise clássica aponta as seguintes ~unções dos Partidos

Politicos :

a • ELEITOR.-'L

E'a função mais antiga dos Partidos Politicos, pois eles se for

maram por uma necessidade criada pelo sufrágio universal. Com

o tempo, as funções evoluiram e, hoje, seria limitar muito o pa

pel dos Partidos reduzi-las 1função ELEITORAL.

b, FORMAe~O DA OPIN~O POBLlCA e FORMACKo DOUTRINAL DOS ~!ILI -

TANTES

A função de contribuir para criar, manter e garantir a informação

politica e a formação da opinião pública. em especial a formação

doutrinária dos militantes é essencial. Sem ela não sabem quais

são as idéias e os programas dos Partidos, e o voto deixa de ser

uma escolha. uma opção consciente para se tornar um ato de vassa

lagem, um ato de :fé num Partido. ou condidato. O eleitor se torna

mero signatário de uma 1* :folha em branco.

c • SELECÃO DE CANDIDATOS

·EmUgün.i Partidos, a escolha dos candidatos é :feita por uma co

missão de ·'notáveis'·. o que acaba levando. uma oligarquia co

optada que domina o Partido. Em outros Partidos, um congresso ou

convenção municipal, estadual ou nacional é que aponta os candi _

datos. Este sistema tem a vantagem de :formar um_ classe dirigen

te salda dos militantes partidários e sempre reavaliada por eles.

a, ORAGANIZAÇÃO ou ENqUADRAMENTOS DOS ELEITOS

Os Partidos :fazem isso de duas maneiras :

19 - Mantendo contato permanente entre os eleitos e os eleito-

res.

2g - Organizando os eleitos ou formando a "bancada parlamentarlf..

No primeiro caso, os militantes é que servem de ligação entre os

eleitos e seus eleitores, explicando as atividades parlamentares

do Partido e de seus candidatos e levando, devolta, informações

sobre as reações, as necessidades e aspirações dos eleitores.

No segundo caso, a formação da bancada ou do grupo dos eleitos
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de cada Partido tem a finalidade de assegurar o acordo enÊee

eles ou a udisciplina parlamentar", pois o eleito não pode vo

tar no parlamento como bem entende ou para atender aos interes

ses de pessoas ou liIruposparticulares em prejuízo do bem comum.

Em slntese, as funções dos Partidos Politicos são as seguin-
tes :

• Função eleitoal

• de definiçÃo e de expressão de "posições" po-
liticas.

• Função de controle, de orientaçÃo dos órgãos públicos.

A maneira de exercer e de combinar essas funções depende das con-
- ~ Adiçoes ou das estruturas pol1ticas. economicas, culturais, do

sistema eleitoral, etc. de cada região, estado, pais.

Os Partidos recolhem as demandas sociais, articulam os inte

resses, debatem as diferenças e opisições, harmonizam as -múlti

plas reinvinvidações a fim de chegar a convertê-las em decisões

e em propostas de ações, contidas num programa que apresenta aos
eleitores

Na sociedade brasileira, sobretudo nas regiQes mais pobres

e nas periferias carentes das grandes cidades, os Partidos aca

bam assumindo uma infinidade de.. funções paralelas ou que não

constam oficialmente em seus programas. Os candidatos dos Parti

dos pouco falam aos eleitDres do Programa de seu Partido. Os e

leitores com frequência nem sabem a que partido est~ filiado o

seu candidato. Não fazem uma e.colha. Seu voto não é opção por

um programa. Votam a troco de favores: uma bolsa de estudos,

a promessa de emprego, uma aesta de alimentos, etc. Também ~

classes ricas, não podemos presumir que o voto não se transfor

me em instrumento de corrupção. EmpresáriOS financiam partidos

em troca de ~avores públicos•••••
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A crise do Estado e a luta pela democracia
na América Latina:

Problemas e perspectivas*

1. Estado e sistema pOlítico: crises e caminhos

Presenciamos, hoje, um novo movimentode lutaspela de
mocracia na América Latina. Essas lutas ocorremem meio a
uma crise de proporções mundiais. A experiênciae a novida
de da história que vivemos, a forma com quevivemos a crise
em cada um de nossos países, os efeitos imediatos e os que
podem ocorrer no futuro são temas que exigemuma reflexão
que vá além das declarações.

Toda crise traz um acirramento de lutas e uma reacomo
dação de forças. Para dizer deoutra forma, toda crise supõe
uma "concentração de contradições" nacionais e de classe. A
concentração de contradições semanifestanapolíticae na eco
nomia, na ideologia e na repressão.

De uma forma geral, as crises se resumem a fenômenos
de conquistas e liberação de territórios, a novasformas de par
ticipação e poder de algumas classes e facções,à custa de ou
tras, a instauração de sistemas políticos mais democráticos
ou mais autoritários, mais populares ou mais oligárquicos,
mais proletários ou mais burgueses. O desfecho das crises

• Texto publicado cm Casanova, P.G. '" Roitman, M. (coord.). La democraciaenAmérica
Latina: actuatidad y perspectivas. México, Ed. JomadalUnamlCiich. '-
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corresponde a fenômenos de expropriação, nacionalização e
socialização de capitais ou de maior presença de capital mo
nopólico com privatizações e desnacionalizações. Como lu
tas que se intensificam, as crises derivam em novas formas
hegemônicas degoverno e persuasão das massas, e em novas
linguagens motores, ou na aplicação de medidas sistemáti
cas repressivas com estados, de fato, que às vezes se prolon
gam por décadas.

Ao fonnulannos a questão da luta pela democracia no
bojo desta longa crise, aludimos de maneira direta à luta por
um determinado sistema político, por um determinado regi
me político. Também aludimos, de maneira implícita ou ex
plícita, a um determinado Estado. Ao falar das definições de
democracia dadas pelos diferentes grupos e classes, parece
necessário começar por uma definição relativamente sim
ples de Estado. A definição deve contribuir para esclarecer
as lutas atuais pela democracia na América Latina, e as defi
nições práticas dos regimes políticos.

O Estado é opoderdedispordaeconomia.Essepoder pode
se basear na persuasão,na coação e na negociação,ou seja, na
hegemoniaouna repressão,e na combinaçãodeuma e outra. O
Estado dispõe de aparelhos e sistemas de coação, persuasão
e negação. Por detrás dele, encontra-se uma imensa rede de
relações entre territórios, nações e classes. Estas últimas de
monstram ser altamentesignificativas.Sua capacidade de deci
dir sobre o excedente econômico e sobre a mais-valia de um
território, de uma nação e uma população é muito grande.
Suas relações com os aparelhos estatais são relações nacio
nais e transnacionais.Determinam a conduta dos estados pela
via do mercado, do investimento, do financiamento. Os gran
des proprietários,o capitalmonopólico,a empresa transnacio
nal têm uma influência decisiva nas taxas de acumulação,
nas taxas de exploração, no U5\) regional do excedente. Em
cada país, ocorremvariações concretas determinadas em fun-
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ção do poder das empresas, nacionais e estrangeiras.O poder
de umas e outras contribui para aumentar e diminuir os pró
prios aparelhos estatais, de negociação ou repressão.

Os sistemas políticos são apenas parte dos Estados, e por
isso exigem uma diferença muito clara entre política e poder.
Uma parte muito significativa da luta pela economia situa-se
à margem ou acima dos regimes políticos. As forçasque pos
suem o poder não permitem que as medidas econômicas ul
trapassem os limites destinados aos sistemas políticos. Ain
da que exista uma interação entre o Estado como poder, para
dispor do excedente e o sistema político como poder econô
mico circunscrito e limitado, essa interação não apaga as di
ferenças. É necessário sempre distinguir a luta pelo Estado e
a luta por um sistema político, a crise do Estado e a crise de
um sistema político. Desta diferença, se desprende uma pri
meira reflexão, que foi muito clara na experiência da Unida
de Popular à frente do governo chileno (1970-1973): a luta
por um sistema político não compreende toda a luta, e tam
bém a crise de um sistema político não supõe necessariamen
te a crise do Estado.

Os sistemas políticos estão determinados, em última ins
tância, pelas estruturas do Estado, pelas relações de poder
que fixam as pautas da geração, transferência e distribuição
do excedente. Os sistemas políticos estão muito vinculados
em suas possibilidades e limites às estruturas da mais-valia,
do valor acumulado pela exploração e pelo desenvolvimen-
to. Sendo assim, cabe a pergunta: Se isso acontece na última
instância, os sistemas políticos perdem todo seu significa
do? Longe disso, pensamos que os sistemas políticos são sig
nificativos e às vezes altamente significativos em qualquer
instância. A partir deles, podem se gerar transformações nas
estruturas do Estado e no uso do excedente. E aindamais, os
sistemas políticos, por si mesmos, encerram valores signifi
cativos para os cidadãos e para as repúblicas; valores relacio-
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nados com a participação e a representação política, com a
renovação de quadros dirigentes, com o respeito às autono
mias de etnias e corporações - como a Universidade ou os
sindicatos - com o respeito ao pluralismo religioso, ideoló
gico e político, aos direitos sociais e individuais, à negocia
ção coletiva e à soberania das nações. Só que para alcançar
estes valores, é necessárionão desassociar as estratégias e os
modelos de sistemaspolíticos das estratégias e estruturas dos
Estados. É a partir de uma concepção desses estados que se
pode alcançar uma teoria viável dos sistemas políticos, des
de que se tome a precauçãode não incluir a lógica do sistema
político na lógica do Estado.

As crises do EstadonaAmérica Latina ocorreram princi
palmente por volta dos anos 1800, 1850, 1880, 1930, 1945 e
1959. A última ocorreu durante o auge do neoliberalismo,
mais ou menos a partirde 1980.Dentro dessas conjunturas, é
possível determinaro aparecimentode diferentestipos de Esta
dos. Por volta de 1800, surgiu o Estado das oligarquias re
gionais e dos exércitos comandados. Em meados do século
XIX, impôs-se com dificuldade o Estado das raquíticas bur
guesias comerciais e urbanas. Em 1880, iniciou-se a forma
ção do Estado das oligarquiasassociadasao imperialismo nas
cente; formaram-se então os primeiros exércitos profissio
nais que começaram a tomar posse dos territórios nacionais,
contra os caciques regionais, e a proteger os territórios es
trangeiros. Em plena crise de 1930,desenvolveu-se o Estado
dos exércitos populares ou populistas, que estabeleceram
uma variedade de pactos com as classes médias e também
com os operários, pactos que pouco a pouco derivaram no
auge das burguesias nativas ou nacionais e na crescente vin
culação destas ao capital monopólico. Nestes mesmos anos,
também triunfaram em muitos países as ditaduras militares,
produto de intervenções oligárquicas e imperialistas.
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Após a SegundaGuerraMundial, desenvolveu-se deuma
~aneira mais completa o superestadopan-americanocomins
tt,~ições militares, econômicas,educativas,jornalísticas eope
ranas, encabeçadas pela OEA e pelo Pentágono. O Departa
mento d~~sta~o norte-americano refuncionalizou e ampliou
sua participação no poder dos Estados latino-americanos de
todas as formas que pôde, enfrentando as naturais resistênci
as com todas as armas e usando argumentações nas quaisacu
sava aos opositores de serem governos ou forças comunistas
ou fascistas.

Depois da Revolução Cubana, e para enfrentar as corren
tes revolucionárias que se proliferaram nos anos 60, surgiu
um novo Estado militante conhecido como o fascismo dade
pendência, o militarismo do Pentágono e a "burocracia auto
ritá?a militar". Correspondeu a uma nova estruturação do
capital monopólico transnacional e transindustrial. No final
dos anos 70 e início dos 80, resultou em novas formas de arti
c~lação dos mercados de bens, serviços e dinheiro, apropria
~ao e roubo de recursos naturais, privatização e desnaciona
bzação de empresas públicas, refuncionalização de taxas di
ferenciais de mais-valia, de força de trabalho cativa e demi
gração interna e internacional de trabalhadores manuais ou
intelectuais. A criação do novo Estado transnacional e asso
ciado ocorreu ~pósuma guerra interna em cada país, dirigida
contra os movimentos de libertação nacional, muitos deles
rev?~ucio?á~os e com um projeto socialista. No campo da
p_obtlca,liquidou os governos nacionalistas e populistas, en
tao envoltos em grandes contradições. Para a realização e a
renovação ampliada do processo, houve a contribuição de
uma política de endividamento e reconversão dos estados a
suas formas mínimas, e sua desintegração ou crescente inte
gração aos Estados Unidos. Todo o processo que ocorreu du
rante os anos 90 pareceu apontar para a gestação de um Esta
do multinacional da América do Norte - encabeçado por
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Estados Unidos, Canadá e México - que ameaçava esten
der-se ao resto das Américas.

Em todos esses casos, as crises e mudanças do Estado
obedeceram às lutas nacionais e de classes. Em todos eles se
deram iniciativas antagônicas: do imperialismo, da oligar
quia e da grande burguesia rural e industrial, ou dos grandes
movimentos camponeses e das classes médias. Em muitos
deles foram significativas as lutas dos trabalhadores por uma
maior participação na economia, na política e até mesmo no
poder. Desteúltimopontode vista,a crisee evolução doEstado
adquiriramcaracterísticasradicaisdesdeque a revolução socia
lista triunfouem Cuba Se, anteriormente,já havia se formula
do - às vezes de forma extremamente incipiente - a luta entre
dois sistemas sociais, com a crise do Estado, essa luta tor
nou-se tãoprofunda como nunca havia sidono terreno dos sis
temas sociaisou da transição paraum novo sistema social. Em
geral, havia se limitado a projetos de reestruturação na divisão
da propriedade e do excedente dentro do mesmo sistema so
cial, commaior ou menor força do capitalmonopólico, da an
tiga oligarquia rural, da grande burguesia local, ou das forma
ções político-militarespopulares e populistas.Mas a partir de
Cuba, formulou-seuma crise que apresentouuma "concentra
ção de contradições" entre os proprietários e os não proprietá
rios dosmeios de produção. Essa crise,própria do sistema so
cial emum país localizado na periferiado capitalismo, tendeu
a reformular a luta nacional, a luta pela democracia e a própria
luta pelo socialismo. As três aconteceramem meio a um blo
queio do imperialismo que dura até hoje.

No outro extremo da América, no Chile, a breve expe
riência de um caminho político para o socialismo democráti
co foi cancelada com uma agressiva política de desestabili
zação e golpe de Estado e-com a intervenção abertamente re
conhecida do governo norte-americano. O fim do projeto da
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Unidade Popular não representou apenas o fim da democra
cia chilena com fortes núcleos operários e camponeses, mas
significou também o início do novo modelo de Estado que
havia sido iniciado em 1964 e que se tomaria continental
com o Estado transnacional associado dos anos 80.

A partir de 1979, a América Central obteve uma originali
dade especial com a Revolução Sandinista e sua tentativa de
impor um Estado de bases populares e uma democracia do
povo com pluralismo religioso, político e ideológico, assim
como uma economia mista, pública, privada e social. Após uma
longa guerra organizada, armada e financiada abertamente pelo
governo norte-americano, o governo sandinista perdeu demo
craticamente as eleições, quando sua situação já havia se toma
do insustentável em um Estado pressionado e endividado.

Durante um certo tempo, a crise do Estado na América
Latina pareceu apresentar de maneira evidente a luta entre
duas classes e dois tipos de nações. A classe trabalhadora e
os estados socialistas ou de orientação socialista enfrentaram
as burguesias e as oligarquias dos estados periféricos do ca
pitalismo, apoiados por dois grandes blocos de poder, o que
era encabeçado pela União Soviética e o que tinha a hegemo
nia dos Estados Unidos. Com a crise e a queda do projeto le
ninista, a luta entre sistemas sociais tendeu a ser mediada por
outra, que se trava entre os regimes de "democracia limita
da" e regimes repressivos que floresceram a partir dos anos
60. Até o momento, essa luta transformou apenas algumas
formas políticas do Estado transnacional associado. Se o re
gime legal e o sistema político eleitoral substituíram o "Esta
do de exceção" e as juntas militares de governo, as demais
estruturas do Estado continuaram operando no mesmo mo
delo de acumulação e extorsão. A luta do novo sistema social
e do Estado, que não é dominado pela empresa transnacional
privada e monopólica, mas por um.. estrutura de poder popu
lar e de trabalhadores, se limitou praticamente a Cuba. No
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resto da América, a luta contra a exploração e a marginaliza
ção - a luta de classes - foi mediada pela "democracia limi
tada" - e em geral se viu obrigada a reformular seu projeto
em tomo de idéias emergentes sobre uma nova democracia
com poder popular. Nestas, o novo modelo do Estado não é
muito claro, menos ainda o projeto de transição histórica e
geográfica, nacional e global, ao socialismo.

De qualquer modo, a luta pela democracia com poder do
povo parece continuar sendo, em última instância, uma luta
pelo socialismo democrático, e a luta pela "democracia limi
tada" (como é designada desde a Trilateral) continua sendo,
em última instância, uma luta pelo império das transnacio
nais e da reprodução ampliada e conquistadora do capital,
que hoje domina em nível mundial. Em um futuro incerto, a
meta de uma democracia de maioria social e nacional, contra
a democracia de minorias ou elites políticas neoliberais e
transnacionais, parece ter se convertido em um projeto de pri
meira instância. Seus objetivos primordiais tendem a resumir
e reformular, em um novo projeto histórico, as experiências es
senciais, em matéria de sistemas políticos e de Estados, cons
truindo, a partir do social e do político, um e outro.

A luta pela democracia na América Latina esteve associ
ada e desassociada às lutas pela independência, pela justiça
social, pelo poder e pelo Estado. O que importa hoje é consi
derar como a história dessa luta pela democracia se associou
ou se desassociou das demais. Para isso, é necessário fazer
uma recapitulação sobre os vínculos do projeto de democra
cia com os projetas nacional e popular, com o social, socia
lista e socialdemocrata. Também é indispensável revisar, com
relação a esses projetos, qual foi a estrutura e o movimento das
uniões, dos blocos, das alianças, com seus problemas de desu
nião, de luta, de fragmentação. É preciso observar os efeitos
negativos das facções, dos seguidores, dos grupos, ou os obs-
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táculos para a união de forças populistas, comunistas, social
democratas, democráticas e religiosas, cuja superação per
mita fortalecer os blocos nos quais dominam os interes
ses da maioria.

O estudo dos movimentos amplos e de base popular é tão
importante quanto atualmente parece abarcar, de uma ma
neira muito imprecisa, toda a gama de lutas - até a dos siste
mas sociais - e todo tipo de forças, até mesmo as religiosas,
que se no passado enfrentaram "mortalmente" as leigas e
marxistas, hoje parecem aproximar-se delas com a teologia
da libertação e com a reformulação de um pensamento revo
lucionário menos escolástico e mais plural.

A sinalização do problema de um novo sistema político
com um novo poder da maioria toma necessário refletir so
bre a questão do poder do Estado. É indispensável ter bem
claro que quando as crises se aprofundam, resultam em dife
rentes tipos de sistemas políticos e também em diferentes ti
pos de estados. Não se limitam apenas à reestruturação da
luta política; supõem uma mudança qualitativa tanto da de
mocracia quanto do Estado, e apontam para a mudança do
próprio sistema social, muitas vezes sem se dar conta disso.
Este é o fato novo. No passado, se destacam os diferentes ti
pos de sistemas políticos das crises de reestruturação do Esta
do dentro do capitalismo, que Ocorreram dentro do mesmo
Estado. E estes são, às vezes, primeiras instâncias para a re
estruturação do Estado dentro do capitalismo. Desde Cuba
até a crise do bloco "socialista" encabeçado pela URSS, as
lutas por sistemas políticos ampliados e as lutas populares e
nacionais contra as ditaduras converteram-se freqüentemen
te em primeiras instâncias de lutas, por outro estado e por ou
tra sociedade de transição ao socialismo ou de transição ao
capitalismo. Hoje, a luta por uma democracia ampliada e po
pular, com pluralismo Ideológico, religioso e político, rapi
damente postula a reestruturação do poder do Estado. Sem
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essa reestruturação toma-se impossível uma política social
para amaioria; a própria democracia ampliada ~arece insus
tentável.O fenômeno nos obriga a formular mais claramente
qualquer projeto sério de democracia da maioria, conside
rando três dimensões: a do sistema político, a do Estado e a
dopróprio sistema social. Ao fazê-lo, não podem ~erignora
dascertas tendências gerais de um processo que ate agora pa
rece confirmár a expansão do Estado norte-americano na
América Latina. Também não se pode ignorar a mudança
histórica que a queda do bloco socialista e a crescente hege
moniados Estados Unidos no globo significaram. Seos fatos
anterioresnão podem permitir nosso desalento, também não
podem frear nossa reflexão.

Emmeio a uma das piores crises do Estado endividado e
da sociedade subdesenvolvida da América Latina, "infor
mal" e "subterrânea", em meio a uma crise estrutural ~ ':sis
têmica" do mundo.capitalista e do próprio mundo SOCialista,
que tem altas probabilidades de acentuar-se nos pr~x~mos
anos ou pelo menos até o fim do século, ne~~as.condlçoese
com esses prognósticos, após tantas expenencias de luta e
até mesmo com uma consciência rigorosa das mesmas, uma
enorme quantidade de forças populares e revolucionárias
tem colocado no primeiro plano do cenário político a luta
pela democracia, e pela democracia com poder.

O que essa luta significa? Como pode ser caracteri~ada?
Como tem evoluído em seus últimos passos e qual e seu
movimento histórico mais provável? E, principalmente,
como podemos impedir que termine ou estacione em um
novo projeto de democracia colonial? Estas são algumas
das questões formuladas por todas aquelas forças que, a
partir de posicionamentos populares, socialdemocratas ou
revolucionários, alegam como próprio o projeto de demo
cracia na América Latina.
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2. A luta pela democracia: sentido e movimento

o termo democracia é extremamente ambíguo. Serve de
estandarte para as forças mais contrárias. Hoje, as próprias
classes dominantes, os próprios centros de hegemonia impe
rialista, inclusive os grupos e indivíduos cujo comportamen
to se caracteriza pelo autoritarismo e pela repressão, falam
de democracia. A contradição entre suas palavras e sua con
duta é óbvia, chocante. Mas não é a única contradição. A de
finição do conceito de democracia é diferente da que é sus
tentada pelas forças populares e revolucionárias. Os concei
tos são até mesmo antagônicos.

E ainda há outras questões. As próprias forças populares
e revolucionárias têm diferentes conceitos de democracia.
Isto pode ser percebido em seus debates internos. Um dos mais
significativos estabeleceu a diferença entre dois grandes se
tores da luta pelo socialismo na América Latina: um amplo
setor afirmou que era necessário dar início à luta pela demo
cracia para então se aproximar da luta pelo socialismo, outro
defendeu que era necessário ir diretamente à luta pelo socia
lismo, marchar em direção à revolução socialista. No acirra
do debate, os grupos que clamavam por um caminho direto
chegaram a pensar e afirmar que o projeto de luta pela demo
cracia era um projeto predominantemente burguês. Apresenta
ram textos da Trilateral e muitos documentos, declarações e
medidas democráticas emitidos pelas classes governantes da
América Latina, ou por porta-vozes do liberalismo, da so
cial-democracia, da democracia cristã e das novas forças do
populismo, para confirmar sua desconfiança. Os outros gru
pos responderam que era necessário ter essa luta como pró
pria, como parte de uma longa e complexa batalha por uma
nova sociedade, por um socialismo com profunda participa
ção do povo na tomada de decisões. Elucidar o problema tem
sido uma das tarefas mais impOltantes do pensamento políti
co e das ciênc;as sociais da América Latina nas últimas déca-
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das e, sobretudo, nos últimos anos. Seu aprofundamento tem
exigido a observaçào de inúmeros pontos que o discurso teó
rico sobre a democracia geralmente nào contempla, o que impe
de o esclarecimento das verdadeiras diferenças que vão de uma
democracia a outra. Deste modo, repete-se o mesmo debate, com
as mesmas palavras e qualificativos, em uma espécie de círcu
lo vicioso. Alguns pontos têm sido objeto de esclarecimento,
mas em todo caso, requerem uma especificação mais rigorosa.

O imperialismo e as classes dominantes da América La
tina não têm uma política única, mas sim duas ou mais políti
cas que são aplicadas de forma simultânea - em diferentes
países - ou alternativa - em cada um deles. Uma política cor
responde a seus projetas democráticos e a outra a seus proje
tos repressivos. Uma está relacionada com a preservação, ou
com a restauração dos regimes constitucionais, dos direitos
humanos e dos sistemas eleitorais, e a outra corresponde ao
uso da violência. O uso da violência é "convencional" _ aber
to - e "não convencional" - encoberto. O encoberto corres
ponde ao chamado "terrorismo de Estado", em suas diferen
tes versões. De qualquer modo, é um engano pensar que as
classes dominantes têm hoje uma única política: a política
que se supõe democrática tem substituído cada vez mais os
regimes militares. O governo dos Estados Unidos e aqueles
que na América Latina o apóiam e se apóiam nele têm pelo
menos a política da democracia limitada, e a política da re
pressão seletiva ou massiva, encoberta e aberta, com forças e
exércitos especiais e convencionais. Por isso, a esquerda lati
no-americana tem em suas mãos um problema real: se aqui,
neste ou naquele país, se aceita uma política de democracia
limitada e se procura convertê-la em uma política de demo
cracia ampliada, ou se nega a política de "democracia limita
da" na forma de abstenção, de desobediência civil ou de múl
tipla resistência, em qualquer destes casos, cedo ou tarde terá
que se enfrentar as estruturas repressivas do Estaco. Uma

183



."."J, •• ".,A'Y""'" '.',''''IIUUI,"'HIII}C iura pl:lt.t ...

opção da esquerda que enfrente a "política dupla", dificil
me~te funciona na prática. Éverdade que existem países nos
qua..~uma mesma organiza-ão sustenta, ao mesmo tempo, uma
politica democrática e uma política à "mão armada". As or
ganizações em guerra - como se observa em EI Salvador, na
Guatemala e na Colômbia - têm uma ação pacífica, legal,
que procura - com outras forças populares, autônomas - no
v~s forma.s ~e diplomacia, de negociação social, de pacifica
çao constituinte que obrigue o reconhecimento do poder do
povo. Ao mesmo tempo, os grupos armados conhecem a ne
ces~i?ade de continuar com sua política dupla - negociadora
e militar - em busca de um novo tipo de democracia com po
der do povo. Se esta opção não ocorre em muitos lugares e
mome.ntos, é porque parece destinada a conciliar soluções
negociadas ~e democracia e revolução. Mas, em geral, a es
quer~a ~ontmua dividida em forças partidárias da luta políti
ca, sindical, legal, e em forças que vivem na ilegalidade que
se ~êem .o~rigadas a lutar nela e que optam por ela. D;do o
car~ter limitado do "país legal", o mais provável é que em
muitos dos países da América Latina essas divisões da es
querda continuem, adquirindo, inclusive, o caráter de fortes
l~tas in~emas, a não ser que uma delas imponha sua hegemo
ma, assim como aconteceu na Nicarágua com a Frente San
dinista de Libertação Nacional, antes da tomada do poder, ou
como o que acontece até hoje com o Farabundo Martí em EI
Salvador. Nesses casos, se produzem fenômenos inusitados
de unidade nas duas esquerdas e em suas várias facções -
COIT~O on.te~ n~ Nicarágua e hoje em EI Salvador. O proble
ma e mais dlfictl- ou impossível de ser resolvido - se as for
ças da insurreição realizam uma política hostil e terrorista
contra os grupos políticos da própria esquerda, como ocorre
com o Sendero Luminoso, no Peru.

Em todo caso, se é um engano que as classes dominantes
têm uma única política, também parece irreal pensar que a
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esquerda tenha somente uma única tática. As possibilidades
concretas da luta democrática em cada país determinarão se
irá predc ninar a esquerda política e legal ou a perseguida,
ilegal e reprimida, daqueles que optam por responder com a
violência revolucionária. Não é um problema de cálculo de
probabilidades ou possibilidades. Cada força da esquerda irá
calculá-las lutando, e a própria esquerda tenderá a calcular
mais as legais na luta legal, enquanto observa a difusão de
outras; ou participará nas ações insurgentes, enquanto obser
va as cívicas e políticas. Em todo caso, romperá as opções
extremas da luta eleitoral ou luta armada, e se disporá a des
cobrir e mobilizar todas as forças emergentes do povo. Em
certos momentos, uma esquerda aderirá à tática da outra,
como fizeram os tupamaros com a Frente Ampla e os tercei
ristas com a Frente Sandinista. Mas, em geral, a esquerda vi
verá tanto a opção eleitoral quanto a ação armada e ainda
mais uma, a das múltiplas ações de massa durante os colap
sos das estruturas e dos sistemas. Suas diferenças polêmicas
serão avaliadas pelas estruturas e conjunturas ditadas pelo
direito e pela repressão, e pelas que se formam nos momen
tos de irrupção histórica das massas, quando as vanguardas
passam a seguir e orientar estas diferenças.

Poderia se dizer que após a crise do bloco soviético e do
triunfo mundial do capitalismo, a possibilidade de que essas
duas esquerdas, ou essas duas políticas de esquerda, continu
em coexistindo, diminuiu muito. Em um cálculo puramente
pragmático, poderia se dizer que essa hipótese é correta. Mas
as políticas armadas dos povos não são medidas por conside
rações puramente pragmáticas. A racionalidade pragmática,
no melhor dos casos, combina-se com a lógica do impossível.
Uma revolução armada nunca foi realizada com o apoio do
bloco soviético. Pensar que ele poderia ajudar no triunfo das
forças populares não foi a razão determinante para que se
lançassem à luta. É verdade que a ideologia da insurreição
dos anos 60 c 70 tem sofrido golpes muito duros atualmente,
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dificeis ~e supe~ ~m curto prazo. Mas, se em muitos países
O procedImento civil e legal tem predominado nos movimen
tos de esquerda, há regiões inteiras como a Aniérica Central
e os Andes, nas quais os dois tipos de luta continuam e às ve-. . ,
zes, se mtensifícam, E nos países onde predominam os movi-
mentos cívicos e pacíficos de forma quase universal- como
no Uruguai, no Brasil e no México - o "possível" triunfo sobre
os go.vernos de democracia limitada não consegue esconder
o pengo de novas políticas de desestabilização e intervenção
contrária. Essas políticas levantariam novamente as duas opções
da esquerda diante do terror: a da luta cívica e a da luta armada.

J?iante dãs evidências assinaladas, parece necessário
considerar um segundo ponto. Como as forças populares e
revolucionárias - em suas linhas mais gerais - consideram a
luta pela democracia? Mostramos aqui várias correntes que
precisam ser diferenciadas. Correspondem a fonnações e ob
j~tivos subjacentes em qualquer luta popular pela democra
cia. As correntes, ou formações, são de três tipos principais:

1j Daqueles que lutam pela democracia como cidadãos ,
em tomo de objetivos mínimos, como manter ou recuperar as
formas legais, os regimes constitucionais, os direitos huma
nos, o~ sistemas de partidos políticos e os sistemas de voto po
p~lar. E uma grande corrente, uma formação significativa, prin
cipalmente quando os povos vivem sob o terror das ditaduras.

2°) Daqueles que lutam como trabalhadores e habitantes
explorados e excluídos. Desde os terrenos do trabalho ou das
zonas marginadas, apresentam problemas relacionados com
a democracia sindical ou bairrista, ou pela defesa e aumento
de s~lários e beneficios, ou pela instalação e prestação de
serviços: água, esgoto, eletricidade, escolas, alimentos, re
médios. Uma formação múltipla - de pobres e trabalhadores
- pressiona a anterior e encontra nela membros dos setores
médios que tendem a apoiá-la com projetos de políticas soei
aldemocratas ou de governos democráticos e populares. A
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corrente dos pobres tem ainda seu próprio campo de.desen
volvimento. Vai desde os centros de trabalho e dos bairros
marginados, com seus interesses particulares, até questiona
mentos mais globais, como medidas de mudança das estrutu
ras do Estado ou projetos de mudança do sistema social, so
bre os quais existe uma teorização muito precária, após a queda
do chamado socialismo real. De qualquer modo, as correntes
do povo pobre, que lutam pela democracia, expõem problemas
que ameaçam o sistema atual de acumulação e o estado que o
apóia. A IT)pGStatambém não corresponde a uma única política
de repress o e exclusão. O estado transnacional combina subs
tancialmente a política de exploração, repressão e exclusão
com a de cooptação individual e social. Nem as políticas de
ajuste mais severas deixam de considerar, para o controle do
sistema, a necessidade de separar os ''pobres'' dos demais p0-
bres, para privilegiar essa parte com emprego, ou em seus em
pregos. Também possuem uma política que separa os dirigen
tes de suas organizações de base. A fim de alcançar estes obje
tivos, o Banco Mundial planejou as especificações gerais de
políticas de "solidariedade"; o complexo de transnacionais aper
feiçoou suas políticas de estratificação e divisão da economia
e da sociedade, e a Trilateral e seus sucessores aperfeiçoaram
os mecanismos de cooptação e alienação de líderes e clientes,
de deputados, senadores, prefeitos e "bases" de apoio.

As novas lutas democráticas que se originam nas forças
populares são mediadas ou condicionadas de diferentes for
mas: com políticas seletivas de aumento de salários, benefí
cios e emprego, de modernizaçãoparcial de regimes de nego
ciação sindical, ou de modernização tecnológica limitada a al
gumas empresas, departamentos e seções; com alterações li
mitadasde estruturas,nas quais se dá crescente "presença" ou
força aos comerciantes e artesãos "marginalizados" ou "infor
mais", ou nas quais se aumenta a participação econômica, po
lítica e cultural de segmentos das massas no Estado. Ao mes
mo tempo, a crise se acentua e tende a aumentar as caracte-

187



rístic.as de exploração e exclusão das grandes maiorias. Nes
sas circunstâncias, o novo jogo não elimina o surgimento de
respostas populares cada vez mais desesperadas ou radicais.
Mas estas não parecem destinadas a predominar de imediato
no conjunto do continente, e é possível que ocorram de forma
de~contínua e separada durante um tempo incalculável. Enquan
to ISSO, as lutas "particulares" ou movimentos sociais parecem
ganhar destaque na maior parte dos países e estar destinados a
uma política de acumulação de forças, sobre a qual não há ela
re~ nem nas formulações teóricas, nem nos posicionamentos
práticos das organizações democráticas populares.

. 30)Acresc~nta-se às duas grandes correntes, que se com
binam e se articulam - a da frente democrática e a da frente
do trabalho .- mais uma, altamente significativa: a que trata
da luta pela independência nacional, da luta pelo território de
um pov~ s?berano. Esta corrente, que é uma das mais antigas
e que ongmalmente se manifesta como luta pela terra - luta
dos camponeses pela terra e dos habitantes pela nação - em
?OSSO tempo, continua sendo fundamentalmente válida. Mas
e uma corrente cada vez mais complexa e mediada, sobretu
do, d~sde que o neocolonialismo dominou os territórios - na
clonal.s - através de intermediários nativos - conservadores e
populistas - com políticas de dominação transnacional eco
nômicas, militares, governamentais e culturais. A di~inui
ção relativa dos camponeses, o movimento de articulação
entre_as classes .dommantes externas e internas, a difusão de
padroes culturais dos Estados Unidos nos setores médios e
nas próprias camadas populares, modificaram consideravel
mente ~s características da luta nacional, que se centra cada
vez ~aIs na luta pela democracia e na luta pela cultura, em
especíal na luta pelo idioma. A libertação nacional é consi
derada ?oje - ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo _
co~o. hberta~ã? democrática com uma maior participação
orgaruca e pratica do povo na economia, na política, na cul-
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tura e no Estado. A luta nacional é considerada como maior
"independência" relativa do Estado em relação ao capital
monopólico - interno e externo - ou con.o "desconexão"
parcial da lógica do mercado, pelo menos em alguns seg
mentos da produção e dos serviços. Mas, neste momento, a
luta pela libertação nacional não parece ser primordialmente
a luta de um Estado-nação soberano frente ao Estado-nação
imperial. Nesse sentido, também parece destinada a ser um
projeto de luta de acumulação de forças dos povos contra
seus opressores e exploradores, internos e externos, visando
à estruturação e ao crescimento das organizações populares
em várias regiões de um mesmo país e em vários países, in
cluindo os Estados Unidos. O espaço e o tempo ficam aber
tos para o mundo a partir das lutas imediatas e locais dos ha
bitantes e trabalhadores marginalizados e com organizações
associadas democráticas e socialdemocráticas, reformistas e
revolucionárias. Talvez um dia aconteça, mesmo que hoje
não se pense dessa forma, uma espécie de revolução popular
multinacional, democrática e socialista que elimine ou subor
dine os governos transnacionais com suas forças, suas empre
sas e seus mercados. Essa revolução multinacional organiza
ria a economia de transição da "maioria" com estruturas so
ciais, públicas e privadas. Teria que ocorrer em várias partes
do mundo capazes de defender seu território, sua população e
suas novas instituições. Hoje, é apenas um vago sonho.

Com referência às grandes correntes - a democrática, a
dos trabalhadores e marginalizados, e a nacional - mesmo
com seus diferentes níveis de profundidade, estas têm óbvias
relações entre si, seja porque uma delas assuma ou pretenda
assumir todas as lutas, ou porque várias se unam para um
projeto comum. De qualquer modo, ao propor uma das lutas
sem levantar as outras, estas vão aparecendo e as forças aca
bam enfrentando a alternativa de se somarem contra um ini
migo comum ou se separarem e até mesmo lutar entre si, em
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divisões bem conhecidas como liberais, trabalhistas, nacio
nalistas, socialdemocratas, socialistas e comunistas (estes
últimos quando ainda existem),

O que queremos destacar, neste momento, é que qualquer
luta pela democracia aborda as demais lutas. Qualquer lutá pela
democracia se define, nos fatos, definindo seus partidários e
inimigos na ordem política, e na luta de classes entendida como
luta contra a exploração interna e externa, nacional e transnacio
naI e pela distribuição do excedente. Mas, sem uma idéia de
classe operária homogênea, pois esta não existe; sem a centrali
dade de classe operária industriai que já desapareceu, e com
uma grande quantidade de pobres subempregados e marginali
zados, muitos dos quais trabalham por conta própria.

Entretanto, o projeto democrático das classes dominan
tes mostra a~tmente uma grande variedade de defmições
com relação aos problemas sociais e aos problemas nacio
nais. O projeto principal e mais conservado- é o que dá al
guns passos efetivos na implantação de um regime democrá
tico, sem a menor intenção de conceder nada na ordem do
trabalho, e menos ainda na ordem da propriedade excedente.
A política neoliberal é aplicada acima de qualquer interven,
ção "democrática". A dívida externa e seus juros continuam
extraindo o novo tributo das nações. A produção continua se
orientando na direção de um mercado externo e de uma agri
cultura de exportação, enquanto diminuem os bens de consu
mo da maioria. As empresas transnacionais, com alta densi
dade de capital e pouca geração de emprego continuam sen
do priorizadas. As empresas com trabalhadores sem sindica
tos, nem segurança no emprego se transformam nas princi
pais novas indústrias. Diminuem as importações de bens de
capital, com o argumento de que assim se diminuirá o déficit
da balança de pagamentos (em todo caso, quando há um au
mento de bens de capital é das transnacionaise associadas).
Aumenta a dependência alimentícia e de produtos básicos,
supostamente estimulada para aproveitar a "relativa eficiên-
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cia nacional" e o maior produto marginalizado das grandes
potências, O dólar é superestimado "para estimular as expor
tações", com efeitos inflacionários externos que se somam a
muitos outros internos. O gasto nacional diminui vertical
mente com o argumento de "conseguir um equilíbrio orça
mentário". As empresas são privatizadas e desnacionaliza
das "para acabar com a corrupção e a ineficiência do setor
público", ou para "que o governo se concentre nas tarefas
que lhe correspondem", ou até mesmo "para usar os rendi
mentos que são obtidos com a venda a fim de resolver o pro
blema da pobreza". Os salários diretos e indiretos caem ver
ticalmente. A "democracia limitada" realiza exatamente a
mesma política econômica e social que foi usada pelas dita
duras repressivas. Logicamente, não apenas "moderniza" e
reestrutura as relações de trabalho e os sindicatos, mas tam
bém as relações dos Estados-nação em suas conexões de de
pendência com os centros financeiros, como o Banco Mun
dial e o FMI, ou com os comercias, tecnológicos e militares,
desde o GATI até o Pentágono. Seu caráter excessivamente
limitado não lhe faz perder, de todo, uma certa importância
diante dos regimes repressivos e inconstitucionais, mas a su
perficialidade da luta política e seu caráter efêmero ou tea
traldemocrático se tomam mais evidentes, conforme se
acentuam os problemas sociais da maioria, enquanto se es
tendem ao império das transnacionais e associados.

O bloqueio ou eliminação de toda luta política alternativa é
uma das características dessa democracia. Qualquer medida im
portante de justiça social e de dependência econômica tende a
ser tachada de subversiva ou de comunista, como no passado,
de populista e corrompida, e também de antiquada e ineficiente.

Se por causa da Segunda Guerra Mundial os precários
processos de democratização derivaram na chamada "Guer
ra Fria", quando chegou-se a acusar de comunista qualquer
luta pela justiça social e pela independência nacional, hoje
em dia o processo de intimidação tem um alcance muito
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maior. Este procura fazer com que qualquer movimento por
uma democracia, que tente resolver o problema social e na
cional organizando o poder das classes subalternas e majori
tárias, perca sua identidade e internalize os valores próprios
do neoliberalismo e da "livre empresa". Em todos os centros
de trabalho - desde as fábricas até as universidades - prati
ca-se uma política de difusão funcional de valores latentes
que se propõem a transformar o problema social em um pro
blema individual. Um novo projeto de civilização prática
identifica o conceito de eficácia dos empresários privados
com o paradigma da eficácia humana.

Desta forma, apresenta-se uma grave limitação do proje
to democrático-conservador. Este pretende que haja demo
cracia sem justiça social, sem libertação nacional. O novo
projeto conservador chega a propor um sistema democrático,
no qual não haja direito de escolher uma política econômica
diferente da neoliberal, nem um governo democrático com
forte apoio popular. Propõe uma democracia "governável",
cujas eleições se limitam a eleger os grupos das classes do
minantes (ou cooptadas por elas), que mostrem ter maior
apoio nas umas semivazias. Propõe uma democracia sem
opções, na qual vote a minoria dos cidadãos, para escolher
entre um pequeno grupo de políticos profissionais, cujas di
ferenças ideológicas e pragmáticas são insignificantes.

A perda de opções émuito maior que no passado.Nos úl
timos cinqüenta anos, na maior parte do tempo e na maior
parte dos países, os partidos comunistas e socialistas - prin
cipalmente os comunistas - viveram na semi-ilegalidade ou
na ilegalidade. Muitos democratas ultraconservadores e ma
cartistas já propunham algo totalmente sem sentido: que as
opções reais de nosso tempo não terminassem no terreno le
gal, não se expressassem na forma de partidos legais, que
seus partidários não tivessem direito de lutar nas eleições, no
Congresso c em outros cargos de representação popular, ou
que se lutassem c ganhassem seu triunfo, não fosse reconhe-
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cido. Parecia a '\berração máxima, o projeto de democratiza
ção mais ilusório: que os cidadãos não pudessem escolher
entre os partidos socialistas ou comunistas e os partidos "bur
gueses", entre os partidos nacionalistas e os partidos anexio
nistas.Omais incrível é que durante a década de 80, esse des
cabimento se transformou em uma realidade que vai além da
lei anticomunista e da violência contra-revolucionária. A
classe operária perdeu sua "centralidade", os comunistas
perderam sua identidade, os nacionalistas perderam sua se
gurança, os populistas perderam sua retórica. A eliminação
política e ideológica da alternativa, só parece ter dado espa
ço para uma alternativa emergente, de democracia com po
der do povo. Essa alternativa encontra obstáculos enormes.
Seu futuro é incerto. Em geral, os conservadores negam a
"alternância" no poder do Estado, as próprias condições a
negam.Até agora, só conseguiu triunfar em algumas cidades
e municípios, ou com cargos nos parlamentos. Mas daí a go
vernar nações há uma grande distância, onde a maioria difi
cilmentepode eleger seu governante, e os governantesdificil
mente podem fazer a política da maioria. As evidências são
muito amplas a este respeito. As políticas de ajuste construí
ram a rede do possível. Nessa rede, só é possível o que é fim
cional para as transnacionais. Qualquer medida contrária
tem efeitos secundários indesejáveis. Alguns são respostas
"naturais" do sistema, outros são contra-ataques dos bancos,
do departamento de Estado, dos grandes empresários locais
e dos governos neoliberais. Estes mesmos, se tentam mudar
algo, não conseguem.Com relação aos governos"populares",
potenciais,estão obviamente ameaçados de "desestabilização"
natural e induzida, semelhante aos do passado: desdeArbenz
até Bishop, passando por Salvador Allende. Para eles, o pos
sível do sistema é inaceitável e o impossível, insuficiente.

Todas as circunstâncias anteriores apresentam um grave
problema para as forças democráticas populares. Estas não
podem, por mais que queiram, lutar por uma democracia de
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matriz neoliberal, tão excessivamente limitada em seus efei
tos sociais e nacionais.

Não pode interessar às forças democráticas e populares
uma democracia que não resolva - pelo menos em parte - o
problema social e o problema nacional. Se lhes inte~essasse,
não poderiam ser nem efetivas, nem populares. Eleitas pelo
povo, não serviriam ao povo, e seriam abandonadas por este,
ou derrotadas pela oligarquia, pelo imperialismo e pela rea
ção, que aproveitariam o descontentamento do próprio povo
para implementar suas políticas de "desestabilização" dos
governos irresponsáveis e demagógicos.

Se os fatos anteriores estão corretos, e tudo parece con
firmá-lo - começando pelas matrizes econométricas da eco
nomia transnacionalizada - então as forças democráticas de
base popular, (Ia base trabalhadora e de base nacional preci
sam formular, desde o princípio, um projeto que englobe as
principais etapas da luta e que parta de um ~sforço de união
ou aliança de todas as correntes divididas. E claro que, para
os esforços de união ou aliança, será necessário levar em
conta as experiências universais e das condições concretas,
em matéria de frentes e em matéria de classes. É o que está
acontecendo com grande parte das forças populares, sindi
cais, nacionais e revolucionárias da América Latina que co
locaram em primeiro lugar a luta pela democracia. Formu
la-se um movimento imediato e histórico pela democracia.
Esse movimento vai da política ao poder, à questão social e à
questão nacional, em respostas e aprofundam~ntos sucess~
vos, nos quais estrategicamente se responde, ainda que tati
cam ente algumas vezes se tome a iniciativa, antes de esperar
o ataque. É uma luta de movimento, que demanda: a) vota
ção efetiva e respeito às eleições; b) serviços e respeito aos
movimentos sociais; c) economia e democracia nos sindica
tos e organizações dos trabalhadores industriais e agrários;
d) intervenção do povo no Estado e na economia; e) medidas
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diretas e macroeconômicas para a produção e distribuição de
bens de consumo popular; f) 'aumento da propriedade social
e do produto social, da propriedade nacional e do excedente,
onde não se busque mudar apenas as relações de proprieda
de, mas também as de dominação, acumulação e exploração
e uso do excedente para fins de reprodução social; g) autono
mia fInanceira, econômica, política e militar na comunica
ção e na cultura; h) projetos de universidades autônomas e
centros de pensamento crítico que difundam a educação su
perior, e nos quais a disciplina intelectual tenha todo o direi
to de ser diferente da disciplina dos partidos; i) poder demo
crático, operário e popular, com autonomia de classe e tam
bém com autonomia e pluralismo ideológico e político, étni
co e religioso, cada vez mais profundo conforme se avance;
j) elaboração de projetos de formação e organização prioritá
ria pelos partidos progressistas de núcleos ou centros de po
der popular, urbano e rural, de habitantes e camponeses, sejam
eles conselhos, comitês de defesa, etc. Provavelmente, se
acrescentará a estes objetivos um programa de moral públi
ca, com controles políticos e democráticos. Sem moral pública,
qualquer projeto popular, revolucionário e democrático está
inevitavelmente condenado ao fracasso, como se comprova
desde a Rússia até a Nicarágua.

Estas colocações são necessárias, inevitáveis. Não são
proposições de ideologias ou sistemas filosóficos. Surgem
com múltiplas variantes que talvez se devam a seu caráter in
cipiente, ou à própria natureza de seus protagonistas, hetero
gêneos como o povo, e dos movimentos populares e sociais
que organizam a luta democrática mais no terreno da cultu
ra que no da ideologia, como se a democracia emergente fos
se também uma maneira de viver, pensar e dialogar e não só
de ordenar ou enquadrar. Mesmo assim, continua sendo mui
to importante repensar o problema das organizações do povo,
sua disciplina e sua efetividade.
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Atualmente, porém, as formulações de uma democracia
de bases populares não surgem com objetivos ou normas
precisas, com cálculos sobre os meios para alcançá-los, nem
com os obstáculos ou facilidades que o contexto nacional e
internacional apresentam para sua realização. Oriundos de
lutas específicas e dispersas, alguns com caráter utópico ou
ilusório, seu valor está no fato de constituírem o ponto de
partida para as organizações mais amplas do povo. Muitos
dos projetos semi-abstratos buscam sua objetividade nas or
ganizações nacionais e nos movimentos sociais. Estas orga
nizações são as que na prática permitirão alcançar o impossí
vel, e talvez estabelecer Estados populares que sejam gover
náveis, o que é muito menos provável ou previsível.

Está claro que quando se trata da governabilidade de de
mocracias com,poder dos povos, trata-se também da questão
internacional. E inconcebível o surgimento deste tipo de es
tados e da implantação de novas políticas sociais, social-de
mocratas ou socialistas e democráticas sem um apoio organi
zado, de caráter mundial. Mas, atualmente, muitos movimen
tos marginalizados registram essa possibilidade em algumas
de suas organizações. Percebem essa possibilidade e a prati
cam em pequenos países como EI Salvador e Haiti, e tam
bém em regiões importantes de grandes países como Méxi
co, Brasil, Colômbia, Equador e Peru. A polis da democracia
emergente engloba os marginalizados e excluídos, pois é
uma política de solidariedade mundial; não pode se limitar
ao país legal nem ao território nacional, ainda que estes se
jam seus pontos de partida.

A questão é que a luta popular por uma democracia sem
justiça social e sem independência nacional não tem sentido.
Por isso, não pode conseguir nada nem durar muito tempo.
Por outro lado, a luta por uma democracia soberana, com jus
tiça social, tem grandes probabilidades de se converter na
nova alternativa histórica, e, por isso mesmo, é perseguida.

196

A crise do Estado e a luta pela democracia ...

As forças populares e democráticas mais conscientes sa
bem que, ao implementarem a nova luta política, cedo ou tar
de terão que tratar da luta pelo poder, e que ao implementa
rem a política de frentes amplas, cedo ou tarde terão que tra
tar da política de classes, o que não significa que por isso a
política de frentes vá desaparecer, mas esta irá se mover cada
vez mais em tomo de uma luta pela democracia e pela liber
tação, cuja principal base social será o povo trabalhador e o
povo de marginalizados, informais e excluídos, com o auxí
lio de todos os grupos e organizações, que centrem seu obje
tivo num governo em que os cidadãos governem e os homens
e mulheres trabalhem, participem e não sejam explorados.

A passagem da política de frentes para a política de classe,
e da política de classes para a política de frentes, está determi
nada pelas condições concretas da luta contra a exploração sa
larial e a perda de beneficios e serviços sociais no novo estado
transnaciona1; contra as transferências da inflação e da dívida
externa, e contra o autoritarismo que predomina nas forma
ções políticas de cada país. Também está determinada pelo es
paçodas lutas legais em cada país. Assim, ao caráteruniversal
de uma política que não pode ser de frentes sem ser de classe,
ou de classe sem ser de frentes, se acrescentam variações de
terminantes que se alteram muito, de acordo com a articulação
ou a desarticulação de partidos e sindicatos, de acordo com as
formações e práticas políticas do Estado e da oposição, de
acordo com as formações e práticas econômicas do Estado e
do capitalismo monopólico, de acordo com o peso do "país le
gal" - ou do ilegal- ou seja, segundo os símbolos e ideologias
da prática política legal e ilegal, eleitoral, parlamentária, sin
dical e religiosa. O conjunto do grande movimento também
se altera se a luta é contra as intervenções militares e repres
sivas, diretas e indiretas, abertas e encobertas, de exércitos e
corpos de segurança estrangeiros e seus delegados nativos.

Todos estes e mais outros elementos tomam a luta pela de
mocracia bastante distinta, em uma área relativamente homo-
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gênea - como a América Central e o Panamá - e principal
mente na América Central; mas as forças democráticas do
povo enfrentam um inimigo comum a todo projeto democráti
co: os círculos mais reacionários do imperialismo norte-ame
ricano e das burguesias latino-americanas. Todas as forças de
mocráticas populares vivem a necessidade lógica de uma polí
tica de frentes amplas, que pressupõe a luta contra a explora
ção e a exclusão, desde o começo até o fim do processo, levan
do-se em conta que com seus diferentes começos e desfechos,
é e será justamente a lógica de frentes e a lógica de classes que
determinarão até que ponto se chegará, como aconteceu na
Nicarágua e como acontecerá com toda a América Latina.

A ciência social, a ciência política latino-americana, o inte
lectual comprometido com as lutas pela democracia, com os po
vos trabalhadores e com a libertação, perderão toda a possibilida
de de interferir no processo, determinando sua história e seu
movimento, se não analisarem a dialética da frente política e da
luta contra a exploração, com suas variações concretas em cada
país e movimento. Uma dialética dificil, que se perde em fren
tes ilusórias ou em classes isoladas quando não sabe passar da
lógica da unidade política das forças populares para a lógica da
unidade centrada nas frentes de trabalho, e dos cidadãos que vi
vem ou querem viver de seu trabalho. A lógica de unir forças,
na qual o político é apenas o que une/orças, combina-se com
a lógica de unir às forças já organizadas as massas que ainda
não estão organizadas e as que precisam ser cada vez mais li
gadas às estruturas de liderança dialogal, prática emoral, po
lítica e ética. A hegemonia da frente é ganha em uma luta
para acolher as massas que não estão nas organizações que
fazem parte da frente; e é perdida se uma das organizações
da frente toma como sua tarefa principal retirar membros e
autoridades das demais organizações da frente. A crescente
união da frente é a união do povo, que antes era desunido e de
sorganizado, transformando-se em uma frente nacional e multi
nacional, de modo que a tripla luta pela democracia, contra a
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exploração e pela libertação, converta-se em uma única gran
de força do cidadão, do trabalhador, do marginalizado e da na
ção, que de acordo com as conjunturas concretas caminhará na
direção de novos pontos de acordo e ruptura, em um longo e
complexo processo histórico que conduzirá em última instância
à democracia e ao socialismo: à democracia como método de go
verno e ao socialismo como método de produção de uma socie
dade, que não seja dominada pelos monopólios privados e de um
Estado que não seja o instrumento destes ou dos burocratas.

Hoje, a luta se inicia nos começos. Para ter êxito, é neces
sária uma solidariedade mundial que também é incipiente.
Essa solidariedade depende de que a "lógica da sobrevivência",
que a lógica das reformas, fundamental para as social-demo
cracias, e que a nova lógica de unidade com os trabalhadores
do Sul, na qual os sindicatos norte-americanos começaram a
pensar, comecem a pressionar para que se resolvam três pro
blemas mínimos, sem os quais não está assegurada a demo
cracia no mundo, nem a sobrevivência do mundo. Esses três
problemas - que podem ser resolvidos - são: 1°)Cancelar a
dívida externa da América Latina e do Terceiro Mundo com a
dívida dos orçamentos militares e de guerra; 2°) Realizar uma
reconversão do complexo militar-industrial, para exercer
uma política de investimentos mundiais destinada à produção
de artigos para a maioria e a preservação do meio-ambiente e
3°) Reconhecer que a hipocrisia é um fenômeno epistemoló
gico e não somente moral, e que não se pode propor seria
mente a democracia em uma América Latina terrivelmente
explorada e depauperada, nem exigir uma democracia de paz
a uma República como a de Cuba, a quem os Estados Unidos
impõem um bloqueio de guerra econômico, ideológico, psi
cológico e diplomático há mais de trinta anos. Com o freio à
hipocrisia epistemológica, deve-se pôr um freio ao empobre
cimento, ao bloqueio e à pressão contra nossos povos. Essa é
a base de qualquer luta pela democracia.
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o Brasil e a América Latina no Contexto de uma Economia Globalizada

Este-é-em-temevaste. Faremes-uma síntese, para eemeçar-e debate sobr-e o assunto.

1. Globalização é a difusão do neoliberalismo, tendo em vista tirar o capital da crise.

Antes-de tudo, ~-?·Se falamos de economia globalizada; o que é isto?
A globalização é a difusão em escala mundial dos padrões neoliberais de trabalho, mercado, relação
entre-as nações e-...ida social; de-um-mede 8ieral.
Que padrões neoliberais são estes?
Valo~o das- ati...idades privadas, desvalerisaçêe-de-pábliee. (em istora passagem de tuOO. que
tem valor e é lucrativo das mãos do Estado para as mãos do capital privado. ..
Valorização- de- novo- e- desqualifieeçãe- de- tudo- que- já- eXiste, tomando- ttJOO.- passageiro,· tudo
descartável. Para com isto motivar os consumidores de hoje a serem os consumidores do amanhã.
Valorizaçã&-da-teenologia e desvalorização da ~detrabalho. Para-com isto baratear$-~os e
garantir maiores lucros.

Portanto, economia globalizada, significa economia neoliberal, que-privatiza, inova
constantemente e desregulamenta o trabalho, suprimindo direitos e aumentando a exploração do
trabalhador; 'Fuàe-para-tirar o capital da crise delucratividade em-que esteve, nos anos-1(),-
Isto ficou mais fácil porque: a) o movimento socialista, sindical, revolucionário, transformador
enfraqueceu se com a-erise-do-leste-europeue

bj-o unilateralismo, isto-é; adominaçãe-mundial de um só la~ o
lado dos Estados Unidos - dominação econômica ( uma economia que tem um Pffi, de 10,5 trilhões
~tlál~ política-(oontrola- todes as-agências.mtemacienais, tipo-FMI, 9MG, Banco- Mundial; etc)
e militar ( com o maior arsenal, as armas mais poderosas e bases militares nos cinco continentes; só
na AL., são-H- bases fimcionando; 2 em fase-de implantação--e-uma,Alcântafa, Maranhão,BR, em
projeto).

Ea-América--hatina, como está nisto-?

A A.L. tem 3 movimentos em curso: um de Integração, pela via do Mercosul, outro de
Desintegração e um-tereeiro-de-AnexaQão, pela-AbGA.

O primeiro, conta com o esforço brasileiro e argentino, principalmente. Avançou com a
criação-do-Fcro- ECOftÔmiro-Soeial, com-a-Comissão Parlamentar Conjunta e-o-projetado P~ento
Mercosul. Retrocedeu com a crise Argentina e a sinalização da Alca.o- segundo, a-Desint~ão, eonta-oom-aação desagregadora do-Chile, euja-política externa
continua na linha do Pinochet, sem compromisso com a AL, abrindo várias frentes bilaterais, Como
Nafta, com-o-Mt. Europeu, com-os-bloeos asiáticos, ele e--a-açãe--pró-EUAdo-Méxieo, heje-uma
província americana. Afora a situação da Colômbia e da Venezuela, sob constante ameaça americana.
Atém-dista-, tem-ffagilitiades- internas no-projeto-doMeroosul, como-a-crise que- leveu-a-Argentina ao
fundo do poço, mas também as crises políticas sucessivas no Paraguai e a situação de corda bamba
do-Bruguai: Para- não-falar da dependência-brasileira, completamente sujeito as- ayaliações de ~o
dos bancos estrangeiros. Se o banco Morgan disser que o Brasil vai mal, ele despenca, o dolar sobe, a
inflação- aumenta, e-se-e-FMl não socorrer, o País quebra. Esta é pelo menos a imagem criada

Para agravar a situação, as agências de classificação de risco desqualificam ainda mais a AL:
dos 5 países- de- maior risco- para- investimento, 4 sã&-latino americanos-:Argentma,V-enezuela,



Equador e Brasil. A Colômbia já esteve pior, mas melhorou para os banqueiros depois que elegeu um
Presidente arquirreaeien~o.

Finalmente, a-~, pele-Alea, Neste-case, trata se de--aprofundarnent&do neoliberalismo
em toda a AL, privatização geral, inclusive do ensino,em todos os nível, desregulamentação do
trabalho generalizada- e--invasão dos-produtos industriais e agrícolas -amerieaoos.- Sé-para-se ter uma
idéia da dificuldade de competir com os produtos americanos, vale lembrar a lei recentemente
aprovada; a-Farm-Bill,que-destina- 1O--bilhães- dólares-para-subsidiar a agrieultufa-americana -.Além
disto,-a-transformação-da-AL em ponta- de lança-militaf àes-Estados Unidos, para-Europa e África.

3. E o Brasil, o que se pode esperar?

o- Brasil fui- fortemente atingido pele- neoliberalismo, nas- anos- 9G-. Privatizou o-que havia- de
melhor da sua Siderurgia, Eletricidade, Telefonia, Mineração e Petroquímica, grande parte das
Ferrovias, Portes- e-B8fleos. Recebeu-portuOO-8S-bilhões de reais. Como-tudo foi vendido a preçe, de
banana, é possível dizer que muito mais que isto, do patrimônio público, construído com nossos
impostos, passou pere e setor privado, gF8fldeparte para asmukinaeionais. Caleula-se ~do-P~.

Mas o Brasil ainda tem o que dar: um setor petrolífero altamente qualificado, boa área financeira,
onde pontifica oBaneo-do- Brasil; muitas .reservas minerais, muitas r-eservas-hídricas (na AI:. ~ão
47% das reservas de água, a maior parte no Brasil), uma população de 150milhões de habitantes,um
mercado- consumidor sofisticado, ainda- que altamente- concentrado, um gereneiarnento priva._doe
público competente tecnicamente.

OBmsil--será-objeto demuita-~ção.
Nãe--há--Alca- sem-Brasil Mas há- a-possibilidade de um-Br-asil-sem Alea. Q.s-ElJA-podem desistir

da Alca, caso constatem que os demais países latino-americanos são frágeis demais nos seus
mercado: Mas-nãodesistirá de anexar e Brasil,

O governo brasileiro terá papel importante em qualquer das possibilidades da América Latina.
Mas- resistirá à sedução amerieana--? 1'erá--ooragem política de- enfrentar o- poderio -dos--EUA ? Vai
continuar a política de frente&eitemas diferenciadas e o empenho pela formação do Mercosul ? Vai
fazer do Mercosul um instrumeflte-de- força-paFa-etmentaF- a-Alca-? Vai-limitar-se a negociar melhor a
Alca?

Sãe- perguntas que- o- atual governo- nãe- permite responder- cem segurança. As-- surpresas -do
governo Lula, sua preocupação de agradar o mercado, sua adesão às reformas neoliberais de FHC _
tudo isto- preocupa- a- quem tem esperança- de- (JUe-- o--Brasil- lidere uma- reaeãe na- Ab eentra o
unilateralismo americano.

X
Duas questões finais:- que será de Cuba-? Que se pede eHntir-da-eIperiêneia Argentina '/
De Cuba, podemos dizer que ela se encontra em perigosa situação: isolada, em franco retomo aos

braços-da-indútria hoteleiralturismo;-eom-wna sucessão difieil e a perda da-capaeidade de int~nção
política, com o surgimento de Lula e sua política de paz e amor.

A Argentina está sainda da crise- sem transfusão de sangue, diz um colunista da revista-Veja, Ora,
o que significa sair da crise sem a ajuda e até com a hostilidade do FMI ? Vários setores industriais
estão- se recompondo, para- operar- no--mercado interno desprovide- de-dólares-para- importar eomo
antes. Centenas de fábricas estão sendo reabertas pelos seus próprios operários. A Argentina voltou a
ser a segunda- eompradora dos produtos -brasileiros. -A- Argentina -está- nos- dizendo qae é- possível
cortar a dependência ? Será que mais uma vez a radicalização da crise levou a uma boa resposta ?

(Em-abril de-WG3 - Claudio Gurgel}-



e custeio dos programas sociais latinoamcricanos, os quais. como já foi apontado. têm provocado
impactos muitíssimo mais negativos do que os observados na Europa.

4. A Política Social e o combate à Pobreza
Em 1986 a CEPAL (Comissão Económica para América Latina e o Caribc), o

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). o PREALC (Programa Regional
de Emprego) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), lançaram um documento
(CEPAL.1986) contendo estratégias para a superação da pobreza. Nesse documento fica clara
a preocupação com a articulação entre políticas específicas de combate à pobreza e políticas
e estratégias de desenvolvimento social, chamando a atenção para a relação entre as políticas
económicas e as políticas sociais, como duas dimensões inseparáveis do desenvolvimento.

Em regiões que contêm sociedades heterogéneas e complexas, com maior ou me
nor grau de diferenciação. e com requerimentos crescentes, as políticas e estratégias para o seu
desenvolvimento social devem necessariamente combinar a superação da pobreza, o logro de
uma eqüidade mínima para todos os membros da sociedade e uma satisfação razoável das deman
das de grupos com diferentes posições na ordem social. "As sociedades latinoamericanas não se
reduzem a uma dicotômica distribuição interna de pobres e não pobres, existindo diferentes
situações de renda e necessidades sociais." .."A política social deve evitar a concentração dos
recursos públicos em determinados grupos, o que ocorre com prejuízo de setores rurais e urbanos
mais pobres, e procurar alocar cuidadosamente os escassos recursos disponíveis para assegurar
uma progressividade na distribuição da renda. No entanto, também deve evitar que as mudanças
realizadas com este propósito reduzam à condição de pobres os grupos que atualmente não o são,
entre outras razões, por efeito das próprias políticas sociais'".

As políticas de subsídios em bens para os setores da população que se encontram em
situações de alto risco possuem alta prioridade. Ditas políticas, no entanto, devem cumprir uma
dupla função: a de atender emergências sociais imediatas, e a de criar condições para a aplicação de
uma estratégia mais completa. Dessa forma, as políticas de distribuição de alimentos e as de
atenção primária à saúde, que são indispensáveis no imediato, devem estar vinculadas a polí
ticas que não levem em conta apenas o curto prazo, mas também o médio e o longo prazo.

'Tanto as políticas de emergência e de subsídio aos pobres, bem como as de
reorientação das políticas sociais devem ser desenhadas tendo por objetivo final a criação das
condições de integração social que são a base do desenvolvimento produtivo. Isto supõe que o
desenvolvimento social tem por objetivo estabelecer a cidadania social, ou seja, lograr para todos
certas condições básicas de desenvolvimento biológico, formação intelectual e de trabalho. e
acesso à renda. Esta cidadania social constitui o fundamento da cidadania política. que é, por sua
vez, a base dos sistemas democráticos dos países da região'",

"A obtenção da integração social supõe que as pessoas. por sua condição de cida
dãs, têm direito a participar no sistema político, a organizar-se para defender seus direitos de
trabalhadores, de consumidores ou de participantes em organizações sociais, na perspectiva de
uma democratização crescente do poder político e social'".

Tomando em conta a magnitude da população atualmente afetada pela pobreza.
bem como a desigualdade existente, mesmo antes da crise, quanto ao acesso aos serviços sociais.

'CEPAL. 1986, p.6
'lbid.p.?
'Ibid.pB
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-I···~às ocupações modernas e a adequadas condições de renda. a estratégia de superação da pobreza i~

~deverá fixar prioridades. as quais poderiam ser assim sintetizadas:
- políticas tendentes a evitar a reprodução da pobreza. a exclusão e a segmentação ~

social nas novas gerações; .1
- políticas de incorporação da juventude às ocupações nos sctores mais dinârni- i

cos da economia;
- políticas de equipamento de bens de produção. instalações de uso social e

sistemas de apoio, com vistas a aumentar a produtividade dos recursos humanos existentes;
- políticas de geração de emprego produtivo;
- políticas de distribuição de renda e ativos.
Com essa perspectiva. portanto, as denominadas "estratégias nacionais - segundo

condições de desenvolvimento e impacto da crise externa - poderão dar ênfase desde o início a
políticas de tipo geral. aquelas que proporcionem o acesso universal a toda a população. ou a
políticas dirigidas para grupos de extrema vulnerabilidade. No entanto, estas últimas terão que
perseguir o objetivo de que os setores sociais excluídos adquiram progressivamente o acesso aos
serviços e aos bens, o que lhes permitirá alcançar as condições básicas desfrutadas pelos grupos
sociais incluídos, especialmente no que diz respeito à não reprodução da pobreza e da exclusão'".

A estratégia de desenvolvimento social, a partir desse enfoque (totalmente dife
renciado daquele preconizado por outros organismos internacionais, como o Banco Mundial e o
BID), compreende dois grandes conjuntos de ações. O primeiro conjunto, relativo às pessoas e às
Instituições Sociais, se refere à criação das condições necessárias para a plena incorporação à vida
útil e à garantia da seguridade social básica. Compreende políticas de saúde e proteção social
durante a gravidez, parto e primeira infância; de educação em tempo integral, integrada à serviços
de saúde e alimentação; de capacitação dos jovens e dos adultos; de equipamento em bens produ
tivos e de uso social; de sistemas de apoio a projetos comunitários e sociais; e, finalmente. de
prestações básicas em caso de incapacidade. Todas essas políticas têm por finalidade evitar que se
reproduzam, de uma geração a outra, as condições de pobreza e exclusão de certos grupos da
sociedade, com vistas à integração social e à cidadania social mencionadas acima.

O segundo conjunto de ações, relativo às Instituições Econôrnicas, se refere à criação
das condições necessárias para valorizar os recursos humanos, ampliar os mercados e lograr uma
eficiência produtiva e social para a região. Compreende políticas de ajuste estrutural com eqüida
de, de investimento e de retomada do crescimento, de emprego produtivo, de distribuição de renda,
e finalmente orientações para a participação do Estado no âmbito econômico. O conjunto dessas
políticas implica em mudanças no estilo de desenvolvimento, com importantes repercussões para a
situação de emprego na região.

Com o objetivo de romper com o círculo vicioso da reprodução da pobreza, esse
tipo de estratégia considera prioritária a atenção aos grupos sociais mais vulneráveis, para os
quais devem dirigir-se primeiramente as suas ações. Estas poderão posteriormente extender-se
como serviços regulares a toda a população. Os grupos sociais considerados prioritários são:

- a população indígena, evidentemente nos países onde ela ainda exista, ou a popula
ção cultural e socialmente separada por barreiras linguístico-culturais. Estes grupos costumam registrar
os indicadores sociais mais desfavoráveis;

- a população rural, cujos maiores contingentes pertencem a países de menor
desenvolvimento. Neste setor da população se registram carências agudas em termos de alimen
tação, saúde e educação, e continuam discriminados com respeito às políticas sociais;

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

4/d.ibid.
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- a população urbana pobre de áreas não metropolitanas, cujas médias de renda
familiar. salvo exccções. são inferiores às de famílias de posição similar residentes nas capitais c
em cidades que são pólos dc desenvolvimento. Também a quantidade e qualidade da infra
estrutura de serviços sociais são precárias. ainda que em cidades menores a qualidade dos servi
ços possa melhorar por participação comunitária e maior dedicação dos recursos humanos. Polí
ticas ativas de geração de empregos e melhoria da qualidade dos serviços sociais S30 condição
indispensável para incorporar essa população ao processo de mobilidade social;

- a população urbana pobre de áreas metropolitanas. afetada por antiga c prolongada
marginalidade. Em todas as grandes cidades. existem importantes setores sociais que não puderam
incorporar-se ao processo de mobilidade social. produzindo gerações que permanecem em situação
de "marginalidade", Para este grupo, o documento da CEPAL (op.cit.) levanta apenas a necessidade
da incorporação à sociedade das novas gerações pertencentes a esse grupo. através de políticas
específicas de atendimento às etapas de reprodução e de formação das crianças c jovens, além da
atenção às famílias.

A nosso ver. para este último grupo também se exigem investimentos sociais, tanto
na geração de empregos como na oferta de serviços sociais. com a ressalva de que devem assumir
uma escala bem maior que os anteriores, tendo em vista a dimensão do problema social que
envolve grandes contingentes populacionais.

O último grupo é o das famílias chefiadas por mulheres, que de modo geral são as
mais pobres e as mais propensas a reproduzir de uma geração a outra a pobreza e a exclusão. Esta
categoria de famílias está em rápido crescimento, tanto nas sociedades rurais como nas urbanas.
e, apesar de que se tem comprovado que estão em condições de alto risco, as políticas públicas
para sua proteção são inexistentes ou de ínfimo alcance.

Na exposição desta estratégia de combate à pobreza fizemos questão, inclusive, de
reproduzir alguns trechos do documento, a fim de ressaltar o enfoque mais abrangente dado à
Política Social; enfoque esse que claramente se modifica em outros documentos, aqui analisados
e também subscritos por entidades internacionais, mais ao final da década, e, sobretudo, no início
dos anos 90. Nestes, o enfoque é nitidamente mais restrito, no sentido da seletividade e da focalização
das políticas de combate à pobreza, desvinculadas de políticas públicas mais abrangentes.

Mais recentemente, no bojo do "PROPOSAL" (Programa Conjunto sobre Políticas
Sociais para América Latina), e sob o patrocínio do ILPES e da OEA, FRANCO e COHEN (1992)
colocam a erradicação da pobreza como desafio para os anos noventa.

Essa perspectiva que centra a política social no combate à pobreza, segundo a qual
os grupos ou pessoas que não estão em condições de satisfazer suas necessidades mais urgentes
devem ser atendidos preferencialmente, assume maior ênfase após a crise dos anos oitenta.

Para que se possa gerar essa "reorientação da ação governamental", se coloca
como necessário, previamente, um Estado que seja mais "flexível", mas que mantenha a sua
"autoridade". Suas funções principais seriam as de "compensação" e "concertação social'".

As tarefas de compensação, requeridas para a superação da pobreza, tornariam
inaceitáveis o "acesso segmentado" que caracterizaria os serviços sociais estatais, bem como o
"uni versalismo apenas aparente" das políticas sociais. Exigiriam também superar o
"tradicionalismo" que dificultaria a reorientação da política social. Tampouco caberia aqui a
colocação de ampliar o já existente, dado que, entre suas muitas deficiências, estaria a de não ter
contribuído para a redução da pobreza.

Dessa forma, são estabelecidos os princípios que reorientariam as políticas sociais.
O primeiro deles seria a implantação da "discriminação positiva". Partindo do pressuposto de
que a escassez de recursos é um obstáculo para a prática de políticas universalistas, a seletividade
-----------
'Franca e Cohen, 1992. p.21
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As posições e atividades dos governos
latinoamericanos no combate à pobreza

•
se fundamentaria na necessidade de concentrar ações nos pobres, posto que "a equidade aconse
lha a não aplicar a mesma solução a situações que são distintas'",

A aplicação do princípio da "compensação" exigiria o cumprimento, por outro
lado, das seguintes condições:

- A adoção de uma concepção "sintética" do social. Partindo da constatação de que
o campo das políticas sodas estaria se ampliando, desbordando inclusive aos setores sociais "tradici
onais", havendo um crescimento acumulativo de temas e preocupações, o que levaria a uma fragmen
tação em múltiplas ações que terminam sendo inefetivas, já que não produziriam um impacto de
"transcendencia". Daí resultaria a necessidade de manejar o social como uma "totalidade dotada de
unidade e com níveis claros de hierarquização", impondo-se uma "síntese" para centrar-se no que
"realmente importa'".

- A adoção da focalização das prestações sociais, identificando, com a maior preci
são possível em cada caso, o conjunto dos beneficiários potenciais, com o objetivo de provocar um
impacto per capita elevado mediante transferências monetárias ou entrega de bens ou serviços.

Outro princípio reorientador das políticas sociais seria lograr um uso eficaz dos
serviços. A fim de que os serviços cheguem realmente aos supostos beneficiários, se deveria:

- Redefinir a oferta de serviços sociais, superando os entraves "burocráticos" e colo.
cando alternativas para alterar a forma em que se realizaria a oferta e a recepção dos serviços e bens.

- Facilitar a demanda por prestações sociais, proporcionando informações sobre
os serviços existentes, utilizando, de preferência, os meios de comunicação de massas.

- Reduzir os custos para os usuários, partindo da constatação de que muitas vezes
existem custos diretos ou indiretos que podem desestimular a solicitação pelo serviço. O exemplo
fornecido é o do custo de material escolar, roupa, merenda, transporte, no caso da Educação, para o
que, além de eliminar esses custos, se deveria estabelecer algum tipo de subsídio que fizesse
atrativa a opção pela escola, tanto para as próprias crianças como para suas famílias.

- Considerar as "estratégias de sobrevivência" das famílias. O desenho de políti
cas públicas deveria considerar "a forma de atuação e de repartição dos bens no seio da família'".

•

Trataremos aqui de sintetizar posicionamentos de governos latinoameri~anos, e algu
mas organizações internacionais, no que se refere ao combate à pobreza, expressos nas II e III Confe
rências Regionais sobre a Pobreza na América Latina e o Caribe (1990 e 1992, respectivamente).

Com relação às organizações internacionais, nos limitaremos aqui às colocações
da CEPAL, do UNICEF, e do FMI.

As posições da CEPAL, de modo geral, vem sendo apresentadas ao longo desta tese,
através da análise de diversos de seus documentos. Fica aqui apenas o registro da intervenção de
seu representante, E. Ottone, na II Conferência Regional sobre a Pobreza. Constatando a presença
da pobreza como um elemento constitutivo da história da região, afirma que a CEPAL, desde a sua
criação, há 42 anos, considerou o problema da pobreza como central em suas preocupações. Mes
mo nos anos de crescimento econômico, a CEPAL manteve a postura de evitar os efeitos
concentradores e excludentes que geravam um padrão de desenvolvimento inequitativo, o que não
permitia a extensos setores sociais, tanto urbanos como rurais, sair da pobreza. Se por um lado a
CEPAL afirma que uma estratégia para superar a pobreza é em essência uma estratégia de cresci-

"ld.ibid.
'Id.ibid.
'lbid.p.24
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·.. ImprobidadeAdministrativa Anexos

8. Lei de Improbidade Administrativa

Lei ns 8.429, de 2 de junho de 1992.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo
Illcairásobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o
acréscimopatrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Art. 8.aO sucessor daquele que causar lesão ao património públicoali se enri
quecerilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da
herança.

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique
cimento ilícito no exercício demandato, cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.

o PRESIDENTEDAREPÚBLICA,Faço saber que o Congresso Nacionaldecre
ta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULOII
Dos Atos de Improbidade Administrativa

Seção I
Dos Atas de Improbidade Administrativa
que Importam Enriquecimento Ilícito

CAPÍTULOI
Das Disposições Gerais

Art. g.aConstitui ato de improbidade administrativa importando enriqueci
mentoilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do
exercíciode cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencio
.nadasno art. 12 desta lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel,ou qual
queroutra vantagem económica, direta ou indireta, a título de comissão, percenta
gem,gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que
possaser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do
agentepúblico;

II- perceber vantagem económica, direta ou indireta, para facilitar a aquisi
ção,permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços
pelasentidades referidas no art. 12 por preço superior ao valor de mercado;

III- perceber vantagem económica, direta ou indireta, para facilitar a aliena..
ção,permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente
estatalpor preço inferior ao valor de mercado;

IV- utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos
oumaterialde qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das
entidadesmencionadas no art. 1.adesta lei, bem como o trabalho de servidores
públicos,empregados ou terceiros contratados por essas entidades;

V - receber vantagem económica de qualquer natureza, direta ou indireta,
paratolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfi
co,de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar pro
messade tal vantagem;

VI - receber vantagem económica de qualquer natureza, direta ou indireta,
parafazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qual
queroutro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica
demercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art.
ladesta lei;

VII- adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, empre
gooufunção pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à
evoluçãodo património ou à renda do agente público;

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultaria ou
assessoramentopara pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser

Art. 12 Os atas de improbidade praticados por qualquer agente público,ser.
vidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios,de
Território,de empresa incorporada ao património público ou de entidade para cuja
criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra commais de cinqüentapor
cento do património ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atas de
improbidade praticados contra o património de entidade que receba subvenção,
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra commenosdecín
qüenta por cento do património ou da receita anual, limitando-se, nestes casos,a
sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofrespúblicos.

Art. 22 Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,mano.
dato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

Art. 32 As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que,
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Art. 4ll Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigadosa
velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, mora.
lidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. .

Art. 5llOcorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosaou..
culposa, do agente ou de terceiro, dar·se·á o integral ressarcimento do dano.

Art. 6llNo caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou
ro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu património.

Art. 7ll Quando o ato de improbidade causar lesão ao património públicoou
ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável
pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indispOnibilidadedosbens
do indiciado.
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atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente
público, durante a atividade;

IX_ perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação
de verba pública de qualquer natureza;

X _ receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta-
mente, para omitir ato de ofício,provídência ou declaração a que esteja obrigado;

XI _ incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 111
desta lei;

XII_ usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 12desta lei.

Seção II
Dos Atas de Improbidade Administrativa

que Causam Prejuízo ao Erário

Art. 10.Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erá
Tioqualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das enti
dades referidas no art. 12desta lei, e notadamente:

I _ facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrímô
nio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores inte
grantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 11ldesta lei;

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize
bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 11ldesta lei, sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie;

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado,
ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valoresdo
patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 11ldesta lei, sem obser
vância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

IV _ permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante
do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 11ldesta lei, ou aindaa
prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;

V _ permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço
por preço superior ao de mercado;

VI_ realizar operação financeira sem observância das normas legais e requ-
lamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;

VII _ conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das [01' ,

malidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII- frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
IX- ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em leiou'

regulamento;
X _ agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem comoDO .

que diz respeito à conservação do patrimônio público;
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes.

ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

Anexos

XII iti f T- perrm U, acíntar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamen.
te;

XIII- permitir q 'li, ue se utí ze, em obra ou serviço particular veículos máqui
n:;,::Ulpamentos ou m~terial de qualquer natureza, de proprie~ade ou à 'diSPOSi~
ç qualquer das entidades mencionadas no art 12 de ti' bbalhode servídor úbli . s a ei, em como o tra
des. p co, empregados ou terceiros contratados por essas entida-

Seção III
Dos Atos de Imp,ro~i~adeAdministrativa que Atentam Contra os

Princípíos da Administração Pública

I - praticar ato visando fim proibido I'
leprevisto, na regra de competência; em er ou regulamento ou diverso daque-

::1- retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício'
- revelar fato ou circunstânc' d ," , '

e que deva permanecer em Segredota e que tem ciencra em razão das atribuições

IV- negar publicidade aos atos oficiais'
V- frustrar a licitude de concurso públi .
VI dei ICO,

- eixar de prestar contas quando esteja obrigado a f "-I'
VII- revelar ou permitir que che ue ' aze o,

respectivadivulgação oficial, teor de m;did ao c~~heclmento"de,terceiro, antes da
opreçode mercadoria bem ou . a política ou economrca capaz de afetar

, serviço.

CAPÍTULOIII
Das Penas

, Art. 12. Independentemente das san ões '. , . .
VIstasna legislação específica tá ç, penais, CIVISe adrmmstrativas, pre-
, ' es a o responsavel pelo at de i biasseguintes cominações: o e impro Idade sujeito

I - na hipótese do art. 92,perda dos b ' . ,
aopatrirnônío, ressarcimento inte I d d ens ou valores acrescidos ilicítamento
, , gra o ano quando h d

pública,suspensão dos direitos políti d .' ouver, per a da função
civil de até três vezes o valor do l:OS, e OItO~ dez,anos, pagamento de multa
comoPoder Público ou receber be:~~:~~lmo !-,atn~omal. e p:oibição de contratar
taouindiretamente ainda : . s,o~mceritivos fiscais ou creditícios, dire-

, que por mterrnédío de pe ., di
majoritário,pelo prazo de dez anos' ssoa jun ica da qual seja sócio

II- na hipótese do art. lO, ressarcímonn, inte ral
valoresacrescidos ílícítame t ' g do dano, perda dos bens oun e ao patnmônioperda da função pu'blica _ ' se concorrer esta circunstância, suspensao dos direit r " 'pagamentode multa civil de até d I os po ítícos de cmco a oito anos,

uas vezes o valor do dano ibi -
tar como Poder Público ou receber b fící , ,e prOl içao de contra-

ene lCIOSou mcennvos fiscais ou creditícios,
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direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
c':"'io majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. II, ressarcimento integral ~o d~no, se houver, perda
da função pública, suspensão dos direitos políticos de tres a cmc~ anos, pagamen-
t d ulta civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
o e m b f" , ti 5 fisibi ão de contratar com o Poder Público ou receber ene ICIOSou mcen IVO -
pro IÇ ínt 'd' de pessoacais ou creditícios, direta ou indiretarnente, ainda qu: por m erme la
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo ~e tres anos" " ,

, f" Na fixação das penas previstas nesta lei o JUIZ levara emParagra o UIllCO. . .. .
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patnmorual obtido pelo
;tgente,

CAPÍTULOIV
Da Declaração de Bens

Art. 13.A posse e o exercício de agente público ficam condicio~a~o~ à a~re
sentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patnrnoruo priva-
do, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. ...

§ 12A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títu-
1 ções e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizadonoos, a I • ••

Pais ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá 05 bens e valores patnmoníaís
do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoa~ que vivam s?~ a depen
dência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso
doméstico.

§ 22A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em queo
agente público deixar o exercício do mandato, cargo, empreg~ ou ~~ão,

§ 32Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sempre
juízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar decla
ração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.

§ 4QO declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual
de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legisla
ção do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as nec~ssá
rias atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 2.12deste artigo.

CAPÍTULOV
Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial

Art, 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa
r.ompetente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a práticade .
ato de improbidade.

§ lQA representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conte
rá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoriae a
indicação das provas de que tenha conhecimento. _ .

§22A autoridade administrativa rejeitará a representaçao, em despacho fun
damentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1.12deste arti
go. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos doart.
22 desta lei.
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§ 32Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a
imediataapuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será pro.
cessadana forma prevista nos arts. 148 a 182da Lei nc 8.112, de 11 de dezembro
de1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regula
mentosdisciplinares.

Art. 15.A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e
ao'llibunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo
paraapurar a prática de ato de improbidade.

Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas
poderá,a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento
administrativo.

. . Art. 16, Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão repre
sentaráaoMinistério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo
co~pete~te .a.~ecretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha
;~nnquecldoiliCitamente ou causado dano ao patrimônio público,

§ 12O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos
arts.822e 825 do Código de Processo Civil.

§22Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio
deb~ns, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no
extenor,nos termos da lei e dos tratados internacionais.

. . , ~r~. 1:, '!- ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo
MinistenoPúblico ou pela pessoa juridica interessada, dentro de trinta dias da efe
.tivaçãoda medida cautelar.
. § 111É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata ocaput.

§211A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à
complementaçãodo ressarcimento do patrimônio público.

.•.: ,§ ~2,No~aso da ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, a pes-
soa!undica ,mt~ressada integrará a lide na qualidade de litisconsorte, devendo

. supnr.as orrussoes e falhas da inicial e apresentar ou indicar os meios de prova de
quedisponha,

, ,§ 411 OMinistério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obri-
l1atonamente,como fiscal da lei, sob pena de nulidade.

§ 5.A Pro~ositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações
. mt~ntadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo obje
mc1wdo pela Medida Provisória nQ2.180-34, de 24/8/2001)

§ 6. A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham
suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamen

, da ~mp~ssibiIidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada
leQlslaçaovI,g~nte,incl~sive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18do Código
ProcessoCIVIL(R~~a?aodada p_elaMedida Provisória nQ2.225-45.de 4/9/2001)
§ 7.Estando a ínícralem devida forma, o juiz mandará autuá-Ia e ordenará a

do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser
comdocumentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.(Redação

pelaMedida Provisória nl2 2.225-45,de 4/9/2001)
§8.Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão Iun

:.wu:utlJIUaIUa,rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade,

,. oj " ..
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da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.(Redação dada pela
Medida Provisória nl12.225-45, de 4/9.2001)

§ 9. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contesta
ção.(Redação dada pela Medida Provisórianl12.225-45, de 4/9/2001)

§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumen
to.(Redação dada pela Medida Provisória nl12.225-45, de 4/9/2001)

§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de
improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito.(Redação dada
pela Medida Provisória nQ2.225-45, de 4/9/2001)

§ 12.Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regi
dos por esta Lei o disposto no art. 221, caput e § 111,do Código de Processo
Penal.(Redação dada pela Medida Provisórianl12.225-45, de 4/9/2001)

Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de danoou
decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a
reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo
ilícito.

CAPÍTULOVI
Das Disposições Penais

Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agen
te público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

Pena: detenção de seis a dez meses e multa.
Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indeni

zar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provoca
do.

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se
efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá
determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego oufun
ção, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instru
ção processual.

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:
I- da efetiva ocorrência de dano ao património público;
II- da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno oupelo

Tribunal ou Conselho de Contas.
Art. 22. Para apurar qualquer ilícitoprevisto nesta lei, o Ministério Público,de

ofício,a requerimento de autoridade administrativa oumediante representação for
mulada de acordo com o disposto no art, 14, poderá requisitar a instauração de
inquérito policial ou procedimento administrativo.

CAPÍTULOVII
Da Prescrição

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei
podem ser propostas:

~.'::'~ . , ." .
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I-até cinco anos após o término do ' .
sãoou de função de confiança; exerCICIOde mandato, de cargo em comis-

II - dentro do prazo prescricional. .
plinarespuniveis com demís - b preVIsto.em lei específica para faltas disci-

sao a em do serviço públide cargo efetivo ou emprego. co, nos casos de exercício

CAPÍTULOVIII
Das Disposições Finais

~. ;54. ~sta lei entra em vigor na data de sua publicação.
. . FIcam revogadas as Leis ns 3164

21 de dezembro de 1958 e demais di ~ ~ , de 111de junho de 1957, e 3502, de
SPOsIçoesem contrário.
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CAPÍTULO IV

Das Funções Essenciais à
Justiça

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o
far-se-á presente no local do litígio.

SEÇÃO I. .
DO MINISTERIO PUBLICO
• Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à '_00)''''".
jurisdicional do Estado, incumbi~d?-Ih~ a ~~fesa.d~ o~dem)u!'ídica, do
democrático e dos interesses socrais e mdlvlduals mdlspomvels.
§ l° São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a IUI"II·'VI·:>IU'lIll..léI'
de e a independência funcional.
§ 2° Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e adlmÍllísltraltíva;
podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a
e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso
de provas e de provas e títulos; a lei disporá sobre sua organização
funcionamento.
§ 3° O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
• An. 128. O Ministério Público abrange:
I - o Ministério Público da União, que compreende:
a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
II - os Ministérios Públicos dos Estados.
§ 1° O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral
República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da .
maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela
absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos,
a recondução.
§ 2° A destituição do Procurador-Geral da República. por iniciativa do rrc~suJe[l"i11
te da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absolutaSenado Federal.
§ 3° Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios
formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva,
para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder
Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
§ 4° Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios
poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo,
na forma da lei complementar respectiva.
§ 5° Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aOS
respectivos Procuradc;es-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o
estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:
I - as seguintes garantias:
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a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão
por sentença judicial transitada em julgado;
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do
órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto de dois terços de
seus membros, assegurada ampla defesa;
c~ i~edutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o que
dispõemos arts. 37, XI, ISO, II, 153, III, 153, § 2", I;
II - as seguintes vedações:
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagensou custas processuais;
b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;
d) exercer, ainda que em disponibilidade. qualquer outra função pública salvouma de magistério; ,
e) exercer atividade político-partidária. salvo exceções previstas na lei.
• An. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

. II - zelar pelo efetívo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidasnecessárias a sua garantia;

III - o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patriltlÔn:iopúblico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e

~ - proI_!lovera ~~ão de inconstitucionalidade ou representação para fins de
mtervençao da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição'
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas';
VI - .e~dir n?tificaç~s nos procedimentos administrativos de sua competência,
requIsItando tnformaçoes e documentos para instruí-los, na forma da leicomplementar respectiva;
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei
complementar mencionada no artigo anterior;
yl~1- requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial,
índícados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com
Suafinalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídicade entidades públicas.
§_l° ~ legitimação do ~inistério Público par.aas ações civisprevistas neste artigo
nao Impede a de terceiros, nas mesmas hipõreses, segundo o disposto nestaConstituição e na lei.

§ 2° ~s funções de ~inist~r.io Público só podem ser exercidas por integrantes da
carreIra, que deverao residir na comarca da respectiva lotação.
§ 3°O ingresso.n~carreira far-se-á mediante concurso público de provas e títulos,
assegurada partIcIpação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, e
observada, nas nomeações, a ordem de classificação.tr Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto n i art, 93, n e

• Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas
~plicam-seas disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma deIOvestidura.
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SEÇÃO II _
DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
• An. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou
através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente,
cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização
e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder
Executivo.
§ 1°A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de
livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
§ 2° O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este
artigo far-se-ã mediante concurso público de provas e títulos.
§ 3°Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União
cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.
• An. 138. Os procuradores dos Estados e do Distrito Federal exercerão a
representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas,
organizadas em carreira na qual o ingresso dependerá de concurso público de
provas e títulos, observado o disposto no art. 135.

SEÇÃO III •
DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PUBLICA
• .An. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da
lei.
• .An. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus,
dos necessitados, na forma do art. so, LXXIV.
Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e
do Distrito Federal e dos Territórios, e prescreverá noJ1D3sgerais para sua .
organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial,
mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a
garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das
atribuições institucionais.
• .An~1315.Às carreiras disciplinadas neste Título aplicam-se o princípio do art.
37, XII, e o art. 39, § 1°.

62

c.

r
I



l
g
-
~

~

~

\~-
~

.:; 4

~
~
O
cU

~ I'
I
I

(l

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o
far-se-á presente no local do litígio.

CAPÍTULO IV

Das Funções Essenciais à
Justiça
SEÇÃO I. .
DO MINISTERIO PUBLICO
• An. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à fu
jurisdicional do Estado, incumbi~d?-Ih~ a ~:fes~ d~ o~dem)u!Ídica, do re~:lmell
democrático e dos interesses sociais e mdlvlduals mdlspomvels.
§ 1° São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indi is'V"'UQ'
de e a independência funcional.
§ 2° Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e
podendo, observado o disposto ~o art. 1.~9,propor ao Poder Legislativo a
e extinção de seus cargos e serviços auxlha~es, 'provendo-os por concurs<_> _
de provas e de provas e títulos; a lei disporá sobre sua orgamzação
funcionamento.
§ 3° O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
• ArL 128. O Ministério Público abrange:
I - o Ministério Público da União, que compreende:
a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar; . .
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Terntónos;
II - os Ministérios Públicos dos Estados.
§ 1° O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral
República, nomeado pelo Presidente da República_dentre integrantes da rrpírll'.
maiores de trinta e cinco anos, após a aprovaçao de seu nome pela
absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, r\PnnítIl1111.a recondução.
§ 2° A destituição do Procurador-Geral da República. por iniciativa do Pres
te da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absolutaSenado Federal.
§ 3° Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios
formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira. na forma da lei respectiva,
para escolha de seu Procurador-~eral. que se~á.nomeado pelo C~efe do Poder
Executivo. para mandato de dOISanos. permitida .um~ reconduçao. . .
§ 4° Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Dlstnto Federal e Territórios
poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo,
na forma da lei complementar respectiva.
§ 5° Leis complementares da União e dos Estados. cuja iniciativa é facultada aOS
respectivos Procuradores-Gerais. estabelecerão a organização. as atribuições e o
estatuto de cada Ministério Público. observadas. relativamente a seus membros:
I - as seguintes garantias:
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a) vitaliciedade. após dois anos de exercício. não podendo perder o cargo senão
por sentença judicial transitada em julgado;
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do
órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto de dois terços de
seus membros, assegurada ampla defesa;
c) irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o que
dispõem os arts, 37, XI, 150, II, 153, III, 153,§ 2", I;
II - as seguintes vedações:
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagensou custas processuais;
b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvouma de magistério;
e) exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas na lei.
• An. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

. II - zelar pelo efetívo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
';"pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidasnecessárias a sua garantia;

.III : ~r~mov~r. o inqué~to civil e. a açã? civil pública, para a proteção do
patnmoDlo publico e SOCial,do meio ambIente e de outros interesses difusos ecoletivos;

!V - pro~over a ~~ão de inconstitucionalidade ou representação para fins de
·mtervençao da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição'
.'V - defender judicialmente os direitos e interesses das POPulações indígena;;
VI - .e~pedir n?tificações nos procedimentos administrativos de sua competência,
requIsitando mformações e documentos para instruí-los, na forma da leicomplementar respectiva;
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei
complementar mencionada no artigo anterior;
yI~I - requisitar diligências.inve.stigatórias e a instauração de inquérito policial,
indicados os fundamentos JurídiCOSde suas manifestações processuais;
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas. desde que compatíveis com
Suafinalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurfdícade entidades públicas.

§-
1° (\ legitimação do ~inistério Público pa~a as ações civisprevistas neste artigo

nao Impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nestaConstituição e na lei.

§ 2° As funções de Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da
carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação.
§ 3°O ingresso.n~carreira far-se-á mediante concurso público de provas e títulos,
assegurada participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, e
observada, nas nomeações. a ordem de classificação.
V§ 4° Aplica-se ao Ministério Público. no que couber. o disposto no art. 93, n eI. _
• Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas
~plicam-seas disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma deInvestidura.
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SEÇÃO II _
DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
• An. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou
através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente,
cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização
e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder
Executivo.
§ 1°A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de
livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
§ 20 O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este
artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.
§ 30 Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União
cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.
• An. 138. Os procuradores dos Estados e do Distrito Federal exercerão a
representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas,
organizadas em carreira na qual o ingresso dependerá de concurso público de
provas e títulos, observado o disposto no art. 135.

SEÇÃO lU ,
DA ADVOCACIA E DA DEFENSO RIA PUBLICA
• An. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da
lei.
• An. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus,
dos necessitados, na forma do art. 5°, LXXIV. SI
Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e, :.'"i
do Distrito Federal e dos Territórios, e prescreverá normas gerais para sua '
organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, , II
mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a II'

garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das ,
atribuições institucionais. i f
• An~1315.Às carreiras disciplinadas neste Título aplicam-se o princípio do art.
37, XII, e o art. 39, § 10.
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/; PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO DE NOVA IGUAÇU

. CANDIDAT'OS-A PRESIDENTE EM NÍVEL NACioNAL'l
NOME N° VOTOS .~
Ricardo Berzoini II O'fUª~~~~_~!~lagº..' - ....-_... -.-- - 21 -- ..."--1'" - -- -'37

. .-..-... i-- .- .- --. --'-'-" -- -- -- .-----.--.-- ..--

~.~J_~_2_Q_!1adro_~_.... .,__. . _l..L_... 5 O
Markus Sokol 41 02.-_._-_._----_...__ .__.-....._.__._------+._---------4---------
Raul Pont 51 67

- -_ ..-...~.-----_..

JoséDirceu 61 143~.~._~--_._~~-----~-------~--~--~
Total votos válidos 299NliÍüs-·--····-·--------.--.....---.---.---------- -··-----i--------T5-- -..

c~:;t~()_tos~=-----.. . ..---.-..-.----c..... - 3°1\-- •.__j

.-

RESULTADO DA APURAÇÃO DO PED

1- ·----···CHAPASEIVi"NIvELNACfoNAL·---··: ..' '1
NOME --------- . N° '-[\rOTOS
Porum socialismo .democrático -_.. ··t·",0 ... 1 00 I
'._.... ...__ ..._.. . . .. ._._..._....._._..,_._.__ ._... ' _ ....__.-1--- _.. . _I. .- I

Um outro Brasil é possível 20 .JJ~__~
º~e o partido c~n~pra _Q~!l.at!~_~to 30 03 ~

~~~i~~:~l~t~!~~~~sivel,-u~~I:~:~~:s~éUrgente ~~ -:-~} j
Democracia, solidariedade e luta 60 ' 00

• • __ ._. o • ._' .-. ._._. •• __ ••__ ._. •• _ •. '--'-----" -·---1-· ._-._j
Movimento _ _. , ._ _._ ._ .. " _ .i--..ZQ. I 38 -1

~~I~~S votosválidos :j~i'=1

~~~~t~otos jOi~-·l
--,-_._.-_- .. _ .•..__ .__ -. __ .----_ .._ ..•.._- -_. __ ..__ . --_ ..- .._--,--_ _-_.~---- - ------,-----_ ..,--- ---

--- .

Rua Frutuoso Rangel, 225 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP.: 26210-310



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO DE NOVA IGUAÇU

RESULTADO DA APURAÇÃO DO PED

----------_ .._----- ...--------------CHAPAS EM NIVEL ESTADUAL_"_.. "_""...,.._...."."~. ..._.._ .._..._" ._.--···-···-··--···---··---·-~--T-----.......--" ..----
NOME ! N°._._._., . .. __.'_ _._ ... -. - ...- .....- 4- _.' --.. -. - .. - ..
Revitalizar a Política no Partido I 12

-
VOTOS. _ ... _0-. __

02----.-- .. ----- -1
144 i_---- . ..J

01
Unidade Rio 22----------

Que o artido cum ra o mandato 32--1--------
Resgatando a identidade socialista I 52 105-~.. .--_._._ .._-- ..- ._._----_._-- ....- .... _. \. ..

O ção o ular I 72 39!--'L-L---L_.J_ -------.-"--.----4------- -...-.
Total votos válidos 2911------------------_._-------_._---1-----_._-_.- _.., 26

- . -------_. -

Brancos 011-------------_._------------+----------1
Total de Votos ~ 18 Ij •

Nulos

, ._~

CANDIDATOS A PRESIDENTE EM NIVEL ESTADUAL I
1-- ----- i

NOME N° VOTOS I
-_.~"'.._-_.~,~'-_.._~.,~..'_.,. - __ .._-_.- \. ..---_•.._ ~~~_....._-" _..~._...- -,--"""-" __ . ~ ~". ----'•.. !-----_._-_.- ---------_._- ,

Cristiane Granha 35 01
.~

Ivanir dos Santos 44 01
....~1---_ ..._----_._-------_ ..- ...__--_.--.----..----.------ 1---------------_.- - 1---_._--------

Leo Lince 54 1 13

Gilberto Palmares I
65 137

Adilson Pires 75 38
-- --'.---------_._--_._.-

Total votos válidos 290
- -~

- _.- -- -------- -- .._--....,~--_.-_.- -------_.
• - --- ._---- ____ o_c ___ c _. _________ -----------.-.----

1-----------_.

Nulos 26
------_._--_. __ .._-_._-_._~ ... .---- -----_ ..__ ._----_._---_ .._- _._-_ ....._--- _---- ._-----_... __ ." .. _._-

Brancos \ 02 ._-----

Total Votos 318

Rua Frutuoso Rangel, 225 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP.: 26210-310
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PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO DE NOVA IGUAÇU

\

RESULTADO DA APURAÇÃO DO PED

-----------------_ ..

CHAPAS EM NIVEL MUNICIPAL
}J6ME-_~:=__-_~~_-:~:~_~_~~====_==~~_~--~l-,---::=,N...._o _,. __ -+_. VOTOS
!}~i~~~~..~(.)..p_ular _... f 16 .... 109
Unidade e..!n Nova !.gua21.1_. -__~ ., ..~2..'. 67
Resgate o Partido _~ 56 -4529---..J
Socialismo e Democracia 86 I
-Po-r-u-tn-P-a-rt-id-o-d-e-B-a-s-ee--d-e-M-a-s-sa----4---9-6--+----13 -- ==1
~~~~sde votos válidos ~O_=j

04 I
131 g i

. Brancos--~.. -_..- ,~_._""_ ..~
Total votos

._-~-------_.- ._----- -,.'---'-~~ ~~-,-_ ..------._-----_ ........- '--Y'_"'" ,---.~--- --' ...- ...... ----

CANDIDATOS A PRESIDENTE EM NIVEL MUNICIPAL
.._--_ ........--._.------

NOME N° VOTOS % Votos Válidos
._----

Flávio Médici . 17 114 38,00%
Percival Tavares 57 77 25,670/0_.- ----

Jerri Simões 67 64 21J3'Y<) I
---------~.._-_._.__ ._._---_.__ ..~-----_._- ..- l-- _,. __ ..__ ._--_- -- ...-- f.- - --" .....---- - " .. -"'1

José Luiz Prímola 87 45 15.000/0 .
t

-- ,-,--_._----_"_--_"_ _....__...._. r6óOZ?~_ .....-=j'rotai votos válidos 300
------ -_,---_._-

Nulos 15
Brancos 03
Total votos 318

Rua Frutuoso Ranqel, 225 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP.: 26210-310
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DIRETÓRIO DE NOVA IGUAÇU

r---;----------. -----------.. .- - ----.---i

NUMERO DE MEMBROS ELEITOS EM CADA CHAPA i

CHAPA

1----------

Unidade Popular

Por um Partido
de Base e Massa

16

--....- ----------l
00 00 00 03:96 01 00

05 03

(}I I00

TOTAL 77 I 26
I

..__..__._. _..__ _ _.__ ._~_._. __ .___ ._..__.__.._L-_._. __ ~ .__ 0. .l __J
05 0325 09
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ENCONTRO ESTADUAL PT-RJ

DATA: Domingo, 26 de maio de 2002

HORÁRIO: Início 10 horas.

LOCAL: Centro de Formação - Moquetá - Nova Iguaçu - Pça.
Dom Adriano Hypólito, 8. Ao lado do SESC.

DELEGADOS: os mesmos eleitos no PED de 2001 para o Encontro
de novembro passado em Moquetá.

CREDENCIAMENTO: Os delegados do interior devem programar
sua chegada para sábado dia 25 de maio. Está garantido o
alojamento e jantar. O credenciamento dos delegados do interior
será feito em Moquetá, no sábado de 18 às 21 horas. Os delegados
da Capital poderão fazer seu credenciamento na sexta-feira 24 de
maio, de 18 às 21horas, na sede do PT, Rua Buenos Aires 68-23
andar. Haverá ainda credenciamento no local do Encontro no
domingo de 8 às 11 horas para efetivos e de 11 às 12 horas para
suplentes.

PAUTA: Conjuntura Nacional e Estadual
Tática Eleitoral (Alianças, coligações, tempo de TV)

~~\.H\ ~~k..ç'0 ( ~~i()0 1'0"( '_ ~&\)~,~() 1::\0 ~\~~e~~ ~VN\\C\~AL
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Chapa Majoritária: candidato a vice ..Até o momento está
indicado o nome de Luis Eduardo Soares. Candidatos ao senado
(dois). Estão inscritos: Edson Santos, Milton Temer e Jorge Bittar.

Chapas proporcionais - candidatos a deputados federais e
estaduais que fizeram sua pré-inscrição até o dia 10 de maio.

Programa de Governo Estadual.

DOCUMENTOS para discussão no Encontro devem ser entregues
na sede do PT até o dia 17de maio, para possibilitar a distribuição.

REUNIÕES PREPARATÓRIAS AO ENCONTRO. Os Diretórios
Municipais e Comissões Provisórias Municipais, por decisão da
Reunião do DE de 21 de abril de 2002 devem fazer reuniões
ampliadas com seus filiados para discutir a pauta do encontro e
orientar os delegados. As reuniões devem ser comunicadas ao DE e
ata e lista de presença das mesmas devem ser entregues no ato do
credenciamento.

FINANÇAS: Para o credenciamento dos delegados, os respectivos
DMs e CPs deverão estar em dia com a Tesouraria do partido.

SORG-PT/RJ



INSTRUÇÕES SOBRE FILIAÇÃO, RECADASTRAMENTO E
CARTEIRA NACIONAL

1. No Encontro estadual de 26 de maio será distribuído relatório
sobre os formulários de filiação e recadastramento distribuídos
às direções municipais a partir de 15 de novembro de 2002,
bem como relatório dos formulários cancelados e
encaminhados preenchidos ao Diretório Estadual.

2. Os formulários são entregues sempre que solicitados à direção
municipal que fica responsável pela sua utilização e prestação
de contas.

3. As direções municipais devem estabelecer, através de decisão
coletiva a forma de garantir que todas as posições tenham a
possibilidade de filiar.

4. As filiações novas devem ser feitas pessoalmente nas sedes,
onde houver, ou em reuniões com a presença da direção
municipal, reuniões estas solicitadas por filiados,
dirigentes,parlamentares, etc, ou promovidas regularmente
pelas direções.

5. Os formulários entregues a cada direção municipal têm seus
números registrados para aquele município e não devem ser
repassados a outros municípios em nenhuma hipótese.

6. Nos casos em que isto tenha. ocorrido, solicitamos que seja
comunicada a numeração e o destino dlosformulários, até o
dia 22 de maio, para que possa constar do relatório. Nos casos
não comunicados, os formulários serão cancelados ..

7. Tão logo os formulários estejam preenchidos, as vias do DN
(para confecção de carteiras, acompanhadas do depósito de
3,50 por carteira, na conta 131313-4, agência 3323-5) e do
Diretório Estadual devem ser encaminhadas. O DN só envia
novos formuíários para o Diretório Estadual, a partir do
montante devolvido com preenchimento. Assim o não envio

. - -- --------- -------------
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pelas direções municipais pode acarretar falta de formulários no
Diretório Estadual.
8. Por ocasião das prévias, e do PED-Extraordinário, realizado

em alguns municípios, foram enviados blocos de formulários
aos municípios e recomendado o recadastramento nestas datas.

9. Por ocasião das reuniões ampliadas preparatórias para o
Encontro Estadual de 26 de maio, as direções deverão
aproveitar para recadastrar os filiados que ainda não o
fizeram.Estamos enviando lista de presença específica para
este fim, anexa a esta correspondência.

10. O Diretório Nacional estipulou data em outubro para que
todos os filiados estejam recadastrados.

11. A Sorg-PT/RJ, informará novas datas para
recadastramento que deverão estar articuladas a mobilizações
políticas ligadas à Campanha contra a ALCA e o Plebiscito
que se realiza em setembro (material sobre isto segue junto
com esta correspondência), à formação de Comitês de
Campanha do PT, ou outras atividades propostas pelos. , .mumcrpios.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2002 SORG-PTIRJ
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•" Encontro Municipal do PT-NI - 20/10/2001

Resoluções
I .: Conjuntura

I - Sobre a guerra

Frente aos episódios que envolveram os atentados terroristas nos EUA e a retaliação COI11 a gUl'IT:l ao
Afeganistão, propomos que o posicionamento do Partido dos Trabalhadores deve passar por três aspectos
gerais.
I) Em relação ao atentado em si - Pelos métodos, pela absurda instrumentalização de aeronaves com
passageiros, pelos alvos civis buscados, pela bárbara vitimização de milhares de não militares (a grande
maioria constituída de trabalhadores americanos ou imigrantes, parte dos quais, ilegais e. portanto. em
condições de trabalho extremamente precárias), fica evidente que não há qualquer ligação entre tal cv cnto e
uma forma de luta conseqüente contra o imperialismo. Uma tal luta deve se pautar sempre por favorecer a
ação de massas, uma explicitação clara dos objetivos e adotar uma linha claramente antiopressora. posto que
antiimperialismo é luta por autonomia e liberdade! Nesse sentido, destacando sempre o que tem sido as
práticas de terror das classes dirigentes dos EUA no mundo (em Hiroshima e Nagazaki. no Vietnã. em
Cuba, no Iraque, na Líbia, no Panamá, em Granada, na Palestina, na Iugoslávia etc. etc.). impõe-se a
condenação dos atentados, bem como a solidariedade ao povo estadunidense.
2) t\._illituQ_ç_f['Ç,!!tçjlJ:g:aliaç_q,ººº Ílmlc.;úali.§!]w - Aqui, faz-se necessário destacar duas questões: i) o que l'St:l
em curso é muito mais do que uma "guerra", cm geral: é ao mesmo tempo uma "vingança" que vai agredir c
aprofundar os sacrifícios e sofrimentos de povos já vítimas de todo o sistema de exploração e opressão e de
barbarização promovido justamente pelos que ora querem se travestir de encarnação da justiça: ii) com o
pretexto de combate ao terrorismo. quer se impulsionar uma contra-ofensiva conservadora com múltiplos
objetivos:
a)dar uma saída para a crise do capital, através da injcção de gigantescas somas de recursos estatais !lO

chamado "complexo industrial-militar", como forma de, pela substituição do investimento pri. mio.
contrabalançar as tendências recessivas da economia, puxando pra cima a demanda por bens e serviços na
"economia civil", através da ampliação do emprego nas atividades armamentistas e no esforço de guerra:
b) relegitimar o neoliberalismo como norte da organização da vida política, econômica e social dos povos:
c)colocar na defensiva os movimentos de contestação à "globalização". entre outros.

Por tudo isso, impõe-se nosso engajamento e construção de movimentos de massa em defesa da paz.
contra a vingança estadunidense. Cabe, em especial, todo um trabalho criativo em cima de cada ação do
governo norte-americano para levar adiante um sistemático processo de desmascaramento e desgaste.
acumulando para fazer da luta contra o imperialismo um movimento de massas. especialmente em nosso país
e em nosso continente, articulando a condenação à guerra com lutas como a denúncia do Plano Colômbia c
contra a implementação da ALCA. A diretriz que devemos seguir é: utilizar a guerra para fazer a agitação e
organizar ações de massa contra o imperialismo aqui e no mundo.
3) Apoiar a luta pela criação de um Estado Palestino livre e soberano:
4) Posicionamento específico diante da postura servil do governo FHC - C0l110desdobramento da posição
anterior, impõe-se trabalhar -- na institucional idade e nos movimentos sociais - a fim de impedir que
qualquer parcela do patrimônio público seja utilizada em apoio ao esforço bélico imperialista. De outro lado,
a conduta subordinada de FHC e aliados, mantém a atualidade da nossa luta em defesa da soberania nacional
e abre espaço para a denúncia sistemática do governo como subserviente e antinacional, acumulando para o
aprofundamento do seu desgaste e para que os movimentos sociais se fortaleçam numa perspecti va
antiimperialista e anticapitalista. Assim, devemos nos posicionar contra a criação de um escritório do
FBI/C IA em nosso país e contra a utilização da base militar de Alcântara pelas forças armadas americanas.
5) Participação efetiva do PT-Nova Iguaçu no ato organizado pela CUT para 29/1012001

Não à guerra imperialista!
Paz e justiça social no mundo!

2 - Viabilizar panfleto do PT posicionando-se sobre os vários elementos da conjuntura

....
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~ Organizar debate 110 PT-NI sobre o documento elaborado pelo Instituto da Cidadania

II - Construção Partidária e Plano de Ação

I - Aprofundar no DM a implementação das propostas aprovadas no Seminário do PT-NI de dezl2()()() e as
propostas apresentadas nas várias teses para o PED.
Abaixo. as propostas das teses do PED:
- Fazer do PT-NI um espaço permanente de reflexão c ação da militância C0l110 o objetivo de combater o
neoliberalismo c o populismo ajudando a construir uma alternativa a nível local e geral de carátcr
democrático-popular na perspectiva do socialismo.
• revitalização do espaço da sede do PT municipal. transformando-o num espaço aberto a militância c a

sociedade em geral, com atividades multirnídia, cursos de formação política. debates. conferencias.
festas, exposições, atividades culturais, etc.

- Revitalizar as instâncias e a base militante do partido.
• ter um plano de ação/reflexão comum que envolva DM. secretarias. coletivos. núcleos e a militância

Para isso, será fundamental descentralizar as ações do PT levando-as para núcleos já existentes e regiões
que aglutinam militantes (M. Couto, Austin, C. Soares, Est. de Madureira etc.). Nesses lugares.
discutiremos conjuntura. movimentos populares, formação, juventude. mulheres etc. e realizaremos
ações, as quais poderão contar com o reforço do conjunto do partido.

• transformar cada secretaria num Coletivo executor das políticas definidas pelo diretório, cabendo a cada
membro da Executiva estar à frente deste Coletivo como coordenador. Coletivo este constituído por
membros do Dirctório e por militantes interessados. Caberia a cada Coordenador fazer gestão para a
constituição do Coletivo a que faz jus. Cada Coletivo deve apresentar seu plano de trabalho em plenária
local, amplamente convocada, para ser apreciado e assumido coletivamente. Deve apresentar a ordem de
prioridades de ação c viabilidade de execução (número de pessoas necessárias e envolvidas: infra
estrutura e orçamento mínimo necessários: e fontes de financiamento).

• garantir espaço para que o representante de Nova lguaçu na Regional possa manter vínculo orgânico
com a direção partidária local

• ter a presença constante da Direção e da Militância no calçadão e nos principais pontos do Município
- Núcleos: política de estruturação e fortalecimento de núcleos a partir dos distritos e da descentralização das
atividades. .
• elaborar e divulgar subsídios para a criação e o fortalecimento dos núcleos (o que é um núcleo pctista?

Como se constitui? Como se mantém? Ete.)
- Estabelecer uma política de finanças permanente que vá além das contribuições da estrutura parlamentar e
da arrecadação anual nas convenções partidárias,
• isto permitirá que o PT-NI desenvolva algumas ações como uma política de comunicação interna e

externa, infra-estrutura etc.
• orçamento participativo nas finanças do Partido.
• lima política de finanças que garanta a contribuição dos militantes e até de simpatizantes do Partido.
- Filiações: continuidade do recadastramcnto dos filiados conscientes das posições do partido c política
permanente de formação para os novos filiados.
• trazer para o Partido 0...!!!ill9- número possível de jovens. Pois é também na juventude que reside grande

parte da tradição da esquerda.
• ampla campanha de filiação de novos militantes, feita a partir de critérios mínimos, buscando trazer para

dentro do PT a enorme massa de simpatizantes e eleitores que votam no partido.
I

2 - Regulamentação da participação de representantes de núcleos nas reuniões do DM
Obs: O Pl'-Nlfará consulta ao /)N sobre a possibilidade de aplicação desta proposta, verificando se 17CIO

há contrariedade com as normas estatutárias
_ Os núcleos que se reunirem periodicamente e com regularidade terão direito à representação com direito a
voto nas reuniões do DM
Obs ..' o /)M definirá se a representação será de 01 (um) membro 011na base de O1 (um) representante 1'01'(/

cada X participantes na reunião do núcleo
A representação do núcleo será válida somente para a reunião subscqüente do DM c não conta para o
quorum do DM



•

Os núcleos serão recadastrados junto à CEM do PT-NL constando ata de fundação. membros da
coordenação e as respectivas listas de filiados(as) recadastrados(as) dos núcleos
Cada filiado(a) recadastrado(a) do PT-NI só poderá estar rcgistrado(a) em um único núcleo
Para os(as) novos(as) filiadosjas). haverá um prazo de 3 (três) meses de carência para efeito de
representação do núcleo

Obs.: verificar se os estatutosjáfalam de prazo para novosfiliados
Os núcleos poderão enviar representantes ao DM a partir do 3"mês após a aprovação desta proposta e a
partir da realização da 3' reunião consecutiva do núcleo com quorum
O quorum para as reuniões de núcleos é de 9 (nove) filiados(as)

Obs.: () DM definirá a) se () número para eleição de representante será de ()C) (nove) 0// de /5 (iJIII/!::d
filiadostas}: b) se haverá tempo mínimo de 02 (duas) horas para duração da reunião e c) se luivera ,,1'0:::0
máximo de (jO (sessenta] minutos para obtenção do quorum.

A periodicidade máxima das reuniões de núcleos é de 30 (trinta) dias
O núcleo que ficar mais de 60 (sessenta dias) sem se reunir. perderá seu registro de núcleo. tendo que
reiniciar o processo de registro junto ao DM c cumprimento dessa regulamentação para ter direito à
representação junto ao DM
Para efeito de representação nas reuniões do DM. só serão reconhecidas as reuniões de núcleos que
forem comunicadas com um prazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência à CEM do PT-Nl. a qual
afixará a divulgação das reuniões na sede c materiais informativos do partido, constando. pelo menos.
data. horário e local
Nas votações do DM. serão registrados em ata, separadamente .. os votos dos membros do DIVI c os \ otos
dos(as) representantes de núcleo

3 _.No Regimento Interno do DM PT-NI constará que o membro efetivo que faltar sem justificatix a a ~ ürcs)
reuniões consecutivas ou S (cinco) alternadas no prazo de 01 (um) ano será excluído do DM. passando ota)
suplente da chapa a ser efctivo

4 - Constituir Grupos Temáticos de Trabalho junto ao DM envolvendo também simpatizantes

5 - Propor ao DN PT que haja um dia nacional unificado de "bandeiraço" do PT em janeiro de 2002

6 - Implementar as determinações estatutárias quanto ao processo de filiação
I

7 - Afixar na sede do PT-NI as atas da CEM e do DM e Ter a aprovação das mesmas na
subseqüente das respectivas instâncias

reunião

x .. Moção de aplauso ao revolucionário e operário São Caetano F. C. pela gloriosa vitória contra as torças
burguesas-colonialistas do Vasco da Gamai
Obs.: A moção pró-Atlético-MG não foi analisada por Ter sido apresentada extemporaneamente

Nova lguaçu, 20 de outubro de 200 I



Confira o desempenho dos candidatos em cada município do Estado do Rio

Mac:uro

tv~

~
Mancá

Mendes
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Locais para tratamento de dependentes de drogas

Grupos de Mútua Ajuda - Narcóticos Anônimos - sem
internação e gratuitos.
NA - para os usuários, NAR-ANON- para os familiares dos
usuários.
Para correspondência utilize a Caixa Postal Central do NA,
número 14.543 CEP 22.412.

Copacabana - Igreja Santa Therezinha - Na saída do túnel
de Copacabana ao lado do Rio-Sul;3', 5' e sábados, a partir
de 17:30 hs.

Méier - Igreja do Sagrado Coração de Jesus - Rua Carolina
Santos, 143. 2', 4', 5' e 6' a partir das 19:30 hs.

Ilha - Igreja Nossa Senhora da Ajuda - Praça da Freguesia,
s/núrnero - 2' e 6' a partir das 19:30 hs.

Niterói -Igreja Santuário das Almas -Rua Álvares de Azeve
do, 237, sala 14; 2', 4' e 6' a partir das 20 hs.

São João de Meriti - Igreja da Matriz de S. João de Meriti -
Praça da Matriz, s/núrnero: 3' e 4' a partir das 19:30 hs.

Os grupos para usuários (NA)e para familiares (NAR-ANON)
funcionam nos mesmos locais e horários.

Endereços e horários de outros grupos, em outros
pontos do Rio de Janeiro, já são mais de 70 em nosso
estado, podem ser obtidos nos locais acima ou no
CONEN.

Utilizando a Psicanálise - sem internação e grátis -
terapia individual e de família.
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de
Drogas da Universidade do Estado do Rio de janeiro -
NEPAD/UERj.
Rua Fonseca Telles 121, 4Q andar - São Cristóvão - R]
Tels.: 284-9741,589-9741 e 284-8322 Ramal 2162.

Centros de Recuperação - Com internação.
Alguns Centros de Recuperação de dependentes de drogas
existem em nosso estado. Os métodos de tratamento, o
tempo de internação e os preços são variados, havendo um
gratuito. Para maiores informações entre em contato com
o CONEN.

Atenção Mulher!
Calmantes e remédios para emagrecer também
são drogas e são os mais utilizados pelas mulhe
res. Não devem ser tomados em grande quanti
dade e sem controle médico. Podem causar de
pendência.

-Atenção MAE!
Xaropes, inalantes e vários outros tipos de remé
dios também são drogas.

Não os dê aos seus filhos em grande quantidade
e sem controle médico. Podem causar depen
dência ou mesmo amorte de crianças! Cuidado!

Se você tem dúvidas ou precisar de orientação
ligue para o CONEN, telefones 284-8709 e
589-8709, de 9 horas da manhã até 4 horas da
tarde, nosdias de semana.Estamoslhe esperando!

Drogas não proibidas ou lícitas:

Álcool - a mais consumida no Brasil e que maiores danos
causa ao Sistema Nervoso.

Tabaco, xaropes, cola de sapateiro, éter, benzina, etc. ..

Drogas proibidas ou ilícitas:

Maconha, cocaína, "crack", ópio, heroína, morfina, LSD,
haxixe, etc ...
Tranquilizantes, calmantes, remédios para emagrecer, "bo
linhas", somente são permitidos com receita médica.

o
PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO S.A

CONEN. o RIO TEM.

VENHA CONHECERA GENTE.

CONEN - RJ
CONSELHO ESTADUAL

DE ENTORPECENTES
DO RIO DEJANEIRO



DROGAS Mas é melhor prevenir que remediar o que é o CONEN?

Não é verdade que a família, por mais confusões
ou problemas que tenha, seja responsável por
seus filhos utilizarem drogas. Porém, é verdade
que a família é o mais poderoso instrumento para
evitar que seus filhos mergulhem nas drogas.

o segredo disto é o diálogo franco, aberto e
generoso. Diálogo onde os pais e filhos seouvem
- mas se ouvem mesmo! - tentando entender e
aceitar as explicações e razões uns dos outros,
sem necessariamente ter que abrir mão de suas
opiniões.

Qualquer substância química que cause altera
ções no corpo ou na mente de um indivíduo é
considerada uma droga.

É inegável que asdrogas produzem, rapidamente
e durante algum tempo, determinados tipos de
prazer. Edepois? Será que vale a pena?

Nos EstadosUnidos, por exemplo, parece que se
começa a achar que não. Lá, nos últimos 3 anos,
o consumo da maconha, da cocaína e outras
drogas vem diminuindo significativamente.

É o CONSELHO ESTADUAL DE
ENTORPECENTESDO RIO DE JANEIRO.

• É o responsável por formular a política para a
questão das drogas -proibidas ou não, inclusive
remédios e bebidas alcoólicas - em nosso esta
do.

• Sua finalidade é reunir todos os recursos à dis
posição da sociedade para enfrentar a questão
das drogas, em todos os níveis.

Atividades do CQNEN com a Comunidade:
O jovem deve aprender que pode dizer não à
droga sem se envergonhar e sem que os amigos
o julguem careta. Afinal ele é o dono da sua
própria vida.

Emmuitos casos,com o uso progressivo das dro
gas, o indivíduo termina perdendo. o controle
deste uso e de sua própria vida, ficando depen
dente da droga, fazendo de tudo para consegui
-Ia, podendo ter sérios problemas tanto com os
traficantes como com as autoridades policiais e
judiciais. Sofre-se e sofre-se muito!

• Orientar e encaminhar para tratamento os usuá
rios de drogas e seus familiares.

• Informar, em geral, por meio de palestras, de
bates, seminários, artigos em jornais, etc. ..O enfrentamento da questão das drogas, de for

ma lúcida e serena, é tarefa de todos nós, exigin
do o envolvimento de toda asociedade. Sóassim
encontraremos os seus verdadeiros e possíveis
limites.

A Organização Mundial de Saúde considera o
uso compulsivo de drogas uma "doença" - a de
pendência química, assim, o usuário abusivo de
drogas é alguém que está doente, não um depra
vado, um sem-vergonha, um fraco de caráter.

Como qualquer outra doença, a dependência
química deve e pode ser tratada. Vários métodos
de tratamento podem ser utilizados, sendo ne
cessário averiguar qual o mais adequado a cada
caso. Os grupos de mútua ajuda, como os Narcó
ticos Anónimos e Alcoólicos Anónimos, ofere
cem alta recuperação e são gratuitos. Terapias
baseadas na Psicanálise, em ambulatório, e Cen
tros de Recuperação, que utilizam. internações,
também são opções disponíveis.

No verso deste folheto está uma lista com alguns
locais de tratamento.

Se você quiser se informar mais so
bre as drogas e o alcoolismo, venha
conhecer a gente.

CONEN
Rua Fonseca Telles, 121 - 312 andar
São Cristóvão - Tel.: 284-8709

589-8709

• Orientar, de forma preventiva ao uso indevido
de drogas, osjovens e suasfamílias, privilegian
do os contatos através das redes de ensino,
esporte e lazer.

• Formar recursos humanos especializados na
questão através de cursos sobre as dependên
cias químicas.

• Auxiliar na reintegração às atividades sociais
com oportunidades de trabalho e ensino.

• Estabelecer convênios com diferentes institui
ções visando facilitar o enfrentamento coorde
nado da questão das drogas.

Recursos disponíveis para a comunidade:

• Videoteca, biblioteca, auditório e teatro.

• Vasto material para pesquisas.
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Desde 1995; o Grito dos Excluídos realiza-se
no dia '7 de setembro. É o dia da
comemoração da independência do. Brasil. ,
Nada melhór dó que esta data para 'refletir
sobre a: soberania nacional, que é o' eixo '
centeal das mobilizações do qdto.· .

, .. INesta perspectiva, o,Grito se propõe a superar
um patriotismo passivo em vista de 'uma
cidadania ativa e de participação, colaborando
'.na construção -de uma, nova sociedade,' justa"
solidária, plural e fraterna.
/ O Dia ela"Pátria, além de um dia de festa e
celebração, vai se tornando também em um dia

I 'de consciência política de luta por uma nova
drde~ nacional-e mundial. É um dia de sair às

. ~ruas, comemorar, refletir e lutar.
I ' 'I I

O Grito é um processo, que compreende um .
tempo de preparação e,' pré-mobilização,
seguido de. compromissos' concretos que dão:
continuidade 'às atividades.

Estrutura organizativa
O Grito dos Excluídos conta com' uma

coordenação nacional, coordenações :
estaduais e locais e uma secretaria nacional, r:
que, está encarregada de facilitar os trabalhos I

de articulação e animação. Mas1com certeza o
diferencial é a rede de articuladorestas)
; . - , ,

voluntários(as) espalhados em todos os'
estados, que ajudam a animar 'o'processo de

"-construção do Grito. ' '. \

(
iI

I

\
1
I,

. '

Para a participação efetiva dos
excluídos, as manifestações. do Grito

devem priorizar a simbologia, .a
criatividade 'e.a mística. As imagens
.falam mais que textos e discursos ..

r' A linguagem-simbólica deve ser-
, priorizada' à escrita e discursiva. '

\

i . \, (',

, \

, .,
I "

. • Secretaria NaciOnal •
\

Rua,Caiambé, 126 -Ipiranlla -:-São Paulo
.Brasil ....CEP04264-0~0~ .
Tel/Fax [00111 212-0621

Correio eletrônlco: gritonacional@ig.com.br
\
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I O Grito dos Excluídos é uma manifestação
popular carregada de simbolismo. É ulp

./ ;espaço de animação e profecia, I sempre. ,;
", ~bert;Q~p!}ira,lde p,'T~?oa,s'igf\1PO~,~p.tidt~es\,
" igrejas ct movimentos sociais comprometidos

, ~~~~ ,:S causas dos \excluídos_,'t~ndo .~9mo;.,'"
e1XO central o tema da sobe rama nacional?
O Grito, €.o~o indic~ a :'próp;~a-expressão,

.consâtui-se numa mobilização em'Irês ., ,.
I sentidos' , J /', '" • • ' • I ' '

I, ' • ',- ii,," "\ i/, .... .
•' ~'r _
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Marcas do Grilo~ J. I

LA~~U'~U\"J<:J) .foi concebido para ser
" um processo de construção coletiva, deste " , f!
" I , , i ," ) r, • \ r I r "

, .mutírão ,~stão juntos Pastorais Sociais, Semanal
, I, SocíalBrasileira, Movimentes 'Populares,

• \ , ): I \ \ ./ I , '

r ' Sociais,e.Sindicál, Campanha Jubileu, Grito
, Continental, Igrejas, Mutirão contrà a Miséria t=;

j ~ I r r L 1-' 'I, a Fome, ,C?ordenação_.dosMovimentos Sociais. I

o Gritá troúxe 'inovações à ~
j" ' . "I 1: ~ ..

mobilização social. CriativimQe,
I e Protagonisino 'dos

\..'-~""U'-'l.U'u são la?, I.' do cft\tb,
.,
r'',' "'\ o Grito privilegia

a participação
t 'ampla, aberta e .

gltlral. Os mais
d,iferentes atores e

,
O 'Gritó: tem um

: lema naCional, a
: cada ado, que"p6de
: ser ,trabalhado .'1)

_ : reglonatmente, 'a, q
unem numa c~lUsa . d' " .\ . : partir a '€onJllntura
comum, sem delXaf' , ' d ltu I!'' .

'd 1 d", : ~ a cu Ta ,oe,ais.
I .e -a o sua , A' ~s: ' - ];_

, , !', • '_ s manll€staçoes
i especificidade. ,-' "'It' 1t ' . - • sao mu lp as eJ."~, ';variadas, d~ acordo'.-;==~==~,:com a criatividade

:Cios"envolvidos: .

t'.I,

I '( . I li '

"AVida em -primeíroIugar'
,I, , j 'o ,.._ . j' .......~ ','.19!16" (t ii i' , • '. \'.~ ,
, , '!rrabalho) ~ Te~ta,paravivi~~,'"

r' ~ \,~' i

III 1991' "\ - I, '-
, ! "

,"Qu,er€mos'júst~ça e" 4igni~a.áe'> ' /"
" ,\

• 1998" ! I .•
,I \ 'l,.. ) ~~ I i I I" ,; I' ;":

,) .' ."'Aqui,é o meu p,aís"
.~ Ir) _,t

'. ' 1, 999 I \\ ' ,:!' , ' I~"t ...
. , '" I I " . '" \

"Bra~il:u~ .filho teu:não fogé à l~fa;'
, • ".' I) "

, .. ",2000 '
..., \.r, \ ~. , '

) ',I ,I I. "Ptogr~s'sb e Vid~,~átría se!;nDív~d~$:'
".2001 ,\'

'. , I

I~ • Denunci~r ...0'modelo; PQlític0 e ' f"

" ~" econômÍcd que,! a~ meslíliô 'témplQJ ';
....... \ '\ I' " :' I

,concen,tó. 'ríqueza,~rentla e ,condena \,
I " ,~I ; . ;(> '"--1" ': "(.,)

nailqõesde; pessoas Iã ex~~~são spéi;;t;l;,
, '~! ) , ) - ) " _

'lti\.'/fornarIp(lblic'o',"nas ruas fe~,t;)raçasf o \
\ I' \, 'I. 'I / I • 'r..... . 1"", " 'I 1

'( , ;;r9s~b desfigurado c!9S'grupoS I

, 1 ~d \ ',. .I d' d v: ,/ (d,
_\ " ", ~)í[C 1,11 os, tVlt~~'l-S~ Ó,· .e,s~mpre,go{',

da misétia @dã fome; .' ~_,/ ;)
(..:._, {! ~.~ \
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,. Pr(i):porcaqünhos alternativos ao
mpdelo)~copômico 1J.~blibetal,~e- ,
fofrrta a desenvolver U'Ín,apolítica de

\. ~) I' i incl~sãh sati~.l, ,cpm a p'articipaçãq ,
( : lamplá-de toldos '0S cidad~os. i I, '
~ ~' .

,Á ~roposta/ âb Grit<J\surgi~ no Brãsil no a~o' , ,'
,I J - I ...I','

, ?e;1994 e o 1° Grit9 dos,E;cluídQs foi,
\ realiiipo ~m s/eteinbro de' ;t:995, dom o ' , ' .
objetivo .de ,aprofundar o' tema da,Carn.panha ~

,:)da Ptaterriidad~ claq,Ude ~no, que 'tinha ~Qmo,-
, lema '''Eras tu, Senhor": 1?emcomo/.r~spop'der

a.o'sdesafios levantados 'na :2a Semana SociaL,
\,:Brasilefra, 'cujo tema ,erfl "Brasil, alternativa:s e I )

'protagonistas" ,'E,m1999 ri~Grit6ctompeu " ,.
,,\

"fro,pteiras ~ estendeu-se para 'ás Amériçàs.
li, ' , 'I. • 1;. , '

:' ':5J ! \ .....(';
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r,

'/ ,
, I I I I
I'

I É fundamentali( ,/ " ., .que os propnos
_ ,I excluídos assumam
'.' a direção' do Grito.
, 'em todas as fàses -
\

" prépáraçã6,
realização. €,
cOhtinuidade , o
que àinda é um

, i- ' h6rizonte a ser
, alcançado.

~.{- !

:"caminhaçias,
: desfiles, .
. cdebraç~es 'I,

"Soberania. não se 'negocia"
',I I o,} )' \'. ,• 2003, '. _ . ,

" -.. '-- J •

,:Tiremas'm.ãos:..bBrasilé no~sô thão" /',
• 2004 I \ , , ' ./,';, .

" \.,' . I J' '-.,

"'Brasil;MuclançaprávaJer; o povo faz
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Contamos também;
,/<;:":,;.. • , • ..!com assessoria tecruca ,

de Engenheiro Civil,'
sempre na intenção d~
unir bom preço a J.

qua~dade superior d1
serviço, que e para nos
o diferencial junto ao

cliente.

Mais do que clientes,
queremos conqUlstar

parceltos.
.,

I{' I

Rua Barão de Jaguara, 295.
Cen t ro-Cam pi nas

De 2a a 6" das 8:00 às 17:00hs
Fone / fax: .32314492

E-mail: maollalllassa(ã:hotmail.com

NOSSA
COOPEMIIVA

A "Mão na Massa" se

preocupa em criar

respostas aos desafios

do trabalho. Tem

orgulho em ter no

~p"viçobem executado
.a sua maior

propaganda.



ÁREAS DE
ABRANGÊNCIA

A área de atuação
da Cooperativa abrange

da construção de
barracões a residências,

do alicerce ao
acabamento. Reformas

e manutenção:
residencial, comercial e
industrial. No setor
privado, ou na área

pública.

CONI-IEÇAO
SISTEMA

() sistema cooperativista
permite que o cliente tenha
um serviço de qualidade,
corn menor custo, sem

que isto lese o trabalhador,
Éuma forma totalmente

legal de se trabalhar,
onde não existem
atravessadores. A

Cooperativa é garantia de
legalidade junto a INSS,

ISS, R.F., e é figura jurídica
amplamente aceita.

NÓS, OS
PROFISSIONAIS

Pedreiros, Armadores,
Pintores, Eletricistas,

Azulejistas, Encanadores,
Carpinteiros, profissionais

com vários anos de
experiência comprovada,
conhecedores dos vários
segtnentos da construção

civil.



REDE
de economiA

Popular
e

Solidária
Uma alternatíva de organízação

que desconstróí a lógíca do

mercado capítalísta

e constróí a solídaríedade

e a democracía nas produções

e relações de trabalho.

~ncontrosAbertoS-
* Quarta-feira, às 19h,
na Escola Cidadã

* Sábados, às 14h,
no Auditório da CAAL.

Editoração Gráfica:
Raul Silva

Tharcus Aguilar

Apoio:
Escola Cidadã

Qorpo Santo Cooperativa

-

REDE
de economiA

Popular
e

Solidária

Alegrete.R!
"Numa Rede, cada um de nós é um pouco.

Quando se compra um produto da Economia

Solidária estamos consumindo a riqueza do outro.

Isto também é humanidade na Economia. "

EuclidesMance

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



UmaRede é umconjunto de pessoasquese reunem para
produzirem os seus trabalhos e fazeres, de forma
articulada, construindo boa produção e consumo solidário,
gerando trabal ho e renda.

EmAlegrete, está nascendo a ECOSOLIDA, uma rede
de produção, de prestação de serviços e de consumo
solidário.

Todos os serviços e produções poderão fazer parte da
Rede.

A Rede é um espaço que se abre para todos os que
desejam produzir e vender seus fazeres de forma solidária,
bem como para todos os que produzem em pequena escala
e/ou tem dificuldade de colocar oseu produto nomercado.

Venha fazer parte desta Rede!

Cantatas: 422 5707
Escola Cidadã ou Qorpo Santo Cooperativa



Cupom de assinatura. do Boletim Nouciae- CNBB

Nome: _

Rua/Av., N2: _
________________________ CEP: _

Cidade: ill<':--------------------- --------
Ou:

Cx. P.: CEP: _
CGCdailffitiuri~o: __

Local e Data

Assinatura do solicitante (legível)



"Urge que a hierarquia e os agentes pastorais em
geral conheçam, compreendam e experimentem
mais a fundo o fenômeno da comunicação social, a
fim de que se adaptem às respostas pastorais a esta
nova realidade e se integre a comunicação na pas
torai de conjunto" (Puebla, 1083).

Parafazer a assinatura, envie clieque nominal à Con
ferência 9{_aciona[dos 'Bispos áo tJ3ras~ no sl!flUinte
endereço:

CNBB - BOLETIMNOTíCIAS
SE/Sul - Quadra 801 - Conjunto "B"

70401-900 Brasília, DF

Para ajuáar aos agentes áe pastoral a terem conhe
cimento áo que acontece na Igreja no tJ3rasúe no
mundo, a C9{_t]3t]3está promovendo campanha áe assi
naturas áo tJ3o!etimsemana[ 9{ptícias.

JI. assinatura é anual e você receberá o 'Boletim se
manalmente em seu endereço, peio correio.

opreço ia assinatura, por 1ano, é38 'l1!l{.'lls.

o 'Boletim, com 4 páginas, contém as principais
notícias dos acontecimentos eclesiais áa semana. O
"encarte" lo Boletim. ref[ete temas da conjuntura so
cial e oferece documentação ecfesia{.

Preencfta. o cupom do verso, e envie para a C9{_tJ3tJ3,
juntamente com o clieque no oator equivafente à assi
natura.



FÓRUM CONSTRUINDO A CIDADANIA PARTICIPATIVA

Relato da 11;stór;ado Fórum

o Fórum Consuumdo a Cidadania Participativa, nasceu em maio
de 2.000, quando se descnvolvia a campanha mundial, jubileu 2.000, c 110 Brasil
assumimos uma das propostas desta campanha, que era o Plebiscito Nacional
Contra a Divida Externa, as atividades desenvolveram-se de maio a setembro, onde
tivemos a votação no dia 07 e em seguida a apuração Foi um trabalho árduo e
gratificante, pois reunimos diversas entidades, COI11O: Associação de Moradores _
Partidos Políticos de Esquerda, Grémios Estudantis, Sindicatos, Igrejas, etc.

Agradecemos especialmente a Diocese de Nova Iguaçu, que
através de seu Curso de Formação Social auxiliou-nos decisivamente no momento da
votação.

Essa soma de forças fez que conseguíssemos :3 I .000 votos nos
sete municípios ela diocese l-rn seguida, cm outubro trabalhamos a 1&i_~~8IH)_ç_()l_11nJa
corrupção eleitoral. Passado esses dois momentos, resolvemos dar contiuuidadc ao
nosso grupo e em novembro de 2.000 demos o nome do grupo de. FORUM
CONSTRUINDO A CIDADANIA PARTICIPATIVA,<(jue tem como objetivo geral;
cOllscientil.ação política _~ s.<)c,:I;l]_, oblctivo __esu_ccíCico dar continuidade nos
~!_Ic(!.!.!li111!~J.!]_<;_I_!!OSdo plcbisc I(()-' 1i1/~~_<_~(~l~E~!~}_l~llllentoda atuação dos vereadores
II ,IÇ~ªlll-ª..u!_-"'1ulIiCJ pa I 0t:_ _['i~2\(I 11!ti;I~ li, assumu can: pan IJas q ue visam a COIlS trucão da
(iIgnidélde humana e combate ,1~~~T~l-S(l«1;"er;ili~lr~IbaTTi()S(Te-r()I:lll;_lçâ(),tendo cÓ1116-
c!inªmica~s: ~!le~lras,· SLç_~-ª!_<;s, _~i~I~.Qs,~t_c --Tc,llos ,i informar que fOl lançado 1I111-
Iivreto com o resultado do plcbrscito, e traz encaminhamentos de continuidade da
campanha. 'Y\<J3 ç.. (): ~ 1j \D ,

:: [jFc"" JS r. I la 6 rc 3d
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FÓRUM C:ONS1fRlJINDC) A CIIDAIDANIJ~ PARTIC:IPATIVA--- --------- .

CONVITE~:

Vimos através desta, convidar um ou mais
representantes de sua entidade, que já luta corno nós, a juntar e sornar forças,
a fimde exercermos nossa cidadania ativa, que visa construir uma sociedade
.democrábca, com justiça, iguélldade, diversidade, solidariedade, e sobre tudo
com nossa participação.

Para isso realizamos nossa reunião todas as
quintas-fE3irasdo môs, às 19hno seguinte endereço:

O Fórum conta com uma coordenação
composta por: Coordenador (Vice),Tesoureiro(Vice) e Secretário(Vice).

A mesma tem um mandato de três meses, já
contamos com elqumas datas de atividades para este ano.

Sendo assim, sabendo que estamos juntos
contamos com a sua presença.
Nova Iguaçu, /. /. .

------------------------
Coordenador

:!l.-u ..~~
.\

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

"UMA MEDIDA DE JUSTiÇA:
ACABAR COM - 500 ANOS DE - LATIFÚNDIO:
REPARTIR A TERRA PARA MULTIPLICAR O PÃO"

Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo

o FórumNacionalpelaReformaAgráriaeJustiçanoCampoexistedesde 1995com
o objetivode contribuirparaaarticulaçãodasaçõesdesenvolvidaspelasváriasentidades
que apoiama realizaçãoda reformaagráriano Brasil.O Fórumtem umcaráter amploe
pluripartidário,reunindomovimentossociaiseorganizaçõesnãogovernamentaiscomo:
• Articulação Nacional de MulheresTrabalhadoras Rurais - ANMTR
• Associação Brasileira pela ReformaAgrária - ABRA
• Animação Pastoral Rural - APR
•.Assessoria e Serviços em Projetos de Tecnologia Alternativa - ASPTA
• Cáritas Brasileira
•.Centro de Justiça Global - CJB
• Comissão Pastoral da Terra - CPT
• Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais- CONDSEF
• Confederação Nacional dos Servidoresdo INCRA- CNASI
• Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG
• Conselho de Articulação das Populações Indígenasdo Brasil - CAPOIB
• Conselho IndigenistaMissionário- CIMI
• Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil - CONIC
• Coordenadoria Ecumênicade Serviço - CESE
• Departamento de Estudos Sócio-EconômicosRurais- DESER
• Centro de Pesquisa e Assessoria - ESPLAR
• Federação das Associações e Sindicatos dos Trabalhadoresda Extensão Rural e do Setor
Público Agrícola do Brasil - FASER

• Federação das Associações de Assistência Social e Educacional- FASE
• Federação dos Estudantesde EngenhariaAgronômica - FEEAB
• FIAN-Brasil - Rede de Informaçãoe Ação pelo Direito a se Alimentar
• Instituto de Estudos Socioeconômicos- INESC
• Instituto Brasileiro de DesenvolvitoSocial - IBRADES
• Instituto de Estudos Sociais e Econômicos- IBASE
• Instituto de Formação e Assessoria Sindical Rural "Sebastião Rosa da Paz" - IFAS
• Movimento dos Atingidos pelas Barragens- MAB
• Movimento de Libertaçãodos Sem-Terra- MLST
• Movimento de Luta pela Libertaçãodos Sem Terra - MLST de Luta
• Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH
• Movimento dos PequenosAgricultores - MPA
• Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST
• Pastorais Sociais da CNBB
• Pastoral da Juventude Rural - PJR
• Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais

Fórum Nacional pela
Reforma Agrária e Justiça no Campo

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

CAMPANHA PELA EMENDACONSTITUCIONAL
QUE ESTABELECE UM LIMITE MÁXIMOA
PROPRIEDADEDA TERRA NO BRASIL

Apoio: Cáritas Alemã e Catholic Relief Servi ce (CRS)
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Abaixo, montamos uma tabela por estados com o módulo fiscal mínimo,o
módulo fiscal máximo e o módulo fiscal mais freqüente dentro de cada
estado. As variações, como se sabe, resultam do fato de que o Incra
determina omódulofiscal para cadamunicípio levandoemconta aqualidade
do solo, relevo, acesso, etc.

•
Mato Gr, do Sul 110 "15 45
Mato Gross o 100 30 80
Goiás 80 7 30
Distrito Federal 5 5 5 No DFe~ste um

módulo único

rata-se de uma ação de conscientiza
ção da sociedade brasileira a respei

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

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

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

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

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

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

..
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,

Infelizmente sim. Umabreve análise da
estrutura agrária brasileira, com base

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

À concentração soma-se a improdutivida
de da terra. O Incra considera que, na média
nacional, 62,4'0 da área total dos imóveis
rurais no país é improdutiva.

contribuição para esta Campanhase dá
em dois sentidos:

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

2) Fazendo pressão sobre os pcrlcmen
tares para que votem a favor da Emenda
Constitucional que limita o tamanho da pro
priedade e acaba como latifúndio no Brasil.

O FórumNacional pela Reforma Agrária e
pela Justiça noCampoconclama todas as pes
soas para que ajudem a fazer a colete de
milhares de assinaturas em todo o Brasil,
para demonstrar aos parlamentares qual é
a vontade do povo.
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[) izer, diz, só que isto não é verdade. A
reforma agrária no Brasil, até hoje,

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

O discurso governamental afirma sua opo
sição ao latifúndio, mas a política agrária do
Governo Federal desapropriou, nos últimos
três anos somente 3,4 milhões de hecta
res, ou seja, menos de 2'0 dos hectares
necessários para assentar todas as famíli
as sem terra, estimadas em pelo menos
4,5 milhões. Neste ritmo seriam necessári
os nomínimo50 anos para assentar todos os
trabalhadores rurais sem-terra do país!

e,

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

instrumento complementar importante nosen
tido de punir a improdutividade das grandes
propriedades. No entanto, a recente experi
ência do Governo, que alardeou ter dado um
golpe mortal no latifúndio através da cobran
ça progressiva do ITR tem mostrado outra
coisa: o montante arrecadado até agora foi
insignificante.
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Parágrafo único. O requisito fixado no in
ciso Vserá auto-aplicável, sendo que a incor
poração aopatrimônio público de imóvel rural
com área acima do limite estabelecido nesse
incisoserá livre de indenização, ao titular, do
respectivo valor da terra nua corresponden
te à parcela de área excedente aos trinta e
cincomódulos fiscais."

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

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

Vejaas tabelas nas páginas22, que registra
por estado o módulo mínimo,máximo e mais
frequente e, na página 23, o número de
propriedades atingidas caso a emenda seja
aprovada.

i·'

•

s ações do programa governamental
mais recente, intitulado "novomundo

rural" passam a priorizar:
(i) a descentralização das ações da Refor

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

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

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

direito da "função social da propriedade ru
ral". Alémdisso, os processos são lentos, os
recursos se multiplicam e as instâncias são
muitas. Entram em cena juizes de comarca e
também juizes federais. As famílias acampa
das, nodesconforto e na fome, desanimamde
tanto esperar. O Judiciário tem portanto sido
um aliado dos latifundiários, representando
um empecilho enorme à realização da Refor
ma Agrária.

.'

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

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

A redação da Emenda ficaria da seguinte
maneira:

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

..



16 Fórum Nacional Pela Reforma Agrária e Justiça no Campo FórumNacional Pela Reforma Agrária e Justiça no Campo 9

•
As leis existentes permitem
umamudançana estrutura

fundiária?

incisoXXIII do Artigo 5° da Consti
tuição dispõe que "a propriedade

atenderá a sua função social". Segundo o ar
tigo 186, a função social define o conteúdo do
direito de propriedade, e é constituída por:
- umelemento econômico (aproveitamento ra-
cionai e adequado),
- um elemento ambiental (utilização adequa
da dos recursos naturais e preservação do
meio ambiente) e
- um elemento social (observância das nor
mas que regulam as relações de trabalho e
exploração que favoreça o bem-estar dos
proprietários e trabalhadores).
Somente cumpre a função social a proprie

dade rural que atenda simultaneamente aos
elementos econômico,ambiental e social.

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

.,

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

micaque viabilize a produção agrícola, o pro
cesso de desenvolvimentonocampobrasileiro
tem sido extremamente excludente. Nos úl
timos 25 anos, mais de 30 milhões de cam
poneses deixaram o campo, contribuindo
para o inchaço descontrolado dos centros
urbanos, com todas as conseqüências que
conhecemos.

Artigo publicado em revista do Ministério
da Agricultura, de setembro de 1999, atesta
que a migração rural no Brasil prossegue en
volvendo mais de 800 mil pessoas, por ano.
Ligadoa isto, está umprocesso de empobre
cimento do campo brasileiro em função do
descaso com que tem sido tratada a agricul
tura brasileira. Dos 38 milhões de habitan
tes da área rural, 73'10 têm renda anual infe
rior à linha da pobreza (260 dólares), o que
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contribui para colocar o Brasil entre os paí
ses de pior distribuição de renda do mundo.
Registre-se que a renda média per capita do
Brasil é de 5 mildólares. Apenas uma minoria
é beneficiada com esta política, as oligar
quias rurais aliadas ao setor industrial e ao
capital financeiro, que criam os complexos
agro industriais.

Além disso, o processo de modernização
agrícola aumentoua exploração dos trabalha
dores rurais. A grande maioria dos assala
riados rurais ainda são negados os direitos
legais mínimos.Dosque recebem até umsalá
rio mínimo,somente 22,5'Yopossuem carteira
assinada. Segundopesquisa nacionalpor amos
tragem de domicílio,feita em 1995, das 16,3
milhõesde crianças brasileiras, 522.185 (na
faixa etária entre 05 e 06 anos) estavam no
mercado de trabalho, e destas 423.679 na
agricultura. Não menos grave é a situação de
trábalho a que estão submetidas as mulheres
trabalhadoras rurais, comdupla ou tripla jor
nada de trabalho e salários menores. Esta re
alidade tem se agravado nos últimos anos, sen
do constatadas inclusiveformas diversas de
trabalho escravo, tanto nas regiões de fron
teira agrícola (norte e centro-oeste), bem
comonas áreas mais desenvolvidas.

•
Se a reforma agrária tem
tantas vantagens, por que

ela não é realizada?

a,

s motivos para tanto são profundos,
e residem na histórica dominaçãopo

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

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



14 Fórum Nacional Pela Reforma Agrária e Justiça no Campo Fórum Nacional Pela Reforma Agrária e Justiça no Campo 11

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

·1

iante desta realidade, vários segmen
sociais camponeses vemse organi

zan e mobilizandopara a conquista dos seus
direitos e a alteração da atual realidade agrá
ria. Estas lutas, queacontecem de forma autô
nomaouarticulada entre as diversas organiza
ções representativas dos trabalhadores rurais,
contam comaliados na sociedade nacionale in
ternacional, e tem por objetivo a gestação de
um novomodelo de desenvolvimentono cam
po, agrícola e ecologicamente sustentável e
socialmente justo, que respeite as diversi
dades culturais e regionais. Este modelocom
preende umamploprocesso de reforma agrária
e democratização do acesso a terra, o for
talecimento da agricultura familiar agrícola
e extrativista, a defesa dos direitos e o fim
da violênciae da impunidadedos crimes con
tra os trabalhadores.

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

recente constata
40.000 famílias as

sentadas recentemente pelo
Governo produzem alimentos
para o mercado interno e para
exportação, obtendo uma ren
da média mensal de dois a três salários
mínimos.Isso mostra o potencial da reforma
agrária na geração de emprego e riqueza. Com
todas as adversidades, a agricultura familiar
responde hoje por 80'0 do abastecimento dos
produtos que compõe a cesta básica e em
prega quase 90'0 da mão-de-obra no campo.

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

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

,... ,
Ocupar terras nao e
muito arriscado?

De fato, está sendo atual
mente muito difícil ocu
par uma terra sem en- .

frentar os riscos de inúmerosconflitos. Além
de não conseguir o chão para plantar, os sem
terra podem terminar na cadeia, ou mortos.

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

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

reforma agrária passou a
ser entendida pela socie

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

f'I



1) Fazendo a mais ampla divulgação possível, .
através de todos os meios à sua disposição,
sobretudo escolas, igrejas, locais de trabalho, \",
associaçõese sindicatos, para que a sociedade!
tome consciênciada gravidade da questão
agrária e da premência em se realizar uma
ampla reforma agrária:

2) Fazendopressão sobre os parlamentares
para que votem a favor da Emenda
Constitucional que limita o tamanho da

• propriedade e acaba como latifúndio no Brasil'.

o Fórum Nacional pela Reforma Agrária' e .
Justiça no Campoconelama todas as pessoas
para queajudem a fazer a coleta de milhares de,
'assinaturas em todo o Brasil, para demonstrar'
aos parlamentares qual é a vontade do povo.
folha deassinaturas podeser conseguidajunto à
Secretaria da Campanhaou qualquer uma de
suas entidades. Reproduza a mesmae colete o I

máximodeassinaturas! Vamos lutar para que ,(,
fique expresso em nossaConstituição um limite
máximo para a propriedade rural no Brasil'/
Assim poderão ser criadas possibilidades recis
de acessoà terra paramilhõesde trabalhadores I' '

(

rurais sem terra estabelecendo condições pard
a redução damiséria noBrasil.

Endereço para enviar as folhas assinadas i ::
Secretaria da Campanhapelo Limite da ~

Propriedade da Terra no Brasil t"

SDS-BlocoP-36, Ed. VenâncioIII, Sala 204
70.393-900 - Brasília - DF

Te!.:0(xx)61 -323-1770 / Fax: 321-4130
E-mail:forumrefagraria@yaw!.com.br

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

Apoio: C_áritasAlemã e Catholic Reliçf Service (CRS)



o que é a Campanha?
A Campanhaé uma ação de conscientização

!
;' da sociedade brasileira a respeito da injusta ,
" realidade agrária do Paíse umaação de pressão) ~
.sobre os nossos políticos para que introduzam
"na Constituição Federal mecanismosque
limitem o tamanho da propriedade da terra no
Brasil, eliminando OS latifúndios. O direito à .

.li propriedade é geralmente interpretado como
i garantia de um direito absoluto e ilimitado,
, Jegitimando a concentração, nas mãos de poucas
:"pessoas e grupos, de imensas áreas, enquanto a:
maioria se encontra excluída. No país existem
. 3.114.898 imóveis rurais cadastrados ocupando
·umaárea de 331.364.012 ha. Os minifúl'ldios
representam 62,2 70 dos imóveis e ocupam7,9
70 da área total. Os latifúndios são 2,8 70 dos .

.' imóveis e ocupam 56,7 70 da área torol. O Brasil
, tem a segunda maior concentração da
i propriedade fundiária, em todo o planeta. Os

t~ 'latifundiários, impedem através da força e em I

-: leis por eles mesmos aprovadas, que seja , '
', promovida uma ampla distribuição das terras nc(
.' Brasil. A Campanhaentende que o Estado l

brasileiro tem a obrigação de garantir o direito'-;
à propriedade da terra a todos os brasileiros e,
brasileiras que dela precisam para trabalhar e •
ganhar o pão para si e para sua família. Esta

,Campanha é um instrumento de resgate da
cidadania e não se prende a razões de cunho
ideológico. Ela visa superar o latifúndio,
responsável pelo atraso econômico e pela
exclusão da cidadania de milhões de brasileiros.

AAasO governo não está
realizando Q reforma agrária?
A reforma agrária no Brasil, até hoje,

nunca foi tratada como uma prioridade. O
, governo atual, mesmo tendo feito o maior

número de assentamentos, como sempre
proclama, só desapropriou, nos últimos três

, , anos 3,4 milhões de hectares ou sejoli . ' ,
menos de 2 70 dos hectares necessários
para assentar todas as famílias sem terra,
estimadas em pelo menos 4,5 milhões.
Neste ritmo seriam necessários no mínimo
50 anos para assentar todos os
trabalhadores rurais sem-terra do país!

E Q população das cidades I

o que tem a ver com isto?
A reforma agrária passou a ser entendida

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

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

o que se quer alterar
na Constituição?

:. No artigo 186, em que a Constituição
, define a função social da propriedade,
,queremos introduzir um quinto inciso,
,'limitando o tamanho de todo latifúndio no
~Brasil a uma área correspondente, no
.máximo, a 35 módulos fiscais.
/). 'Terras acim~ de 35 módulos fiscais
seriam automaticamente incorporadas ao
patrimônio público. O módulo fiscal é uma
referência, estabelecida pelo INCRA, que

: define a área mínimasuficiente para prover
o sustento de uma família de trabalhadores
rurais. Ele varia de região para região, e é
definido para cada Município a partir de
vários fatores, como a situação geográfica,
a qualidade do solo, o relevo, as condições
de acesso ao local, entre outros aspectos.
Varia de 5 hectares nas proximidades dos

> grandes centros urbanos, a 110 hectares no
Mato Grosso do Sul. A emenda sendo

, ,; apro~ada, afetaria somente pouco mais que
"'-" 50 mil propriedades. Na tabela abaixo você
: pode ver, para cada estado, o módulo
..máximo, o mínimo e o mais freqüente e o
, número aproximado de propriedades que
seriam atingidas.

A introdução desta medida resultaria
numa disponibilização imediata de mais de
200 milhões de hectares de terra para as
famílias acampadas,sem que para tanto
.tenham de ser despendidos recursos
públicos para indenização dos proprietários.
Recursos que são hoje gastos em processos
desapropriatórios, poderiam ser
empregados no apoio à infra-estrutura, ao
crédito subsidiado e à assistência técnica

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

REPARTIR A TERRA PARA MULTIPLICAR O PÃo
Contribua para um mundo mais justo apoiando este abaixo assinado
Eu apoio a proposta de emenda à Constituição que limita o tamanho da propiedade rural

no Brasil a 35 módulos fiscais*, sendo as áreas excedentes incorporadas ao patrimônio público
para fins de reforma agrária.

*0 modulofiscal é uma referência estabelecida pelo INCRA, que
define a área mínima suficiente para prover o sustento de umafamília de trabalhadores rurais. Ele varia de região para
região, e é definido para cada Município a partir de vários fatores, como a situação geografica, a qualidade do solo,
o relevo, as condições de acesso ao local, entre outros aspectos. Variaentre 5 ha. nas prossimidades dos grandes centros
urbanos a 110 ha. em algumas regiões do norte do pais.
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SECRETARIA DA CAMPANHA PELO LIMITE DA
PROPRIEDADE DA TERRA NO BRASIL

Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo

Brasília-DF, 04 de julho de 2002

Estimados Párocos, Vigários e Conselhos Pastorais,

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

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

Na 403 Assembléia Geral da CNBB deste ano foi aprovado, junto ao programa Exigências
Evangélicas e Éticas de Superação da Miséria e da Fome, o Mutirão Nacional, que cita
explicitamente essa Campanha (Cfr. Documentos da CNBB 69, n° 63).

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

o papa João Paulo II também tem se manifestado seguidamente sobre o tema, alertando que "o
direito à propriedade privada está subordinado ao direito do uso comum, à destinação universal dos
bens (LaboremExercens, n° 14). E o Santo Padre pergunta: "Como é possível que, no nosso tempo,
ainda haja quem morra de fome, quem esteja condenado ao analfabetismo, quem vive privado de
cuidados médicos elementares, quem não tenha casa onde se abrigar? (NMI, 10 e 14).

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

Nesse Sentido, pedimos aos nossos irmãos das paróquias e comunidades que nos ajudem a debater o
tema com todos os setores da opinião publica, e por outro lado, divulgar e contribuir para a coleta
das assinaturas em favor da Campanha

SDS-BlocoP-36 - Ed, Venâncio III - Sala204 -70.393.900 - Brasília-Df - Fone (61) 323-1770 Fax (61) 321-4130
e-mail: forurnrefagrariaraivawLcom.br

__:_;;_- .:: ~-"::-'----- ..



Nossa meta neste ano é fazer todo um processo de discussão e conscientização da população sobre o
tema Para isso esse segundo semestre de 2002 é determinante para a campanha, por que estamos num
ano eleitoral e aproveitaremos todas as datas comemorativas da sociedade para difundirmos a
campanha realizando atividades que proporcione o maior numero de pessoas na discussão do tema

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

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

Fraternalmente,

"Repartir a Terra para Multiplicar o Pão".



FORUM POI'ULAR I'ERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA IGUAÇU

END: RUA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - No 344 - CENTRO - Nl - lU
CEP: 26215-510 - TEL: 767-9671

oficio nº 01/98 (circular) Nova Iguaçu, 26 de dezembro de 1998.

Assunto: CONVITE (FAZ)

Às

Entidades cadastradas no Fórum DCA e Institu'içoes sediadas no Mu

nicipio de Nova Iguaçu.

Prezados(as) Senhores(as)

Ao tempo em que temos a honra de cumpri-
mentar V. Sas., servimo-nos deste para convidá-los a participar da

Assembléia Geral Ordinária do Forum Popular Permanente de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 03 de janeiro de

1998, das 09:00 às 12:00 horas, no MAB Fed. das Associações de Mo

radores de Nova Iguaçu, sito a Rua Athaide Pimenta de Moraes, 37

Centro de Nova Iguaçu, ocasião em que discutiremos a seguinte pau
ta:

- Leitura da Ata anterior;

- Informes;

- Vacância Secretaria Executiva (MAB e Ca-

sa do Menor);

- Avaliação do Processo Eleitoral ( Conse

lhos Tutelares).

Certos de contarmos com sua presença,agra-
d~cemos.

Cordialmente,

c/c arq.

Secretaria Executiva
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FORUM POIJULAR IJERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA IGUAÇU

END: RUA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - No 344 - CENTRO - Nl - RJ
CEP: 26215-510 - TEL: 767-9671

oficio nº 01/98 (circular) Nova Iguaçu, 26 de dezembro de 1998.

Assunto: CONVITE (FAZ)A~ ~/~.:y-- 7;., // #_ A/ .. rt~~e:t JdKt:a~ r7.4d~//bt:V2buefê
Às

Entidades cadastradas no Fórum DCA e Institu'ições sediadas no Mu

nicipio de Nova Iguaçu.

Prezados(as) Senhores(as)

Ao tempo em que temos a honra de cumpri-
mentar V. Sas., servimo-nos deste para convidá-los a participar da

Assembléia Geral Ordinária do Forum Popular Permanente de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 03 de janeiro de

1998, das 09:00 às 12:00 horas, no MAB Fed. das Associações de Mo

radores de Nova Iguaçu, sito a Rua Athaide Pimenta de Moraes, 37

Centro de Nova Iguaçu, ocasião em que discutiremos a seguinte pau
ta:

- Leitura da Ata anterior;

- Informes;

- Vacância Secretaria Executiva (MAB e Ca-

sa do Menor);

- Avaliação do Processo Eleitoral ( Conse

lhos Tutelares).

Certos de contarmos com sua presença,agra-
d~cemos.

Cordialmente,

c/c arq.

Secretaria Executiva





FORUM POPULAR PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA IGUAÇU

END: RUA RODOVIA PRESiDENTEDUTRA - No344- CENTRO - Nl - RJ
CEP: 26115-510- TEL: 767-9671





FOHUl\'1 POPULAlt "EHIYIANI~NTI~ lJl~ VI~FI~SA lJUS nuuuros DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTl~ l)1~NOVA lGUAÇU

ENU: nUA nOUOVIA 1'H.ESlUf~NTEDUTIlA - No 344- CENTHO - Nl - HJ
CE!': 2621.5-510 - TEL: 767-9671

OLicio nQ OIJ/Q7 (c ir-cu Lar') Nova I guaçu, 21 dr: novembr-o ue 1(J~)'/ •

Assunto: CONVITE(VAZ)

Às

EnLidades cadas t r adaa no Fórum DCAe Lns LiLui çooa !3cdiadau no MUlti

cipio de Nova Iguaçu.

Prezados(as) Senhores(as)

Ao Lempo em que Lemos ti honra de cumprimc!2

tar V. Sas., se rvimo-nos de s Le para convidá-los a par' tic j par' da

scrnbLeia Geral Ordinária do Forum Popular Pc r-manrm Lo de DerC!,a

/\ ('.,

do!;

Direi tos da Criança e do Adolescen Le , no d ia 06 de de:temb>-oodc _.!_!J~0'_!_
das 09:00 ~s 12:00 horas, no sal~o de reuni~es da CaLedral de ~Lo.
Antonio de JacuLinga, sito à Av. Marechal Floriano Pci.x o Lo, :.,/ n " ,

Con tro de Nova Iguaçu, ocaa í ao em que discu U remos a !,cgu in t.o pa~

ta:

- LeiLura da Ata anterior;

- Informes;

- Avaliação da LcgLaLaç ao Munic ipai

sobre a Eleição dos Conao l.hou 'l'u

Certos de contarmos com prc::,cnça ,

telares de Nova Iguaçu (Lei 2U33/

97 e resolução nº 11/9'/ do CMDC/\.

agradecemos.

Cordialmente,

c/c arq.
Secrctaria ExecuLiva
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e~Estadodo Rio de JaneI!o
PREl'iITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAçu
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

oficio nºjCjO/97.

Néva Iguaçu, 29 de 'outubro dE!:'1997.

ASSUNTO: Resolução n 12/97-
do C~IDCA/NI e Resolução nº
l3/97-CMDcrA, ambas, de,' 23
de outubro de~1997.
-Divulgação (SOLICITA).

Senhor Coordenador:

Têmos a honra de"nos dirigir 'a V;~ Sª.
para. encaminhar:'ao FORUM Popular' Permanente de.'Defesa dos Direi tos I
da Criança é do Adolescente de'Nova 19uaçu, através da Secretaria Ex.!,
cutiva, as ResoluçõesnQ 12/97 e 13/97, aprovad1s pelo plenário do
CMDCA/NI em reunião ordinária de.23 de: outubro de:1997.

~t\\\\~ da tf~".a
~ ";T.1'

~~~~~~{~Q'~in~o~~~Nova IGU4CU

lImo. Sr.
\vALDEMAR BARBOSA RIBEIRO
r/ID. Coordenador da Secretaria Executiva do FORUM/DCA.

Mod.14 Ó)mposto • Impresso no DIM - PMNI



fi'OItU.I\'1 l'OI'ULAIt l'ER.I\'IANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA
CIUANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA lGUAÇU

END: RUA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - No 344 - CENTRO _NI _ RJ
CEP: 26215-510 - TEL: 767-9671

Oficio nº 10/98 (circular) Nova Iguaçu, 22 de junho de 1998.

Assunto: CONVITE (FAZ)

Às

Entidades cadastradas no Fórum DCA e Instituições sediadas no Municipio
·de Nova Iguaçu.

Prezados(as) Senhores(as)

Ao tempo em que temos a honra de cumprimentar

V. Sas., servimo-nos deste para convidá-los a partiCipar da Assembléia

Geral Ordinária do Fórum Popular Permanente de Defesa dos Direitos da

Criança e do Adolescente, no dia 04 de julho de 1998, das 09:00
,
as

12:00 horas, no Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu,

ocasiao em que discutiremos a seguinte pauta:

- Leitura da Ata anterior;

- Informes;

- Esclarecimento da Comissão Eleitoral dos Enca

minhamentos norteados pelo Regimento Interno

para formalizar ~ eleição do CMDCA na data de
1º de agosto de 1998.

C~rtos de contarmos com a sua presença, agrad~
cemos.

Cordialmente,

c/c arq.

SECRETARIA EXECUTIVA



FORUM POIJULAR IJERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA IGUAÇU

END: RUA RODOVIA PRESIDENTE OUTRA - No 344 - CENTRO - Nl - RJ
CEP: 26215-510 - TE L: 767-9671

oficio nQ 01/98 (circular) Nova Iguaçu, 26 de dezembro de 1998.

Assunto: CONVITE (FAZ)

Às

Entidades cadastradas no Fórum DCA e Institu'içoes sediadas no Mu

nicipio de Nova Iguaçu.

Prezados(as) Senhores(as)

Ao tempo em que temos a honra de cumpri-
mentar V. Sas., servimo-nos deste para convidá-los a participar da

Assembléia Geral Ordinária do Forum Popular Permanente de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 03 de janeiro de

1998, das 09:00 às 12:00 horas, no MAB Fed. das Associações de Mo

radores de Nova Iguaçu, sito a Rua Athaide Pimenta de Moraes, 37

Centro de Nova Iguaçu, ocasião em que discutiremos a seguinte pau
ta:

- Leitura da Ata anterior;

- Informes;~~{f;C~:n::~~eta~~;~7r(MABeCa-
- Avna~~ ~6}rfjro('t1frtoral ( Conse

c:9Dlh~JJ.J{eS). .

Certos de contarmos com sua presença,agra-
decemos.

Cordialmente,

c/c arq.

Secretaria Executiva
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FORUM POI'ULAR I'ERMANENTE DE DEFESA DOS DlltEITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA lGUAÇU

END: RUA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - No 344 - CENTRO - Nl - RJ
CEP: 26215-510 - TEL: 767-9671

oficio nº 01/98 (circular) Nova Iguaçu, 26 de dezembro de 1998.

Assunto: CONVITE (FAZ)

Às

Entidades cadastradas no Fórum DCA e Institu'içoes sediadas no Mu

nicipio de Nova Iguaçu.

Prezados(as) Senhores(as)

Ao tempo em que temos a honra de cumpri-
mentar V. Sas., servimo-nos deste para convidá-los a participar da

Assembléia Geral Ordinária do Forum Popular Permanente de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 03 de janeiro de

1998, das 09:00 às 12:00 horas, no MAB Fed. das Associações de Mo

radores de Nova Iguaçu, sito a Rua Athaide Pimenta de Moraes, 37

Centro de Nova Iguaçu, ocasião em que discutiremos a seguinte pau
ta:

- Leitura da Ata anterior;
- Informes;

- Vacância Secretaria Executiva (MAB e Ca-

sa do Menor);

- Avaliação do Processo Eleitoral ( Conse

lhos Tutelares).

Certos de contarmos com sua presença,agra-
decemos.

Cordialmente,

c/c arq.

Secretaria Executiva
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FORUM POI'ULAR I'ERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA lGUAÇU

END: RUA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - No 344 - CENTRO - Nl - lU
CEP: 26215-510 - TEL: 767-9671

Oficio nQ 01/98 (Circular) Nova Iguaçu, 26 de dezembro de 1998.

Assunto: CONVITE (FAZ)

Às

Entidades cadastradas no Fórum DCA e Institu"ições sediadas no Mu

nicipio de Nova Iguaçu.

Prezados(as) Senhores(as)

Ao tempo em que temos a honra de cumpri-

mentar V. Sas., servimo-nos deste para convidá-los a participar da

Assembléia Geral Ordinária do Forum Popular Permanente de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 03 de janeiro de

1998, das 09:00 às 12:00 horas, no MAB Fed. das Associações de Mo

radores de Nova Iguaçu, sito a Rua Athaide Pimenta de Moraes, 37

Centro de Nova Iguaçu, ocasião em que discutiremos a seguinte pau
ta:

- Leitura da Ata anterior;

- Informes;

- Vacância Secretaria Executiva (MAB e Ca-

sa do Menor);

- Avaliação do Processo Eleitoral ( Conse

lhos Tutelares).

Certos de contarmos com sua presença,agra-
d~cemos.

Cordialmente,

c/c arq.

Secretaria Executiva
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FORUM POIJULAR IJERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA lGUAÇU

END: RUA RODOVIA PRESIDENTEDUTRA - No344- CENTRO - Nl - lU
CEP: 26215-510 - TEL: 767-9671

oficio nº 01/98 (circular) Nova Iguaçu, 26 de dezembro de 1998.

Assunto: CONVITE (FAZ)

Às

Entidades cadastradas no Fórum DCA e Institu'ições sediadas no Mu

nicipio de Nova Iguaçu.

Prezados(as) Senhores(as)

Ao tempo em que temos a honra de cumpri-

mentar V. Sas., servimo-nos deste para convidá-los a participar da

Assembléia Geral Ordinária do Forum Popular Permanente de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 03 de janeiro de

1998, das 09:00 às 12:00 horas, no MAB Fed. das Associações de Mo

radores de Nova Iguaçu, sito a Rua Athaide Pimenta de Moraes, 37

Centro de Nova Iguaçu, ocasião em que discutiremos a seguinte pau
ta:

- Leitura da Ata anterior;

- Informes;

- Vacância Secretaria Executiva (MAB e Ca-

sa do Menor);

- Avaliação do Processo Eleitoral ( Conse

lhos Tutelares).

Certos de contarmos com sua presença,agra-
decemos.

Cordialmente,

c/c arq.

Secretaria Executiva
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FURNAS INFORMA
ANO II 27-8-91

REUNIÃO COM A INTERSINDICAL

:}}:

Em reunião realizada em 26::'~~ agosto entre FURNAS e a
INTERSINDICAL, a Empr~~~?çQncordouem adotar os se-
guintes procedimentos: .::::' :::::....... \~H[{:

PL/83

... ;. ..;<.;.:.;.;.:;:.:.; •.....
..:.;..-:.::::;::;:::-:.; ....

'<:::::::;:;:;:;:;:::::,

PLANO n~':ê'ÂRGOSE SALÁRIOS

Submeter ao Ministério da Infra-Estrutura proposta de correção
das curvas salariais do Plano de Cargos e Salários atualmente em
vigor.



FURNAS INFORMA
ANO II . 27- 8-91 Nº25

REUNIÃO COM A INTERSINDICAL

Em reunião realizada em 26 : •·.
INTERSINDICAL, a
guintes procedimentos:

entre FURNAS e a

PL/83

~m~nr~::f:i~cebidopelo em
alJ\:."'..... de Correção de

3 salários da

Submeter ao Ministério da Infra-Estrutura proposta de correção
das curvas salariais do Plano de Cargos e Salários atualmente em
vigor.



FURNAS INFORMA
ANO II 27-8-91

REUNIÃO COM A INTERSINDICAL

"i;~,,:..rr...::.;.•~.i.~~i~~'I~lr[~'~~I~lf:_f!r~~Bljij,7.
,:) "::::?:::::::::::~:~:??::::> .. :::::, ..:::;::::::::::::.<:;:::.::.:;'.::.::.:::::::.. ::::;: . .:-:-:-:-:.;. ,-,::.'-::.:::'::., ;.>:-:-:.;< .-:::::.::.:;:.:.:;:..;::::>'.:.;:;:;.:.:.:..... :-:.:-:-:-;" ";';':';';';';::::}:::::::::::. \{;:;:;:.

-:.;.;.;.;.;.;.;.;.., .;:;:;:;:;:::- .'';:.::.::.;:.:::::::;:;:> ,... . .PL /83 .::::}}:>. .:::{:> .-::\((::.. :::::: -:::}<}:>
-:::::::;:::::: :::Y.: ::::> -: .... n:::L:>:-:·::;:::

":';:::::::}::::::~:::;.-., -.::::::::::::::~:~:~:~:~~~:::~::::.,

vas os empr~~!;.·~§~::..... .. :,', \\m{\.;.:-:.; .;.;.;........ . ..<:::::::::;::::::::: ;:;;::;:; .
..... :-:-:.;.:-:<.; :::;:;::.:.' .. <:;:::::;:::::::::::::.;.:.:-:
.:::~?}{\~::::::.

PLANO D,rCÀRGOS E SALÁRIOS ><}

Submeter ao Ministério da Infra-Estrutura proposta de correção
das curvas salariais do Plano de Cargos e Salários atualmente em
vigor.



...

Lista dos Candidatos eleitos em 2003 - membros da Igreja Católica
Regional UF Nome Cargo Partido Participação OBS
Leste 1 RJ Chico Alencar Federal PT PJ/JEC 169.131
Leste 2 MG César Medeiros Federal PT PJ 29.459 Dioc.Mariar

MG José Leonardo Monteiro Federal PT CEBs 30.646 Gov.valada
MG Patrus Ananias Federal PT 520.046
MG Reginaldo Lopes Federal PT PJ 64.204
MG Durval Angelo Estadual PT CEBs 89.326
MG André Quintão Estadual PT CBJP 54.972
MG Bonifácio de Andrada Federal PFL
MG Mourão Estadual PMDB 62.778
MG Biel Estadual PT PJ 42.204 Juiz de For;
MG Osmanio Pereira Federal PSDB RCC 100.252
MG Miguel Martini Estadual RCC 36.453
MG Padre João Carlos Estadual PT Padre 47.243 Dic.Mariam

Oeste 1 MS Pedro Kemp Estadual PT PJ 18.957

Oeste 2
Centro Oeste GO Padre Ferreira Estadual "Ex-padre" 19.043
NE1 CE PeZé Federal PPR Padre 83.161

CE JOAO ALFREDO

CE João Alfredo Federal PT PJE (?) 112.144

NE2 PE Marco Maciel Senador PFL 1.799.895

PB Luiz Albuquerque Couto Federal PT Padre Dioc.Paraít
PB Anastácio Ribeiro Estadual PT Padre (Frei) Dioc.Paraít

NE 3 SE João Fontes Federal PT 28.879
BA Yulo Oiticica Estadual PT PJMP 30.115

NE4

,
\



NE5

Sul 1 SP Ivan Valente Federal PT 109.817

SP Luiz Eduardo Greenhalgh Federal PT 147.798
SP Renato Simões Estadual PT PJ 93.806
SP Marcelo Candido Estadual PT PJ
SP Luiza Erundina Federal PPS Mov.Focolare
SP Salvador Zimbaldi Federal PSDB RCC
SP Simão Pedro Estadual PT PJ 94.024

Sul2 PR Padre Paulo Estadual Padre 18.216

PR Flávio Arns Senador 1.995.601

Sul3 RS Frei Sérgio Gõergem Estadual PT PJ (frei) 44.849
RS Fabiano Pereira Estadual PT PJ 26.285

Sul4 SC Francisco de Assis Nunes Estadual PT PJ
SC Padre Pedro Baldissera Estadual PT Padre/PJ
SC Luci Choinacki Federal PT CEBs
SC Cláudio Vignatti Federal PT CEBs

Norte 1 RR Titonio Estadual PT PJ
Norte 2
Noroeste AC Pe. Valmir Estadual PT Padre/PJ

AC Marina Silva Senadora PT PJ/CEBs Evangélica
AC Nilson Mourão Federal PT PJ/CEBs
AC Arnobio Marques Vice PT PJ/CEBs
AC Jorge Viana Governador PT PJ/CEBs

,..
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, r--n;;-~:7'()=-1--:'I"::N7"o-n-l\;-':C::-:-::-la-n~1M:--;--a""7ri-a7:l):-:-iç""7'k~I::-'e'7ix-o-tl-)-------~Ir.l.,-~n-t~itl~al-:-k-, :J:7\-cp-o-:-lí:-'ti:-~-a/::-Iv-;-h:-"~·~"7_-c,-·_·-__-._-._-_.:=~---- --- ~::
I-'R::;-u::-:U:':':'i-A:..:b7c'i'rl;;:;an~d:..:o...;I~\o:.:c;.:.:h.::.a --r-:=,..-JI~N~Q~I~I~O=-_ _ ~lIh):..li!ll.i_~:~'~l~L I
Cidade: Mendes 1 CEP.: 26700-000 1Tel_(02'U_99679720 ------1

112 U2 I Nome:Sidiney de Oliveira lEntidade:Pastoral da Cidadania --------1
t-R~u;:.:a:::-::.;-M;;:e::ss:-:'ia=s:.:d::::o...;N:..:.a=:s:_::c:.:.in:.:.:1e:.:.n:.:.:to::.----------_r~~...JI~N~Q~8~0~~-_"'T"':':~1...L.::B:.::a::.:ir.:..:ro::;-:~L:.::íd:.:.:iç:.::'>::-----------.-_
Cidade: Rio Claro·RJ J CEP.: 27475-000 lTel.L~~~~~I~~~-:-~-:--:--:-~-:--------~~~~~I~~~~~~~~~~----------------" nY 03 Nome: José Paulo de Oliveira Entidade: Pastoral da Cidadania~~~~~~~~~~~~~~~~------~r.7.~~~~~~~~~==~~---------------Rua: José Romão I NQ217/c. I I Bairro: Lldicc
Cidade: Rio Claro I CEP.27475-000 I

" nU04 I Nome: Salvador Alves Souza Sobrinho IEntidade: Pastoral da Cidadania
Rua: Rod, Saturnino Braga ' I Nll 1586 J Bairro: Lidicc
Cidade, Rio Claro·RJ ICEP.: 27475-000 I Tel.:

n2 OS . I Nome: José Ramos Caetano 1Entidade: Pastoral da Cidadania
Rua: Rod. Saturnino Braga JNQ 1235 I Bairro: Liclicc
Cidade: Rio Claro-RJ ICEP.: 27475-000 I Tel.: (0241334.1095

~.

n206 I Nome: Benedito Wanderley Ramos Costa 1 Entidade:Pastoral da Cidadania~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------~~~~~~~~~~~----------------
f-R:-::-::-:u.:\.:_:.:..;:E:..:;lz;::n:-:C:';-'.;:.lr.:.:.nc.o..:i.o..:ro:_I:_'c;:.:.r.:.;re:..:;ír:.;:;a--'- -r.:::.,-;--:--=:--:::::-_J...IN;__g.;;;..27_0;__ ------ ----1
Bairro: Lldice I Cidade: Rio Claro

f-C::-:'E:':'::1'7"",.."=. 2='74:-::7~5.'-::0-::-00::----------------+ IT=e'7L~:("7-02~4:7')-=-33~4:-_:"::10::::9-=77'(m"":ã=-e:--)-_.-.- .. _ .._- - - ...------1
l-::-......:;n~2-;:.0..:...7~~I!iN..:...o:.;n;;;.le:.;:-:::C:.;I.::;au::.::d:.:.i171t::.:.i7N:.:;a=:sc:::_:i.::.m:.:;e::.:;nt:.:;o..::d==a..::S:.:;il:..:.v.::.al.L.E=n:.:.:t::.:id;;:a;.::d.:.;e:..:...Pras~to~r'7a~1d::.::a:..C~id;.::a.::;da::.:.n:..:;ii;;_1. __=~~---=-=j
Rua: Ver, Guilherme Soares de Araújo I NQ 4Sr.:::-~_::~~=.:.:.:.:...::..:c.;;.:.:.:;_;:..:"'O":~~-------__r~,......,.---,,--:---::-:----'-'-'-..;_;;_----------_.- ..-.

f_;B~a=-,i:.;rr.::.o:.,..:L==-i:,::d~ic:..:;e"..,.",------_------------_+-,::IC:.:;id:.::a.::.dc:.;:..:.R.:.:.i.::;o..::C:.;:;la::.:.r.::.0 . .__ . _
I-C;;",'E;;_'1_' '::-::2,-:7:--4.-75;_.r:OO'-:'0'----::----:---::---:--_::-:- .....I_·l_·c_1.: ._..__ ..----1

nU 08 !Nome.Paulo Roberto Seixas~~~~~~~~~~~~---------------~~:-------------------
~R~ua~:~M~e~ss~ia~s~N~a~s~c~im~e~n~to~-------------------~~--~--:::::-_lLN~a~14~1~ . ____
Bairro.Lldice I Cidade: Rio Claro

~C~E~P~.~:2~7~47~52-0~0~0==============~==~=:=======1::Te~I:.:::~~~~=:===~~~~~=====----- ------
l-::-__::n7:9.::0.::.9-::-:..JI~N..:...o:.;m~e:.;:~O::.:'e:.:.lv.:..:a::;n..:...i.:..;A:.t.::::p:ar..::e.::;ci:.::d.::.a.:.:M.:.:o::.:.r.::;ei::.:ra::..;P::..;i;.:.:m.:.:e:.:.:n.:.:ta~JJ...:.En:.:.:t::.:id::.:.":.:;d.::.ç:c.::Cro~mifu:.;;:n;-;;id;:;af-dc.;__V.c.ill,;..;.'Z-,-l:,-,-·I.._
Rua.Estr. Rio das Pedras I NQ2014~::::':':=:'::':":':;:':"':=~==--------------__r-=-:-.,......,.~:-:--==----'-'-'-"::;_;;-'--'--------.--- -..- .

~B~aí~rr.::.o:.,..:L=I:,::d~ic:..:;e"..".,,-- +=IC~id;.:::a:.:;dl;.:.:':..::R.;::i.c._oC;;.I"""-'ro, . _
CEP,: 27475·000 I Te!.:

nY 10 _I Nome: Antonio Vitor Francisco 1 Entidade: Pastoral da Cidadania
Rua: Rod. Satunino Braga 1127, Beco delameron, 95
Bairro: Lldice I Cidade: Rio Claro
CEP.: 27475-000 j ra.

--(;:, 112 11 I Nome: Rosa Maria Nascimento de Seixas I Entidade:
Rua: Messias Nascimento J NQ 141
Bairro:Lidice I Cidade: Rio Claro
rC::.:1.::.:]'-.:,:':,..::277-"-47:..::5-r.070~0--:-_=___:__:__::_-:__------_.L.IT.:.;e'-"·I.-'-: -r=--:-;-;-~~-;--;-;:::-;-~-:------- ---..---
~~1I~2~12~~I~N~o~m~c::;-·:~lr~.~P~a~tr~íc~ia~S~a~n~c~he~z~ ~IE~I.:.:lt:.::id~a=de:.;:~Pr.as~to~r~al~d~a::..;C=i==d.::.ad~a~n.:.:ia~__
Rua: Souza e Silva J NQ III
Bairro: Lidice I Cidade: Rio Claro.

n~ 13 I Nome: Eliette M. G. Lavinas I Entidade: Mov. Trabalhadores Critücs
CEP.: 27475-000 I Tel.:(024) 334-1041 1E-mail:

Rua: Getúlio Borges Rodrigues J N° 357
Bairro: São Luiz I Cidade: Barra Mansa
CEP.: 27335-080 I Tel.:(024}323.5942

112 14 I Nome: Irene dc__Ç.am'lrgo Penteado I Entidade:Mov. Trabalhadores Cris~~~ .. .. _
Rua.Getúlio Borges Rodrigues 1NQ 357
Bairro: São Luiz I Cidade: Barra Mansa -----------_:===j,
CEP.:27335-080 I Tel.: (024) 323-5942 _~

II!! 15 I Nome: Glauzielle _gomes 1Entidadc.Mov, Trabalhadores Cristãos
~R~l~Ia~:~An~to:.;n~ie~t=a.:.:M.:.:a~rt~in.:.:s~------------------------_r~----~~-:-JLN~Q~85~ _
Bairro:Piteiras 'I Cidade: Barra Mansa

II!! 16 I Nome: Arlete Corrêa Felisbino da Silva J Entidade: Secretaria da Parq_g_uia
CEP.: 27331-430 I ret. (024) 3237165

Rua: Elza Carrtêíro Ferreira IW 270
Bairro: Lídice I Cidade: Rio Claro
CEP.:27475cOOO 1Tel.:_(0242334.I041

~~~n~2~17~~I..:.N~0~n~le::.:.:~Iv~0~M~ar~iw~1~o..::d=a~S~il:..:.v=a--~. LIE~n.:.:t:.:;id:.:;a=de:.;:~Pr.as~to~r~al~d~a::..;C~i:.::d=ad::.::a~n::.:ia=--~
Rua: João Batista Portugal I Na 223
Bairro: J Cidade:Rio Claro
CEP.: 27460-000 I Tel.:(024) 3321443

....
Cc.· \-'
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II" 18 INome: Sebastião Ribeiro I Entidade - ~--- ...._-
Rua: Rod. Saturnino Braga I INa 47945
Bairro.Lldice ICidade: Rio Claro
CEP.: 27475-000 I Te!.:

1)219 INome: João Vidal da Silva I Entidade.Pastoral da Família
Rua.Fagundes Varela INa 57
Bairro.Lídice ICidade:Rio Claro .......,
CEP.: 27475-000 ITe!.: --.------1

11220 INome: Nilton José Neves I Entidade: MEP I-----------
Rua:3 . .~-~--- ----_ .._._-----_. "__ . --'=JÜ;il'l'o: Belo Horizonte ICidade: Volta Redonda _
CEP.: 27281-060 ITel.:

r-:- n221 INome: Doralice Batista Machado IEntidade:Forum da Cidadania
Rua: 6 INa 103
Bairro: Bela Vista ICidade: Pinheiral
CEPo:27197-000 ITel.: (024) 356-2891
~,22 JNome: Elza Helena de Souza I Entidade: MEP
Rue: Alameda Vinte INDSS
Bairro.Coqueiros ICidade: Volta Redonda
CEP.: 27275-590 ITel.:

nn 23 INome: Getúlio Jango Lopes I Entidade: MEP
Rua: Alameda Vinte IN° 55
Bairro:Coqueiros ICidade: Volta Redonda
CEP.: 27275-590 ITel.:

11224 INome: Edir Alves de Souza IEntidade: MEPNR
Rua: Vereador Aristides Martins IN° 4S
Bairro: Limoeiro ICidade: Volta Redonda
CEP.: 27283-670 ITel.:

liA 25 INome: Luiza Alves Gonçalves
Rua: Fortaleza IN° 110
Bairro: Getúlio Vargas ICidade: Volta Redonda
CEP.: 2_")-'2..1"b ' :S(D ITel.:

IIll26 INome: Neide Maria dos Santos Marcelino IEntidade: Forum da Cidadania
~Rua: Av. Pinheiral TNQ 599

Bairro: Vale do Sol ICidade: Pinheiral
CEP.:27 I97-000 . ITe I.:(024) 3562156

na 27 INome: Leda de ·Souza Fonseca I Entidade:Cidadania Ativa .....-_._----
Rua: Cecilia Monteiro de Barros IN° 237
Bairro: Centro I Cidade:Barra Mansa
CEP.: Z'1-34S' _

~'" O ITel.: (024) 323-0916/1105
n228 INome: José Maria Ribeiro IEntidade: Comitê da Corr\l_l)fão

Rua: Dalva da Fonseca IN° 374
Bairro: Santa Isabel ICidade: Resende
CEP.: 27522-000 ITel.:(024) 354-5736

na 29 INome: José Maria da Silva IEntidade: MEP
Rua: Pc. Diogo Feijó INQ.120
Bairro: Voldac ICidade: Volta Redonda

..... CEP.: 27286-340 ITel.: (024) 346-6721
... nY 30 INome: Lúcia Landim da Silva IEntidade: Cidadania Cristã
Rua: C IN2 323
Bairro: Vila Maria ICidade: Barra Mansa
CEP.: 27301-900 I ITel.: Oxx24-322-5861

11231 INome: Agostinho SilvaJDodó) I Entidade: Cidadania Cristã
Rua: C IN° 323 ----
Bairro: Vila Maria I Cidade: Barra Mansa
CEI'. :2730 1-900U I E-mail:agostinho@barbará.ind.br

0232 INome: Paulo Ces ar Fernandes IEntidade: Motorista do Volta Redonda
Rua: Miguel Cervantes IN° 137
Bairro: Volqac ICidade: Volta Redonda
CEP.: 27286-310 ITel.: (024) 92184742

11233 INome: Marco Antonio Martins IEntidade: Associação de Moradores
Rua: Pe. Ezequiel 1N2 20
Bairro:Lidice I Cidade: Rio Claro-Rl
CEP.: 27475-000 ITel.: (024) 334-1124

lJi 34 INome: Edésio Mariano (Pastor) I IEntidade: Igreja Assembléia de Deus
Rua:Ten. Olinto Torres IN° 79



..'•
"

-----,Bairro: Lídice I Cidade:Rio Claro
CEP.: 27475-000 Tel.:

n~ 35 1Nome: Antonio Valdir Lopes I Entidade:Pastoral da Cidadania --_._- -----.Rua: Pe. Ezequiel I NI!..76
Bairro: Lldice Cidade: Rio Claro -~_.._,-"-,,----_ .. -_ ..-CEPo 27475-000 Tel.:(024} 334-1059

11936 INome.Maria de Fátima Ramos Nascimento .Í Entidade: Pastoral da Cldadania
Rua: José Miguel Ramos INR22
Bairro: Lldlce Cidade: Rio Claro
CEP.: 27475-000 Tel.:__(024) 334-1005-

n237 I Nome: Antonio José Benedito I Entidade:Pastoral da Cidadania
Rua: Rod. Saturnino Braga INR969
Bairro: Lídice Cidade: Rio Claro
CEP.: 27475-000 Tc!.: --_._----- . --.-_.~ --_."-. ~38 J Nome: Josiaue Maria Bruno Teixeira 1 ------- ---_---_'----_.-_,---_.Rua: Antiga Em. Rio-São Paulo I NU ._-Bairro: Pouso Seco Cidade: Rio Claro
CEP.: 27475-000 Tel.:
~g 39 1Nome: Eduardo Teixeira I -_ ...__ . ----- ..• -_.-Rua: Antjga Estr. Riu-São Paulo lN"
BairroPouso Seco Cidade.Rio Claro
CEP.: 27475-000 Tel.:

n240 INome: Miguel José de Oliveira J Entidade: MEP
Rua:7 INR26 ..----.-JBairro: Belo Horizonte Cidadc.Vohu Redonda _._-_.----jCEP.: 27281-020 Tel.:

_-._- ----- '_'_Ilg41 I Nornc.Fruncisca Andrade Silva 1Entidade: Grete
Rua: 14 de Novembro I NR29
Bairro: Vila Isabel Cidade: Três Rios
CEP.: 25800-040 Tel.: Oxx24- 255-6618

n242 INome: Sandra Maria França Brandão I Entidade: Grete
Rua: Silvério Medeiros _j NQ 170
l3tl.irru: Moura Brusil Ciuaut::Três Rios
CEP.: 25821-470 Tel.: (024) 2558128

n243 I Nome: Cid M!lg_a1hãesJúnior I Entidade: Vereador
Rua: Estr. Itaoca lNQ 1500
Bairro: Lídice CidadeRio Claro
CEP.: 27475-000 Tel.:

11244 I Nome: José Soares da Silva 1Entidade: Grete -,,---~~.--- -1
Rua: 14 de Novembro I NR29 -----""...----1
Bairro: Vila Isabel .'---,,--_.,--,----Cidndc: Três Rios

...._ ----_.---_ ..~-CEI'. 251100-0/10 -- --'_._------_.---_._._,--~ ...•_._."-- "
Tel.: Oxx24- 255-6ClI!!

n245 INorne.Aluizio Braz dos Santos I Entidade: Grete
. -----Rua: Remo Righi INQ06, Casa 6 ---Bairro: Palmital Cidade.Três Rios

CEI'.: 25811-030 Te I. J024) 252-2722
n246 I Nome: Hamilton Antonio de Araújo -----

Rua: Hermeto Novaes INQ 10 --
Bairro: Palmital Cidade.Três Rios
CEP.: 25811-140 Tcl.:(024) 255-7895 I
Entidade: Grete E-mail:

IlY 47 I Nome: Eduardo de Oliveira J Entidade: Motorista
Rua: Pç. da Mãe Preta IN!L24Bairro: Vila Isabel Cidade: Três Rios
CEP.: 25815-430 1 Tel.: Oxx24- 995í2037

" n248 INome: Marta Diniz Benevides I.:.-
Rua: Pç. da Mãe Preta INQ24
Bairro: Vila Isabel Cidade.Três Rios
CEP.: 25815-430 Tel.: (024) 99512037

_._
;;.

IIº 49 INome: Yiviane Rodrigues Madeira 1Entidade: Pastoral da CidadaniaRua: Belkiss
I N2 25/101Bairro: Coelho da Rocha Cidade.São João de Meriti

CEI'.: 25550-590 Te!.: (021) 751-0225 I E-mail: vivim<lncrmarlill.<:ulll.brII~50 I Nome: Alexandre Luis G. Madeira 1Entidade:Pastoral da CidadaniaRua: Belkiss
INº25/IOlBairro: Coelho da Rocha Cidade.São João de Meriti. -
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CEP.: 25550-590 _ .._ ... 1Tel. :(021) 7S I-U225 ....-. __ .......~ ------- - _._ ..~._-,
n251 INome: Marcos Moraes Bejarano \ 1Entidade: Pastoral da Cidadania --_j

Rua: Eronildes Martins Santos INQ680
Bairro: Agostinho Porto ICidade.São João.de Meriti ,
CEP.: 25510-010 ITel.: (02116565208 - E-lI1ail:lIlbl!ia(íllvol.~unLl~ ,._-- -----

-t::._ n252 INome: Ade] Carlos Olil1!E!o J Entidade: Fórum da Cidadania
Rua:S!9_ueira Campos [NQ 45
Bairro: Centro 1Cidade:l'inheral
CEP.: 27197-000 ITel.: (024) 356-2518/9994-0918

n953 INome: Ir. Maria Cecília Rondon Amarante 1Entidade:Forum Popular
Rua: Paulo Nakamura INQ 12
_-ª-airro:Vila Margarida ICidade:ltalluaf
CEP.: 23821·200 [ Tel.:102 U688-2398

n2 S4 [ Nome: Maria Eduw!g_es do Rosário Silva 1Entidade: Forum P~ular
Rua.:.Quiva [NQ 18
Buirro: Jardim Laiá ICidade.ltaguaí
CEP.: 23&20-640 ITel.:(021) 688 6556

11255. INome:Biana Laura dos Santos Avila j Entidade: Pastoral Social
Rua: Antonio Batista LOQ_es I NQ252
Bairro: Vicentina 1Cidade.Resende --CEI': 27513-180 j Tel.:1024)354-4153 _._-, - -- - .... -._

,,2 S6 INome: Francisco Jose Uns Peixoto 1Entidade: RCQ_ollllcalMcndt:s ------Rua.Aberlando Rocha INQ110
Bairro: Tupinambá 1Cidade:Mendes
CEP.: 26700-000 [Tel.:_(024) 99679720

nll57 [Nome João Luis da Silva 1 ,-Rua: Av. Beira Rio I NQ 137914UI-D ..jBairro: Centro 1Cidade.Barra do Pirai ICE!'.: 27123-330 [TeL:1024) 442-2112; (021) 553-2736
z-» n~S8 [ Antonio Carlos Biscaia 1

Rua:Av. Rio Branco INQ181/sala 807
Bairro: Centro _l Cidade:Rio de Janeiro - RJ
CEP.: 2004U-007 1Tt:l.:j021) 262-4633

n259 [ Nome: José Sergio Moreira de Castro IEntidade: Comitê da Cidadania
Rua: dos Mineiros [ N2 76/104
Bairro: . [ Cidade:Valença - RJ

'\
CEP.: 27600-000 J Tel.: -----IIY 60 INome: Kluus Sohlcr I Entidade: Comitê da Cidadania
Rua:Domingos Ccsatti INQ333 --
Bairro: [ Cidade:Valença - RJ
CEP,: 27600-000 1TeL :1024) 452-0280

11261 [ Nome: Giovanni de Paula Nogueira lEntidade: Comitê da Cidadania
Rua: Pina Leitão [ NQ253 --
Bairro: Torres Homem ICidade:Valença - RJ
CEP.: 27600-000 I ITe!.:

II~62 INome: Carlos Moraes 1Entidade: Assessor do dr. Biscaia
Rua.General Urquiza [N267/404
Bairro: Leblon ICidade:Rio de Janeiro - RJ
CEI' : 22431-040

____ o

·__l_l:i.Il:.~~l·itllllk:CU~;:r.-:;-·~;-;:-~.p~~il;;(ii).._ I--------------- --- - ._--._,_ -In263 [ NOIIIC. Nuziru Aruurul Ruunuudo
Rua.Rcd. Saturnino Braga IN° 510
Bairro:Lídice ICidade.Rio Claro - RJ
CEP.: 27475-000 lTcl:

11264 I JOlACLuiz Sodré Marac~á lEntid: Coligado cl Dielt:i C Pereira (PT do U)
Rua:27 de Novembro [N2108
Bairro:Santa Cruz [ Cidade:Valença - RJ
CEP.: 27600-000 11. TeLJ024) 452-1387Res.; 453-4693Escr.

11265 [ Nome: Manoel Carlos Paulino dalSilva IEntidade: Cand. a vereadorjPSDB)
Rua:Aureliano,Portugal 1N° 600
Bairro: Estação/Lídice 1Cidade:Rio Claro - RJ
CEP.: 27475-000 lTel.:
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Oslquatro.novos Conselhos
Tutelares da Criança e do Ado
lesçcnte dê Nova Iguaçu (Vila de,
Q~y'á}M6!1qüita,A,.Ustirie tó- :
mendador Soares) devem come
çara funcionar dia 8, mas a pre
feftil~a ainda não defirllu onde.
0~ côtrselhelrós do Centro. é de
Cabuçi] não receberam ajuda de
custo eriiréjunlio e dezembro de'
1996 e os repâsscavoltaram a
atrasar emjúnho de 1997;'Comoas 'equipes de Càbuçll~'tei'1ttó'e:

: AUstiil.'es:tão il1completci~~"õ'
Conselho Municipal' dós'OireÍ+
tos dá'Ctiabça e do Adolêsé~hte.
mantém ahjftas as inscrições pa~
rá'o' dólégio eleitoral e pará can
didatos até 15 de fevereird, As
eleições estão marcâdaspara
marçoe os interessados podem
procurar os' membros do conse
lhô 'íÚI Rua Otávió Tarquinio, 15,
3° andar. _. -
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Ensina .3 teu filho
EreiBetto

Ensinaa~fi1ho gueoBl'IlSíl
tetnj~it() ê-que ei~'deve cres(Zer
feliz por ser 'brasileiro.· Há neste
paísjuízes justos, aindaque esta
verdade soe como cacófato.
Juízesque.Comomeupai,nunca
empregaramfamiliares,embora
tivessem filhos advogados,
jamais fizeram dafunçãoummeio
de .angariar mordomias e,
isentos, 'deram gallho de causa
~bém a pobres. .contraríando
patrões gananciosos ou
empresas que se viram
obrigadas a aprender que,para
certos homens, a honra é
inegociável. .

ED$UlIla teu fUllo.que neste
país há políticos íntegroScomo
Antônio Pinheiro, .pai do
jornalista Chico Pinheiro, que
revelou na mídia seu
coltfracheque de padamentar e
devolveu aos cofres públicos
j erons de procedência
duvidosa.

Saiba o teu filho que, no
monolito preto do Banco
Central, em Brasília, onde
trabalham cerca de 3 mil
pessoas, a maioria é honrada e,
porque não. é cega, indignada
antemaracutaiasde autoridades
que deveriam primar pela ética
no cargo que lhes foi confiado.

Ensina a teu filho que não
ter talento esportivo ou rosto e
corpo demodelo,e sentir-sefeio
diante dos padrões vigentes de
beleza, não é motivo para ele.
perder a auto-estima. A
felicidade não se compra nem é
um troféu que se ganha
vencendo a concorrência.Tece
se de valores e virtudes e
desenha, em nossa existência,
um sentidopelo qualvale apena
viver emorrer.

Ensina ateufilboque oBrasil
possui dimensões. continentais
e as mais fertéis terras do
plan~ Não. se justifica, pois,
tanta terra. sem gente e tanta
gente Semterra. Assim como li
libertação dos escravos tardou,
mas chegou, a reforma agrária
haverá de se implantar. Tomara
que regada com muito pouco
sangue.

. Saiba o teu filho que os sem
terra que ocupam áreas ociosas
e prédios pliplicos são, hoje,
chamados.de "bandidos", como
outrora a pecha caiu sobre
Gandhi sentàdo.nos trilhos das
ferroviasinglesase LutherKing
ocupando. escolas vetadas aos
negros.

Ensina a teu filho que
pioneiros e profetas, de Jesus a
Tiradentes, de Francisco de
Assis a·Nelson Mandela, são
invariavelmente tratados, pela
elite de seu tempo, como
subversivos, malfeitores,
visionários.

Ensina a teu:filhoqueoBrasil
é uma nação trabalhadora e
criativa. Milhões de brasileiros
levantam cedo todos os dias,
comem aquém de. suas
necessidades e consomem a
maior parcela de sua vida no
trabalho, emtroca de um salário
que não lhes assegura sequer o
acesso à casa própria. No
entanto, essa gente é incapaz de
furtar umlápis do escritório,.um
tijolo' da obra; uma ferramenta
dafábrica. Sente-sehonradapor
não descer ao ralo que nivela
bandidos de colarinho branco
com os pés-de-chinelo.É gente
feita daquelamatéria-primados
lixeiros de Vitória que
entregaram à polícia sacolas
recheadas de dinheiro que
assaltantes de banco haviam
escondido numa caçamba.

Gazeta do Estado

Ensina teu filho a evitara via
preferencial dessa sociedade
neoliberal que nos tenta incutir
que ~r consumidor é mais
importante que ser cidadão,
incensa quem esbanja fortuna e
realçamaisa estéticaque a ética.

Saibao teu filhoque oBrasil
é a terra de índios que não se
curvaram ao jugo português e
de Zumbi, de Angelim e frei
Caneca, de madre Joana
AngélicaeAnitaGaribaldi,dom
HélderCâmarae ChicoMendes.

Ensinaa teu filhoque elenão
precisa concordar com a
desordem estabelecida e que
será feliz se se unir àqueles que
lutam por transformações
sociais que tomem este país
. livre e justo. Então, ele
transmitirá a teu neto o legado
de tua sabedoria.

Ensina teu filha a votar com
consciência ejamais' ter nojo de
política, pois quem age assim é
governado por quem não tem e,
sea nulioriativeramesmareação.
será o fim dademocracia.

Que o teuvoto eodele'sejam
em I.'rolda justiça social e dos
dire1tos dos brasileiros
imerecidamente tão pobres e
excluídos, por razões políticas,
dos dons da vida.

Ensina a teu filho que a uma
pessoa bastam o pão, o vinho e
umgrandeamor.Cultivanele os
desejos do espírito.

Saiba o teu filho escutar o
silêncio, reverenciar as
expressões de vida e deixar-se
amar por Deus que o habita.

Frei Betto é escritor

Publicado pelo jornal O
Estado de S.Paulo em 417/
2002
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infantil dos meninos?
Lena: Muito mais. A so
cialização dos meninos é
feita na rua, na bola, na
brincadeira. A das meni-
nas se faz em casa, no
aprendizado do trabalho
doméstico. Isso favore-
ce sua entrada precoce
no mercado, na condição .
de empregadas domésti-
cas. Entre essas meninas,:~~::.,::::a:~D;1

ENTREVISTA 1------------------:

As pequenas domésticas
Num estudo sobre trabalho infantil, a economista Lena Lavinas

descoh.l€: 4_ut 400 Mi mE.CC~1J1~ssão operárias Chi la~-E.S d.(\.~G\").CS~~'i'_~~lu

C erca de 400 mil meninas bra
sileiras, entre 10 e 16 anos, tra
balham como empregadas do

mésticas. Em média, recebem 60% de
um salário mínimo por mês. De cada
100, quatro nada recebem. Vivem com
parentes ou conhecidos de seus pais,
que não têm condições de criá-las. De
cada dez, três abandonaram a escola.
Esses dados emergem de um estudo en
comendado pela Organização Interna
cional do Trabalho (OIT) ao Instituto de
Pesquisa Económica Aplicada (Ipea).

Coordenado pela economista Lena La
vinas, de 47 anos, servirá de base pa
ra um programa federal de erradica
ção do trabalho infantil, em parceria com
a 011; o Unicef, a Fundação Abrinq e
a seção brasileira da ONG internacio
nal Save the Children. "Nos canaviais
e nas carvoarias, a mão-de-obra infan
til é formada, em sua maioria, por meni
nos' , conta Lena Lavinas em entrevista
a ÉPOCA. UAOIT queria um olhar sobre
o universo das meninas, e ai surgiu o
drama das pequenas domésticas. "

ÉPOCA: Nascer pobre no Brasil, pa-
ra uma menina, significa uma
condenação ao emprego
doméstico?
Lena Lavlnas:Há umâCuJ.
tura que favorece esse ra
ciocínio. Porque é essa a
oportunidade de emprego
que uma menina pobre tem.
Ela já foi treinada em ca
sa. Temuma competên
cia - competência en
tre aspas - para isso.

Um estudo da antropó
loga Maria Luíza Heil
bom, da Uerj, mostra
que o trabalho das me
ninas começa muito

cedo, quando substituem a mãe díarís- .
ta. A mãe deixa a filha em casa cuidan
do da roupa, da comida, dos irmãos. Os
meninos estão na rua, jogando futebol.
ÉPOCA: A sensação ilusória de ascensão
social não seria um atrativo para me
ninas que trocam o ambiente pobre por
uma boa casa num lugar melhor?
Lena: Sim. Há um dado novo, identifi
cado pela pesquisadora Ana Sabóía, do
ffiGE, especialista em trabalho infantil.
.Em outras atividades, as meninas rece
bem em média um terço do salário mí
nimo. Já as que trabalham comodomés
ticas ganham, em média, 60% do salá
rio mínimo. Em Brasília, a média é de
93%. Então, além do know-how, diga
mos assim, o nível salarial é um atrativo.
ÉPOCA: O trabalho infantil, de manei
ra geral, tem aumentado no país?
Lena: Tem crescido muito no mundo,
mas vem caindo no Brasil. Numerica
mente, ainda é grande. Temos em tor
no de 4,5 milhões de crianças e adoles
centes até 17 anos trabalhando. Mas a
situação das meninas é especial. Um
estudo da professora Hildete Pereira
mostra que cerca de 5 milhões de mu
lheres brasileiras trabalham como do
mésticas. Isso corresponde a 20% de
todas as mulheres ocupadas.
ÉPOCA: É mais fácil erradicar o trabalho

I
-IU:IIII LENA LAVINAS

• Formação
Economista,com doutorado
na Universidadede Paris

• CargoTécnicada diretoriade
PolíticaSocialdo Ipea

• Especialização
Avaliaçãode programas de
combate a desigualdades
sociais e regionais
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ÉPOCA: No universo total das meninas
que trabalham, o quadro é diferente?
Lena: Não. No universo de meninas ocu
padas, a maioria é branca. Mas, entre
as domésticas, é negra e parda. É um
dado perverso. Justamente asmeninas
mais discriminadas socialmente são as
que trabalham como domésticas.
ÉPOCA: Qual é a solução para essas
distorções?
Lena: Escola. Uma das conclusões a
que chegamos informa que as meni
nas domésticas têm escolaridade mui
to inferior à do universo total de meni
nas ocupadas. O trabalho doméstico
é diferente de qualquer outro. É de
manhã, de tarde, de noite, não tem
hora para acabar. É incompatível com
a escolaridade. Recentemente, o go
verno brasileiro assinou uma conven
ção que elevou para 16 anos a ida
de mínima para a entrada no merca
do. Mas há meninas de 15 anos que
são mulheres. É preciso formular dis
tintas estratégias para os diferentes
grupos etários.
.ÉPOCA: A culpa maior deve recair so
bre a família da menina pobre ou so
bre a família de classe média que a
emprega?
Lena: Não se deve procurar culpados,
mas sensibilizar e conscientizar as duas
partes. Uma familia de posses que em
prega uma criança pode pensar que
a está ajudando. Muitas vezes até es
tá, porque oferece à menina a opor
tunidade de compartilhar a convivên
cia de um lar com mais possibilidades.
Por isso, é preciso trabalhar a consciên
cia e a sensibilidade nos dois lados.
ÉPOCA: Há no Brasil alguma política
destinada a salvar essascrianças?
Lena:Temos novidades importantes que
dizem respeito aos programas bolsa-
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escola. São muito bem-sucedidos. No
Ipea, já avaliamos os programas de Bra
sília e de Belo Horizonte. Agora, esta
mos avaliando o do Recife.O programa
bolsa -escola é o melhor que podemos
ter. Todas as famílias com crianças em
idade escolar recebem um ou meio sa
lário mínimo, dependendo da região,
para manter seus filhos estudando.
ÉPOCA: O que o governo federal tem
feito nesse campo?
Lena : É preciso fazer justiça. Se o go
verno brasileiro tem feito alguma coisa

Nos canaviais e nas

que a está ajudando

bem-sucedida em política social, é na
erradicação do trabalho infantil. Além
das ações setoriais do Programa de Er
radicação do Trabalho Infantil, o Peti,
o Ministério da Educação lançou, há
dois anos, um programa de renda mí
nima que contempla hoje 504 mil fa
mílias. Cada uma delas recebe mensal
mente o valor médio de R$ 37 por crian
ça para manter os filhos na escola.
ÉPOCA: A bolsa-escola seria uma so
lução para Ó problema das meninas
domésticas? .
Lena: Descobrir isso é um desafio pa
ra nós. Porque, às vezes, elas trabalham

numa cidade e a família mora em ou
tra. A menina teria de voltar para sua
cidade e deixar o trabalho. Não sa
bemos se é isso o que ela quer.
ÉPOCA: Comosaber?
Lena:Temos uma estratégia. No fim de
maio, vamos discutir o assunto ampla
mente num seminário com ã. participa
ção de entidades da sociedade civil, do
Sindicato das Empregadas Domésti
cas e das ONGs ligadas à área.
ÉPOCA: As meninas serão ouvidas?
Lena: Sim, mas em um programa pi
loto que faremos em Belo Horizonte.
Durante duas semanas, vamos distri
buir em alguns pontos da cidade ques
tionários para que elas respondam o
que desejam.
ÉPOCA: Por que muitas não querem
deixar o tipo de vida que levam?
Lena: Muitas vezes, para elas, o tra
balho é uma fuga. Além disso, o sa
lário médio de uma menina domésti
ca é maior que o do universo total de
meninas ocupadas. Por isso, precisa
mos conscientizá-las do que estão
perdendo. Dizer-lhes que o atraso es
colar das meninas domésticas vem
aumentando, enquanto o do univer-
•so total de crianças ocupadas no Bra
sil tem caído. Uma criança de 14 anos
já deve ter oito anos de escolaridade.
Na realidade brasileira, a média é de
cinco anos. São três anos de atraso
escolar. O atraso de uma menina que
trabalha como doméstica é muito
maior. E vem crescendo. Entre elas,
32% não estudam. O percentual cai
para 17% no universo total de crian
ças que trabalham. Só isso já é uma'
razão para a erradicação do trabalho
dessas meninas. •

MARCEU VIEIRA, DO RIo

ÉPOCA 1°DEMAIO, 2000



prio punho, responder aos signatários. O
portador, (que pediu sigilo e ressalva sobre
seu nome) ficou surpreendido de esperar para
levar a resposta do presidente da República.
Na carta, Antonio Candido, D. Evaristo, Evandro
e Celso Furtado pediam ao presidente "que não
deixasse prosperar uma indignidade como aque
la". Na resposta, FHC dizia que "acreditava na
denúncia por causa da importância dos nomes, e
não deixaria de maneira alguma que um fato
como esse, uma vergonha desse quilate, prospe
rasse". O presidente usou amesma palavra usada
pelos quatro denunciantes.
A ação de FHC, fulminante, teve o efeito de
acabar com tudo o que se tramava. Para bem
de todos, do País, da campanha e para a
própria história de FHC.

* * *\
PS - Consolidada a vitória, Lula veio ao Rio
agradecer a Evandro e,Celso Furtado, em São
Paulo já estivera com Antonio Candido e D.
Evaristo. No Rio, Lula incluiu Apolonio de Car
valho, bravo dos bravos, que merece qualquer
homenagem. Todos eles, pela idade e pelas cre
denciais, agiram levados pelo espírito público,
não disputam nem aceitam cargos.
PS 2 - Fiquei conhecendo o episódio entre
o primeiro e o segundo turnos. Lógico, não
iria publicar coisa alguma, teria o mesmo
efeito da gravação-vídeo "abortada".
Agora a história sai dos subterrâneos do
vandalismo político-eleitoral, ganha o céu
aberto das revelações que enriquecem a
nossa história.
PS 3 - Com os nomes dos que impediram a
consumação do ato indigno. E o reconhecimento
da grandeza, desprendimento e generosidade,
dos dois lados.

ImpedIda baIxarIa contra o Lula
,Antonio Candido, D. Evaristo Arns,
Evandro Lins, Celso Furtado, FHC
Um episódio da campanha eleitoral que só

agora pode ser trazido ao conhecimento
público. Comecemos pela conseqüência.
Muitos ficaram surpreendidos que o presi
dente eleito Luiz Inacio Lula da Silva, logo
depois da consagração do segundo turno,
ratificação e ampliação da vitória do pri
meiro, viesse ao Rio e fosse especialmente
agradecer a Evandro Lins e Celso Furtado.
Os dois valem qualquer visita, e também os
agradecimentos.
São grandes figuras, mas por que só eles?
Teremos que retroceder à campanha políti
co-eleitoral, que tinha tudo para se desenvol
ver num clima de baixaria total, e que já
resvalara mesmo para esse nível. Até deter
minado momento, poupara apenas o candi
dato Luiz Inacio Lula da Silva, por muitos
motivos, mas dois deles mais importantes
que os outros.
O primeiro tinha explicação mais do que eviden
te: não havia nada contra o Lula do ponto de vista
de vida privada. Como homem público, jamais
ocupara qualquer cargo, portanto nada poderia
ser mobilizado contra ele.
E segundo, que como o Lula já estava na
quarta campanha presidencial e nada fora
descoberto, (ou até mesmo inventado contra
ele) é evidente que seria impossível a fabrica
ção de qualquer coisa que derrubasse ocandi
dato já franco favorito.

***
Mas a necessidade da vitória a qualquer

preço, a angústia de perder o Poder tido por
alguns como indispensável, a derrota anunciada,
vislumbrada, pressentida, são capazes de qual
quer coisa, mesmo absurda ou inimaginável.
Surgiu então em São Paulo não um dossiê, (a
campanha estava inundada por eles)mas uma
gravação comvídeo, evidentemente falsa, ver-

,Essa "armação ilimitada" chegou ao conheci-
mento de Antonio Candido, um dos mais

respeitados intelectuais brasileiros. Horroriza
do, falou com D. Evaristo Ams, e decidiram
empreender campanha vigorosa para liquidar
essa monstruosidade. Como os dois são de São
Paulo, e como um dos maiores amigos de Anto
nio Candido é o jurista e grande criminalista
Evandro Lins e Silva, falaram com ele. Evandro
conversou com Celso Furtado, e os quatro resol
veram confiar no presidente FHC, apelar para
ele, colocá-lo a par do que estava acontecendo e
pedir seu apoio para destruir a calúnia que se
preparava.
Combinaram que o melhor caminho seria
uma carta ao presidente, que foi escrita pelos
quatro. Cada um deles, isoladamente, escre
ve admiravelmente. Mas preferiram escrevê
la em conjunto. Entregue imediatamente ao
presidente da República por um portador de
alta confiança e integridade, também horro-
rizou FHC. Que resolveu na hora. e do Dr_::ó_- U_"'_l;_...._V_n_-_~_~-_.l_-- 1IIIIIL

gonhosamente montada, mas com toda apa
rência de verdadeira. E que no final da cam
panha (faltava uma semana para o primeiro
turno), poderia ser aceita como legítima, pro
vocar centelhas, faíscas, até incêndio de gran
des proporções.
Se por causa dessa trapaça fosse roubada a vitória
do Lula, não se imaginava o que poderia aconte
cer. Estava mais do que visível, que o clima que
levava à vitória do Lula, não se conformaria, não
aceitaria, não concordaria em ver a fraude modi
ficar o que se prenunciava como vontade popular
majoritária.
Aapropriação indébita da vitória, essa revira
volta de bastidores contaminados, nada a ver
com uma decisão do cidadão-contribuinte
eleitor.

***



':':0::: _ ':~:-:-: :-:-::::de:r:::ret\r3d::: das :-:-:3t3SCrÓX::;:3S 38 :-:8 !~L!:::SSÚ. s:~uada$ na Faz.enda de S. Bento do
~...-;;;;;;-;: ,~ ;::j,7;-i"-O;ii"-;; í,;:;·"'i"-0~C~\.ri ~~;;ii r;~~I S;:::-,;:;::;ti?;;-, c'rJ;:;i i <:;Pifi;::ílt;::".['iir í;:;i I~;:; rlP 11m;:;.róibp,Çii Mp.
, ir..., ,::::.,..", I~'" i" .... nr"-.', ....,,, rv rlri,n~i"n ....."i,.. ,:....,." ,...,T':' rf'\nc:rra lirin nn ri;l-n Ar<::Qn::01(Artin(\ ::o(:cin::ori(\nt'\I"_,-...,-- -".~ ..._- - ..... _-,., _. - ....'" .._"_ .._.,_ -- ,..,-_ ..- -_ .._~._._- .,__ .._ ... __ .._. ,... ~.,.,--",,,,..._-- ....-.

,----,
1\ J4 • ~f'U:

1 nC"'lr.:' \
I. ':1&)\.','_

" c: c: .. ;.;;~._-_ ..
..0

~83~ f ~~ ce ~ar.e:ro·: - r. Po','cac3o de !q\.lassú é e!e':ada ~ ceteccna de \/:1:::,cara ser a "caoltel'' (sede da
C.Síí,(i!0 ,-jç \/.=:r'::~":::Dr~s,;!,5tQ:;;d~ Ct 29 de J~ilrln)O Mimic(piO de II~uõ55;j era integrado por seis Freguesias
,:"j!st;:t~~"':, Je5~::ex.'jda5da Cidâde de São S~bast!ãc de Rio de Janeiro: N. Senhora da piedade do (rio)
r-"---'-'- _,;-....,'., '.' \'"l ~'__ ... I \ ...AI 't' c-""" ....~ ,, __A_;_ ..........1-''''-.- ....-'\ ,-"""....:_-- ". ~ ....~C...n....i_~ .... .,.4_""""",,,,, ... 0';;" ,Gnr) I.,;:;d .....;; "" ..no: I',::;r! i; .'\",,,~,,"""")"'" ,,(I ,.rHIJ~lrl III:") In\A''''''.;;!r.1," I~ .• 1. lia VI 1.,I'::I':ICIl.1'."-;

I'vl::>r::>nirll i,1 C riA (rin\ Oil::>r IdA T,,,,::OCCI',\ "" 1\1 C rb. Di.:.rl::>rl", I:" 7,",,,""1'1 ,'",....1... ,l i:...,:...TI1II""'':'''\ rn,n ~.._._....'~_,."._'__, _. I.........,-----1_ _.-_ ..----- - ....-...--"''''-,---- -- - -- -~",,,,,,,-,,,, ,
....~~~_.-:;; ........._ \ ,;1_ • _... ,..•• ........, .....- ~- - c:....__ ., __ i- -Ã_ r_",, __ •...i- _::::- ,..-, ..- .....- - +-..- .......-rt- -
c:,,""'.'JI' '.1" • lO" ,_.; ,,,';!"'I."ó "'1'" .",,_.">"'U'" '-":;"~'óu , ".,::!ljl~".,I(J U(;': li IIICJIIIIIIIII "'''J """IJ 11(:.1 rI I('U.CI tJO ...C:: lJU

Í"luntcipio de Iguassú.

~337 _''':'e'-'!I_'!!>:::!,j~ !::!'!~<2!!10!~!!0SC'j!'!!d':' J~':(..t,.j<2l'l;;~(!!e~'er providencia uma planta topográfica da Vi!a
de 19uassú.

:3/\"\ : E~ :::~ ::'!:::-:!':- lI. Le: P:-c'.'::'!~:~!::!e :'!o 31/\ de::;~:n~ :-e::..:~c:::: :)~:-~ ~ 3beltura de um canaL ligando o rio
: :~;o;...., n.::. ;0;;-, ~.::l.ia35i~i,f'ôi;:;;:;Uíi,i"-r.tõr;:,..;,-,:u....,e (j't1gua e rí,elrllxar a r.av;::gaçãü A; ot,ras ficariam sob a
,ow,",,,,,nc:.>r,i;;, i .., i....,i" ,'"...nn",,: ,iu ;:,,, ,,_,,,r,ci...n~· ,-, 'n ...,"'l,.... j:;,rnh do l\lion"lo\lor t=C'to::alin::ar:;n nMO C'or nhC'ol"\l::an-::.,. __ ...._ •. 1,. ..., ...._. "'-"" ...... _ •• 1,_1' _..., __ ,,. _ ......_ ., __ ...,,_ .....- '.'_11'_' _I. __w"- ,.....-"""........"""'...,...._ ............"..,...,_.,--""
__ c; ...._:_ 1_:", :_: __ :_ I "'''~ __:_ ' ....:_...- \"'- ""- T_ .. ---.'.' 1"'\.. --""- ""-- -1---- ""-u--n----- ...-··
I II) o '."_":::> 'r-:'" ';:) lU I'JP 't:l':;:' \.'_'o" "I' "~I !1_'<:1;11(1<::." '.11"d V!lO '.!<: L'j' ..IC1:>;:'lol).l ,:U<:IIII.I,",IlJa:> '_IUIO:' uC :'01 COI I II::I !LU

(de~sec=.!"!:e~~t'JdC5 b!"ei~!5),;e~,:~'..!-~e = jun'..;:;'..!,'~Ut::::Jud~ ~~r ub~r'!:!tJ:! com ct ::ü)~rtur:! dos Cdfldis, :,Jd!"d

as duas (jgüélS (Utüm e Iguassú).,

l84~} C; ~2S~~ C~:-~~2: C~~rwdcprc'.::dc:nc:wc !~·"w~t3~Cr.tcdu P!antaHydro Tcpcgrõphica da Estrada
,J,.:.' C'_'!! !-::!'_H_' (-::i !L!-::'.:.'::! ;''':''~I~~~::sG -::?~! ~;·!yt'd).Os t! <2':h,,,:,,scalçados na Vl!a de !QuasstJ - a Estrada do

c n~ Scrr~ do Tingu:1
l~tr;:,:h(Y3 ::o=;r0~j!"alj()s") ficar;:\m Sa:)D ~ i·~5p')n5~l.j!n,j~lj~ rj,) ,::HtO(.}!'ü,-!~!(.:.,(\,".:;,j,:,J~r:tjt,Ij~ NI'::!T!-::y'::L A
t:r ......",..;.."0""..,,1 ,..;", ,- ó..,.i" i";o~li ...~rI.,. -:> ",~~i .. "';a 1Q 1 i ,",ai.,.00.,.; õ, ,n~"" ,..;" '- ....mó ..,.i" ",,.."';c:::\ ('c:>,. ,.."nr,,,,,""'';''''
__ ~I_~t"..o ........ _, __ '-' 111'-' .....'''-'.'' , ........WII_""'WO ........ ~""'I .. 'I _\0000 ............ !-''''-.''''' .\0._ ..... ..;U.I""'"" .....""" """"""II"'-'I~I...,! ~"'"' .....'- W._.. '-""'41..J'~._.''"''''''''''''''''',

'-::'~'õ,-"~,;;f;;oõ.-,':;;·;;;1(, 1:';:S,-::i)3~d,:,!00i-::!sH G'::'"S.:III, r7õ'-, 3e~i ::-.;ioCIO Ouro, (, .:af~ ~ ('I RiO, lia primeira estrada
r.,O":wi;c.'r.." .,,,,,,...,, n"'r.a n ,.",te· .. Ii prno', ,....:;>"" ,.. ...r~",.,.i,.::I";1"\ M-::.r;rn dn 'Tinnl ,.;. o "i..,inh"'nr.,.,.. do Vale dn rt'o_I """w '._11 ...... • ""'-...I ...,_. _ ~._, .,.... \w "'-"" .... ...., ....."'" ,-'-II """'I ~..., I " .........,"'..... ~ I i '-:1\,,01 .... '_ ", , ... , .1H." "" ......,j, """ ,

':;;;"T;;j,;; ;:: 'v';7inh;;;-;C;;::;i"-d,j V;;l;::ii;-, iiil p;;r;:;íh;; .-:l" Sul f': \ii7.i;-;h;;;-;S;;:;i f.;-p;;:; ,:!Piiifl;jFiirin do Côminhii d..
r,...",órrin riQcri:> ",oln rito...rin r=>rninnn ::oh" CC" ornh~ ...r""l" nnC' "·':'rin,,, ,,,,,";-r>c ,ln ri,.... Tn, '::II::C:U'"'" c'ec:tec: t,~r~__ "" _. _' __, __ _,....,_ ....._. __ , ..._""'..", ...._, 1'II " I"'" _ .. o _., • __ • • I_W .._1'_"" ....0..#1'-_0.1 - ,,""'" ."":'- ......1- -, .,;...", ..,~.-_ r"_~_ .......no .... ...4_ , ~..._ ".J_.- ........:.__ i- _...;"'......I ----,.. I. 1--..- ....--""-....- -""'_ - - in-' I-l'.......,..-a~d'." Estrada ....."
'J r\J~'-U ,,\,_J I'\,.IU \ A C": J(l'IC:'I\I. f""\ \JC\. .•CJ\.Jç:II'_lfJ nl..lllUIU C..;:')I.C.':)UJ\.JCJI~;:' fJiJV •., n ('HJC":I\\..IlfJ C. I Ir.H..H.J JICJ'Joev (J '. C lir:

:::O:f!'J 'Je C,~:!! ;::o:drcS~g!..!nd0,.:! 29 de !T!:!!"ç; de: 185S.. ;. !::.F. de D. Pedr0 II serla a ,i"Centra! do Bras!!" na
República.

:1846 - ':' CQrcne! Conrade pro'!~denc!a
aCidentes geograficos e portos. "

101:'0 r')('I ,./..,--~-- \
~V..JV ',,""...i u~ "'Ul':'U/Cc! C~(!t! ~! d,_)D! as!!, (!~ R~pGD!ir::;),li.;;an.jo () Riü de J;n-=!(Oa Quelrnados (Pouso dos Queimados) e, no
mesmo ano aicançaria Beiém (Nossa Senhora àe Belém e ~"enino Deus), atual Japeri. O transporte do
café, pa:::~nd(l a ser prov!.je!ic!~,jo r.:oE~adita fen°·:,via, le'v'E!rja à Ijeca.j~!i.:!a .:.m(t\i!;Y,~!itoque era produzi,j,:,
na

t:......,...,.,..;... ,;'"' .- ....mar"'i" _ ...."rt",.. ri,., rin I'" ,.....,.u' Tnici"'-<"e Qn":;:o i....u lm.,nte .,. d·.....or..,.ri...~nr.i.,.(Q.,v.,...i"'mo,..~"·'I ....-'~, ....uu uv '-Vii ........'V !-,V' "'-' uu ,'" '::1u.......... • .. " I.... .J I '" ,l"Q ~ I~ ' ,... I ... .......- _ ......... .;) ...'-IU '-, ,~v-'

da Vila de IQuassú, sede do Município de II;;üassú.

~miro (77 ~;:: j;:;;-;;::ii',-,) _ n l'iêSldF-i,te ..j;:; ::,;-;-,'.,.;;-;.-:;:t ó'lii ~i<) ,-lê j;;iieim; r'.J;-;iki(j r-rãi'\,iSCii Silvpira da Motta,. P
:nrorfl:::::-Ju de!:i providê!!!.:L:ltitüm.:dd~ p~!=S,=,..;r~tdri:!da Po!!cia, para dar extinç§o ao quilombo, formado
~~~_~~~'''~-''''--'.:l~''~ l"O~' .ll......-I-._I-- ......- II .... ~ ,./ .. IU II -:.rl"'''''do,./e··.....,· ._I"'d~ ...., '""Ir---id- d'" estr"'p~S
t-'I..II: O~,UA"'IO'JCJII";;;II"'C: u ~u IUIIIUUIO.;)/ Ilu'" CI",,"ICIIUOll 1;;;....... U UIII \lUIQ U '::lu... 11.;:;....1 U "" c c

,,'::'1"1';"''''1"'\'::''''''''' "h-via 1·,"'.....t-~l'1n.;:"!I i ,"\I~Ãi· ·r,;.no;ac:..1"" c:lí,. ~""I·I-a* _, ._ •• ..... 1 ...__ ....._, ._ •• • ----.~ ..._ •• -- J",O_ --- -_ .....



, ,... , _ '::;:-:; :-:;.3d~\r~retirzda das :-:;~t::\s~róx:n;a$ 38 ric I~:..:as$ú, situadas na Fazenda de S. Bento do
~~};;;c:: ,-=- ;::"~;-;::0;;;:: ;; ',;:;·v';::0;;C;;~ ;; ~~;:;::~;:;~, <:;;:::-,;:;-:;7;;:;;-. C'~J;:;ii ';c"'íp;::ílt;::lf. l'lir r;:;II:;i=! Mp I im i=!,':::IbAÇii Mp.
'Jfd!...l;"_' ._'::!=:!!~.J.:...':: :.Jrud\ F=U!c :,Jrirnein,)navio ue ql!~na construido no dito Arsenel (,A,rt!qo assinado por

' 1

I\JI I H-H.
_t"'l riI' - ., 1 r\('lr.' \

I 'Jl 1"./

~g33 o: ~5 de ~3n~::-8:- .'\ Pe\.'cac~e de !~:..:assúé e!e\.'aca ~ ,:at~e:-:::I de "!Ha. cere ser a "caoltal" (sede da
C:Slí,;:jrõ .-1;: \:.=:r;::~vi)!'r:3,;"stôl;,j::; ã 23 Ije Ji.ilhn) O ~v~:inic:(p;ü dr: IgUõ5S;j era integrado por seis Freguesias
,:",j:5t;:ts~''':,je~af!e,'\ad=s da C:d;;:;d~de São Sebast!Sa da Rio de Jane!ro: N. Senhora da Piedade do (rio)
1'_ .....__ ......- .." 1 " ,~.'... .... I \ t\1I 't' c-""" ..,. 1\ _ .. A_ô_ .....~ 1_' ...._._ """'_\,-_ .... ~--- 1\. (""' ...A .... C--. ...._,..·_:::- ....-,,",","""" ~'';;ü ,üilü 1,;;0I;;,i1 "ü ..nn: I"ron i; ."""",1' ""'''''jl'''' 1•.-. ,_rHIlC:U'_1I<:') lo:"I'-I.'"II'..;!<:1;I~ .• ). ~jO VII\.,C-:;'"CII_' \.u"

!V~=!"=~:C!...!,!'!.S. de (r:~')?!!:r (do IO:_::IJ:SS!J)e r'L S. de P!ed:de d~ !~u::!~~!J (!:;ede d::! \_i:!::! de !q~::!ss!J). C~m ::!
_ ;__ ::_ _ \ ':1 _ .~ •• __ _. , :::_ - c · .__:- A r_Io. _;_: __ :l: -_.- - ..- - ....
C"',, "."\J \JrJ """ ,;: ,,,':!,,JI ..,ó "\1111 .."" ... 1'~"'IU",,,":.;'J\'ó IJ I I "':;!I,t-:,,,,rJ "ç 11111UIIIIIIIII ,"'" """",'0 rI 10"<:;1 fJO'l.C <lU

i"'1unicípio de Iguassú.

.. ---!.~,2-'

.., '.~-=
de Iguassú.

l3/\'! ':l'J ::::~:;:::rn)- I'. Le: P:-c'::~c:~! de ~o 3!./! ~e~i~~ rec:..::-!:c~~~r3 3 3berrura de um canal! ligando o rio
: :~;.;,._.n,:. ;';.-, ;,::;;.i;;33;\ :::,éií;:' ~i_ií;",;::•.téi' (".\;,-,:Uí;",;::..1';39:.;;:; .:: í;",;::.I!-,oJrara ..av;::.gaçãr, A; otlras ficariam sob a
,...,,,,,,,,,c:..',;i;, i.., i....i;n ,'",..nn""i ii....;:'''\i..>,,~,oir''L·,-"nr;,r1,.. i::.o""h '{a l\liomo\lor' ;::"'+-:IIlin:llr:;n nnrlo cor' nhcor'\,:IIrI",..__ ....._ •. ••• , ""1'_ .... __ • ' ...._ •• , '_'1 _-' __ .,. ..,,__ "'-' '.'_'1'_' _,. "_w""",, , -- ...,..,.......... -, _t.JW_' .._--
__ ,...-'_:_ I_:~ ;_: __ :_ I Q•• ~__ !_ 1 ~ __ :_ ... _ \ ,:1_ ....._ T_ •• .'.' ,"",o .-_....1- ..1-- _ _-- ....- tt--n--m-n"'-uI "):::> 1."_"::.0'<::". '::! '. II I~!' 1<:11;:'",_,jl "" 11-:1!'_';:1; I 'C1 <::."I." 110:;1"!Ia '.!<:: L~' ..IC1;):lI,I).',Ud'" .1',.'1.10:;' '.!UI d::> ue :::>01C::O 1Ir::'LV
(c!e~~e'.:?~e~~t~dos bre~?!s:, ;e~,:!'..!-se = j~n''';'~'J, ~'..!e :",,(...'d~~er üU::ief\!::!d:i ',.:omd duertuf= dos t":=f1al:::, lJêrê
dS duas ;Jguas (Utüm e Iguassú).

,:,', ('. ",',":'. '''' ...-,-,: I":" ,',,,:,1;"''::' -:-.... ,;::.,;;.;;:".'.... :::;', ..:.1"":'1;;'" i'i.::. :'1,.:..,-1"',,'1':',...;:.1,;:.";•..,<: n::. \/iI;:. .-I~ ln, I::IC.CI" - ;:. Fc.tr::lrl;:. .-1("\_____... _, _._ \._....._ _._.. __ -::J----- _. _'_"1_-:"'- __ ... -_ •. -- -- • .,.---- •. - ••. _ -- -::;r----- - -- ...-----

l~tr~(:hr:::,5"':;i"(\P'?'jr~tj()Sn)fi(~r~msob ~ "~sçw)ils€!b!ntj~,j~ .jo:,·j!t·}(úriyu::! (üni'~ljO:IJ~,:(!t'.j~ Nl'::!T!':YO::,L .:..
;;:r.....,ri.., 0 .....,1 ri" .-....,.,...ó ..,..i,.. i,..;"'..,li.. ..,,.;.,..., ...-:or+i.-"';o i >:ii 1 n",l." Oo."i ",",..., ,..;,..,- fTOó ..,..i,.. .,,-; .. <"Or'r nririo.- ri":>
~_ .. ~~ ~_, _~ '-',,, , "' _ ~ ,~" 1 , " , .- " , , CC ~" I ' 3 .

'~..::.".,'--:.;;f;;';-;-.;;i';;; (I ::1;:3':-ji_iiS;;,jl:':' 8;~3n G~!':;;':I", ,:",-, sei_: n..ii'C. GQi§O, ":'o:af~ o:: (I Rio, n~ primeiraest~da
;','.rj:c.i ..." .,,',u,....-:> n-:>ra '" r-:>fe' .. i, prcrill,..;'" r"'t~QOi ..", 0'0 M",,..i,..f'\ d'" Tjna"~ a "i ..inh"'n"''''<' do Vale dn r'\'o_i_-,'._" .............."""'. _ .........., • ,,,,"\ w\.oil"'rW"'"" ~~ '-'-u ......, I 1.......... 4~.., ~ ii 1_~\ooI"'" '- 'VI ...... li H.'" ",.;..&w, \,0111

':;;;,.~;:;..;:; ;:. 'v':,inh;:;nCi1::; ;:: .1\'; v;;:;:: n;-, ri;-,P;:;í;:;íh;:;I~'-' Sul t=: ',jizinh;:;nc;;:::,- f,;-i=!;:;:; Gr, i"fl,;ê,,(i;; I~Ü Côminhn ~\i
C:;:-:;~;c:':', de~c~:!~!o -:!tade cam.inhe, :!té ~e!' e~b=!"':=~~ n~:: \:~;\~:: ::..v~;t~~~e rio I~:..:assúe, àestes, lJC!fo
_ r"_ ......._ ...4_ n'_ ....._ " ó __ 1\ .J_,.. .......:. __ i- _........".i•• __._- I•• -- ..-- --,:.".. - _'-_ ....... - - in-' :-u~--a~'"d'., Estrad'" rlp
\ J r", H 1.\..1 ",I...) 1'1\_' • Ar: 1(111t":11\ I. (""'\'Jc\. ..CJ\.Jt:.' 1\...I<"J ("'H.I I lUlU c..;:')lC." uJ\.,JeJl C"::) (".Il_}U~ n CJLJCI' \.11('J c.. , tf."".nJ • a~ V CJ '~ CJ ~ ••

::=:::f!'J 'Je C'ç':r~P:::d!0 S~~nd0,.:: 29 de ~arç; de 1.85ô. ,E. 2.1=.de D. Pedr0!! seria a ';'Centra! do Bras!!" na

Repúbllcél.

18405- I:) C,:,!"one!C~n!":de pro'!!denda urna p!anta t~~~rbfk:= J~ !'!o !~:":;::::;;:;!J,

acidentes geograficos e portos. "

leS3 (21J de rn~:-:;:;) .'É entregüc ~o t:-6fego :; p:-:rne:r:; trecho d:J Estrud;:: de ferro de Dom Pedro Sccunco
(d C02!'!L!~!di..) D\ as!!, (!~ R~pGb!;":ã), l;'Jando (o R;ü de Ji:!n~!ma Quelrnados (Pouso dos Queimados) e, no
mesmo Jno alcançaria Beiém (Nossa Senhora de Belém e ~~enincDeus)/ atual Japerí. O transporte do
I:afé, passan,jo a ser prov'.j'::!1C,~,jo p.:!~ .j'ta f;:n'I:lv,~, !e\i~(,~~ ,jeca,j';ill:,a ':' incoV"'-''::Í!t,'j qLie era pj'I:oduz;.j,'j
na

;:: ..,,..;... ri,.., '-"mar"i", _ "''''rt,..., .. ri,.. ri", I'" I..,".-U' TniCi-:o- Qn"::::o i",I..,lmQnta ':I rlo,....,ria.nri-:> (QC"'va...i"'mQn';'" '\
'--' , ...."'U ....V ....Vll .... '-'u t.JVI ............V ,"" ':::!UU"'..) ... III I.... .I , .... ,'''' ,I':;!UUII I........ / '" ......................, .. 'u .'-''''' <-lU .........""}

da Vila de IQuassú, sede do Município d.:: Iguassú.
'"nrn ,.,., -J_ ~ ;__ , 1"""\ ,,",, :-' __ "'_ .... _ t"\ __ •• f __ :_ ~- 1"'\:- -1_ .:__ ....: ..- 'T __ -'_.- r-r---,'--- r,'lvp'lra d~Mntta p'
""I" \" " .... ~nll ....II"} -" r"1C::::OI._''-:III~ ' ..1<:1,-".VII" 1("111" ".IIJ IIC:;Y'1"<::"')i '.~""'" lU ,. ""11. ~t.'I.~ .' ,n ..."

:!Irüm!.::.Ju de:::pr~'.'id&!!ci::l~t~m:=J;::; ;:..'e!;:!S,:,..:ret::r!:! da Policia, para dar extinção ao quilombo, formado
pai: apia:.mnaaamente: 100 qüilombotas: num "tremendal", "cercado de üm \,'é:iladogU<:lrnecido de estrepes
Vene!lOSOS", "tedo p~fltanoso!l. LC'.:a!:terras de São Bento,





mais! domingo, 21dI

Aformação da Europa em livros de Jacques le Goff e Robert Darnton aponta as raízes da vont
avancos e recuos, moldou um continente de fronteiras artificiais em um único bloco político, ,
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Embarcação com africanos chega a Fuerteventura, na Espanha, um dos prlndpais portos de entrada dos imigrantes ilegais na Europa

do Império Romano.
As invasões bárbaras não altera

ram esse quadro, em que se destaca
va a unidade do mundo mediterrâ
neo, abrangendo a faixa européia
em uma das margens e o norte da
África, na outra. Os árabes, a partir
do século 7º, romperam essa unida
de, fazendo com que a Europa oci
dental começasse a tomar contornos
definidos. Isso, no curso do longo
período, contendo épocas muito di-
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dades -núcleo de estudos escolásti
cos e de 'uma nova categoria social,
os intelectuais.

Estado de espírito
Dando um salto até certo ponto ar

bitrário no tempo, vamos encontrar
O tema da Europa, associado ao cos
mopolitismo, no livro citado de
Darnton. Talcomo LeGoff,Darnton
assinala que a Europa não tem fron
teiras naturais e pode ser tida, em
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chamado de cosmopolitismo. Cir
cunscrito -é bem verdade- às eli
tes, existia um mundo em qur as
pessoas se reconheciam como euro
péias, não se preocupavam com
fronteiras nacionais, não portavam
passaportes e tinham no francês
uma língua comum.
A partir de fins do século 18 e ao

longo do século 19,em suas diversas
e contraditórias vertentes, o nacio
nalismo entrou em cena. De um la-
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.nos chega a Fuerteventura, na Espanha, um dos prindpais portos de entrada dos imigrantes ilegais na Europa

lo Império Romano.
As invasões bárbaras não altera

ram esse quadro, em que se destaca
va a unidade do mundo mediterrâ
neo" abrangendo a faixa européia
em uma das margens e o norte da
África, na outra; Os árabes, a partir
do século 72, romperam essa unida
de, fazendo com que a Europa oci
dental começasse a tomar contornos
definidos. Isso, no curso do longo
período, contendo épocas muito di
versas, que se convencionou chamar
de Idade Média.
Le Goff não chega a idealizar em

bloco esses tempos, marcados pela
fome, as epidemias e a pobreza Por
exemplo, tem palavras condenató
rias ao império cristão de Carlos
Magno (747-814), primeiro exemplo
de uma perversão européia, de uma
série de tentativas fracassadas de
construir uma Europa baseada num
só povo ou num império que passa
por Carlos 5º, por Napoleão, e chega
a um trágico momento com Hitler.
Mas, ao falar especialmente do sécu
lo 13,LeGoffvê nele os fundamentos
da Europa, com a expansão urbana,
que se destaca como centro de liber
dades, e o surgimento das universi-

dades -núcleo de estudos escolásti
cos e de uma nova categoria social,
os intelectuais._

Estado de espírito
Dando um salto até certo ponto ar

bitrário no tempo, vamos encontrar
o tema da Europa, associado ao cos
mopolitismo, no livro citado de
Damton.'lal como LeGoff,Darnton
assinala Quea Europa não tem fron
teiras naturais e pode ser tida, em
certo sentido, como um estado de
espírito, cujos valores de liberdade e
igualdade o iluminismo promoveu.
Para Darnton, longe de estar na ori
gem dos horrores que flagelaram a
Europa até a metade do século 20,
como sustentam pensadores da es
cola de Frankfurt, com Theodor
Adorno à frente, o iluminismo
-não sem contradições e contra
correntes- constitui o ponto de
partida dos princípios básicos, que
hoje estão no centro da Comunida
de Européia.
Em sua época, esse movimento de

idéias oferecia uma alternativa ao
nacionalismo, que apenas se esboça
va, dando conformação a um modo
de existência pan-europeu, então

chamado de cosmopolitismo. Cir
cunscrito -é bem verdade- às eli
tes, existia um mundo em que as
pessoas se reconheciam como euro
péias, não se preocupavam com
fronteiras nacionais, não portavam
passaportes e tinham no francês
uma língua comum.
A partir de fins do século 18 e ao

longo do século 19, em suas diversas
e contraditórias vertentes, o nacio
nalismo entrou em cena. De um la
do, nutriu o surgimento de novos
Estados-nação e a derrubada de
muitas cabeças coroadas. Mas, de
outro, nutriu a Primeira Guerra
Mundial e a irrupção trágica do na
zifascismo, fazendo com que a idéia
de Europa se eclipsasse e depois ex
plodisse em pedaços, com a eclosão
da Segunda Guerra Mundial.
A perspectiva histórica, esboçada

aqui muito sumariamente, indica
como a formação de uma Europa
unida é uma construção material e
simbólica que tem raízes antigas,
pontilhada por marchas e contra
marchas. Sabemos hoje dos proble
mas e das dificuldades da União Eu
ropéia, alguns cuja superação é viá
vel, outros bem mais complicados,

seja por força dos vícios intei
-veja-se o racismo-, seja por
ça de ameaças externas, em
avulta o fenômeno do terrorismc
Mas, pela primeira vez na hist

a união da Europa não só se cor.
tizou, como tem condições de se.
nar uma realidade estável, p::
anos afora. A conversão em alia
de dois países como a França e
manha -protagonistas do ódi'i
cíproco e de carnificinas das dua i
timas décadas do século 19à Se !

da Guerra Mundial- é um eloq i

te exemplo do quanto se avanço!
continente europeu, no âmbitq
processo civilizatório.
Semuitas utopias do século 2C i

passavam de miragens totalitánl'
salvacionistas -felizmente hol
qüidadas-, a União Européi~1
presenta, com relação a elas, o :
traste vivo de uma utopia \'lI
num mundo marcado por mi
tragédias, num mundo em queq
sem razão, o ceticismo impera. !
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juntura Internacional), da USP.~ auto
Revolução de 1930' (Companhia d
tras). Ele escreve mensalmente na
"Autores", do Mais!.



)s chega a Fuerteventura, na Espanha, um dos prindpais portos de entrada dos imigrantes ilegais na Europa

)Império Romano.
As invasões bárbaras não altera
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i a unidade do mundo mediterrâ
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dades -núcleo de estudos escolásti
cos e de uma nova categoria social,
os intelectuais.

Estado de espírito
Dando um salto até certo ponto ar-.

bitrário no tempo, vamos encontrar
o tema da Europa, associado ao cos
mopolitismo, no livro citado de
Darnton. Talcomo LeGoff,Darnton
assinala que a Europa não tem fron
teiras naturais e pode ser tida, em
certo sentido, como um estado de
espírito, cujos valores de liberdade e
igualdade o lluminismo promoveu.
Para Darnton, longe de estar na ori
gem dos horrores que flagelaram a
Europa até a metade do século 20,
como sustentam pensadores.da es
cola de Frankfurt, com Theodor
Adorno á frente, o Iluminismo
-não sem contradições e contra
correntes- constitui o ponto de
partida dos princípios básicos que
hoje estão no centro da Comunida
de Européia.
Em sua época, esse movimento de

idéias oferecia uma alternativa ao
nacionalismo, que apenas se esboça
va, dando conformação a um modo
de existência pan-europeu, então

chamado de cosmopolitismo. Cir
cunscrito -é bem verdade- às eli
tes, existia um mundo em que as
pessoas se reconheciam como euro
péias, não se preocupavam com
fronteiras nacionais, não portavam
passaportes e tinham no francês
uma língua comum.
A partir de fins do século 18 e ao

longo do século 19,em suas diversas
e contraditórias vertentes, o nacio
nalismo entrou em cena. De um la
do, nutriu o surgimento de novos
Estados-nação e a derrubada de
muitas cabeças coroadas. Mas, de
outro, nutriu a Primeira Guerra
Mundial e a irrupção trágica do na
zifascismo, fazendo com que a idéia
de Europa se eclipsasse e depois ex
plodisse em pedaços, com a eclosão
da Segunda Guerra Mundial.
A perspectiva histórica, esboçada

aqui muito sumariamente, indica
como a formação de uma Europa
unida é uma construção material e
simbólica que tem raízes antigas,
pontilhada por marchas e contra
marchas. Sabemos hoje dos proble
mas e das dificuldades da União Eu
ropéia, alguns cuja superação é viá
vel, outros bem mais complicados,

seja por força dos vícios inter1
-veja-se o racismo-, seja por f~
ça de ameaças externas, em qi
avulta o fenômeno do terrorismo. ~
Mas, pela primeira vez na histó

a união da Europa não s6 se cone
tizou, como tem condições de se t
nar uma realidade estável, pe
anos afora. A conversão em aliad
de dois países como a França e
manha -protagonistas do ódio
cíproco e de carnificinas das duas
timas décadas do século 19à Seg
da Guerra Mundial- é um eloqü
te exemplo do quanto se avançou
continente europeu, no âmbito
processo civilizatório.
Semuitas utopias do século 20

passavam de miragens totalitári
salvacionistas -felizmente hoj
qüidadas-, a União Européia
presenta, com relação a elas, o c
traste vivo de uma utopia viá
num mundo marcado por mu
tragédias, num mundo em que,
sem razão, o ceticismo impera.

Boris Fausto é historiador e preside o
selho acadêmico do Gacint (Grupo de
juntura Internacional), da USP.É autor
Revolução de 1930" (Companhia da
tras). Ele escreve mensalmente na
"Autores", do Mais!.
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N a conjuntura atual, em
que a União Européia vive
uma série de dificuldades
-incorporação de novos

membros, texto constitucional rejei
tado pela França e pela Holanda
etc.-, vale a pena refletir sobre as
origens da Europa. Quando mais
nã() seja para seTet uma perspectiva
histórica de um projeto que, com to
das as dificuldades, representa a rea
lização de uma bela utopia.
Utilizo dois livros, com esse objeti

voo Um deles é de Jacques le Goff
("L'Europe Est-Elle Née au Moyen
Âge?" [A Europa Nasceu na Idade
Média?], 2003), um continuador da
escola historiográfica francesa reu
nida em tomo da revista "Annales" e
um dos maiores medievalistas vivos.
O outro livro, com o curioso título
de "Os Dentes Falsos de George
Washington - Um Guia Não Con
vencional para o Século 18" (Com
panhia das Letras), consiste de vá
rios estudos sobre o lluminismo.
Seu autor é Robert Damton, histo
riador norte-americano que se nota
bilizou por seus trabalhos com abor
dagem microhistórica.
Ambos os textos têm um ponto

comum básico: o propósito explícito
de sustentar uma tese, sem se refu
giar na neutralidade do especialista,
qualidade que os dois possuem em
alto grau. Le Goff defende a forma
ção da União Européia, a partir de
suas raízes, com o mesmo ardor
com que Darnton defende o ideário
iluminista, 0nculando-o aos valores
atuais de liberdade, mesmo conside
rando que o Ilumínísmo é um típico
fenômeno parisiense, de meados do
século 18.
Historiador agnóstico, Le Goff

sustenta que a Europa surgiu como
entidade e tomou forma na Idade
Média cristã. De fato, o continente
não nasceu feito, por uma imposi
ção geográfica, como as Américas
ou a Áfrlca. Tomado em sentido de
continuidade geográfica cercada por
massas oceânicas, um continente se-
ria a Eurásia, todo extremamente
heterogêneo, de qualquer ponto de
vista que se queira encará-lo. Embo-
ra os gregos tenham criado a duali
dade entre a Europa e a Ásia, diante
da ameaça asiática representada pe-
lo vasto Império Persa, ela não teve
muito impacto, principalmente da-
da a criação de outro império, ainda
mais vasto, ou seja, o romano. Nessa
época -diz Le Goff- ninguém se
proclamava europeu, e sim cidadão
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MOVIMENTO DOS TRABALHADORES
DESEMPREGADOS

APRESENTAÇÃO

Este caderno é um instrumento para organizar trabalhadoras e
trabalhadores desempregados que se encontram nas periferias dos
grandes centros urbanos.

Somos milhares de homens e mulheres, de jovens e velhos.
Dizem que uns não podem trabalhar porque são muito novos e não
sabem nada. Outros não podem trabalhar porque são muito velhos e
já dá para descartá-los. E os demais, adultos, não estudaram, não
tem boa aparência, etc. ou seja, não há lugar mesmo, não há e não
haverá vagas para os pobres no modelo econômico que vigora no
país. Não havendo lugar na economia, também não sobra lugar onde
possamos viver, então nossas casas ficam no fim da linha.

Por tudo isto que precisamos nos juntar e nos organizar, os
desempregados, sem teto, os pobres da cidade. Temos de arregaçar
as mangas e nos colocar em luta contra a exclusão e construir uma
nova vida para o povo.

Certamente não é vontade de Deus jogar milhões de pessoas na
miséria, na pobreza.

Temos que erguer a cabeça, nossa tarefa é nos organizarmos
para buscar nossos direitos, o direito ao Trabalho, a um pedaço de
Chão e um Teto digno. A vitória virá para quem lutar pelo que é
humano ejusto.
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Assim, em 22 de maio de 2000
nasce o Movimento dos
Trabalhadores Desempregados
com o primeiro acampamento em
Gravataí, ao lado da montadora
General Motors (GM).

Os grandes eixos de luta
firmaram-se em três pilares:
TRABALHO, TERRA E TETO,
traduzidos nas lutas por Frentes
Emergências de Trabalho e/ou
Assentamentos Rururbanos.

NASCIMENTO DO MTD

A história do Movimento dos Trabalhadores Desempregados
está relacionada com a realidade das últimas décadas da economia
brasileira, onde o desemprego e a miséria tomaram conta, com
conseqüências sociais desastrosas para a camada mais
empobrecida dos trabalhadores. É a história de um desafio,
complexo, diante da situação que vive o mundo urbano.

A realidade industrial e rural trouxe mudanças profundas nas
cidades, que em pouco mais de 50 anos passaram a concentrar
quase 800/0 da população do país, brotando novas favelas todos os
dias. Essa multidão, sem trabalho, é empurrada para as beiras de
valos e rodovias, longe das escolas, dos postos de saúde, do
saneamento básico.

Na década de 90, várias iniciativas de setores sindicais,
populares e pastorais, apresentaram propostas de políticas públicas
para desempregados.

A partir de 1999, um grupo de desempregados, militantes das
lutas do povo, foram desafiados a iniciar um trabalho de base junto a
outros desempregados das periferias das grandes cidade, com o
------------- objetivo de criação de um

Movimento Social.
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CONQUISTAS
A maior de todas as conquistas sem dúvida é a

CONSOLIDAÇÃO DO MTO, enquanto Movimento Social, enquanto
uma ferramenta de luta do povo urbano que se encontra nas
periferias, desempregados, marginalizados, vivendo em condições
sub humanas. Em seu primeiro ano de existência o MTD realizou a
Marcha por Trabalho eTeto, onde garantiu as primeiras conquistas
dos desempregados:

Assentamento Belo Monte

Frentes Emergenciais de
Trabalho I!

Na Luta conquistamos ai
i

criação da Lei estadual das!
Frentes Emergenciais de
Trabalho, que beneficiou mais de
dois mil desempregados através
do programa Coletivos dei'
Trabalho.

Assentamento Rururbano
É uma das conquistas

centrais do MTD, trata-se espaços
próximos às grandes cidades,
onde a moradia é mais ampla e
onde é possível produzir a
sub slstência, prudução de
alimentos e trabalhos em
atividades urbanas.
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Alguns Princípios

ORGANIZAÇÃO DO MTD

No MTO os desempregados são organizados em núcleo de
base, nos acampamentos/assentamentos ou nas vilas. Os núcleos
devem reunir de 07 a 15 famílias.

Cada núcleo escolhe um companheiro e uma companheira para
coordenar, e estes coordenadores integram a coordenação
municipal do Movimento.

O que se busca é organizar trabalhadores que possam, através
do trabalho coletivo, obter renda, resgatar valores humanos, que
possam garantir melhores condições de vida.

-O Trabalho coletivo, acreditando que só a união dos
trabalhadores nós dará condições de futuro.

-A defesa da vida, em toda sua plenitude.

-Nossa aliança se dará, exclusivamente, com a classe
Trabalhadora.

-Oireção coletiva nas Lutas.

-Estudo da realidade dos Trabalhadores.
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o MOMENTO ÉDE LUTA
A eleição de Lula Presidente do Brasil é um passo importante,

mas não é toda a caminhada. Só acontecerão mudanças se
ontinuarrnos organizados e mobilizados para avançar nas nossas

reivindicações, para resolver os nossos principais problemas e
oncretizar as conquistas que tanto sonhamos. Se ficarmos
sperando por um pai que venha nos dar presentes, vamos nos
nganar. Por isso, afirmamos:

TRABALHO, TERRA E TETO
A LUTA TRAZ CONQUISTAS

O momento que estamos vivendo não deixa dúvida: ou nos
submetemos a viver de forma indigna ou nos organizamos e
lutamos pelos nossosdireitos,
Estaé a proposta do MTD:

Nos orgànizarmos e fazermos uma grande luta para garantir
conquistas concretas para os desempregados,

Vamos lutar por:
*Novos Assentamentos Rururbanos e liberação dos recursos

aos assentados,

* FrentesEmergencias de troboího. focütcdos. voltadas a
beneficiar as comunidades onde moram os desempregados, A
semana de trabalho deve ser distribuida em: 3 dias para trabalho
etetlvo. 1 dia para qualificação profissional e 1 dia para resgate
de valores humanos,

*Linha de crédito para desempregados desenvolverem os
grupos de produção coletivos.

6



FOME ZERO É TRABALHO!
A eleição de Lula Presidente do Brasil é um passo importante,

mas não é, toda a caminhada. Só acontecerão mudanças se
continuarmos organizados e mobilizados para avançar nas nossas
reivindicações, para resolver os nossos principais problemas e
concretizar as conquistas que tanto sonhamos. Se ficarmos
esperando por um pai que venha nos dar presentes, vamos nos
enganar.

O ser humano se diferencia dos animais porque consegue
produzir seus próprios meios de vida. Por isso o trabalho é quem dá
forma ao ser humano, organiza a vida das pessoas em todos os
sentidos.

O desemprego e a desocupação desumanizam o trabalhador e a
trabalhadora, obrigando-os a viverem sem dignidade.

Seguindo o princípio de que cada pessoa deve produzir o seu
sustento, de acordo com o potencial de força de trabalho, deve-se cria
alternativas' para que todos tenham condições de integrar-se ao
trabalho.

Se há disposição do governo Lula de que nenhum brasileiro
passe fome, então é preciso entender que a tarefa não é só leva
comida, mas, principalmente, garantir trabalho, investindo pesado
em políticas emergenciais, na criação de empreendimentos públicos
de trabalho para os desempregados, e alternativas permanentes.



•

FOME ZERO É TRABALHO!
A eleição de Lula Presidente do Brasil é um passo importante,

mas não é toda a caminhada. Só acontecerão mudanças se
continuarmos organizados e mobilizados para avançar nas nossas
reivindicações, para resolver os nossos principais problemas e
concretizar as conquistas que tanto sonhamos. Se ficarmos
esperando por um pai que venha nos dar presentes, vamos no
enganar.

O ser humano se diferencia dos animais porque consegue
produzir seus próprios meios de vida. Por isso o trabalho é quem dá
forma ao ser humano, organiza a vida das pessoas em todos os
sentidos.

O desemprego e a desocupação desumanizam o trabalhador e a
trabalhadora, obrigando-os a viverem sem dignidade.

Seguindo o princípio de que cada pessoa deve produzir o seu
sustento, de acordo com o potencial de força de trabalho, deve-se cria
alternativas para que todos tenham condições de integrar-se ao
trabalho.

Se há disposição do governo Lula de que nenhum brasileiro
passe fome, então é preciso entender que a tarefa não é só levar
comida, mas, principalmente, garantir trabalho, investindo pesado
em polítlcas emergenciais, na criação de empreendimentos públicos
de trabalho para os desempregados, e alternativas permanentes.



.~--------------------------------------~

CHEGUEM, CONHEÇAM
COSPIREM OSOPRIMIDOS DESSA TERRA

A QUEM SÓ O LIXO RESTOU
OLHEM NO ESPELHO DO TEMPO

O QUE A MISÉRIA BORDOU
MAS .... EÍ!

EÍS QUE CADA FOLHA SECA
BROTOU VIDA
BROTOULUZ

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

A TERRA FÉRTIL DA ESPERANÇA PLANTADA
A TERRA MÃE AGRADECIDA .
ESTENDEM OSSEUS BRAÇOS

OSFRUTOS DA VIDA
CHEGEM, SE UNAM, FORTALEÇAM

QUE OSOLHOS DA MORTE PLANEJAM CHORO
E TECEM GRADES PARA NOSSO SONHOS

E ELAS CHEGAM TÃO PERTO
QUE ACREDITAM QUE FUGIREMOS

NOS AMENDRONTAREMOS
QUE SEREMOS COMO RATOS
JOGADOS NO RIO PODRE

MAS SE ENGANAM
ESTAMOS ATENTOS, VIGILANTES

E AS CORRENTES QUE CULTIVAMOS
SÃO FEITAS DE SOLIDARIEDADE

. NÃO SE QUEBRAM NA PRIMEIRA GRADE
NOSSA GARGANTA TEM UMA MULTIDÃO

NOSSA ESPERANÇA TEM NOME DE
LUTA



, ,
Princípios do Movimento dos Trabalhadores Desempregados

1. Nossa identidade, coesão e aliança é de classe trabalhadora, seja ela desempregada
ou não.

2. Que o trabalhador desempregado seja respeitado e que seja assegurado o direito ao
trabalho e a moradia dignos.

3. Que toda produção a partir de nosso trabalho tenha o compromisso o respeito ao
ecossistema a biodiversidade e a sustentabilidade do planeta.

4. Que toda nossa luta tenha como horizonte a construção do Projeto Popular para o
Brasi I com novoshomense a novasmulheres.

5. Que o MTD seja um Movimento social, de massas e cutônomo. cqlutincndo 05
trcbclhcdores desempregados das periferias.

6. Que tenhamos uma direção coletiva, com responsabilidades individuais garantindo a
construção do consensonas decisões.

7. O MTD se orienta pela divisão de tarefas e funções designadas coletivamente.

8. Que todo dirigente e militante do MTD tenha vinculação direta com a bnse do
Movimento.

9. Que a avaliação, a crítica e autocrítica seja um processo constante do MTD e de seus
militantes e dirigentes a partir de cada tarefa e ação recebida.

10.Todas as ações e lutas definidas coletivamente, mesmo com idéias diverqentes no
debate, deverão ter unidade na ação.

11. Toda tarefa do militante deve ser planejada, baseando-se nas linhas políticas e
princípios do MTD.

12.O estudo e pesquisadevem ser compromissos e devem fazer parte da orqcnizcçõo e de
cada militante individualmente.

13.A mística deve fazer parte das nossas ações, lutas, do nosso cotidicr»
permanentemente.

14.Cadamilitante tem o dever de respeitar os símbolos do MTD.

15.A disciplina militante nos subordina aos princípios da organização do MTD.
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Cadastro

Nome: ---
Idade:__ Data de Nascimento:_'_'_ Nacionalidade:, _
Endereço: _
Bairro: cidade: UF: Cep: _
Cei: Tel: Contato:'-------
Correio Eletrônico: _
Profissão: Grau de Escolaridade: _
Cursos de Formação Profissional:, _

HabilidadesPessoais: _

Cadastro Complementar

Há quanto tempo está desempregado?

Por que está desempregado?

Qual foi o último emprego de carteira assinada e qual a função exercia?

Onde nasceu? Campo ou Cidade?

A quanto tempo mora no Rio de Janeiro?

A casa ou de mora é própria, de favor ou alugada?

Quantas pessoas dependem de você?

Tem filhos? Quantos? É casado?

Seus filhos estudam?

Como mantem sua estrutura de sobrevivência?

Quantidade de locais onde trabalhou:

Quantas pessoas desempregadas conhece?



MOVIMENTO CONTRA O DESEMPREGO

Lista de Presença - Reunião - Dia 03 / ()~/2.!::_02._.
Local: S~\:::8 ~~\) ~\c \YtL ~ \'-", - \J ~ \J ~~0 ~0 .

NOME ENDEREÇO/CEP I TELEFONE



c. P. A.
j'COfJUSSÃO POPU~R OE ACOMPANHAME~~rTO:;:if~9r~9A CAMARAtDE VEREADORESDE NOVA IGUAÇU.

" -y~~;,"..':,·;f· " :ri . A.tribuiçClts do1Vereador e do Prefeito
,',_ ";' -.,-. .... o,' " '.o Que DevI Fazer o Prefeito?

·'·-···Manteico{;t~n; -a"7o-;;~;h!d:~~-1
dialo~ando com as organizações SOCiaiS,!
ampliando a parfidpação nas decIsões de!

i ~::.;...:nprograma de governo a pa>r I
~~ii~ii"tiidPãÇiQ;~K1,·" d~ nece~~ da população. príorízsndo oI

.!1!~~~ii±i;.Ba,',CClltlbstaãforzm e ~ miséria, Ir-...... ..__~-,_._---_._.,..J
Implementar :a apoiar aç~es que 'lisem a I

geraçao de empregos e renda. _I
.'. "POssibilitar a participação popular nar

élaboniÇai:i d(! orçamente d~rr,unicl?~J, J
.Tomar público o uso dos recursos dOI

munlclpio. I

Apr~ projetos de lel.

suaflSl:lOm~ablHdaI:fede votar e votar bem. tendo presente
Ma.tIdQ.Cdih QI~iO 08candidatos a serem votados nos diversos
_1_~as ClrtIb.. cartazes, momentos especiais. Por exemplc,

arganaar debates com candidatos ao
.leIO da educaçIo e como os candidatos ?C

ser ~ por assoàaçOes profissionais,

1ftImIIl'.a_ 'mod__ para debatee aprofundamentode tem~
1uga!.B fim de envdvei mais eficazmente l!!"'.

4, f3ti'1'iJi2r para que a escoma X Gandld2to S" ;a~â a pa í1f 1'00:1":;"r"". rama dr "6" "":,,,,'1,) -C". •. " .• r . . \J .... u .J-1 r..... , ... "J ~ - ...."', ..,.;:;,1,\ (~ .

pluralismo cultural e religioso, COseu ccrnpcrtamen'o étcc e Je suas ~:.Jalicaces i!-:o:iest!dade
compeíêncía, liderança, vontade de servir ao bsn c:Jr.1\.'m). ~ Impo-an~e:)bs~rlar tambérr;
quem são os aliados é-o candidato 0U do parücc, os gruoos que recresentarn seus nteresses

5. ~~àovotem em ~m ,::a,didato 56 pOl'que ele é de bairro. Não se esqueça: quem põe agua, luz,
asfalto é o.prefeito Vereador pode indicar, mas isto cepende deaorovaçáo. O vereador reoresenta
~ m~fliC;(plO o sua funçao prir.cipaj é illaoorar leiS, OJidado com os ~readoi'SS (jLie tem Centres
;:,~'CI~1tS,t:ansfOlmando assim direit!')!! em favores.

6, Cnar ou fortalecer os Comitês Comra liCorrupcãc cieitoml que Ser'Jeii pêra a aplicação ca '_ei
9840, que prolbe a compra de votes a c uso Ija mácui:ia adr.::ni3tr:;tiva

7. ~ 0portJn:, axeiCe~ a 'lÍgilancia em' relaçác aos parndos que ccrllr,:t1l'!' indicando como seus
caoOloatos pessoas c:>mpro'ladarn'3nte ineSCnJ~lPOSas,

Os uie:~ores cevem ~f ori·:nlaxs a -ão :3DClIôr :als ,A'1didatos. e até rer;~sa:'
qualquer CBni.lidato de um par'Joo que acoberte taiS pessoas,

Recomenda-se partiC'Jlar c;ijad:, cuanto aos partidos :'lie induem ~Jr :·.'~!l\·s::at; 1ide(~scató';:;(:~,
com a única função de somar votos para a sigla. Os V0tos ijé.dos Q tais candi.:at:s contribuer.
para a eleição de pollticos nem sempre merecedoies de apoio

Durante .. Eleições
1, Paravotaré Pf8C!soter o título de eleitor. EMcaso de cerda do titulo pode-se votar :om qualquer

documento legal. Neste caso, orocure a seção eleitoral onde você fotOUDela última vez.
2, Se você mudou de endereço e não foi possivel solicitar a transferênc:a, ::omDareca ao mesmo

lugar onde votou na eleição passada, '
3. A lei 9504, de 30 de setembro de 1997, detennina que serao cnadas seções eleitorais especiais

destinadas a portadOres de necessidades especiais (visual, motora, audi!iva, ..).
4. Se mesmo depois de pensar você não conseguiu encontrar um candidato que represente bem

os seus sonhos de uma cidade melhor, você tem a opção de votar "la legenda, ou seja no
número do partido,

5. Leve anotado os números dos candidatos, assim não hã o risco de esquecer ou errar

Depois dai Eleiç6el
1, Nossa responsabilidade não acaba na uma. Acabada a eleição. organize junto com os

movimentos populares Ogrejas, associaçOes de moradores, sincicatcs '3(C,) o acompanhamento
nlo só do vereador que você ajudou a eleger, assim como 'jC pf~;t:':10,apoiando quem ast3 1'::0
lado do povo e pressionando quem nAo está, Este é o mome:,iC de cobrar os compromi!iS\ls de
campanha. vamos nos organizar para exigir que ns proc!&mas do nosso municipio sejam
roh,;cianados. FIQue de olho tam~ naqueles em quem 'Jocê nao votou. mas se elegeu. iodos
são nossos representantes, porteo!o de,em satsfa~o atI pG\{)



BAIXADA Sábado, 19 e Domingo 20/0212005

Comissão vai fiscalizar atos
o poder público em N.lguaçu
discurso inovador do
candidato à Prefeitura

Nova Iguaçu, Lindberg
que sempre res

a importância que a
popular teria

seu governo, era o
HH'l.1U>i'U que faltava para a
concreuzacao de uma idéia
aUJ.JL}:;a. a mobilização de um

para fiscalizar os atos
poderes Legislativo e

"'~n.."" . Assim. surgiu a
Popular de

Aqompanhament CCPA),
~u.'1·aH,...a\J'a e presidida pelo ' ,
tenruco em eletrônica, João

com o firme pro
de fiscalizar o anda
dos trabalhos e mo-
a concepção do povo
os vereadores são os

esnonsáveis por obras exe-
nas comunidades.

atributo diz respeito a
da freqüência

nas sessões
direito a lista de pre-

sessão oficial de abertura
dos trabalhos da Casa
Legislativa, assegurou que
de nada adiantará a elabo
ração de memorandos com
indicações de obras, o que
na sua concepção foge ao
que se propõe o trabalho de
um vereador. O prefeito fez
questão de deixar claro que
irá pessoalmente às comu
nidades para eleger, em con
junto com os moradores,
quais as prioridades em
cada área. Enquanto os edis
se encarregarão de legislar e
de fiscalizar as ações do
Executivo.

Fernando disse ql}e a
comissão, que conta tam
bém com a participação do

advogado Antônio de Pá
dua, responsável pelo De
partamento Jurídico, come
çou a ser formada logo após
o resultado' do segundo tur
no das eleições, quando o
grupo se reuniu para expor
sua preocupação com a for
mação política do municí
pio. "Queremos que a popu
lação seja informada sobre
os projetos em votação e
sobre o parecer de cada um
dos componentes da Câma
ra a respeito do assunto.
Precisamos mostrar ao povo
que seu direito vai muito
além do ato de votar e que
ele precisa dar continuidade
a sua cidadania tomando
conhecimento de tudo que

vem sendo feito por aqueles
políticos que ajudou a ele
ger", ressaltou o secretário
da CPA.

Os membros da comissão
vêm se reunindo desde o dia
7 de janeiro, sempre às sex
tas-feiras, às 19 horas na
Rua Apinajés, n° 134, pró
ximo ao Sesc. Eles assegu
ram que os trabalhos de fis
calização serão extensivos
aos atos do Executivo e lem
bram que o fato 'do prefeito
ter registrado em cartório
seu programa de governo
vai facilitar' a atuação da
CPA, que fará as cobranças
em cima do que foi propos
to.



Cláudio Ciani (PP)

Rosangela Gomes (PL)

.nonio de Souza, Z~Mineiro (PSC)

DivaAmorimBastos,Diva Bastos (Prona) Bispo Marivaldo (PMDB) Maurício Moraes Lopes (PMDB) Marcos de Oliveira Fernandes rPRPl

CarlosRobertoFerreira,Ferreirinha (PT) Celso Valentim, (PAN) Fausto dos Santo" Fausto lOO%(PPSl Celso Florêncio de Araújo, Birro (PSU

Nagi Almawi (PSC) Fernando dos Santos Oliveira. Baiano IPrLl Fém:mc!lIGomes Cid.Fernaado üj 'PC do B: Marcos Aurélio Rocha (Prona) Francisco de Andrade Filho (PP)
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COMISSÃO POPULAR DE ACOMPANHAMENTO
1'\

JUNTO A CAMARA DE VEREADORES DE NOVA
IGUAÇU.
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CPA
Comissão popular de acompanhamento junto

a câmara de vereadores de Nova Iguaçu

OFíCiO

Ao .exmo Sr.presidente da câmara de vereadores de Nova Iguaçu ,Carlos Ferreira

Solicitamosjunto a V.EXA.o acesso por meio de copias J de todas as atas de
expedíentes J a partir de 15de fevereiro desde do ano J e as que se seguirem em decurso de
todas as sessões realizadas pela câmara municipal,

Ficando a critério de V.EXA.da forma utilizada para este acesso J cabendo J no
entanto a sugestão de retirarmos as solícitas copias ,em plenário J todas as terças-feiras J

referente ao expediente da semana anterior.

Agradecemos vossa colaboração

Nova IguaçulV de fevereiro de200S

Presidente J/f/J))J~0Secretário

João Cardoso Antunes Fernando Cardoso Antunes

P.S. Favor acusar recebimento em copia deste oficio

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARAMUNIQPAL DE NOVA IGUAÇU

N.O: 284
Proposição: CORRESPONDÊNCIARECEBIDA
Requerente: CPA

Data: 10/03/2005
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C.P.A

(Comissão Popular de Acompanhamento junto
a Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu).

INFORMATIVO DE CONVOCAÇÃO

"A cÂMARADOS VEREADORES ÉUM ORGÃO QUE EXISTE PARA
DEFENDER OS INTERESSES DA POPULAÇÃO"

,-_.- -

Isto é o que deveria acontecer.
Infelizmente não é o que tem acontecido. Com algumas exceções (raras).

A população, pior do que não ser representada junto ao poder Público, é ser mal
representada, pois muitos vereadores se preocupam sim, com os seus próprios
interesses.

O povo já incrédulo acaba se desinteressando de sua participação no
processo de eleição de seus representantes, e ainda mais grave é o fato de acabar
trocando a sua maior arma, que possibilitaria a mudança deste quadro, seu voto, por
favores que na yêrdade são obrigações do Poder Público e direito do cidadão. Esta
prática é que permite que maus políticos, que na realidade, a única coisa que não
fazem é praticar a política e sim, politicagem continuem invadindo as Câmaras
Municipais apenas para seu próprio beneficio.

Eles gastam verdadeiras fortunas em suas campanhas eleitorais, e depois
que se elegem, só se empenham em dobrar, triplicar, o que gastaram, transformando
seus mandatos em lucrativos investimentos.

"Basta" A população não quer mais esse tipo de gente representando os
seus anseios. Por esse motivo, foi criada a CPA (Comissão Popular de
Acompanhamento junto a Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu).

A CPA é composta por cidadãos comuns, émperihádos em
acompanhar atentamente a conduta daqueles que elegemos para nos representar.

Independente do partido político, credo religioso, estaremos com
atenção para todo o tipo de atuação, seja contra ou a favor do povo. Da mesma
forma iremos divulgar para a população, o nome do vereador, seus projetos, ~lJ'
participação na aprovação ou na rejeição de projetos apresentados por outros
vereadores ou pelo executivo, como iremos denunciar aqueles que não estiverem
desempenhando este papel.

Para que este trabalho tenha êxito, contamos com a participação de
todos que queiram lutar por justiça social.

Junte-se a nós, esse é o 'momento.
Construa agora o futuro de sua comunidade, para não ter que, mais urro,

vez se arrepender por mais quatro anos, de ter que jogar seu voto no lixo.
Contamos com você!!!

CPA - Rua Apinajés - 134 (rua do Sesc)
AERO CLUBE -'-NOVA IGUAÇU,- TEL. 3773 - 4577
Nossas reuniões acontecem sempre às sextas-feiras às 19:00hs
No entanto a CPA funciona de 28 à 68 feira das 8hs às 18 hs, e aos sábados das 8h Às 14hs.

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



c. P. A.
COMISSÃO POPUL.~R OE ACOMPANHAMENTO
JUNTO A CAMARA DE VEREADORES DE

NOVA IGUAÇU.
Atribuições do Vereador e do Prefeito

o Que Deve Fazer o Vereador?
Discutir com a comunidade as prioridades

e a forma de assegurar um controle popular
sobre o uso dos impostos arrecadados,
garantindo os principias da segurança
alimentar.

Cobrar da prefeitura a participação popular
no orçamento do municlpio.

Discutir, aprovar e fiscalizar o orçamento
do município.

Elaborar e votar leis segundo as
necessidades da comunidade, priorizando o
combate à fome e à miséria.

Fiscalizar as ações do Prefeito, seus
Secretários e Administradores Regionais.

Lutar pela transparência e democratização
da prefeitura e da Câmara Municipal.

o Que Deve Fazer o Prefeito?
Manter contato com a comunidade,

dialogando com as organizações sociais,
ampliando a participação nas decisões de
Governo.

Elaborar um programa de governo a partir
das necessidades da população, priorizando o
combate à fome e à miséria.

Implementar e apoiar ações que visem a
geração de empregos e renda.

Possibilitar a participação popular na
elaboração do orçamento do municlpio.

Tornar público o uso dos recursos do
municlpio.

Apresentar projetos de lei.

Antes das Eleições
1. Conscientizar cidadãos e cidadãs da sua responsabilidade de votar e votar bem, tendo presente

que seu voto tem valor, escolhendo com cui_dado os candidatos a serem votados nos diversos
níveis. Para isso poderão ser produzidas cartilhas, cartazes, momentos especiais. Por exemplo,
professores de escolas públicas e particulares podem organizar debates com candidatos ao
executivo ou organizar seminários sobre a situação da educação e como os candidatos ao
legislativo se posicionam a respeito. O mesmo pode ser feito por associações profissionais,
sobre as respectivas áreas de trabalho.

2. Promover debates e reflexões sobre programas e candidatos, a fim de propiciar uma melhor
avaliação deles.

3. Organizar seminários, encontros e outras modalidades, para debate e aprofundamento de temas
sociopollticos mais especificos da região ou do lugar, a fim de envolver mais eficazmente um
número maior de pessoas.
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4. Estimular para que a escolha do candidato se faça a partir do seu programa, do seu respeito ao
pluralismo ~ult~ral e religioso, do seu comportsmento ético e de suas qualidades (honestidade,
competéncía, liderança, vontade de servir ao bem comum). ~ importante observar também
quem são os aliados do candidato ou do partido, os grupos que representam seus interesses~

5. Não votem emum candidato s6 porque ele é do bairro. Não se esqueça: quem põe água, luz,
asfalt~ é o.prefeito. Vereador pode indicar, mas isto depende de aprovação. O vereâdor representa "
o munícíplo e sua função principal é elaborar leis. Cuidado com os vereadores que têm Centros'
Sociais, transformando assim direitos em favores. .

6. Criar ou fortalecer os Comitês Contra a Corrupção Eleitoral que servem para a aplicação da Lei
9840, que prolbe a compra de votos e o uso da máquina administrativa.

7. E oportuno exercer a vigllancia em relação aos partidos que continuam indicando como seus
candidatos pessoas comprovadamente inescrupulosas,

Os eleitores devem ser orientados a não apoiar tais candidatos, e até recusar
qualquer candidato de um partido que acoberte tais pessoas.

Recomenda-se particular cuidado quanto aos partidos que incluem em suas listas lideres ;de :
movimentos populares (Igrejas, associações de moradores, sindicatos, etc.)

com a única função de somar votos para a sigla. Os votos dados a tais. candidatos contribuem
..para a eleição de politicas nem sempre merecedores de apoio.

Durante as Eleições
1. Para votar é preciso ter o título de eleitor. Em caso de perda do titulo pode-se votar com qualquer

documento leaal. Neste caso. orocure a secão eleitoral onde você votou pela última vez.
2. Se você mudõu de endereço e' não foi possível solicitar a transferência, compareça ao mesmo

lugar onde votou na eleição passada.
3. A lei 9504, de 30 de setembro de 1997, determina que serão criadas seções eleitorais especiais

destinadas a portadores de necessidades especiais (visual, motora, auditiva ...).
4. Se mesmo depois de pensar você não conseguiu encontrar um candidato que represente bem

os seus sonhos de uma cidade melhor, você tem a opção de votar na legenda, ou seja no
número do partido.

5. Leve anotado os números dos candidatos, assim não há o risco de esquecer ou errar.

•Depois das Eleições . .,
. Nossa responsabilidade não acaba na urna. Acabada a eleição, organize Junto com os

movimentos populares (igrejas, associações de moradores, sindicat~s, etc.) ~ acompanhamento
não só do vereador que você ajudou a eleger, assim como do prefeito, apoiando quem. está do
lado do povo e pressionando quem não está. Este é o momento de cobrar os com~r~~lsso~ de
campanha. Vamos nos organizar para exigir que os problemas do nosso murucípto sejam
solucionados. Fique de olho também naqueles em quem você não votou, mas se elegeu. Todos
são nossos representantes, portanto devem satisfação ao povo.

Fonte:

céntro Sociopôlítico DiocesarlO
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Vereadores vigiados
Moradores de Nova Iguaçu criam comissão para acompanhar trabalho da Câmara

• Mesmo com difícil acesso
para idosos e para quemtem
problemas de saúde - a Câ
mara fica no quarto andar de
um edifício sem elevador, no
Centro -, os moradores têm
lotando as reuniões. Coinci
dência ou não, os vereadores

l estão faltando menos às ses
• sões. "A participação popular

RIODEJANEIRO, 13 DEMARÇODE 2005 www.odia.com.br
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FRANCISCO ÉDSON ALVES

OS 21 vereadores da Câma
ra de Nova Iguaçu estão

cercados pelo povo. Seus traba
lhos passaram a ser fiscalizados
de perto por integrantes da Co
missão Popular de Acompanha
mento (CPA), entidade recém
criada por um grupo de 14 mora-

---_.~"-~~

dores, liderado pelo técnico em
eletrônica João Cardoso, 47
anos. Os integrantes da ePA in
centivam o comparecimento
das pessoas às sessões e divul
gam os atos dos políticos.

"Estamos exercendo nossos
direitos. Não queremos mais re
presentantes na Câmara que

gastam fortunas. em campa
nhas e, depois de eleitos, só se
empenham em aumentar seus
ganhos, esquecendo os eleito
res e transformando seus man
datos em lucros", afirma João.
Seu irmão, o comerciante Fer
nando Cardoso, 46 anos, aju
dou a fundar a comissão.

~;;~-,
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Mais participantes por sessão
é benéfica e nos ajuda a refle
tir melhor sobre nossas atri
buições na Casa", explica o
vereador Fernando Baiano
(PFL). "A sociedade só tem a
ganhar com a CPA. Isso faz
parte da construção da demo
cracia plena", concorda o pre
sidente da Câmara, Carlos
Ferreira (PT).



Câmara debate situação
da Vigné em audiência
A Comissão de Meio Am

biente da Câmara de Verea
dores de Nova Iguaçu realizou
ontemuma audiênciapara ten
tar resolver a questão da inter
dição da Pedreira Vigné.
Desde que a prefeitura paral
isou as atividades da miner
adora, há cerca de vinte dias,
que comunidade e órgãos pú
blicos têm se mobilizadopara
manifestarsuasopiniões,ora a
favor da extração, ora contra.
A Casa Legislativafoi tomada
por mais de 50 pessoas, entre
funcionários da pedreira e
curiosos, que participaram
atentamenteda sessão.

A mesa foi composta pelo
secretário de Urbanismo e
Meio Ambiente, Luís Henri
que Zanetta, pelo represen
tante da pedreiraVigné,Pedro
Couto, pelo presidente do
Departamento de Recursos
Minerais, Flávio Hertal, e por
JoãoCardoso,representanteda
associação de moradores.

Além dos membros di Co
missão de Meio An biente e
autores da proposta, os verea
dores, Fernando Cid, Mari
valdo Amorim, e o líder do
governo na Câmara, Marcos
Fernandes.O professorAndré
Calixto, descobridor do vul
cão; também esteve presente
assim como ambientalistasde
Tinguá, e outras personali
dades da política da região.

A audiênciafoi divididaem
duas fases, na primeira, os
componentesda mesa tiveram
vinteminutosparadefenderem
suas idéias.Depoisa audiência
foi aberta para a participação
popular.

O secretário Zanetta res
saltoua importânciado debate,
e a preocupação do governo
com as questões da poluiçãoe
-do impacto que a atividade
extratora causa à vizinhança,
afetando sua qualidade de
vida.
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A verdade em
Preto e Branco

Incentivo ao esporte
Na preparação para os Executivo a criar o Fundo de

Jogos Pan-Americanos de Incentivo ao Esporte Olímpi-
2007 no Riode Janeiro, a As- co e Paraolímpíco (Funespor
sembléia Legislativacontinua te). O'objetivo é incentivar
incentivando os esportes clubes, confederações, fede
olímpicos e paraolímpicos. rações, universidades, esco
Os deputados aprovaram na las públicas e centros espor
terça-feira projeto de lei dos tivos que desenvolvam pro
deputados Coronel Jairo gramas voltados para a for
(PSC) e Georgette Vidor mação de atletas nas diversas
(PPS), que autoriza o Poder modalidades.

Na mira do leão
AReceitaFederaldescobriuque 3.500 empresas compen

saram indevidamentecréditosinexistentespara quitarimpostose
dívidasfiscais.Afraudedescobertaé de R$3,1 bilhões,mas pode
chegar a R$6 bilhões. É que outras 3 milempresas ainda estão
sendo investigadascom suspeita de também terem "inventado"
créditostributários.Participamdo esquema escritóriosde consul
toria especializadosem burlara legislação.r -ê~;i~sãoPoPtd: ,

Moradores de Nova mente a conduta dos verea
Iguaçu se reuniram para for- dores eleitos para represen
mar a Comissão Popular de tar a população iguaçuana.
Acompanhamento junto a As reuniões do grupo acon
Câmara de Vereadores de tecem todas as sextas-feirasàs
Nova Iguaçu (CPA). Com 19 horas, mas o CPA fundo
sede na Rua Apinajés, 134, na diariamente, de 2a a 6a das
no bairro Aeroclube próximo 8h às 18h e aos sábados das
ao Sesc de Nova 19uaçu,a co- 8h às 14h. Maiores informa
missão é constituída por ci- ções podem ser obtidas pelo
dadãos comuns, empenha- telefone 3773-4577. Entrem
dos em acompanhar atenta- para esse time!



A população iguaçuana
lotou o plenário daCâmara
Municipal de Nova Iguaçu,
dia 15 de fevereiro, para
acompanhar a sessão
inaugural do início do
período legislativode2005.
O prefeito Lindberg Farias,
o diretor do Fórum,
Luciano Barreto, os
secretários municipais de
Governo, André Ceciliano,
e de Articulação Política,
Maurílio Manteiga de
Oliveira, e o deputado
estadual José Távora

~prestigiaram a sessão
comandada pelo
presidente da Câmara

Lindb~rg
d~ qu.ern
vereador Carlos Ferreira .
Cumprir um mandato com
mãos limpas. Esta foi a
promessa feiq pelo prefeito
Lindberg F&ias. Ao
assegurar que cortará os
salários de funcionários
que não trabalham, foi
aplaudido pela platéia.
Lindberg justificou a
medida como sendo umato
de respeito ao dinheiro da
população e acrescentou:
"Irei afastar qualquer
secretário que se envolva
em atos ilícitos".
O prefeito reafirmou que a

c::c:»rt.ará S~ lári c:»
nãe:» trc.bc.lhc.

participação dos
iguaçuanos estara
garantida através das
discussões do orçamento
participativo."Issofaz parte
da minhahistóriae também-~~-_.
da história do F'T",
observou, acrescentando
que a interação do Poder
Legislativonesse processo
pode fazer com que os
vereadores participante~
saiam fortalecidos. Para
atender a um pedido
encaminhado pela
Câmara, na próxima
quarta-feira,o secretáriode

Fazenda, Francisco José
de Souza, virá conversar
sobre impostos e tributos
como IPTU e alvará.
O deputado estadual José
Távora contou que estará
dia 28 de fevereiro em
Washington, nos Estados
Unidos,ondevisitaráa sede
do Banco Mundial como
representante da
Assembléia Legislativa.Ele
se ofereceu para levar
projetos de interesse do
prefeitoUndbergpara serem
entregues ao Banco.
Primeirovice-presidenteda

União Nacional dos
Deputados Estaduais,
Távora afirmou que
Lindberg,ao comparecer à
sessão, abriu os braços
para a Câmara de
Vereadores."Nova Iguaçue
a Baixada, como um todo,
vão influir decisivamente
nas próximas eleições",
garantiu.
LucianoBarretomostrou-se
surpresoe honrado porque
pela primeira vez recebeu
um ofício da Câmara de
Nova Iguaçu convidando o
Judiciáriopara participarda

sessão de abertura dos
trabalhos legislativos.
"Espero que tanto os
vereadores quanto o
senhor prefeito tenham
êxito em suas funções",
salientou, acrescentando
que durante muito tempo
o Poder Judiciário ficou
no anonimato.
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Comissão
Há vários dias, inte

grantes da Comissão Po
pular de Acompanhamento
junto à Câmara de Ve
readores de Nova Iguaçu
(CPA)tentam, em vão, uma
reunião com um dos inte
grantes do. governo Lind-

o berg Farias (PT) para fala
rem de suas propostase atu
ação. Segundoum dos inte
grantes, João Cardoso, a
CPAjá começou a atuar na
Câmara de Vereadoresdes
de setembro,quandofoi cri
ada com o intuito de fis
calizar os atos do poder

. público e transmiti-lospara
a população. A Comissão
está aguardando uma po
sição da Prefeitura.A CPA,
que conta com 13 inte
grantes, fica na Rua Api
najés, 134, Moquetá e o
telefone de contato: 3773-
4577.



População cria comissão para
acompanhar votação Câmara

..

'Charles Martins

João Cardoso coordena grupo que Irá acompanhar as sessões de votação de proletos
-,Acompanhar as sessões de

votação dos projetos de lei na
Cãmara'de Vereadores de
Nova rguaçu, alem de ofere-
:"'.,,', . f':·i;

, cer s(JgestQespara outros pro-
jetos:que beneficiem a popu
lação,é o objetivo da CPA (Co
missão Popular de Acompa
nhamento junto a Câmara de
Vereadores de Nova Iguaçu),
formada em outubro passado

i ,por moradores do bairro Aero
Clube. Segundo um dos cq
ordenadores da entidade que
começou com 13 membros,
João Cardoso, o grupo pretsn
de também lutar pela aprova-

I ção de leis de combate à vlo
lênciae melhoria da saúde pú
blica. "a partir da análise dos
problemas enfrentados por
nossa cidade, houve a neces
sidade 'de um maior engaJa
mento nessa luta, até porque

, precisamos fazer valer o voto

de cada eleitor, daí o porque
da cobrança junto aos parla
mentares", enfatizou o coor
denador. Ele acrescentou que
o movimento é apolítico, ain
da que haja alguns simpati
zantes de partidos como o dos
Trabalhadores. "Nossa única
intenção é acompanhar as vo
tações e brigar, se houver ne
cessidade, para ter os proje
tos aprovados", disse.

A CPA está lançando um
manifesto à população que na
verdade é um convite à luta e
se ampara no argumento de
que "A Câmara de Vereado
res é um órgão que existe
para defender os interesses
da população", diz no come
ço do documento. E mais
adiante esclarece que a enti
dade é "composta por cida
dãos comuns, empenhados
em acompanhar a conduta

daqueles que nós elegemos
para nos representar, que in
dependente de partido políti
co, credo, religião, estaremos
atentos para todo tipo de atu
ação, seja contra ou a favor
do povo", esclarece ainda o
documento.

João Fernandes destacou
que pretende ampliar a luta
da entidade a outros municí
pios da Baixada Fluminense,
estimulando outros segmen
tos a formar comissões em
outras câmaras de vereado
res: Os interessados devem
procurar a CPA, localizada
na Rua Apinajés, 134, bairro
Aero Clube, em Nova Igua
çu. Outras informações po
dem ser obtidas através do
telefone 3773-4577. As reu
niões do grupo acontecem
sempre às sextas-feiras, a

, partir das às 19 horas.

Pioneirismo na Baixada
A Comissão Popular de

Acompanhamento junto a
Câmara de Vereadores de
Nova Iguaçu é pioneira na
Baixada e tem como papel
principal dar um basta na for
ma de fazer política destituí-

da de interesses de grupos po
líticos que seguem uma linha
retórica e discursos sem ne
nhum efeito de ação positiva.
A grande luta da entidade será
retomar o poder e voz do povo
mesmo que isso represente

uma minoria, mas com atua
ção que leve a conscientiza
ção do poder públicoem apro
var projetas que possam que
brar o continuísmo da política
repleta de fisiológismo e fora
do contexto de democracia.



erreifinha apóia participação popular
de ainda não ter

ido atrair grande
a da população às

seS:SOI!S,a idéia da criação
parece ter agradado
dos componentes

asa a começar pelo pres
da Câmara, vereador

s Ferreira, o Ferrei
a (PT), que classificou a

como um meio de
da Democracia.

. ele, a participação do
nas ações do governo é
forma de promover a

,-u.lflu.aUH'. "Em geral as pes
elegem o político e não
conta de que o ato de
sua cidadania está
no acompanhamen
trabalho que esse
vai desenvolver. A

tem mais é que
e participar ativa
dos atos do poder
" destacou ele.

presidente da Câmara

ressaltou ainda a importân
cia de dois projetos do
Legislativo: o Câmara Iti
nerante, que já vem sendo
desenvolvido desde o go
verno passado e o Gabinete
Popular, que visa reservar
um dia na semana para que
os vereadores fiquem no
calçadão atendendo direta
mente à comunidade. "A
idéia é montar' um gabinete
no calçadão sempre às sex
tas-feiras, estreitando o con
tato dos políticos com a
população, que poderá co
brar diretamente a realiza
ção dos projetos propostos
durante a campanha", justi
ficou Ferreirinha, acrescen
tando que a proposta é de
promover um encontro per
manente com os iguaçuanos
para prestação de contas.

Já o projeto Câmara Itine
rante, através do qual as
sessões são realizadas em

diferentes bairros do mu
nicípio, terá o calendário
elaborado na próxima se
mana "para que as sessões
possam ser novamente des
locadas para junto da comu
nidade.

O vereador Daniel da
Padaria (PDT) torce para
que os trabalhos da CPA sir
vam para mudar a con
cepção de que os vereadores
fazem obras, constróem
postos de saúde e reformam
escolas. Menos radical, o
vereador Celso Valentim
(PAN) acredita, não haver
nenhum mal no fato de um
membro do Legislativo
indicar trabalhos que ven
ham a beneficiar a comu
nidade.

"O importante é que a cri
ação das leis, o aprimora
mento dos projetos e a fis
calização fiquem em pri
meiro plano. Além disso, a

participação do povo é es
sencial para concretizar as
mudanças no panorama po
lítico atual", destacou Va
lentim.

Alheio ao trabalho pro
posto pela CPA, o vereador
Marco Rocha (PRONA)
disse que já elaborou 40
indicações de obras e mo
ções de repúdio como a que
fez à Concessionária nova
dora, responsável pela ad
ministração da Rodovia Pre
sidente Outra. "Temos um
túnel na altura do bairro
Rancho Novo que está em
estado precário e que coloca
em risco a vida de quem se
arrisca' a atravessar. Vamos
propor a construção de uma
passarela", antecipou o ve
reador, acrescentando que a
participação popular é bem
vinda.

PA já tem adeptos em Mesquita
.""'''~'J'''' mal tenham co-

111"·,.....'." a atuar, participando
sessões realizadas às

e quintas-feiras, o
já vem servindo de

~'~''f1U .....V e se comprometeu a
uma reunião com

do município de
interessados em

uma comissão seme
. para fiscalizar as
do Legislativo. "En
participava de um

falei sobre o assunto e
moradora da cidade

sua intenção de
um movimento se
no município vi-

zinho. E esse era um dos
nossos objetivos, servir de
exemplo para que outros
municípios possam contar
com a participação do povo,
afinal somos os maiores
interessados nas ações do
governo", frisou Fernando,
ressaltando que muitas pes
soas ansiavam por isso há
muito tempo sem saber
como proceder.

Para o presidente da co
missão, a instituição do voto
secreto, em 2003, foi uma
grande vitória da democracia
que contribuirá também para
o desenrolar dos trabalhos da

missão Popular
vai fiscalizar

I os vereadores
Cdm o intuito de fiscalizar os atos do
Eí~cutivo e do Legislativo, o técnico em
el4trônica João Cardoso criou a Comissão
Popular de Acompanhamento (CPA).Página 6

J
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CPA. A meta agora, segundo freqüência por políticos da
a dupla, é divulgar melhor a região.
existência da comissão atra- "Nossa proposta inclui
vés de faixas, cartazes e do desmascarar aqueles verea
apoio da imprensa, buscando dores que se dizem os
a participação de novos responsáveis pela realização
membros. "Estamos abertos deste ou daquele benefício
para novas adesões, basta em sua comunidade. Isso é
que o morador queira estar a dever do Executivo. Os
par do que está acontecendo vereadores têm suas próprias
e de exercer seu direito de atribuições e precisam ser
cobrar o que foi prometido julgados através delas.
durante a campanha", asse- . Quem faz obra é o prefeito e
gurou Fernando, acrescen- isso tem que finalmente ser
tando que o mais importante entendido. Vereador é para
é acabar com o estilo assis- defender os interesses da
tencialista que, na sua opi- população", destacou o pres
nião, ainda é utilizado com idente.



A futura Equipe de Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais (ECDPS) será composta a partir de 5 setores de
arueção. assistência social, saúde, trabalho, criança. adolescente, politica e cidadania. Desta forma, o~d~is repres?ntantes
de cada pastoral, movimento ou grupo.presentes)!. Assembléia serão agrupados de acordo com °pnnelpal engalamento

~~~, m.ovi~~~~ 0li:;;;' ~~~~~i~~dO;' e~~~ ~~~~----- - . PrincipalSetorde Atuacãa, __.__._._.__.~- ..--.---!..~.----.-!-._._ ..•.2._ _ _._ _ _._._ __ ._ :.::.:.r:.:=...::::.=.::::::.....::.;:...:_:.:=J.=----I
• Pastoral Carcerária. // " \. .

Sociedade São Vicente de Pau)~{ rt éd' t 1. Assistência Social ~''\:
.• Grupos de Distribuição de alimentos, roupas, cobe ores, rem lOS, e c. . --..'-.
• Casa da Solidariedade,..••..=~.~:~=~:fãs'iõ.rãi'(fãsã(j~~=====~==~=::~=~~~::==.~=::.~~~=~~.~~.=~=~::=.~~=.=:.=.=~..._~=:·-~.-.=§.~de.-_. .---1

Pastoral Operária.
Clube de Mães.

I Movimentode.Trabalhadores Cristãos (MTC).. \.-.....-.-:.--..-~~~fõ~~T~~~Ó~a~f!.9.~~Proq~ç_?2.~-.-.---_-..-- ..-.--.---.-.-.-..-.---...·----·--··.-.------.--.----------------.-,

\ Pastoral do Menor.
Casa do Menor.
CECOM
Creches Comunitárias.

._ : _.~!?_r.iQ2.~:_ _.__.._.._ ----..-- -.-.--- -.. ..-..".--..-.- .
Pastoral Social.
Pastoral da Cidadania.
Pastoral dos Negros.
Grü" os âe Fê é Cõmnfõmisso é âe Fê ê política .....................P. -.- - ..- r.. - -._ _ _.._ -- _ _..__ ..1_. __.__.. .

.. _ _ _ _--_ .._ .._-----_._._---~

III) Como serâ a escolha da E ulpe e doCa)Coordellador(a) das astorais sociais?

,
, I

--

3. Trabalho

. ,
4. Criançae adolescente

5. Politica e Cidadania

Cada setor de atuação (assistência social, saúde, trabalho...) indicará um membro para.a ECDPS e um suplente, de
acordo com os critérios de composição mencionados anteriormente e levando em consideração as atribuições da Equipe.
Os dois nomes indicados em cada setor de atuação comporão a ECDPS. Desta equipe indicada é que sairá o coordenador
ou a coordenadora diocesana das pastorais sociais. A definição do coordenador ou coordenadora será realizada em con
junto com o Bispo D. Luciano, o coordenador de pastoral, Pe. Davenir Andrade; o vigário geral, Pe. Costanzo Bruno e o
assessor diocesano das pastorais sociais, Pe. Agostinho Pretto.Esta equipe e o coordenador contarão ainda com a assessoria de três organismos diocesanos: o Centro Soclopolí-
tico, o Centro Diocesano de Direitos Humanos e a Cáritas Diocesana, bem como com o assessor diocesano das pastorais

sociais, Pe. Agostinho Pretto.

IV) Dlretrltes de AçOo 2005 para afutura Coordenação Diocesalla das Pastorais Sociais
1. Favorecer a articulação, organização das pastorais sociais, infra-estrutura, ampliação das equipes e parcerias entre nó:

e com os outros, particularmente com os grupos (intercâmbio, articulação e comunicação).
2. Novo Pacto Social do Trabalho. ,.. Diocese deve investir, valorizar e articular as iniciativas de trabalho e geração d

emprego e renda, existentes nas Paróquias e Comunidades, promovendo e contribuindo no escoamento dos produto'
integrando as Regiões pastorais. Oferecer uma atenção especial na qualificação profissional e mobilização para a rc,

Iização da economia solidária.3. A necessidade de participação ativa da Diocese na questão das Políticas Públicas, em termos de intervenção, capai
tação, formação e participação dos conselhos municipais (saúde, educação, criança e adolescente, assistência soeai ...). .- .- . - .-.--.- -- .--- ..--.- _.-

4. Formação: investir em capacitação': e.no despertar de novas lideranças que possam ser multiplicadores nas paróquiJ
e regionais. - ----

5. Valorizar a perspectiva das mulheres e da juventude.

/
/
I
!

\

V) Datas do Fórum Diocesano das Pastorais Soe/ais

18 de junho e 17 de setembro, (sábado) de 9 às 12 horas, no salão da Cáritas. O tema do próximo Fórum poderia ser a 4l

Semana Social Brasileira.

I Tom6Ii" ..c " ..... II"" C."" ... m.. .10 1:".m .."l!51\ MIr., "C nllO .,11I.,m ""'C ",..cl" ... le c""i ..ic· "1"1 nllo Ó C..cl" ... 1 C""i ..l" "CelllrI" ri" n""",.,,,,,,t,, 71
"""Q" ....Q" f'Q'Q VII' , 'V\;jIQIIIQ vo I VllIlQyQV f'Q'C>V~ yv" Q~VOIII110" f'o~~VIO'~ ~V""IOI~. V yVI:o " I O~IV'O' VV....IOI, ...~~VUVUV IJVVVIIIQII~V I I

CNSS., "Espiritualidadee Mlstica·,"Análiseda realidade socioeconOmicada Baixadaa partirde situações de pobreza vividaspelas pessoas c
as Quaistrabalhamos',"Capacitaçãopara aluaçãQJlosConselhosMunicipaise nas politicaspúblicas', "Dlscussaosobre atuaçao sociale asslsl
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Diocese de Nova Iguaçu
Centro Sociopolítico - Tel.: 2669-2259

Curso de Formação Política - Regionais I, II, III e IV

PROGRAMA:

• DIA 08 DE OUTUBRO (sábado) - "O que é o município?" (em quantos
bairros estamos divididos? Como atua a administração municipal -
Executivo? Quais os órgãos públicos existentes? Qual o orçamento do
município?).

• DIA 2~ DE OUTUBRO (sábado) - "Dados demográficos e sociais e os
problemas políticos e administrativos da cidade" (Quais os indicadores
da realidade sócio-econômica municipal? Quais são os partidos? Quais
são os políticos e grupos que atuam nos municípios? Quais as fraudes' .
mais comuns nos municípios?).

• DIA 29 DE OUTUBRO (sábado) - "Transparência pública e controle so
cial: ferramentas para atuação dos agentes sociais" (Instrumentos ge
rais de fiscalização, sistemae contra a corrupção).

HORÁRIO: 09 ÀS l1H30MIN., .
LOCAL: CATEDRAL DE SANTO·ANTONIO - NOVA IGUAÇU.
ASSESSORES: CLÁUDIO CRESPO (SOCIÓLOGO/IBGE) E DIÁCONO
RICARDO FREITAS.

, .
~---------------------------------------------------------------------------------~----------_.~-~-----

Ficha de Inscrição

Nome Completo: ' .

Sexo: O Masculino .' O Feminino

Data de Nascímento: 1 ./ .

Escolaridade: ..
Profissão: ......................................................................................................................................................
Endereço: ..
B . C'alrro: , Idade: CEP.: ..

Telefone Residencial: Celular: .

E-mail: Telefone de Recado: .

Grupo em que participa: ..

Comunidade' •••••••••••••••••• , •••••••• to •• " •••••••••••••••••• o o •••• 0 •••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••• 0 o 0 •••••••••••••••• 0.00 o o o ••• 0 •••••••• 0 ••••••••• 0

p , .aroqula: ; .
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Reunião do Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu
Dia:Ob /.!.(_/ 2:tr::lt

Nome Endereço Cep Telefone Paróquia
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Grupo "Fé e Compromisso" de Nova Iguaçu
Equipe de Acompanhamento na Câmara Municipal

..:

Nome Endereço CEP~ Tel
Antônio Soares Rua: Capitão Chaves, 292 - Centro - Nova Iguaçu 26220-010 C~) 2767-4519
Absalão Anésio do Nascimento Rua: Dos Jasmins, 167 - Rancho Fundo - Nova Iguaçu 26.051-390 3767-0753
Estefane F. dos Santos Rua: Ana Cardoso, 365 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu 26.260-010 3773-6656
Mirtes de Jesus o~ Rua: Bernardino de Melo, 3645 - Bairro da Luz - Nova Ig_uaçu 26.255-140 2779-3867
Marcelo Silva de Jesus Rua: Santa Cruz, Lt: 07 - Qd: N - Jd. Laranleiras - NI 26.341-330 3794-7193
Ricardo de Paula Rua: Seis Marias, 189 - Vila São Luiz - NI 26.012-180 2694-3118 ._ ~

2768-5598
Tancredo de Jaloto Rua: Petrolina, Lt: 25 - Qd: 27 - Cabuçu - NI 26.346-360 2695-0160
"'\'(\~\oi...(~'S ~~~\t> ~~V ~\..lt\'. ~L\~~Po. -- L~'~ - c.~~\.:l(j.) - ~ .~. 26.~S'S- "l.'j{) g,.~~- i9 '84
~~~e, ~~~~~L~~~ I Q_~~'. ~5 ~ ~~ ()-s"ÕS z..7_~ - ~~R~_,_ ~.:t '2...6.z.S,S- 30D U,b9- ()414 )qi4

I~.!_\.c~~~~CÀç2\'>,,"S,~ ::-~~'l-%r;, 'Ç.;\J~. CQL.~G;._kl~~\'>Jc, Ú6 ~~~,~ lC--·l / "~,7:~LI Z~. OS2 - DGr' 3c~ '":'-(::';SlD I"E L.f-')

Obs: Com esta lista devemos entrar em contato com as pessoas, afim de convidá-las para as reuniões e visitas as Paróquias e Regionais.



Nome Ender~_o CEP Tel
Cleonice Justo Rua: Do Canto, 168 - Adrianópolis - Nova Iguaçu 26.000-710 3767-6258

David _( filho do Henrique) Rua: Maria Gonçalves dos Anjos, 143 - Jardim Alvorada - NI 26.265-200 3773-9723
Henrique Diniz Rua: " " " " " " " " " " "

Maria Cristina P. da Silva Rüa: Capitão Edmundo Soares, 86 - Apto: 802, K-l1 - NI 26.250-240 2667-9021
Nair Jane de Castro Lima Rua: Das Rosas, 319 - Lt: 24 - Vila Formosa (J;,l'lSl·S3() 3767-0817

\ Ricardo Cardoso
Zélia Rosa de Jesus Rua: Iaze - Lt: 03, Qd: 04 - Palhada - Nova Iguaçu

~~\~:r~~~t\~ C('.S\t\t:. L:\ ~A lR\lli~~~s\L Li \ 2. ~M~~~oL~ -\.l~~ :t..BvAw _1~.llS'" 2b~ 1.9.2t~- i si--6/2hb',

Grupo "Fé e Compromisso" de Nova Iguaçu
Equipe de Acompanhamento dos Conselhos Municipais

Obs: Com esta lista devemos entrar em contato com as pessoas, afim de convidá-Ias para as reuniões e visitas as Paróquias e Regionais.
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Nova Iguaçu, 18 Maio de 2005

DESPERTA CO:~tEND.ADOR•
Convidamos a todas as entidades da REGIAODE COMENDADORSOARES
(URGIU)para encontro de interesses comuns, onde estaremos
propondo ações de curto, médio, e longo prazo à prefeitura de Nova Iguaçu.

Sugestão de Pauta:
A:Formação de um grupo de acompanhamento aos trabaíhos dos vereadores
na câmara municipal de Nova Iguaçn. . .
B:Avaliaçãoda última reunião ocorrrda no dia 21/ 04i 05.
C: Retomada da luta pela UNIDADEMISTAdo hospital de Jardim. Pernambuco
D: Apontar as demandas que serão consideradas de G$RTO,MÉDIO,e LONGO
prazo nestes 4 anos de governo. .
E: Como poderemos ajudar o goven:o Municipal.

Afta,lapresença é muito importante para nós.
Ácomissão .

Dia 21 Maio 2005
Hora: 14.30 hs
Local: igreja nossa Senhora da Conceição
Estrada da Palhada 3555- ao lado do CIEP394
Rosa dos Ventos

Colaboraram, Maria de Lourdes (AMOCHEL)Geraldo,~Magela(AMARV)



Critérlos de Avaliação de desempenho
da Câmara Municipal de Mesquita

o Comitê Popular de Acompanhamento à Câmara' Municipal de Mesquita, grupo
suprapartidário, vinculado ao Centro Sociopolítico da Diocese de Nova Iguaçu e ao
Regional 10 Mesquita, composto por cidadãs e cidadãos voluntários, que tem
como objetivo geral contribuir para melhorar a prática da política, apresenta os
Critérios de Avaliação. , ,
O Comitê acompanhará as principais atividades da Câmara Municipal de,
Mesquita, com o, objetivo de observar e avaliar o desempenho de todos os
vereadoresías), para que O Legislativo Municipal exerça as suas funções de forma'
transparente e democrática para toda a população. mesquitense.

Os Critérios de Avaliação englobam os seguintes itens e quesitos:
1- Freqüência 1O pontos

_J(2- Comp~rtamento Político/Pessoal. ~ ~ 10pontos
7\3- Atuação nos debates parlamentares. 20 pontos

4- Apresentação de projetos ou emendas .1O 'pontos
5 - Integração do Vereador com a Comunidade 20 pontos
6 - Ações Díretas de fiscalização do Executivo ; 20 pontos
7 - Participação nas Comissões Permanentes .10 pontos

Freqüência
Considerar-se-á ausente o Vereador que não participar da Ordem do dia.
Considera-se ausência justificada quando o Secretário(a) fizer o devido registro
publicamente ou quando o próprio Vereador antes de se ausentar justificar a sua
saída. . .
Comportamento Pessoal
Respeito e atenção ao público, postura compatível com o cargo, atenção, respeito
ao colega vereador. Será observado o uso demasiado de celulares, conversas
paralelas ou leituras alheias ao tema em discussão.

Atuacão nos debàtes 'parlamentares
Uso freqüente da tribuna para debater os projetos em pauta.

•\\~v-. ~&-\~t~C; 1~~t;'
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Produção Legislativa
Iniciativa legislativa do Vereador, apresentando projeto de lei ou emenda a projeto
de lei ou ainda Emenda à Lei Orgânica.
Não serão consideradas propostas que indiquem nomes de Iogradouros públicos,
que declarem instituições de utilidade pública ou que concedam títulos honoríficos,
uma vez que essas proposições não abordam problemas relevantes para a
comunidade.

•\ I

Integração com a comunidade°Comitê entende que a integração do vereador com a Comunidade é importante
em eventos, fóruns, seminários. Não serão considerados neste item os chamados
atendimentos em centros sociais, participação em eventos sociais e religiosos ou
atendimentos individuais, mas somente as reuniões e encontros públicos de caráter
informativo ou de apoio às organizaçõespopulares, como prestação de contas de
mandato, audiências públicas, participação em reuniões e atividades coletivas de
Conselhos Municipais, de Associações de Moradores ou de outros organismos do
Movimento Popular.

Ações Dir'etas de Fiscalização do Executivo
Pedidos de informação, fiscalização direta do funcionamento das unidades de
serviço das diversas secretarias, acompanhamento de audiências públicas de
prestação de contas do Executivo e audiências públicas das leis Orçamentárias'
(PPA, LDO, LOA)~ avaliações do mandato do Prefeito .

Participação nas Comissões Permanentes
Desempenho do Vereador emitindo pareceres ou votos analíticos nos projetos
submetidos à sua Comissão, promoção de exposições, conferências, palestras,
seminários, audiências públicas, sessões de esclarecimentos com Secretários ou
representantes do Executivo.

Análise do desempenho do Legislativo
A cada período legislativo encerrado (semestre), o Comitê publicará o quadro de
desempenho da Câmara, através de boletins informativos que serão distribuídos em
locais públicos. '



Criterios para pontuação mensal'

FreqUência 10 pontos " '
Divide os 10 pontos pelo número de sessões realizadas no mês e multiplica peJo

número de presenças de cada vereador.

Comportamento Pessoal- 10 pontos
Perde 5 pontos a cada comportamento inadequado, demodoque, caso' se comporte

inadequadamentemais deuma vez no mês,perderáos 10pontos.' . -. \ \ \

Atuacão Parlamentar - 20 pontos
. Divide os 20 pontos pelo número de 'sessões realizadas com debate na Ordem do

Dia ao longo do mês e multiplica pelo número de vezes em que o Vereador,foi à Tribuna
defender ou contestar proposta. '

Producão Legislativa (Apresentado de Projetos ou Emendas)_;; 10 pontos
Computados a favor do vereador que apresentar pelo menos uma Proposição aolongo do mês.

Integracão com a Comunidade - 20 pOnt1>S'
Computados 10 pontos para cada encontro previsto na descrição do quesito, até o

máximo de 20 pontos por mês.

,~"õe~D:ret~gde Fbc~!iz::"ãodn Executivo- 20 ?tmto"
Computados 1O pontos para cada ação, conforme previsto na descrição do quesito,

até o máximo de 20 pontos por mês. '
OBS: A ação fiscalizadora de desdobramento também será computada, .

Participado nas Comissões Permanentes - 10 pontos
Serão computados os 10 pontos caso produza pelo menos 1Parecer ou Voto

analítico à Proposição e!l1tramitação na respectiva Comissão, por mês..

",,'
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Relatório da Reunião do Grupo Fé e Compromisso - 02/05/2005

Presentes: Tancredo, Flávio, Ricardo, Nair Jane, Cirley, Maria de Lourdes, Alexandre.
Mac: Marcos, Marcelo, Alexandro, José Vieira, Jorge Barcelos, José Wilson.
C.P.A.: Fernando.

Pauta: boas-vindas - Oração - Apresentação dos presentes - Leitura da Ata anterior - Desdobramentos -
Avisos.

Flávio, abriu a reunião fazendo uma proposta aos grupos Fé e Compromisso, Mac, e CPA para que
estudem uma linha de ação em comum, para desempenhar o acompanhamento da câmara de vereadores
de Nova Iguaçu. Também foi apresentado um documento do comitê de Mesquita no qual se baseiam para
avaliar o desempenho dos vereadores.
Fernando, deu um depoimento sobre as Atas de frequência dos vereadores na câmara, bem como
informou sobre a audiência pública na Igreja Sagrada Família, onde foi discutido sobre a chacina da
baixada fluminense, onde o delegado disse que a comunidade era a culpada pelos acontecimentos.
Maria de Lourdes, disse que Nelson Bornier falou que o pessoal das associações de moradores eram
envolvidos com drogas.
Cirley, sugeriu envio de oficio para a câmara, informando sobre a participação das sessões.
Fernando, disse que o seu grupo no início participavam quatro, depois três e no final ficou apenas ele e o
irmão. Sugeriu marcar uma reunião para definir os trabalhos, bem como estudar a lei orgânica, para
melhor preparo. Comentou sobre a divulgação do trabalho da CPA em diversas entidades.
Tancredo, sugeriu que deve ser marcada uma reunião extra para definir uma linha de ação para os três
grupos em conjunto, e que não se deve aceitar assinatura em panfletos de entidades que não estejam junto
conosco.
Flávio, sugeriu marcar uma reunião com os três grupos no dia 23/05/05, às 18 hs na catedral.
Marcos, sugeriu que ao colocar faixa, deve ter o nome das entidades reivindicando ou protestando.
Fernando, deixou seu telefone para contato com o CPA 3773-4577.
Maria de Lourdes, falou sobre o II seminário de gestão democrática de Nova Iguaçu no dia 07/05/05 de 9
às 17 hs no CENFOR.
Tancredo, encontro do regional III em Cabuçu com o prefeito Lindberg e vereadores da região, além do
presidente da câmara de vereadores Carlos Ferreira.
Maria de Lourdes, comentou sobre uma lista enviada ao prefeito Lindberg onde a Diocese apresenta
pessoas para colaborar na sua gestão., porém estão criticando algumas indicações.
José Barcelos, também criticou sobre algumas indicações que não correspondem a realidade.
Flávio, comentou sobre as indicações na prefeitura sem competência.
Maria de Lourdes, Marcos e Jorge comentaram sobre o não atendimento das ambulâncias referente ao
192, que não funcionam adequadamente.
Próxima reunião do grupo Fé e Compromisso será no dia 06/06/2005, às 19hs na catedral.

Flávio Antônio Brandão de Souza.
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N~)Valguaçu, 28 de abril de 2005

Relatório da reunião do Grupo "Fé e Compromisso" realizada no dia 04/04/2005

Presentes:

• 19:00 _Acolhida aos presentes através do animador Flávio Antônio;
• 19:05 - Canto de entrada e boas-vindas;
• 19:10 - Oração;
• 19:20 _ Leitura da ata anterior com acompanhamento partilhado de todos/as, em seguida alguns

comentários. Sobre a visita por Absalão, Ricardo e Flávio ao grupo C.P.A. (comissão de popular de
acompanhamento a câmara) em 01/04, foi sugerido que participaríamos em grupo com eles
posteriormente. Ricardo, deu seu depoimento resguardando o grupo quanto a forma que o C.P.A. está
realizando os trabalhos na câmara com risco ao se exporem. Marcos, deu seu depoimento sobre o
grupo MAC, apresentando a forma de trabalho nos acompanhamentos da câmara, respeitando os
limites em relação aos informes. Flávio, deu seu depoimento sugerindo a participação dos três grupos:
Fé e Compromisso, MAC, e C.P.A. , na próxima reunião mensal, para juntos traçar uma linha de ação. -
Maria de Lourdes, comentou sobre a mutirão que acontecerá dia 09/04 às 15 hs em Rosa dos Ventos,
para fazer a limpeza geral das ruas. Flávio sugeriu que nos locais onde houveram debates com os
candidatos a Prefeito e Vereadores, que fosse feito o reencontro dos 100 dias para a prestação de
contas. Antônio Soares, deu seu depoimento informando que foi indicado pelo Pe. GeraldoMagalhães
(conselho da catedral), para participar do grupo Fé e Compromisso. Maria de Lourdes, comentou
ainda sobre o projeto de macarrão de Queimados, com assistencialismo e geração de renda. Também
a confecção de pão em Duque de Caxias. com ações concretas. Nova reunião dia 14/05/05 em
Mesquita, na Igreja N. Sra das Graças, de 9 às 12:30 hs, tema: Educação solidária (Rede Solidária de
Troca de Produtos).

• Avisos:
• 07/05/05 encontro do Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil no Cenfor.
• Câmara itinerante em 06/04/05, no bairro Cobrex, local: Centro Social, próximo ao campo do'cobrex.
• 19/06/05 encontro da Rede de Cidadania emNova Iguaçu, tema: ConselhosMunicipais.

Este relatório é uma contribuição de Flávio Antônio Brandão de Souza.
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Nova Iguaçu, 14 de maio de 2005
Reunião do Regional III

Ponto de pauta: Avaliação do encontro com o Prefeito 07 e 12 de maio.

Pontos Positivos \ ~\
V I

•

Iniciativa pioneira na Diocese;
O registro do evento: filmagem e foto; ,
O compromisso do Prefeito em participar nos eventos, apesar do atraso no 1o encontro; \
A organização do regional e a participação das Paróquias nos eventos;
As propostas do Prefeito (curto, médio e longo prazo) e colocar dois assessores responsável para
acompanhar o regional ,
Prioridades das paróquias;
O convite feito ao centro sociopolitico (apesar de ter sido feito o convite em cima da hora). Pois
poderíamos ter ajudado a preparar os encontros e melhor apresentar um diagnóstico dos serviços
sociais na região III.

•
•
•
•
•
•

Pontos Negativos
* Pedir desculpas pelo Adriano por algum mal entendido nos encaminhamentos;
• Não ter colocado no quadro no dia a proposta do encontro do dia 12 de maio;
• Faltou cobrar do Prefeito pelo atraso ao encontro do dia 07 de maio;
• Arrumação do ambiente no dia 12 de maio;
• Dificuldade de tirar uma Prioridade a nível regional; (jXl.SP. \'N IS fl\\.__~(i\Á\) 7
Desafios
• Fazer um diagnóstico dos serviços sociais que existem na região (Atlas Municipal);

Quantas escolas existem?, postos de saúde, saneamento, etc.
• Levantar com assessor da prefeitura: quais são as obras de investimentos e reformas previstas no

orçamento para este ano?
• Como casar nossas propostas da região com as propostas do orçamento para este ano?
• E para o ano que de 2006? Aproveitar o momento do Orçamento Participativo e a construção da Lei

de Diretrizes Orçamentárias que deve começar em junho.
• É preciso ampliar a participação com outros parceiros: Associação de moradores, outras Igrejas,

movimentos, etc; Que tal criar um Comitê mais amplo ou fazer parceria com a Região
Administrativa?

• Escrever um artigo para o caminhando com fotos;
• É preciso estar atento ao lado bom e ruim quando caminharmos com representantes da Prefeitura nos

Bairros. ../ l
e ~ ,~ ", \ \,' ,,/ \ "',, - ('. '\',,' ',0 '

Reunião em Rosa dos Ventos (14/05) com Assessor da Prefeitura e Lideranças do Bairro' ~

A reunião contou com a participação de mais ou menos 10 pessoas. Foi um bom momento, pois o
representante do governo fez algumas colocações onde colocou a disposição imediata os serviços de:
troca de lâmpada queimada nos postes públicos, tapa buracos em ruas asfaltadas, etc. Alguns moradores
colocaram que é necessário outra reivindicações: Urgente reformas no posto de saúde, insumos para os
mesmos, estruturação de equipes do PSF na região, e a construção de um posto de saúde em Rosa dos
Ventos (?), saneamento básico e aquelas que já estavam postas na proposta entregue ao prefeito,
De imediato foi combinado: Que Leandro Cruz Representante da Prefeitura juntamente com
representantes da comunidade visitariam os postos de saúde da região III no dia 17 de maio às 9:00. Foi
marcada uma nova reunião para o dia 02 de junho na paróquia de RO,sadO,sV,entos , ( FC'''' . , ' , '-, \
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Está é uma colaboração de Flávio Antonio Brandão de Souza _ ~)_~, (." (_bl\.v, , -r- ;'-':0.,'1..
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Nova Iguaçu, 14 de maio de 2005
Reunião do Regional III

Ponto de pauta: Avaliação do encontro com o Prefeito 07 e 12de maio.
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• Faltou cobrar do Prefeito pelo atraso ao encontro do dia 07 de maio;
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• Dificuldade de tirar urna Prioridade a nível regional; c<" \_ ~r l'_I SI:' \""-\1 i.r:::.i....) ';'

Pontos Positivos
• Iniciativa pioneira na Diocese;
• O registro do evento: filmagem e foto;
• O compromisso do Prefeito em participar nos eventos, apesar do atraso no 10 encontro;
• A organização do regional e a participação das Paróquias nos eventos;
• As propostas do Prefeito (curto, médio e longo prazo) e colocar dois assessores responsável para

acompanhar o regional ,
• Prioridades das paróquias;
• O convite feito ao centro sociopolitico (apesar de ter sido feito o convite em cima da hora). Pois

poderíamos ter ajudado a preparar os encontros e melhor apresentar um diagnóstico dos serviços
sociais na região III.

Desafios
• Fazer um diagnóstico dos serviços sociais que existem na região (Atlas Municipal);

Quantas escolas existem?, postos de saúde, saneamento, etc.
• Levantar com assessor da prefeitura: quais são as obras de investimentos e reformas previstas no

orçamento para este ano?
• Corno casar nossas propostas da região com as propostas do orçamento para este ano?
• E para o ano que de 2006? Aproveitar o momento do Orçamento Participativo e a construção da Lei

de Diretrizes Orçamentárias que deve começar emjunho.
• É preciso ampliar a participação com outros parceiros: Associação de moradores, outras igrejas,

movimentos, etc; Que tal criar um Comitê mais amplo ou fazer parceria com a Região
Administrativa?

• Escrever um artigo para o caminhando com fotos;
• É preciso estar atento ao lado bom e ruim quando caminharmos com representantes da Prefeitura nos

Bairros.

Reunião emRosa dos Ventos (14/05) com Assessor da Prefeitura e Lideranças do Bairro

A reunião contou com a participação de mais ou menos 10 pessoas. Foi um bom momento, pois o
representante do governo fez algumas colocações onde colocou a disposição imediata os serviços de:
troca de lâmpada queimada nos postes públicos, tapa buracos em ruas asfaltadas, etc. Alguns moradores
colocaram que é necessário outra reivindicações: Urgente reformas no posto de saúde, insumos para os
mesmos, estruturação de equipes do PSF na região, e a construção de um posto de saúde em Rosa dos
Ventos (?), saneamento básico e aquelas que já estavam postas na proposta entregue ao prefeito.
De imediato foi combinado: Que Leandro Cruz Representante da Prefeitura juntamente com
representantes da comunidade visitariam os postos de saúde da região III no dia 17 de maio às 9:00. Foi
marcada urna nova reunião para o dia 02 de junho na paróquia de Rosa dos Ventos

. ,
Está é urna colaboração de Flávio Antonio Brandão de Souza

C:\CSp\Flavio Pif6\Relatório de Rosa dos Ventos. doe

" 'v''_: , ~ ;:;,c__~ t\ ~.) \\)c;"



~ ~'61;: \( (c r, ?;;. '\~
o plfi {2Vt)Df',---," ".

14t: ~If (t>-"'v t.;,s Ib(Q_\I:5v=
"

- G'~.LtJ\) ~\(~\).r-

} C9 (~~\''''''''5 P to G t> Z • YGP. b(;~
.. ú::>~~\)p rFS ~~ ~é5ílJl~~ ~U~l\0S Ir .
..D\..~A\\~ t~R' to EVcS';6 TAV,

- \)\', \êo ~(L,,~ ,,~ ~ .<;& \'.l \,J:"\ AIr-'êl J> 5) 1 r;oiJ u (

~//--
SJ~c..~ 6..)\ ; .

SI...J~~\ ,,'L ') .s\~'\"'\-'C;'"1 Gv'\ió (j )'0 I P".I'c:llCt' í.JA(1W!,~

~ . yJv"ltlt"ÁI \UA ("" I<:'('}J fLSQ s ÇJJ2fi1 í'l"
\J~~~k~y (Q/l?~t)j;O,



Nova Iguaçu, 14 de maio de 2005
Reunião do Regional III

Ponto de pauta: Avaliação do encontro com o Prefeito 07 e 12 de maio.

Pontos Positivos
• Iniciativa pioneira na Diocese;
• O registro do evento: filmagem e foto;
• O compromisso do Prefeito em participar nos eventos, apesar do atraso no 10 encontro;
• A organização do regional e a participação das Paróquias nos eventos;
• As propostas do Prefeito (curto, médio e longo prazo) e colocar dois assessores responsável para

acompanhar o regional,
• Prioridades das paróquias;
• O convite feito ao centro sociopolitico (apesar de ter sido feito o convite em cima da hora). Pois

poderíamos ter ajudado a preparar os encontros e melhor apresentar um diagnóstico dos serviços
sociais na região III.

Pontos Negativos
* Pedir desculpas pelo Adriano por algum mal entendido nos encaminhamentos;
• Não ter colocado no quadro no dia a proposta do encontro do dia 12 de maio;
• Faltou cobrar do Prefeito pelo atraso ao encontro do dia 07 de maio;
• Arrumação do ambiente no dia 12 de maio;
• Dificuldade de tirar uma Prioridade a nível regional; (-',;< \__ r t,\ SI:' h lí ;,~.\.,) ~,

Desafios
• Fazer um diagnóstico dos serviços sociais que existem na região (Atlas Municipal);

Quantas escolas existem?, postos de saúde, saneamento, etc.
• Levantar com assessor da prefeitura: quais são as obras de investimentos e reformas previstas no

orçamento para este ano?
• Como casar nossas propostas da região com as propostas do orçamento para este ano?
• E para o ano que de 2006? Aproveitar o momento do Orçamento Participativo e a construção da Lei

de Diretrizes Orçamentárias que deve começar em junho.
• É preciso ampliar a participação com outros parceiros: Associação de moradores, outras igrejas,

movimentos, etc; Que tal criar um Comitê mais amplo ou fazer parceria com a Região
Administrativa?

• Escrever um artigo para o caminhando com fotos;
• É preciso estar atento ao lado bom e ruim quando caminharmos com representantes da Prefeitura nos

Bairros.

Reunião em Rosa dos Ventos (14/05) com Assessor da Prefeitura e Lideranças do Bairro

A reunião contou com a participação de mais ou menos 10 pessoas. Foi um bom momento, pois o
representante do governo fez algumas colocações onde colocou a disposição imediata os serviços de:
troca de lâmpada queimada nos postes públicos, tapa buracos em ruas asfaltadas, etc. Alguns moradores
colocaram que é necessário outra reivindicações: Urgente reformas no posto de saúde, insumos para os
mesmos, estruturação de equipes do PSF na região, e a construção de um posto de saúde em Rosa dos
Ventos (?), saneamento básico e aquelas que já estavam postas na proposta entregue ao prefeito.
De imediato foi combinado: Que Leandro Cruz Representante da Prefeitura juntamente com
representantes da comunidade visitariam os postos de saúde da região III no dia 17 de maio às 9:00. Foi
marcada uma nova reunião para o dia 02 de junho na paróquia de Rosa dos Ventos
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Crltêríos de Avaliação de desempenho
da Câmara Municipal de Mesquita

o Comitê Popular de Acompanhamento à Câmara Municipal de, 'Mesquita, grupo
suprapartidário, vinculado ao Centro Sociopolítico da Diocese de Nova Iguaçu e ao
Regional 10 Mesquita, composto por cidadãs e cidadãos voluntários, que tem
como objetivo geral contribuir para melhorar a prática da política, apresenta os
Critérios de Avaliação. ' \
O Comitê acompanhará as principais atividades da Câmara Municipal de
Mesquita, com o. objetivo de observar e avaliar o desempenho de todos os
vereadores/as), para que o Legislativo .Municipal exerça as suas funções de forma'
transparente e democrática para toda a população. mesquitense. '

Os Critérios de Avaliação englobam os seguintes itens e quesitos:
1- Freqüência · ···..·1O pontos

...;d(2- Comp~rtamento PolíticolPessoal , ~ lO pontos
1"\3- Atuação nos debates parlamentares 20 pontos

4- Apresentação de projetos ou emendas · l0 pontos
5 - Integração do Vereador com a Comunidade 20 'pontos
6 - Ações Diretas de fiscalização do Executivo ; 20 pontos
7 - Participação nas Comissões Permanentes .1O pontos

Freqüência
Considerar-se-á ausente o Vereador que não participar da Ordem do dia.
Considera-se ausência justificada quando o Secretário(a) fizer °devido registro
publicamente ou quando o próprio Vereador antes de se ausentar justificar a sua
saída. '..
Comportamento Pessoal
Respeito e atenção ao público, postura compatível com o cargo, atenção, respeito
ao colega vereador. Será observado o uso demasiado de celulares, conversas
paralelas ou leituras alheias ao tema em discussão.

Atuacão nos debàtes 'parlamentares
Uso freqüente da tribuna para debater os projetos em pauta.



Produção Legislativa
Iniciativa legislativa do Vereador, apresentando projeto de lei ou emenda a projeto
de lei ou ainda Emenda àLei Orgânica.
Não serão consideradas propostas que indiquem nomes de logradouros públicos,
que declarem instituições de utilidade pública ou que concedam títulos honoríficos,
uma vez que essas proposições não abordam problemas relevantes para a
comunidade.

,\ \

Integração com a comunidade
O Comitê entende que a integração do vereador com a Comunidade é importante
em eventos, fóruns, seminários. Não serão considerados neste item os chamados ~~
atendimentos em centros sociais, participação em eventos sociais e religiosos ou
atendimentos individuais, mas somente as reuniões e encontros públicos de caráter
informativo ou de apoio às organizaçõespopulares, como prestação de contas de
mandato, audiências públicas, participação em reuniões e atividades coletivas de
Conselhos Municipais, de Associações de Moradores ou de outros organismos do
Movimento Popular.

Ações Diretas de Fiscalização do Executivo
Pedidos de informação, fiscalização direta do funcionamento das unidades de
serviço das diversas secretarias, acompanhamento de audiências públicas de
prestação de contas do Executivo e audiências públicas das leis Orçamentárias'
(PPA, LDO, LOA); avaliações do mandato do Prefeito

Participação nas Comissões Permanentes
Desempenho do Vereador emitindo pareceres ou votos analíticos nos projetas
submetidos à sua Comissão, promoção de exposições, conferências, palestras,
seminários, audiências públicas, sessões de esclarecimentos com Secretários ou
representantes do Executivo.

Análise do desempenho do Legislativo
A cada período legislativo encerrado (semestre), o Comitê publicará o quadro de
desempenho da Câmara, através de boletins informativos que serão distribuídos em
locais públicos.



I

Criterios para pontuação mensal'

Fregiiêncin 10 pontos " ,
Divide os 10 pontos pelo número de sessões realizadas no mês e multiplica peJo

número de presenças de cada vereador. '

Comportamento Pessoal- 10 pontos
Perde 5 pontos a cada comportamento inadequado, de modo que, casose comporte

inadequadamentemais deuma vez no mês, perderáos 10pontos.' , -. \ \ \

Atuação Parlamentar - 20 pontos
. Divide os 20 pontos pelo número de 'sessões realizadas com debate na Ordem do

Dia ao longo do mês e multiplica pelo número de vezes em que o Vereador foi à Tribuna
defender ou contestar proposta. . '

Producão Legislativa (Apresentado de Projetos ou Emendas)";; 10 pontos
Computados a favor do vereador que apresentar pelo menos uma Proposição aolongo do mês.

Integração com a Comunidade - 20 pontos'
Computados 10 pontos para cada encontro previsto na descrição do quesito, até o

máximo de 20 pontos por mês.

,<\"õe~D:ret~~de Fbca!!za"!o dn Executivo- 20 nantos
Computados 10 pontos para cada ação, 'conforme previsto na descrição do.quesito,

até o máximo de 20 pontos por mês. . . .
OBS: A ação fiscalizadora de desdobramento também será computada, '

, '

Participação nas ComissÕesPermanentes - 10 pontos
Serão computados os 10 pontos caso produza pelo menos 1 Parecer ou Voto

analítico à Proposição e!l1tramitação na respectiva Comissão, por mês ..

.'



Ficha de Acompanhamento deSessão
Mês de MaÍo/2005 -'-Data __ 10512005

Vereador FreqQêncla Comportamento Atuação Produção Intregràção cl Fiscalização Participação nas
Pessoal Parlamentar LeglslaUva .comunidade ®Exedutlvo Comls~,

, ,
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Justificativas e Observacões:
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Comissão quer mudar horário
das sessões na Câmara em NI
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A meta da CPA é colher 24 mil assinaturas para mudar o horário das sessões do Legislativo
Integrantes da Comissão de

Acompanhamento Parlamentar
(CAP) à Câmara de Vereadores
de Nova Iguaçu estão acampa
dos desde a última segunda
feira no Calçadão da cidade. O
motivo: recolher 24 mil assi
naturas para anular a lei
municipal que antecipa as
sessões na casa legislativa para
às 15h. Segundo o presidente
João Cardoso, a quantidade
representa 5% dos 480 mil
eleitores da cidade, número
suficiente para cancelar a
medida. A comissão, em parce
ria com diversos movimentos,
alega que a lei prejudica a par
ticipação da população nas au
diências no plenário. Eles

reivindicam o retorno ao anti
go horário das 18h, e o acesso
público à tribuna por dez mi
nutos.

Segundo a Comissão, os
vereadores defendem a medida
como forma de segurança, por
acreditarem que o horário dos
términos das sessões represen
ta perigo aos freqüentadores.

"O horário do fim das ses
sões não oferece nem mais
nem menos segurança à popu
lação. Em 41 sessões onde
houve trabalho, com quorum
necessário, menos de 10
sessões terminaram depois das
21 horas, e menos de cinco
sessões terminaram depois das
22 horas", explicou o se-

cretário da CAP, Fernando
Carvalho.

A comissão pretende ficar
na AvenidaAmaral Peixoto até
sábado, mas se for preciso
estenderá o manifesto até a
próxima semana. "Precisamos
no mínimo de 24 mil assina
turas para mudar o que doze
homens fizeram. Estamos con
vocando a população para par
ticipar. Qualquer dúvida é só
entrar em conta to," concluiu o
presidente João Carvalho.

O telefone do escritório da
Comissão de Acompanhamen
to Parlamentar à Câmara de
Nova Iguaçu é 3066-1165, ou
3773-45/7.
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Nova Iguaçu, 02 de fevereiro de 2004

Relatório da reunião do grupo de Fé e Compromisso de Nova Iguaçu

Presentes: Tancredo, Ricardo de Paula, Maria de Lourdes, Zélia, Maria Toledo, Flavio Antônio, Maria de
Fátima, Absalão Anésio, Marcelo de Jesus.

Começamos com um canto puxado por Zélia que falava sobre Fé e Compromisso. Os gostamos e
pedimos para que ela nos trouxesse a letra para ser nosso hino.
Em seguida fizemos uma leitura Bíblica do Evangelho do dia Lc 2,22-40, em seguida fizemos uma
partilha da palavra.
Foi sentida a ausência de muitos(as) companheiros (as) do grupo. Nos perguntamos, será que o dia é
bom? será que esquecemos do compromisso?
Foi enviada uma carta relatório para todos do grupo, na qual foi lida e aprovada.
Como houve a presença de novas pessoas resolvemos dividi-lás nos grupos já existentes, no qual nos
dividimos para podermos tirar as estratégias de nossos trabalhos, pois tínhamos uma carta contendo
algumas indicações e avisos.
Grupos de Trabalho

Equipe Paróquias e Regionais

Novas integrantes: Maria José Toledo e Maria de Fátima.
Para o mês de março
a) fazer levantamento das datas das reuniões dos conselhos paroquiais das regiões: I, II, III, IV;
b)" " """"" Regionais de Nova Iguaçu.
c) Aproveitar a reunião de Pastoral (primeira terça-feira do mês) para fazer levantamento dos regionais

, (Flávio).
d) Mandar relatório para o grupo repassando estas tarefas.
e) Repassar para todo o grupo Fé e Compromisso um relatório do desenvolvimento de sua equipe.

Equipe Acompanhamento dos ConselhosMunicipais

Nova integrante: Zélia
Para o mês de fevereiro

a) fazer levantamento das reuniões dos Conselhos Municipais,

b) mandar relatório para a equipe repassando estas tarefas,

c) Repassar para todo o grupo Fé e Compromisso um relatório do desenvolvimento de sua equipe.

Equipe Acompanhamento na Câmara Municipal

Para o mês de Fevereiro - Novo membro: Marcelo de Jesus

a) visitar sessões na câmara ( abertura no dia 16/02),

b) A equipe não entregou o relatório, por isto segue as propostas anteriores e algumas sugestões.

Próximo Encontro do Grupo: 01 de março às 19:00 na Catedral, esperamos encontrar todos(as), e
se possível traga alguém.

Um grande abraço, e até lá. Flávio Antônio Brandão de Souza - Tel: 2669-2259 (centro sociopolítico).
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Nova Iguaçu, 02 de fevereiro de 2004.

Acompanhamento dos Conselhos Municipais

Componentes: Cleonice, Henrique.

Propostas:

_ Por sermos um número muito pequeno e existir um número maior de conselhos,
deveremos obter grandes dificuldades, mais procuraremos pessoas e informações que
nos ajude a atingir esse objetivo. Talvez possamos Priorizar os conselhos da :
Educação, Saúde, Assistência Social, Criança.

_ :v1arcamos com o Flávio uma visita ao centro sociopolítico no dia 15/12/2003 às 15:00
para obtermos mais informações, para em março de 2004 começarmos a trabalhar.

Indicações:

_ Procurar saber o dia das reuniões dos conselhos para poder visitá-los na mediada do
possível, além de passar a informação para todos do grupo;

_ Procurar participar da reunião do Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil, afim de
se fortalecer e somar forças, pois pode ser um bom espaço para ampliar a equipe;

_ Procurar saber quando acontecerão as eleições de tais conselhos, afim de nos
prepararmos nossa intervenção;

- Avisos importantes:

_ Dia: 14 de fevereiro - de 9:00 às 12:00 no CENFOR - encontro dos b'TUPOS de Fé e
Compromisso da Diocese.

- Dia: 13 de março de 9:00 às 12:00 no CENFOR - Encontro dos Conselheiro
Municipais Da Diocese. ( importante sua participação, assim poderemos até aumentar
nossa equipe);

_ Dia 13 à 16 de abril das 19:00 às 21 :30 na Catedral - Oficina de Sensibi lização dos
Conselhos Municipais;

- Precisar de nossa ajuda, conte conosco.
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Centro Sociopolítico da Diocese de Nova Iguaçu.

Grupo de Fé e Compromisso de Nova Iguaçu.

Nova Iguaçu, 22 de outubro de 2003.

Relatório da Reunião:

Apresentação dos presente, inclusive com um convidado da companheira Fabiola
_ Presentes: Fabiola, Ricardo de Paula, Abssalão, Valdeci, Flávio, Estefane, Nelson Pereira.

4~ -\-

Oração.
Leitura do Evangelho de Lucas 12, 39-48.
Partilha.
Leitura da ata anterior. Desdobramento.
Participação dia 19/1012003 no 4 Encontro da Rede de Cidadania Sul Fluminense/BaixadalCapital.

Do nosso grupo estiveram presentes: Valdeci e Flávio. Os companheiros(a): Tancredo e Fabiola não
puderam ir. O encontro foi bom, pois os vários municípios presentes relataram o que estão
desenvolvendo. Houve também um momento de formação com o tema: A paz mundial para a paz local,
desenvolvido pelo assessor Sidney Pascotto, e foi muito bom. Por fim planejamos os quatro encontros da
Rede para o ano de 2004, que são:

15 de fevereiro - Local: Piraí - Tema: Eleições 2004 e Lei contra a corrupção eleitoral ( 9840 ) ;
16 de maio - Local: São João de Meriti - Tema: Identidade e Memória da Rede;
15 de agosto - Local: Volta-Redonda - Tema: Cidadania e Conselhos Municipais;
21 de novembro - Local: Itaguaí - Tema: Participação Cidadã no processo legislativo.
Foi apresentado a proposta das carta-convite para o encontro do dia 12, a mesma será endereçada as
23 paróquias do município de Nova Iguaçu. Após a leitura houve algumas alterações e
complementações, por fim houve a aprovação. Flávio ficará responsável em prepara-lá. Sendo que a
das paróquias já deverá encaminha-lás. Já as dos agentes de pastorais deverá voltar na próxima
reunião (29/1 O) para ser aprovada e envelopada por todos. Houve também a distribuição da listagem e
dos envelopes do correio para que pudéssemos preenchei o e trazei o na próxima reunião.
Ao final fizemos nossas preces espontâneas, e a oração final.
Este relatório é uma contribuição do companheiro Flávio Antônio Brandão de Souza.

Documento1



Nova Iguaçu, 19 de novembro de 2003.

Reunião do Grupo de Fé e Compromisso.

Avaliação do encontro do dia 12/11/2003.
Presentes: Valdeci, Estefane, Flávio, Absalão, Alex, Tancredo
Informes:

Informes: foi bom, mas ficamos preocupados com o atraso das pessoas do grupo que se
responsabilizaram por alguma tarefa, e não tinham chegado. Achamos o trabalho em grupo muito
bom, sendo que algumas pessoas por acharem que sabem mais de política, não souberam respeitar as
outras que não estão no mesmo nível. É preciso termos consciência de que somos os animadores( as) e
que devemos ajudar os(as) outros(as) a caminharem. Esperávamos mais pessoas. Sentimos que a
maioria ficaram interessados(as) em firmar o compromisso com o grupo. Alex na paróquia Sagrada
Família já falou sobre o encontro, e conseguiu outro companheiro para participar do grupo.

Relatório do Encontro. Foi lido, sugerido modificações e inclusões. Vamos enviar cópias para as 40
pessoas participantes e mais vinte e três Padres das paróquias dos regionais, e pedir os Padres para
afixarem no quadro de aviso da Igreja.

Propostas: Para o encontro do dia 02/12/2003 , dividir o grupão pelos regionais, tentando fazer com
que cada regional tenha seus coordenadores? ( futuramente ).

Comprar um livro de Ata para o grupo.

Próxima reunião: 26/11/2003 - às 19:00 na catedral.

Avisos: não haverá audiência pública dia 24/11/2003 na câmara municipal. Etc...

Este relatório é uma contribuição do companheiro: Flávio Antônio Brandão de Souza.

C:\CDFSP\Gera/- Temporário\re/at6riogrupo de fé e compromisso de N./..doc



Nova Iguaçu, 14 de novembro de 2003.

Relatório do Encontro do dia 12/ 11 / 2003, realizado na catedral de Nova Iguaçu.

oDesafio da "Fé e Compromisso"

o encontro contou com a participação de 40 pessoas que assinaram a lista de presença, vindas de 14 paróquias,

sendo que nosso município tem 23 paróquias.

Começamos com a palavra do Pe. Bruno nos falando sobre a nova organização da Diocese, que passará de 7

para 10 regionais. Em seguida Adriano do Centro Sociopolítico contou-nos sobre a história da criação do Centro na

Diocese.

Após isso, Sonia falou-nos sobre a criação e experiências dos grupos de Fé e Compromisso nos 7 municípios

de nossa Diocese.

Em seguida fomos divididos em 4 grupos para respondermos as seguintes perguntas:

1. Apartir do trabalho apresentado pelos grupos de fé e compromisso. é possível vocês assumirem conosco este

novo desafio?

2 Como podemos organizar este trabalho em Nova Iguaçu?

As respostas aqui apresentadas, foram as que os grupos colocaram nos cartazes.

Grupo I: 6 pessoas.

Resposta da primeira pergunta:

• Sim, porque nós acreditamos no processo participativo como cidadão

- Resposta da segunda pergunta:

• Mobilizar a minha paróquia para cobrar saneamento básico.

• Divulgar os trabalhos feitos pelos vereadores na câmara municipal para a comunidade interessada.

• Para mim o importante é participar e trabalhar no grupo sociopolítico.

• Levantamento das causas do bairro.

• Unindo mais grupos e Conscientizando as comunidades que juntos concretizaremos nossas necessidades e

direitos de cidadãos.

- Grupo II:

Resposta da primeira pergunta:

• Assumimos sim, com amor !!! ( ASA ).

- Resposta da segunda pergunta:

C:\CDFSP\Geral- Temporário\F/ávío.doc



• Formar I organizar nas comunidades, as pessoas engajadas a de acompanhar os trabalhos na camara de
vereadores.

• Trazer pI o grupão a junção do que tem acontecido a nível eleitoral nas esferas políticas ( conjunturas políticas

em diversos cenários ), vivência de cada um e necessidades da região, por regional ou municípios ( paróquias ),

• Acompanhamento dos conselhos ( saúde I Educação ).

• Edileuza - Carlos Gomes - Tancredo - Valdeci - Bruno - Ivete Pantaleão - João Batista - Maria Toledo - Mirtes
- Diney - Zélia - Ana Lúcia.

- Grupo III:

Resposta daprimeira pergunta:

• Épossivel sim!

Resposta da segunda pergunta:

• Como?

• Tendo união, humildade, mais divulgação apoio e participação, respeito por parte dos párocos / manter a

unidade na diversidade.

Grupo IV:

7 participantes. 1) Estefane - 2) João Batista - 3) Nelson - 4) Antoninho - 5) Lurdinha - 6) Maria de Lourdes _
7) Acosta.

Resposta daprimeira pergunta:

• grupo está de acordo em assumir compromisso de juntos lutarmos para a melhoria e qualidade de vida do
nosso município.

• Resposta da segunda pergunta: Poderemos ver e analisar as carências de nossas comunidades e juntos definir

as prioridades, buscando parcerias junto aos órgãos públicos e a iniciativa privada para a solução das
demandas.

OBS: Podemos destacar três aspectos: Formação - Trabalhar o social/politico nas comunidades e paróquias _
Comunicação.

Ao final do encontro saímos com a certeza de que JUNTOS podemos e devemos construir e ampliar o grupo de "Fé

e Compromisso" em Nova Iguaçu, e para isso marcamos um novo encontro para o dia: 03/12/2003, às 19:00 na

Catedral de Santo Antônio de Jacutinga. Nosso objetivo é: PLANEJAMENTO 2004. Tragam propostas.

Na esperança de nos encontrarmos, um forte abraço e até lá.

• Absalão - Alex - Fabiula - Flávio - Valdeci - Ricardo - Tancredo - Estefane.
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Nova Iguaçu, 06 de dezembro de 2004

Relatório da reunião de planejamento 2005 do grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu

Presentes: Maria de Lourdes, Tancredo, Ricardo Simões, Absalão, Joaquim Brasiliano, Ricardo de Paula,
Valdeci, Marcos, Flávio. Houve uma justificativa da falta de Nair Jane. 'i,;..

Começamos nossa reunião com uma oração, em seguida fizemos uma leitura bíblica e uma partilha da
palavra.
Em seguida Flávio perguntou se os presentes receberam pelo correio o relatório de avaliação deste ano,
alguns tinham, outros não, então foi distribuído para aqueles que não tinham.
Pauta da reunião: avisos, planejamento 2005
Avisos
* Ricardo Simões disse que participou no dia (?) do seminário de gestão participativa que aconteceu
no MAB, contou com a participação de 46 pessoas representando várias instituiçõj!s. Como
encaminhamento foi tirada uma comissão de trabalho com representantes das entidades FaSe, MAB,
Diocese de Nova Iguaçu e Escola de Governo da Baixada para estruturar propostas a serem encaminhadas
para o novo governo no município.
* Maria de Lourdes disse que participou nos dois últimos finais de semana do curso de saúde para os
conselheiros da Diocese, chama a atenção para conciliar nosso planejamento com o da Diocese.

Comunica que no dia 14/12 às 16 hs acontecerá na secretaria da baixada um encontro sobre a saúde na
região metropolitana, onde será distribuído um caderno com o diagnóstico.
* Flávio disse que no dia 28/11 aconteceu o encontro do Fórum Diocesano de Conselheiros, onde
participaram cerca de 40 pessoas e foi muito bom. Foi construído o planejamento para o ano de 2005.

Comunica sobre o 4° Encontro Nacional de Fé e Politica que aconteceu em Londrina no Paraná,
apresentou o jornal da cidade que destacou em sua manchete. Trouxe também um "Relatório de
Acompanhamento da CâmaraMunicipal de Curitiba", feito por um grupo de trabalho daquela cidade.
Fala que estavam presentes uma média de 5 mil pessoas. No sábado de manhã falaram Marcelo
Barros que abordou o tema "Utopias da fé". Em seguida falaram João Pedro Stédile e Patrus Ananias
que abordaram o tema "Realidades da Política". Após as e palestras fomos divididos em grupos e
encaminhados para comunidades , onde almoçamos e desenvolvemos trabalhos em oficinas de
diversos temas. No domingo tivemos As palestras de Dom Tomás Balduíno e Frei Beto. No
encerramento aconteceu uma celebração de envio, e comunicou-se que o próximo encontro será em
março de 2006 no Espirito Santo. Y

* Marcelo falou que o grupo Fé e Compromisso de Cabbçu acabou. Marcos que pertence a() grupo diz
que não acabou , mas está desativado, pois percebe que alguns que estavam participando, só estavam por
interesse eleitoreiro, e acha que é preciso retomar as reuniões. Comunica que o orçamento de 2005 deve
ser votado pela câmara municipal até dia 15de dezembro.

Propostas para o Planejamento 2005

* Ricardo de Paula sugere que se faça formação política na Paróquia. Também fazer reunião mensal do
nosso grupo em cada paróquia, e para isso pode-se dividir o grupão (10) em dois para visitar as 22
Paróquias. .;
* Absalão sugere que se faça a histórico do grupo durante o ano de 2004.
* Maria de Lourdes sugere que se faça uma agenda de planejamento do nosso grupo de acordo com o
da Diocese, para não conscidirem as datas.
* Flávio sugere que seja criado um rodízio de equipe para coordenar as reuniões do grupo a cada três
meses coordena, faz a ata e a tesouraria.

Que tal se criar um caixa financeiro? Que tal criar uma equipe de Pastoral Social em cada Regional,
tirando daí um representante para participar na reunião do Regional. Sugere que trabalhemos em apenas 2
equipes: Acompanhamento da Câmara e Paróquias e regionais. É preciso visitar as Paróquias para
convidar gente nova para o grupo.

.....

C:\CSplrelatório do Fé e compromisso - g_ezembro.doc



Nova Iguaçu, 17 de março de 2005

Relatório da reunião de planejamento 2005 do grupo "Fé e Compromisso" de Nova Iguaçu

A reunião aconteceu no dia 07 de março às 19:30 no salão da Cáritas Diocesana, com as seguintes
presenças: Marco, Valdeci, Marcelo, Absalão, Tancredo, Flávio e Adriano do Centro Sociopolitico como
convidado para assessorar e acompanhar o grupo quando necessário. - 'K'\.h~~ .
Fizemos como de sempre um boas-vindas, uma oração, a leitura do evangelho do dia e a partilha da

palavra.Passamos então para a parte de exposição das propostas que fizemos na primeira parte do planejamento e
que queremos fechar nesta segunda parte. A participação do Adriano foi muito importante, pois ajudou
nos a perceber que dentro das propostas temos os desafios internos e externos. Dentre as propostas

destacamos:

LINHAS DE AÇÃO

• Incentivar ou criar grupos de "Fé e Compromisso ou Pastoral Social nas Paróquias/Regional
_EQUIPE DE COORDENAÇÃO/ANIMAÇÃO

• Fazer o Acompanhamento das sessões na Câmara de Vereadores
_EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO

• Fazer o Acompanhamento aos ConselhosMunicipais*
_Pediremos a NAIR JANE E MARIA DE LOURDES para fazer uma ponte entre o Fórum Diocesano
dos/as Conselheiros/as e gruo "Fé e Compromisso"

PROPOSTAS

a) Reunião mensal do grupo em cada paróquia (22/23). Dividir a equipe em duas para as visitas?
Decidimos por enquanto manter uma reunião mensal do grupo em Nova Iguaçu, e fortalecer nossa

presença nos regionais.
b) Fazer curso de formação política nas Paróquias?

Decidimosaproveitar os cursos de formações que tiverem nos regionais, do Centro Sociopolitico, etc
c) Criar uma equipe de coordenação/animação: animador/ar - secretário/a - tesoureiro/a. Se possível com

representantes de todos os regionais?
Animador: Flávio (regional I) - Secretário: Tancredo (regional III) - Tesoureiro: Absalão

(regional IV) _ é preciso convidar alguém do regional II para fazer parte da equipe.
d) Criar um caixa financeiro para o grupo?

O tesoureiro irá trazer propostas e o grupo poderá concordar ou propor outras.
e) Criar uma equipe de Pastoral Social ou "Fé e Compromisso em cada regional?

Decidimos que a equipe de coordenação visitará a reunião de cada regional para se apresentar e
oficializar o representante do "Fé e Compromisso" no regional. É preciso aguardar o resultado da
Assembléia das Pastorais Sociais para incentivar ou ajudar a criar a Pastoral Social no regional.
t) Criar um boletim informarívo e formativo do grupo?

Decidimos no momento aproveitar o espaço no caminhando e divulgar a cada dois meses notícias.
Cada equipe deverá preparar seu texto. No futuro deveremos ter um próprio.
g) Criar momentos de confraternização: aniversariantes, visita aos companheiros/as, etc?

O secretário deverá estar atento, se possível criar um quadro dos aniversariantes.
h) Instituir um livro de presença e de atividades promovidas pelo grupo?
_ Deveremosprovidenciar um livro ata.
i) Aumentar o número de pessoas no grupo?

Dependerá de cada componente convidar pessoas responsáveis para participar, se possível
representantes de paróquias ou regional. Foi dada a sugestão de visitarmos o grupo C.P.A. - Comissãc
Popular de Acompanhamento junto a câmara de vereadores de Nova Iguaçu (rua: apinajés, 134 - rua de
SESC) Tel: 3773-4577.
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j) Conseguir um espaço fisico para o grupo?
Foi colocado a disposição do grupo a sala da Pastoral Operária, onde já se encontra um armário.

k) Montar um calendário das reuniões do grupo?
O secretário providenciará o calendário.

1) Fazer entrevista com políticos (vereadores/as, prefeito, secretários/as, etc)?
Todos do grupo podem faze-Iô, para servir como matéria para o boletim ou jornal caminhando

m) Fazer histórico do grupo?
Todos têm a história, só depende de cada um escreve-lâ e depois nos reunirmos para juntarmos e
colocá-la no papel.

n) Promover reencontro com candidatos a vereadores/as?
Decidimos fazer curso de formação no regional (junho), e aproveitar um dos dias para convidar os
candidatos para um reencontro e os eleitos (da região ?) para uma prestação de contas da câmara.

Por fim decidimos realizar uma reunião extraordinária no dia 18 de março às 19 hs no salão da Cáritas
para criarmos uma metodologia de acompanhamento das sessões na câmara de vereadores.
Está é uma contribuição do companheiro Flávio Antônio Brandão de Souza, espero ter conseguido anotar
o que foi decidido, caso algum item esteja errado ou incompleto teremos toda a liberdade para consertar.
Um grande abraço e até lá.
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* Ricardo Simões trouxe algumas propostas por escrito: Intensificar a luta pela valorização do grupo
Fé e Compromisso dentro da própria Diocese Ex maior espaço, divulgação, ajuda

Criar um plano de estudo com base nas áreas de trabalho que o grupo desenvolve(?)
Implantar um encontro anual dos grupos de Fé e Compromisso como forma de integração das tarefas

produzidas pelo grupo na Diocese
Implantação de um espaço físico do grupo, onde poderíamos estar mais estruturado e assim em contato

.•. com os outros grupos e companheiros.
'ii ,-M~~~" .Criação de um veículo de informação para nossa divulgação (grupos de Fé e Compromisso).

Criação de atividades extras para maior integração do grupo. Ex: ~isitas aos companheiros, comemorar
aniversariantes do mês, momentos internos nossos.

Implantação de um livro de presença para o registro de todas as reuniões do grupo, inclusive as extras e
atividades externas, para que se possa futuramente termos dados estatísticos dos nossos movimentos.

* Valdeci trouxe algumas propostas por escrito
Equipe Paróquia e Regionais Aumentar o grupo com pessoas das Paróquias que ainda não
participantes.
Limitar o número de compromissos (nossos) nas comunidades.
Visitar o restante das Paróquias
Falar a cada mês do nosso grupo nos avisos das missas.
Fazer nosso "caixa" para as despesas.
Comemorar os aniversariantes do mês
Utilizar as rádios comunitárias para nossa divulgação.
Equipe de Acompanhamento da Câmara Municipal: utilizar o material já obtido
Fazer entrevista (rápida) com políticos da ativa( vereadores eleitos").
Observar se as promessas estão sendo cumpridas.
Acompanhamento dos Conselhos Municipais: fazer calendário das reuniões como no ano de 2004.
Criação da nossa identidade. Ex: crachá/camiseta

Obs: As pessoas que irão assumir o comando do grupo, tem que ter:
1) Um pouco de conhecimento prático.
2) Disponibilidade de tempo para agir

Aviso especial: Para fecharmos nosso planejamento precisamos do planejamento do Centro
Sociopolítico, então decidimos fazer a segunda parte do nosso planejamento numa reunião no:

Dia: 14 de fevereiro
Horário: 19:00 hs
Local: Cepal - salão da Cáritas

Terminamos nossa reunião agradecendo por tudo de bom que aconteceu, desejando a todos/as um feliz
natal e um próspero ano novo. Demos as mãos c finalizamos com uma oração.

Espero ter anotado tudo, mas se faltou algum item, poderemos ver na próxima reunião. Está é uma
colaboração do companheiro Flávio Antônio Brandão de Souza.
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Nova Iguaçu, 11 e 17 de novembro de 2004

Relatório da reunião de avaliação do ano de 2004do grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu

Presentes: Valdeci, Nair Jane, Ricardo Cardoso e filho/a, Mirtes, Brasiliano, Absalão, Flávio, Tancredo ...

• Canto;
• Oração;
• Leitura bíblica e partilha da palavra;
• Flávio propôs que fizéssemos a avaliação em uma reunião e outra reunião para o planejamento, e o

grupo aceitou. Decidimos então nos dividirmos por equipes: Paróquias e Regíonais,
Acompanhamento da Câmara e Acompanhamento dos Conselhos municipais. Nesse momento
trabalhamos quais foram os pontos positivos e negativos.

• Equipe Paróquias e Regionais: Valdeci, Joaquim Brasiliano, Flávio, Nair Jane, ...
Pontos positivos:

• Conseguimos fazer algumas visitas como ao grupo da pastoral da cidadania em Miguel Couto;

• aos regionais II - III - e IV;
• participamos enquanto convidados como grupo no 1o de maio no Regional III;
• Conseguimos criar a equipe de coordenação das Pastorais Sociais no Regional III;
• foi criado o grupo Fé e Compromisso na Paróquia de Cabuçu com o incentivo do Pe. Justino;
• participamos do lançamento da campanha "de olho no seu voto" promovida pela fase; participamos

em vários cursos de formação tais como: oficina diocesana dos conselhos municipais, multiplicadores
de formação política para os regionais, metodologia na educação popular, conselheiros municipais,
etc;

• debates com candidatos a vereadores em várias paróquias; etc.
Pontos negativos:

• a multiplicação do curso de multiplicadores não funcionou;
• não conseguimos aumentar o número de pessoas no grupo;
* não conseguimos criar um veículo de comunicação próprio;
• faltou visitar alguns padres de algumas paróquias;
• não conseguimos fazer os relatórios de trabalho para o grupo;
tt somos pessoas que participamos em vários movimentos;
* não conseguimos visitar todos as paróquias e regionais, etc.
* O que mais está faltando?

Desafios:* Formar uma equipe de coordenação? Ou animação?: secretária/o, tesoureira/o, coordenador/ar,
cronometrista (mensal", trimestral"); ':'f_ \ A\1- (h,t-- ~\"X'\ 'L~)~h.H'\-.:cq~ .
• conseguir formar uma equipe em cada Regional de NI e ter um /a representante desta equipe na

reunião do regional;
• Flávio participar nas reuniões dos regionais; visitar cada todos os Padres dos regionais, pedir a Dom

Luciano para escrever uma carta aos Padres dos regionais, solicitando que mande um representante
para o grupo Fé e Compromisso, etc;

* O que mais está faltando?
Para continuarmos a avaliação, marcamos uma reunião extraordinária dia: 17 de novembro às 19 hs
no Cepal.

Equipe de Acompanhamento à câmara municipal: Mirtes, Tancredo, Absalão, ....

Pontos positivos:
• Foi adequado o acompanhamento da câmara de acordo com a nossa disponibilidade;
• Criação dos debates, debates entre os prefeitáveis;
• Avanço do grupo Fé e Compromisso em Cabuçu (reunião toda Sa feira);
• Recriação do grupo Fé e Compromisso a partir do curso de formação política (1996 - criação);
• Participação da campanha "De olho no seu voto" no MAB;
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• As leituras e discussões construtivas;
• Vontade de transformação;
• Desprendimento de cada um (mobilização);
• Manter o grupo durante o todo o ano, mesmo com todas as dificuldades pessoais e outros;
• Preocupação / ideologia e presença na câmara...
• O que mais está faltando?

Pontos negativos:
• Perdemos a oportunidade de utilizar e valorizar a documentação (atas) que vieram parar em nossas

mãos. Por quê? Inexperiência....
• Quando o grupo foi usado para atingir fins eleitoreiros e percebemos um ou outro do grupo sem

coerência com a proposta do grupo. Mirtes levantou este ponto achando que Ricardo Simões estava
usando o nome do grupo Fé e Compromisso para fazer campanha para Flávio Pifo quando este era pré
candidato à vereador. Foi colocado por Ricardo Simões que ele realmente o apoiava mas que nunca
utilizara o nome do grupo. Flávio por sua vez destacou que nunca levou o assunto de sua candidatura
para dentro do grupo, pois tinha consciência de que os assuntos não deveriam se misturar. Ao final
das intervenções de outros companheiros/as vimos que não devemos misturar nossa vida privada com ~
a do grupo, além de respeitar a opção de cada um na sua particularidade privada;

• Houve erros no grupo que queremos que sejam consertados;
• Por quê a ausência ou afastamento de outras pessoas no grupo?
• O que mais está faltando?

Equipe de Acompanhamento aos Conselhos Municipais: Ricardo Simões, Francis (Seropédica) ...
• A equipe conseguiu acompanhar como observadores 16 reuniões de diversos conselhos: 1 reunião

com 4 observadores, 2 reuniões com 2 observadores, e 13 reuniões com 1 observador (Ricardo
Simões).

• Pontos positivos:
• Reuniões temáticas à seguir: é preciso estar por dentro dos assuntos que acontecem na reunião (fazer

reuniões antes ou obter informações sobre a pauta) ;
• O que mais está faltando?

* Pontos negativos:
• Falta de comprometimento de pessoas no grupo;
• O que mais faltou?

Desafios:
• Priorizar mais ou menos acompanhar 4 conselhos (?);
• Cursos de formação ;
• Participar das reuniões do fórum Diocesano de conselheiro e da sociedade civil;
• O que mais está faltando?

08S: favor fazer complementações nas avaliações e trazer propostas para 2005

Avisos:
• Reunião de Planejamento para 2005: 06 de dezembro às 19 hs na Catedral de Santo Antonio;
• 10 de dezembro às 18:00 no Cenfor, confraternização dos grupos Fé e Compromisso da Diocese

(Mesquita, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Queimados, Nilópolis). Traga alguma alimento para partilhar
(salgado, doce, sorvete, frutas, etc.);

• 28 de novembro de 8 às 16 hs na Catedral - Planejamento do Fórum Diocesano de Conselheiros
Municipais.

Está é uma contribuição do companheiro: Flávio Antônio Brandão de Souza.
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Nova Iguaçu, 17 de março de 2005

Relatório da reunião de planejamento 2005 do grupo "Fé e Compromisso" de Nova Iguaçu

A reunião aconteceu no dia 07 de março às 19:30 no salão da Cáritas Diocesana, com as seguintes
presenças: Marco, Valdeci, Marcelo, Absalão, Tancredo, Flávio e Adriano do Centro Sociopolitico como
convidado para assessorar e acompanhar o grupo quando necessário.
Fizemos como de sempre um boas-vindas, uma oração, a leitura do evangelho do dia e a partilha da
palavra.
Passamos então para a parte de exposição das propostas que fizemos na primeira parte do planejamento e
que queremos fechar nesta segunda parte. A participação do Adriano foi muito importante, pois ajudou
nos a perceber que dentro das propostas temos os desafios internos e externos. Dentre as propostas
destacamos:

LINHAS DE AÇÃO

• Incentivar ou criar grupos de "Fé e Compromisso ou Pastoral Social nas Paróquias/Regional
- EQUIPE DE COORDENAÇÃO/ANIMAÇÃO

• Fazer o Acompanhamento das sessões na Câmara de Vereadores
-EQUIPEDEACOMPANHAMENTO

• Fazer o Acompanhamento aos Conselhos Municipais*
- Pediremos a NAIR JANE E MARIA DE LOURDES para fazer uma ponte entre o Fórum Diocesano
dos/as Conselheiros/as e gruo "Fé e Compromisso"

PROPOSTAS

a) Reunião mensal do grupo em cada paróquia (22/23). Dividir a equipe em duas para as visitas?
Decidimos por enquanto manter uma reunião mensal do grupo em Nova Iguaçu, e fortalecer nossa

presença nos regionars.
b) Fazer curso de formação política nas Paróquias?

Decidimos aproveitar os cursos de formações que tiverem nos regionais, do Centro Sociopolitico, etc
c) Criar uma equipe de coordenação/animação: animador/ar - secretário/a - tesoureiro/a. Se possível com

representantes de todos os regionais?
Animador: Flávio (regional I) - Secretário: Tancredo (regional DI) - Tesoureiro: Absalão

(regional IV) - é preciso convidar alguém do regional D para fazer parte da equipe.
d) Criar um caixa financeiro para o grupo?

O tesoureiro irá trazer propostas e o grupo poderá concordar ou propor outras.
e) Criar uma equipe de Pastoral Social ou "Fé e Compromisso em cada regional?

Decidimos que a equipe de coordenação visitará a reunião de cada regional para se apresentar e
oficializar o representante do "Fé e Compromisso" no regional. É preciso aguardar o resultado da
Assembléia das Pastorais Sociais para incentivar ou ajudar a criar a Pastoral Social no regional.
f) Criar um boletim informativo e formativo do grupo?

Decidimos no momento aproveitar o espaço no caminhando e divulgar a cada dois meses notícias.
Cada equipe deverá preparar seu texto. No futuro deveremos ter um próprio.
g) Criar momentos de confraternização: aniversariantes, visita aos companheiros/as, etc?

O secretário deverá estar atento, se possível criar um quadro dos aniversariantes.
h) Instituir um livro de presença e de atividades promovidas pelo grupo?

Deveremos providenciar um livro ata.
i) Aumentar o número de pessoas no grupo?

Dependerá de cada componente convidar pessoas responsáveis para particrpar, se possível
representantes de paróquias ou regional. Foi dada a sugestão de visitarmos o grupo C.P.A. - Comissão
Popular de Acompanhamento junto a câmara de vereadores de Nova Iguaçu (rua: apinajés, 134 - rua do
SESC) Tel: 3773-4577.
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j) Conseguir um espaço fisico para o grupo?
Foi colocado a disposição do grupo a sala da Pastoral Operária, onde já se encontra um armário.

k) Montar um calendário das reuniões do grupo?
O secretário providenciará o calendário.

1) Fazer entrevista com políticos (vereadores/as, prefeito, secretários/as, etc)?
Todos do grupo podem faze-Iô, para servir como matéria para o boletim ou jornal caminhando

m) Fazer histórico do grupo?
Todos têm a história, só depende de cada um escreve-lâ e depois nos reunirmos para juntarmos e
colocá-la no papel.

n) Promover reencontro com candidatos a vereadores/as?
Decidimos fazer curso de formação no regional (junho), e aproveitar um dos dias para convidar os
candidatos para um reencontro e os eleitos (da região ?) para uma prestação de contas da câmara.

Por fim decidimos realizar uma reunião extraordinária no dia 18 de março às 19 hs no salão da Cáritas
para criarmos uma metodologia de acompanhamento das sessões na câmara de vereadores.
Está é uma contribuição do companheiro Flávio Antônio Brandão de Souza, espero ter conseguido anotar
o que foi decidido, caso algum item esteja errado ou incompleto teremos toda a liberdade para consertar.
Um grande abraço e até lá.
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Nova Iguaçu, 11 de novembro de 2004

Relatório parcial da reunião de avaliação do ano de 2004 do grupo Fé e Compromisso de
Nova Iguaçu

Presentes: Valdeci, Nair Jane, Ricardo Cardoso e filho/a, Mirtes, Brasiliano, Absalão,
Flávio, Tancredo, '"

• Canto',
• Oração;
• Leitura bíblica e partilha da palavra;
• Flávio propôs que fizéssemos a avaliação em uma reunião e outra reunião para o

planejamento, e o grupo aceitou. Decidimos então nos dividirmos por equipes:
Paróquias e Regionais, Acompanhamento da Câmara e Acompanhamento dos ,
Conselhos municipais. Nesse momento trabalhamos quais foram os pontos positivos e
negativos.

• Equipe Paróquias e Regionais:
- Pontos positivos: Conseguimos fazer algumas visitas como pastoral da cidadania em

Miguel Couto; aos regionais II - III - e IV; participamos enquanto convidados como
grupo no IOde maio no Regional III; Conseguimos criar a equipe de coordenação das
Pastorais Sociais no Regional III; foi criado o grupo Fé e Compromisso na Paróquia de
Cabuçu com o incentivo do Pe. Justino; participamos do lançamento da campanha "de
olho no seu voto" promovida pela fase; participamos em vários cursos de formação tais
como: oficina diocesana dos conselhos municipais, multiplicadores de formação
política para os regionais, metodologia na educação popular, conselheiros municipais,
etc; debates com candidatos a vereadores em várias paróquias; etc.

- Pontos negativos: a multiplicação do curso de multiplicadores não funcionou, não
conseguimos aumentar o número de pessoas no grupo, não conseguimos criar um
veículo de comunicação próprio, faltou visitar alguns padres de algumas paróquias, não
conseguimos fazer os relatórios de trabalho par o grupo, somos pessoas que
participamos em vários movimentos, não conseguimos visitar todos as paróquias e
regionais, etc.

- Desafios: Formar uma equipe de coordenação? Ou animação?: secretária/o,
tesoureira/o, coordenador/ar, cronometrista (mensal?, trimestral?); conseguir umla
representante do grupo em cada Regional (4);

- Para continuarmos a avaliação, marcamos uma reunião extraordinária dia: 17 de
novembro às 19 no CEPAL.

• No momento só temos está avaliação desta equipe porque as outras não entregaram.

Está é uma contribuição de Flávio A. B. de Souza
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Nova Iguaçu, 11de novembro de 2004

Relatório parcial de avaliação do ano de 2004 do grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu

Equipe de Acompanhamento da Câmara Municipal: Mirtes, Tancredo, Absalão, Joaquim Brasiliano, ....

Pontos Positivos:

• Foi adequado o acompanhamento da câmara de acordo com a nossa disponibilidade;
• Criação dos debates, Debate entre os Prefeitáveis;
• Avanço do grupo Fé e Compromisso em Cabuçu (toda 53 feira);
• Recriação do grupo Fé e Compromisso a partir do Curso de Formação Política (1996 - criação)
• Participação da Campanha "De olho no seu Voto" no MAB;
• As leituras e discussões construtivas;
• Vontade de transformação;
• Desprendimento de cada um mobilização);
• Manter o grupo durante todo o ano, mesmo com todas as dificuldades pessoais e outros;
• Preocupação / Ideologia e presença na câmara...

Faltou mais alguma coisa?

Pontos Negativos:

• Perdemos a oportunidade de utilizar e valorizar a documentação (atas) que vieram parar em nossas
mãos. Por quê?

• Quando o grupo foi usado para atingir fins eleitoreiros e percebemos um ou outro do grupo sem
coerência com a proposta do grupo;

e' Houve erros no grupo que queremos que sejam consertados;
• Por quê a ausência ou afastamento de outras pessoas no grupo;

Faltou mais alguma coisa?
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Nova Iguaçu, 11 de novembro de 2004

Relatório parcial de avaliação do ano de 2004 do grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu

Equipe de Acompanhamento de Conselhos Municipais: Ricardo Simões e Francis (Seropédica)

A equipe conseguiu acompanhar como observadores 16 reuniões de diversos conselhos:
1 reunião com 4 observadores, 2 reuniões com 2 observadores, e 13 reuniões com 1 observador (Ricardo
Simões)

Pontos Positivos: Reuniões Temáticas à seguir ( ? ),

Pontos negativos: Comprometimento ( ? ),

Propostas: Priorizar + ou - 4 conselhos, Cursos de Formação, Plano de ação: Participar no Fórum de
conselheiros (Diocesano ou da Cidade) ?

Documento1



.; .
-.~-,

Nova Iguaçu, 11 de maio de 2004.

Relatório do Encontro do Grupo "Fé e Compromisso" de Nova Iguaçu.

Presentes: Mirtes, Ricardo de Paula, Maria Toledo, Flávio, Absalão, Ricardo Simões, Joaquim Brasiliano,
Valdeci Lopes, Maria de Fátima.

o encontro começou com um canto. Em seguida fizemos uma oração. Logo depois fizemos a dinâmica
dos nomes e em seguida lemos o relatório do encontro anterior. Passamos para os desdobramentos do
relatório, onde preferimos aguardar um pouco em relação a confecção de crachá e camisa de identificação
do grupo. Foi consenso a sugestão estratégica do Flávio de fazer visita aos Padres dos Regionais, afim de
apresentar-lhes a proposta do nosso grupo, com a intenção de mandar um representante da paróquia. A
equipe de Acompanhamento a Câmara apresentou seu relatório e fez várias sugestões, principalmente a
de se fazer um jornal, foi debatido o assunto e dadas várias propostas como: fazer artigo para Jornal
Caminhando, colocar artigo nos jornais de sindicatos, MAB, etc. Ricardo Simões apresentou o calendário
da reunião dos diversos Conselhos Municipais e pediu que na medida do possível pudéssemos participar.
O grupo decidiu que teremos dois encontros de quinze em quinze dias, sendo um de Formação e outro de
trabalho. O primeiro de formação será no dia 17 de maio às 19 horas no salão da Cáritas e terá como tema
O Cristão e a Política (fita de Vídeo). Foi falado sobre a criação da caixinha para o grupo, como não
conseguimos amarrar decidiremos no próximo encontro. Avisos: Maria de Lourdes não pode vir devido a
problemas de saúde. Joaquim Brasiliano faz convite para seresta em Miguel Couto. Ricardo Simões faz
convite para participar da reunião do Conselho da Cultura e do Compub. Dia 06 de maio às 19 horas na
Cáritas haverá reunião do Fórum de Conselheiros. Terminamos o encontro com a oração.
Esta é ma contribuição do Irmão Flávio Antônio Brandão de Souza.



Nova Iguaçu, 03 de junho de 2004 Relatório do grupo "Fé e Compromisso" de Nova Iguaçu

* O encontro de Formação que iria acontecer no dia 17 de maio com o tema Fé e Política, não
aconteceu devido a falta dos aparelhos de vídeo e televisão, que ficaram guardados no centro
sociopolítico. Mas mesmo não fazendo o encontro com o tema o grupo se reuniu e trocou informações
preciosas. Aproveitamos também para falarmos do desafio de promover o debate com os candidatos à
Prefeito de Nova Iguaçu, primeiro surgiu a idéia de fazermos um debate com todos juntos, mas com a
reflexão em conjunto sentimos que pode ser melhor fazermos o debate com cada um em separado, pois
poderemos aprofundar melhor as idéias. Decidimos aprofundar melhor em nossa próxima reunião dia 07
de junho.

• O Curso de Formação Política para Multiplicadores do Regional 1 teve inicio no dia 08 de maio
com o tema Políticas Públicas com a assessoria do Flávio de Souza e teve a participação de 5 pessoas
, e foi suspenso pelo próprio Regional devido a pouca participação, isto significa que foi mal
divulgado e talvez algumas pessoas tivessem fazendo outros cursos como Metodologia na educação
popular, escola de formação política, etc.

* O curso de Formação Política para Multiplicadores do Regional 3 acontecerá no dia 05 de junho
de 14 às 17 hs na paróquia de Cabuçu, e terá como tema Políticas Públicas com a assessoria do Flávio de
Souza. Vale destacar que o tema da água foi retirado na reunião do Regional, e que como o curso não
estava no planejamento Regional ele terá que ser adaptado pelo próprio grupo que participará no primeiro
encontro. Ficou como proposta para o outro encontro o tema A importância do Voto nas Eleições.
* A equipe de acompanhamento à câmara municipal apresentou seu primeiro relatório de trabalho, e
está cheia de idéias tais como publicar informativo para população (caminhando? , boletim próprio 7
encarte em alguns jornais dos movimentos - MAB - CDH - Sindicatos 7).
* Como planejado anteriormente foram feitas algumas visitas aos Padres dos Regionais que compõem
o município:
Dia: 07 de maio - Pe. Geraldo Lima da Paróquia São Sebastião de Vila de Cava. Foi boa, esclarecido o
objetivo e mesmo tendo 3 pessoas participando dentro do grupo, diz que as mesmas talvez não possam de
fato representar a Paróquia, visto que são meia confusas e não muito participativa. Mas pensará no caso.
Vale destacar que existe um grupo de pessoas ligadas à Paróquia e a Associação de Moradores de Rancho
Fundo que fazem uma reflexão muito boa sobre Fé e Política. É preciso quem sabe fazer uma visita.
Dia: 11 de maio - Pe. Sérgio da Paróquia Nossa Senhora das Graças no Parque Flora. A conversa foi boa
no sentido de aproximação e do objetivo de nossa missão. Se colocou a disposição para ajudar no que for
possível. Tentará mandar uma pessoa para a reunião mensal do grupo. Mesmo apresentando uma lista das
pessoas que já fizeram para que pudessem ser convidadas a participar, o Padre não reconheceu ninguém.
Dia: 12 de maio - Pe. Paulo Machado da Paróquia São Francisco de Assis em Morro Agudo.
Infelizmente no dia marcado o Padre estava passando mal, e não pode me receber. Ainda não foi marcada
uma nova visita.
Dia: 13 de maio - Pe. Felix da Paróquia São Miguel Arcanjo. Foi boa e fui acompanhado por Joaquim
Brasiliano do nosso grupo. Foi passado o objetivo de nossa missão e muito bem aceito por eles, já que
depois chegou outro Padre. Eles colocaram que na Paróquia existe uma Pastoral da Cidadania que
desenvolve uma missão parecida, e que se reúne toda a primeira e terceira segunda-feira do mês às 19 na
Paróquia. Pediu que fizéssemos uma visita à Pastoral e falássemos de nosso grupo.
Dia: 19 de maio - Pe. Joãozinho da Paróquia Santo Agostinho no Guandu. Foi boa. Levou-me para
conhecer o Projeto da Cooperativa de Vassouras e diz que está incentivando para que aconteça em todas
as comunidades. Após isto bebemos um café, onde coloquei o objetivo da missão. Apresentei a relação
das pessoas que já fizeram algum curso conosco, onde ele reconheceu vários deles, indicando o Vilson
para representar a Paróquia, e pediu que eu o convidasse.
Dia: 20 de maio - Pe. José Antônio. Infelizmente não pude ir devido à uma urgente reunião sobre o
Programa Bolsa Família, onde sou representante da Cáritas na Comissão Executiva do Fórum de
Conselheiros da SOCIedadeCivil de Nova Iguaçu. Preciso remarcar a visita.
~'~ C~\~s.~L\1.~ ~ê \·V;S\S\ t. \~Ó~ Sóc\\\L
Está é uma contribuição de Flávio Antônio Brandão de Souza.
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Nova Iguaçu, 07 de junho de 2004.

Encontro do Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu

Presentes:

• Canto - Oração - Partilha da Palavra;
• Estiveram presente 3 pessoas novas vindas de 2 paróquias diferentes,

• Em seguida Flávio apresentou a proposta do grupo "Fé e Compromisso" para estas pessoas novas.

• Foi feito pelo Ricardo de Paula e a Mirtes o relato da Equipe que Acompanha a Câmara de
Vereadores. Em seguida Henrique também fez um relato sobre a Equipe de Acompanhamento aos
Conselhos Municipais, onde o Flávio aproveitou para informar sobre o curso de Capacitação para
Conselheiros Municipais promovido pela Fase, e que começou justamente neste dia, e que de nosso
grupo estão participando Absalão, Mirtes, Maria de Fátima, Nair Jane, Ricardo de Paula. Flávio fez o
relato de corno anda as visitas aos Padres e inclusive fez urna na companhia de Joaquim Brasiliano, e
sente que está indo bem.

• Vai acontecer o Curso de Formação Política no Regional IV no dia 07 de julho às 19:00 na Igreja de
N Sra de Lourdes no Carmari e terá corno terna A Importância do Voto nas Eleições, e terá a assessoria de
Hugo Paiva.

• O Curso na região III será no dia 08 de junho às 18:30 na Paróquia de N. Sr" de Fátima em Cabuçu e
terá corno terna A Importância do Voto nas Eleições. Após as eleições o Regional quer montar o
Grupo de Fé e Compromisso no Regional.

• Foi também debatido o desafio de promovermos o Debate com os Candidatos à Prefeito em Nova
Iguaçu, e saímos com a tarefa para o Próximo encontro de estudarmos o Diagnóstico Social, Político e
Econômico de Nova Iguaçu para podermos melhor nos prepararmos, este Diagnóstico estará
disponível no Centro SocioPolítico.

* Nossa próxima reunião será no dia: 09 de Julho às 19:00 na Catedral
(isto porque nossos irmãos estarão fazendo ainda o Curso da Fase).

• Esperamos encontrar com você no próximo encontro, um grande abraço e até lá.

• Este relatório é urna contribuição do companheiro Flávio Antônio Brandão de Souza.

Documento1



Datas e locais dos encontros regionais- às 19.30h.·

02 de março - Paróquia de Santo Antonio (Catedral)
06 de abril - Paróquia N.Sra de Fátima e São Jorge
04 de maio - Paróquia Sagrado Coração de Jesus
O1 de junho - Paróquia São José Operário - Califórnia
06 de julho - Paróquia Cristo Ressuscitado
30 de julho - Conselhão-
Atenção: em agosto não haverá reunião
14 de setembro - Paróquia de Santo Antonio

13 de outubro - Paróquia N.Sra de Fátima e São Jorge
IOde novembro - Sagrado Coração de Jesus \
03 de dezembro - Paróquia São José Operário

3



•

Região Dia Hora Local Coordenador -
Tel:

Pe.Edmilson

I :1a- Quarta dó Mês 19:30 Rodízio 9767-5235
\.

2767-0170 (paróquia).

Pe.Paulo César
Paróquia São

II 1a - Terça do Mês 19:30 Francisco de Assis - 9958-9259
Morro Agudo 2767-3450 (paróquia)

-
2° Sábado do Mês Paróquia São Pe. Ady

III 14:30 Sebastião - Palhada 2767-8419 (paróquia)

Paróquia São Miguel Pe. Carlos Henrique3a Terça do Mês 19:30 ArcanjoIV 2667-6697 (paróquia)Miguel Couto

Reunião dos Regionais: I - II - III - IV - Ano de 2004



Centro Sociopolítico 2669-2259 Cdfsp@ig.com.br Fax: 2767-7677
CEP.: 26221- 010

As-« sso urs
Nome Telefone Celular Página - E-mail Obs.

Cláudio Gurgel 2709-6325/2719-6433 9196-3015 Crmgurgel@hotmail.com 2619-2289/ Fax: 2709-6322
Edith Frigotto 2527-5299 9625-1636 Edith@uol.com.br Fac. Educação:2620~77

Emílio de Araújo 2695-3903 9102-3193
Fátima Valéria 2295-3937 / 2295-1695

Francisco Orofino 2691-8996 Forofino@uol.com.br
Gaudêncio Frigotlo 2527-5299
Giovanni Semeraro 2714-7887 Gsemeraro@globo.com.br Uft: 2629-2663/2664

Hugo Paiva 2274-3680 / (Oxx) (21)
2649-2914

José Cláudio Alves ~451-8284 9958-9526 Jclaudioalves@uol.com.br
Leila Kesseler (Oxx) (24)2377-0697 Clenilson@stamate.com.br
Lúcia Neves 2236-0568 Luciasemio@uol.com.br

Luciano Vasconcelos 3455-1865 9168-4112 Lucianocaroediem@yahoo.com.br
Luis Alberto G. de Souza 2558-2196
Marcos Arruda (PACS) 2232-6306/2252-0366/

2252-9601
Névio Fiorin 2671-1800
Odaleia 2772-2560 9959-8239 Odaleia@ueri.br Telefax: 2293-9543 (UERJ)
Parreiras 2611-3079 9156-0244 Trabalho: 804-8147

Fax: 804-8115Percival Tavares da Silva 2667-9785 Percil@bol,com Uff: 2629-2652Rogério (Oxx) (31) 331-1559
Artur Messias 3763-5567 9996-7130 Artunnessias(â),ig.com.br 2796-3385 (recado)Cássia 3763-5567 9768-5572 2796-3385 (recado)Jorge Miranda 3888-1589
IrmãAna Clara 2779-1650
Marisa - Leste I 3317-7171 9985-3834

Fax: 2222-2527



IBASE 2509-0660
lESA 2667-8043

ISER Assessoria 2524-9761

Mitra Diocesana 2767-7592 Site: www.mitrani.org.br.
E-mail: mitrani@uol.com.br

Misereor (OOxx) (49) 241-442-0 <mingers@misereor.de> (OOxx) (49) 241-442-188
Michaela Verboom (OOxx) (49) 241-442-220 Verboom@misereor.de (OOxx) (49) 241-442-557

POLIS (Oxx) (11) 3085- 6877
Secretária de Educação de 2667-3456N.lguaçu
Seminário Diocesano Paulo 2667-8746 Fax: 2768-3288 .VI 2768-3288

SEPE Nova Iguaçu 2768-0251
SEPECaxias 2671-4870

VIDEOTECA - CTElUERJ 2587-7410/2587-7152
Fase 2536-7350

Renovação Carismática 2667-1450

PI\DHE:S (PAIWQlll/\S) r Rr.o ro t.s PASTORAIS
Nome Telefone Celular Página - E-mail Obs.

Pe. Davenir (Coordenador 2761-2241 9923-0610/
de Pastoral) 9986-2909'

Pe. Marcus Barbosa 2779-1261 9946-2010
Região Pastoral 1 (Pe. 2767-0170 9767-5235Edmilson)
Região Pastoral 2 (Pe. 2767-3450Paulo César Machado)

Região Pastoral 3 (Pe. Ady 2767-8419Mytial)
Região Pastoral 4 (Carlos 2658-0967e 2667-6697Henrique)
Região Pastoral 5 (Pe. 2761-0501Germano)
Região Pastoral 6 (Pe. 2751-4093Nelson dos Santos)
Região Pastoral 7 (Pe. )c(021)26~2392 9399-2579Mário Luiz)

Região Pastoral 8 (Pe. Luiz 2691-3058Flávio)
Região Pastoral 9 (Pe. João 2665-2066Dobrowolski) \

Região Pastoral 10 (Pe. 2796-3043 9609-3954Jorge Paim)

Outros
Nome Telefone Celular Página - E-mail Obs.
Bittar 2544-1861 (Celso-

Assessor)

Chico Alencar / Alerj 2588-1402 / 2588-1403/ Chicoalencar@ ale~.~.gov.br Fax: 2588-11272588-1000 (gabinete) Site: wwwchicoalencar.com.br
Ronaldo (PJ) 2694-4276 2665-8462 (Trabalho)



Nova Iguaçu, 09 de junho de 2004

Reunião no Centrosociopolítico com Sônia e Adriano

Pauta: Grupo "Fé e Compromisso" de Nova Iguaçu - Regionais

• Como incentivar e criar uma Coordenação Colegiada no Município de Nova
Iguaçu, tendo como foco representantes dos regionais I - II - III - IV ?

• Como fica a situação dos Regionais? É preciso incluir no planejamento de
2005 as atividades propostas pelo Centrosociopolítico.

• É importante criar uma Pastoral Social em cada Regional?

• Flávio precisa estar presente nas reuniões dos 4 Regionais para levar
assuntos de interesse do Centro Sociopolítico

• Desafio: Criar o grupo de Pastoral Social nos Regionais, inclusive
escolhendo 1 Padre como responsável.

• Sugestão: I - Agostinho
IV- Geraldo Lima

II - Paulo Keller? III - Justino?

Documento1
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Reunião do Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu
Dia:1.~ /'0z. / ~ú:?S

Nome Endereço Cep Telefone Paróquia
'?~)\;;::) t,.\j ·~t ~t>\)?r... ~A.Y~'S.(~~L '?~lh.~\~1) "(f;){- ?t:?'tS...':t.:.:t b ?:+C{;-'"231S ('Q \~ ~~~vÇC~'b\J

"/L/LdÁ '9u~ _,f)I.~'; /:_./A ;./lA :..ha//~b" ~ I ln 4 '/'11 ~~-.2i:.í- ~~- :3.'}~.3_di.-6. 9.~ _~AN7'A' .,b./7_./'A
~fih;u'rf .JI~ú~dlA!"'!-1'l11}}e- '}( dtfÁ 'P~AM' n JO-crMl:w-;;;J,-W;:; .~2;' .;)/){j7) 304516rfo aYr.s. ~.4 ÇoMck ~ RJ:>v,
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Conselho Comunitário de Saúde de Nova lquacu,
Rua: Athaide Pimenta de Morais nO37 - Centro - Nova Iguaçu.

Propostas junto a Coordenação do HOSPITAL DA POSSE.
At. Sra. Ora. Suely.
1) Gerência eficiente no atendimento aos pacientes.
2) Implantação da ouvidoria com o controle social.
3) Funcionamento eficiente da triagem.
4) Prioridades de atendimento para: 1
4 Idosos - crianças, portadores de necessidades especiais. $L, <SUA. ~
5) Atendimento amplo e restrito (Independente de apadrinhamento).
6) Higienização do ambiente em geral.
7) Implantar o conselho gestor.
8) Falta de suprimentona farmácia.
a) Vide sugestão do Pe. Geraldo abaixo.. -.
~b) A farmácia do hospital suprir-se com remédios altemativos as deficiências de

medicamentos alopáticos carentes no estabelecimento, fazendo valer das
farmacinhas comunitárias presentes no município.

9) Super lotação na emergência.
10) Rever verbas em relação a referência e contra referências.
11) Reabertura das clínicas de espeCializaçãodentro do hospital.
12) Número elevado de mortalidade.
13) Esclarecimento sI pedido de demissão de funcionários.
14) Acomodação dos pacientes.
15) Alimentação de acompanhantes de pacientes(ldosos, crianças e outros).
16) Reabrir o centro de reabilitação .Fisioterapia, Geriatria, etc. " ,
17) Quais as irregularidades encontradas e se está recebendo algum tipo derepresária.

18) Reabertura da maternidade do hospital pI amplo atendimento, visto que é
colocado pela equipe médica que só é alE(ndido alto risco (MarianaBulhões).

19) Emergência de ortopedia.
20) Sugestão da APAE NI.

O Portador de necessidades especiais não deverá ser colocado na grande
emergência, porque ele é adulto na idade cronológica mas na idade mental
ele é criança, e não pocs estar sofrendo agressões visuais de ver pessoas
morrendo e sofrendo como o normal aguenta.
Cirúrgias re rcadas
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Grupo Fé e Compromisso
Diocese da Cidade de Nova Iguaçu

1- Qual a solução que a nova diretoria tem para solucionar um bom atendimento a
população?

2- Porque á falta de remédios no Hospital da Posse?

3- A nova Diretoria do Hospital irá acompanhar de perto o problema da população
doente?

4- A prática de atendimento ao povo do Hospital da Posse será o mesmo?
\ \

5- Qual o prazo que a nova Diretoria terá. para implantar o novo sistema
administrativo?

6- Quantas ambulâncias o Hospital da Posse tem, e quantas operando?

7- Sabemos que as ambulâncias não vinham atendendo com eficácia e agora?

8- O telefone 192 dificilmente atendia bem a população, e agora com a nova gestão?

9- O Conselho Municipal de Saúde vem atuando bem junto a nova Administração do
Hospital da Posse?

10-A nova Administração atuará lado a lado com os Conselhos Municipais, Igrejas,
Associações de moradores e outras entidades comunitárias?

11-Nosso Grupo Fé e Compromisso poderá contar com a colaboração da nova
Diretoria do Hospital da Posse?

" ,
12- Solicitamos a possibilidades de nos serem respondidas por escrito também?

..

I

Nosso Grupo Fé e Compromisso, agradece o acolhiment
atenção nos dada.

Encontros todas as Segundas, segundas-feiras de cada mês naC~~1Santo Antônio as 19.:00horas
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Grupo Fé e Compromisso
Diocese da Cidade de Nova Iguaçu

1- Qual a solução que a nova diretoria tem para solucionar um bom atendimento a
população?

2- Porque á falta de remédios no Hospital da Posse?

3- A nova Diretoria do Hospital irá acompanhar de perto o problema da população
doente?

4- A prática de atendimento ao povo do Hospital da Posse será o mesmo?

5- Qual o prazo que a nova Diretoria terá para implantar o novo sistema
administrativo?

6- Quantas ambulâncias o Hospital da Posse tem, e quantas operando?

7- Sabemos que as ambulâncias não vinham atendendo com eficácia e agora?

8- O telefone 192 dificilmente atendia bem a população, e agora com a nova gestão?

9- O Conselho Municipal de Saúde vem atuando bem junto a nova Administração do
Hospital da Posse?

10-A nova Administração atuará lado a lado com os Conselhos Municipais, Igrejas,
Associações de moradores e outras entidades comunitárias?

11-Nosso Grupo Fé e Compromisso poderá contar com a colaboração da nova
Diretoria do Hospital da Posse?

12- Solicitamos a possibilidades de nos serem respondidas por escrito também'

Nosso Grupo Fé e Compromisso, agradece o acolhiment
atenção nos dada.

Encontros todas as Segundas, segundas-feiras de cada mês na Catedral Santo Antônio as 19:00 horas
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Grupo Fé e Compromisso
Diocese da Cidade de Nova Iguaçu

Propostas e sugestões Direção do Hospital da Posse, Conselhos Comunitário e
Grupo Fé e Compromisso - 17 de Fevereiro de 2005 das 10:00 as 12:30

1- Fechamento de hospitais da baixada por falta de verba.
2- Levantamento de funcionários que trabalham e os fantasmas.
3- Dos 107pessoas internadas 68 são pessoas de outro município.
4- Estão trocando todos os vigilantes.
5- Fazendo novas contratações tercerizadas.
6- Fazendo novo cadastramento de funcionários.
7- Constatado grande índice de mortalidade.
8- Muito atendimento de agressão a mulher e as crianças.
9- A Direção vai trabalhar junto com as Pastorais da Criança, da Saúde e Idoso.
10- Já existe uma ONG chamado Reviver, trabalhando como voluntários no hospital.
11- Por mês, de 62 á 70 pessoas que chegam ao hospital, chegam mortas.
12- Dia 8 de março (dia internacional da mulher) haverá um culto ecumênico no

pátio do hospital.
13- Reconstruir a Ouvidoria do hospital junto com Assistente Social para melhor

atender o povo.
14- A higiênização do hospital já foi colocada em ação, evitando infecção e outros

males pessoal e de saúde.
15- Criar o Conselho Gestor, para trabalhar direto com a direção do hospital.
16- Organizar o portão de entrada de atendimento, dando novo visual.
17- Regularizar os convênios com clinicas e laboratórios.
18- Falta médicos na área de ortopedia, fisioterapia, geriatria e anestesista.
19- Hospital da Posse é considerado escola de Saúde e Educação.
20- Alimentação é dada aos doentes, acompanhantes, acompanhantes crianças e

idosos.
21- Houve R$ 300 mil a menos no repasse para o hospital da Posse.
22- Somente a Kátia Gripo e o Secretario de Saúde foram ameaçados.
23- A direção está reavendo todos os contratos com o hospital.
24- O hospital está atendendo a maternidade de auto- risco por esta equipado para

esse atendimento.
25- Há seis vagas para crianças de pré-parto.
26- Das 17 crianças atendidas, 11 são de outros municípios.

Sr. Ailton Santos - Associação dos Usuários do Hospital da Posse Tel: 2768-2183
Gilberto - Conselho Comunitário Tel: 9783-3235

Trabalho realizado por Henrique Diniz Grupo Fé e Compromisso

Rua Marechal Floriano Peixoto, Sala 2 - Centro de Nova Iguaçu
Cep: 26260-000
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ou se ja atend.er QU8-- qu ,_, tempo oca-I

..,t se'a feito o atendimento, fazer ao mesmo . I
onquan ° coo J;l d- fdlfiente afim de qu_e se ja c onhe cd.d o a~ suas/
dastro pe~~o~ o '_ ;'" e ~odera ser
uossibilide,des de um tratamento> partl.cul",.r,0.l-qu, 1.

..., com reembd.so das despesas COnlJrlóuo.as,para que
felto 13.1 mesmo, - - t d"dos com. . f Lí ze s tenham a conâd.cão de serem a en 1. _os r.obr-es e l.ne 1"" . 'li d
melhores condições num todo (dom tempo, medicamentos, hospe a-
gem, à.edicação com amor e Justiça). ,

2º) Que tenhamos e~tendimentos em famili~s, ou se ja; para ~ue-/
les que são difíceis as suas movimentaçoes; que. te~amos c>mbU!
land:i:spara transnorte a qualquer hora, e em pr1.nclPa1me~~ell~
horário noturno, ou seja das 18~ç! horas a~ 06 ,~~hs, '~;:(1'1 •
3Q) Que tenhamos l':rédicosnos Postos de S~ude espa1haa.os pelosll
Ba;rros multiulicando estes Postos no ml.nimo 10010. Se houver... , .. " _/
uma bôa administração, com certeza sera poeeIveL fazer o que ~_
estou pedindo ou caso contrario, serei candidato a ser Dire41'ó

., "-'«' 'I IItor, e vou provar que sera poss1.vel. ~ so ter aqu1. o que se I

charra~vontade.
iQ) Que haja uma bOa Eldesiiente fiscalização em todos os motit·
vos: setores de baixo acima sem restrições; digo (em todos os/
sentidos) isto porque já vi, e só não verem quem não quer, por
que mesmo não trabalhando no Hospital, e apenas indo a{ para /
um tratamento qualquer que nem me lembro mais, notei que algum
enfermeiro, médico' ou qualquer funcionário do Hospital passou!
para um faxine iro um certo embrulho, o que poderia ser alguns/
medicamentos, ferramentas ou out~o prodato qualquer que amahhâ
ou depois faria falta a algum ~lm.te nesée~itado de socorro.
5Q)~ necessario que tenhamos pessoas não só~bilitadas para/II
exercer as suas funções, mas que também sejam de caráter exem
plar que se vistam de dignidade moral e Bspiri tual.,pessoas que
saibam respeitar o ser humano como a si mesmas.
6º) Que o Diretor seja um homem dígp.o de exercer tal função;~/
sendo correto em seus afazeres e não uAando do seu previégio/I
digo l.tt1rri::i~» previlégio e, ficar mandando segundos a cumprir
t t ' ... ,ser as t;teas, ate mesmo marcar o cartao de ponto o que sera in

dispensavel para todos, com horários definidos para rendições/,
de turnos, oque e mui to comum chegar em hospitais e ser at.endi
do por profissionais mal humurados, bocêjando, mal dormidos e
reclamantes de que ainda não foram rendidos. Isto é sinal de /
uma péSSima administração.
7º)Saber usar a verba destinada a manutenção do Hospital, comi
rigor e honestidade. (ter sempre reservas para momentos de ur
gência porque com a vida do ser hurngno não se brinca)
8º)A emergência do Hospital elaPosse, é como se fosse um chier:d
queiro,é como se fosse U~~ coisa terrível, sub-humana,sem clas
sificação.Digo isto porque lá estive visitando mn amigo,e des~
jei ao mesmo a morte; o que aconteceu naquela meama noite, Gra-

ças à Deus. AS;;r1~~GP(;:~af 6b.-> '(ã:
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Deolho na atuação de vereadores
Domingos PeixotoComitê popular é criado por

grupo de moradores e líderes
religiosos para acompanhar
ação de políticos de Mesquita

Por Cássio Bruno
cassio.bruno@oglobo.com.br

.I

• Moradores e líderes religio
sos de Mesquita acabam de
lançar o Comitê Popular de
Acompanhamentoda Câmara
de Vereadores. O objetivo é
fiscalizar o desempenho dos
12 parlamentares da cidade.
Formado por 160pessoas, o
grupo pretende acompanhar
todas as sessões da Casa e, a
cada semestre, divulgará nos
bairros o resultado da avalia
ção dos políticos.
Serão sete quesitos, valen

do dez e 20 pontos: freqüên
cia; comportamentopolítico e
pessoal; atuação nos debates;
apresentação de projetos e
emendas; integraçãoentre ve
reador e população;ações di
retas de fiscalizaçãoao prefei
to; e participação em comis
sões permanentes.
- Nãosomos contra os ve

readores.Masé preciso quali
dade, transparência e ética.
Temosque fazer valer o inte
resse público- salienta o pa
dre JorgePaim,um dos coor
denadores do comitê, que

tambémé vinculadoao Centro
Sociopolítico da Diocese de
Nova lguaçu,
Aotodo são dez núcleos es

palhados por comunidades,
através dos quais problemas
como falta de saneamento bá
sico, pavimentação e ilumina
ção pública serão encaminha
dos aos vereadores de Mes
quita. Para criar o comitê, os
integrantes realizaram estu
dos do RegimentoInterno da
Câmara, da Lei Orgânica do
município, do Estatuto da Ci
dade e da Leide DiretrizesOr
çamentárias.
- Eles nos pedem votos.

Por isso, somos obrigados a
cobrar deles ação. Alguns fa
zem até festa nas eleições e
depois desaparecem - co
menta a dona de casa Maria
do SocorroMota.
O primeiro balanço do de

sempenho dos vereadores sai
rá em julho em boletim infor
mativo, que será distribuído
nas ruas. Até lá seus integran
tes assistirão a duas sessões
por semana, sempre às terças
eàs quartas-feiras, a partir
das 18h.
.:!~:_Ocomitêserá importante
para valorizaro Poder Legisla
tivo - salienta o vereador Flá
vio Nakan(PT).

~ Você quer comentar o assunto?
Então escreva para
falabaixada@oglobo.com.br

•
ell.lXADA • OGLOBO· 15 DEMAIODE2005 I .3

• MORADORES FARÃO reuniões todo mês na tgreja Nossa Senhora de Fátima, em Edson Passos

•••••• P •••••••••••••••• 6 ••••••••••••••

"Eles nos pedem votos. Por isso, temos de
cobrar deles ação. Alguns fazem até festa

nas eleições e depois desaparecem"
MARIA DO SOCORRO MOTA

Dona de casa
.~ ••••••••••••••••••••• s~ •• ~ ••••••••••

•
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RELATÓRIO DE DESEl\1PE~~HO DAI

" AI D~ r"UIDI'T'IDAC A 1\1A R A 1\1U 1"~I C I P LJ r, ~ 1'\. I I I U

EM 2003

N" (, - 'MARÇO/2004

SIIMÁRIO

• O MEP - Movimento pela Ética na Política, grupo suprapartidário, composto por
cidadãs e cidadãos voluntários, que tem como objetivo geral cont ...ibuir para
melhorar a prática da política, apresenta o relatório do ano de 2003.

I
• O MEP acompanha as principais atividades da Câmara Municipal de Curitiba, com o

objetivo de cobrar melhor desempenho de todos os vereado.cs.us) para que o
Legislativo Municipal exerça todas as suas funções de forma transparente e
democrática para toda a população curitibanu.

• O presente relatório do ME}:>disponbiliza os seguintes dados:" ,

I ,,

I ~ Itens observados durante as sessões plenárias. realizadas na Câmara Municipal;
2 - Fiscalização do Executivo;
3 - Mobilização social com participação direta de eleitores(as) e aprofundamento de

temas relevantes à comunidade;
4 - Projetos apresentados pelos vereadores(as);
5 - Quantidade de Leis sancionadas; r , "

I 6 ~Substituição de vereador(a); I' ii r/I , :1

I 7 - Comentários sobre o desempenho' do Legislativo., I I I I "

, -' , II I ,I ,

~

OMEP acompanha as Sessões Plenárias e acessa P1eriodicamente o site www.cmc.pr.gov.lJrdaCâmara
unicipal de Curitiba. Usa como parâmetro para análise, o cUI~lprimerl~odas duas principais tl~llçõ~sda

C mara, legislar e fiscali~ar o executivo, São os resultados rl"".~~ dbservações que são ~presentados
para informar a população curitibana.' , j .
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,.
• 1- Itcns observados durante as sessões plenárias realizadas na Câmara Municipal.

a) */"'eqiiêllcia epontualidade (peso I ())
O Movimento considera que um(a) vereador(a) compareceu à sessão plenária quando esteve presente
no início e permaneceu 'até o final dos trabalhos. Pontua-se 50% do comparecimento os (as)
vereadores(as) que não chegaram no início e os que não permaneceram até o final.
Considera-se ausente o(a) vereador(a) que chegou atrasado e ausentou-se antes do término da Sessão.
Considera-se ausência justificada 'quando o secretário anuncia oía) vereador(a) no decorrer uh

chamada ou quando ota) vereador(a) se manifesta que vai ausentar-se.
O Regimento Interno da Câmara (parágrafor do artigo 17) - (aprovado pelos mesmos), considera
presente oCa)vereador(a) que participa da votação da Ordem do Dia,
Ver quadro 4 - Desempenho dos(as) vereadores(as) , na pago 8.

h) / resentpenho (/Jeso 25 )
Discussões e votações dos Projetos em pauta: valorizam-se as participações na tribuna ou aparte,
quando o conteúdo das discussões da Ordem do Dia forem importantes para a comunidade,
Ver quadro 4 - Desempenho dos(as) vereadores(as) , na pago 8.

c) Respeito e atenção (peso 10).
Verifica-se o comportamento pessoal dos (as) vereadores (as): dispersão, desatenção, desrespeito ao
(a) vereador (a) que ocupa a tribuna, Observam-se os exageros, tais como: uso demasiado de telefone
celular, conversas ou leituras alheias ao terna em discussão.
Ver quadro 4 - Desempenho dos(as) vereadores(as) , na pago 8.

2 - Fiscalização do Executivo ( peso 40 ).

Analisam-se os Pedidos de Informação, instrumentos utilizados pelos (as) vereadores (as) para
acompanhar o desempenho do Executivo. Como critério foi atribuído pontuação máxima ao(a)
vereador(a) que apresentou o maior número de Pedidos de Informação no ano. Este se tornou o
parâmetro de pontuação para os demais vereadores.

Os(as) seguintes vereadoresías) encaminharam dados soore pedidos de informação:

O Movimento encaminhou correspondência em 24/11/03 a cada um(a) dos(as) vereadores/as),
solicitando cópia de seus Pedidos de Informação, bem como a relação daqueles aprovados em
plenário e os que já tenham sido respondidos.

QUADRP I - rE~IDQS l-~Ü~FOfM~Ç~º ~frIYAD03 ~ELOS VEREADO~ES(AS) .~M 21)()3

\ J-.RI·..·\I)()R (.\) I ,~d~Il~~'alI ~Il~r.:. 11',ahio 1.I:)~g~. I:lIi,1. I Ncy I Nillon_ I~mlloPaulo i l'aulo I' Roscl i
TE~L\ _ __._.. __ ! (,,)I~l~"_.__I~I"''')s I Camarg» 1,,.nJ.lrd, l·.:hp.: Lcprcvost I Brandão I rote '.II11,lr~.1i Salamuni i lsidor»

EDl!eAç\o ~ '. r -:- ',:r-'~)- I .. '. -~ r--;- J -~.. ,I ~ i 2 lO

.S.\I'I)L .. _ - . I I I I 1 i I
'SlE(a'R~'>'" L~:t_~_]...~. I : j - 't': .. - . -: . ~ II II 2
IAOITAÇAO 2 I I I '. I .. -I-."--~I-· _ ..- -1-' - - II I "
S.l.l";EAMENTO f J.l I 2 1

. rl'R:i.~Sff();--·_·- ..·, ---:-'-1-. -., '.'11-.-'--"•.:'- 5· - I .. ,".r---+s 1---., +--J ··...j.I:-- <.1 'Ir "7'..... _._..I.
}1~.\~~J:()l_{!E .. .1' I ~ I ,I '! I I I f' .... -1 ..-Til 15

I . 1 j j. . .. 2 -. I .. -1 i 2

, 7 I 30 I i ~I I .. I 4 II )(; II 3 3 II
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Obs: Sob a rubrica outros estão os pedidos de informação que contemplam zoneamento,
administração de pessoal, meio ambiente, trabalho, urbanismo, prestação de serviço, taxas, impostos e
procedimentos administrativos.

Ver quadro 4 - Desernpenhr, dos(as) vereadoresras), na pág. 8.

3 - Mobilização social com participação direta de ..!..:;tores e eleitoras e aprofuudamcnto de temas
relevantes para. a comunidade (peso 15).

Entendemos que a função legislativa implica em atender interesses coletivos da cidade, buscou-se
identificar os esforços de vereadores(as) que tenham criado ou promovido fóruns de debate, reuniões,
seminários e audiências públicas sobre temas fundamentais para um maior aprofundamento com
participação direta de eleitores e eleitoras. Na mesma correspondência de 24 / II / 03, com o propósito de
ampliar as informações de atividades inerentes a função de legislar, o MEP solicitou documentos (xerox,
relatório, jornal) com dados de eventos realizados junto a comunidade para consulta e discussão de
questões relevantes.

Como critério foi atribuído pontuação máxima .aora) vereador(a) que apresentou o maior número
de eventos promovidos no ano. Este se tornou o parâmetro de pontuação para os demais vereadores.

Neste item não foram consideradas as participações dos (as) legisladores(as) em eventos sociais,
religiosos ou de atendimento a cidadãos e cidadãs individualmente.

Os Vereadores: Adenival Gomes, André Passos, Fábio Camargo, Jorge Bernardi, Luiz Felipe, Ney
Leprevost, Nilton Brandão, Paulo Frote, Paulo Larnarca, Paulo Salamuni e Roseli Isidoro encaminharamdocumentação ao MEP.

Os seguintes vereadores(as) encaminharam dados sobre eventos de mobilização social com
participação direta de eleitores e eleitoras.

ANORÉ PASSOS
Seminário Economia Solidária
Debate nas comunidades sobre Fome Zero
Debate Gente do Bairro
Debate em escolas sobre Prevenção as Drogas

JORGE BERNARDI

Seminário: Participação da Sociedade na Gestão dos Recursos Hídricos.
Fórum: Carnaval Curitibano.
Seminário: Gestão das Águas. .
Seminário :\:-quitetura da Luz (Iluminação Pública).

LUIZ FELlPE
Seminário: Políticas Públicas para Habitação Popular.

NEY LEPREVOST
Seminário: Políticas Públicas para Habitação Popular.

N~LTON BRANDÃO
Seminário: Políticas Educacionais.

- I Mobilização para conclusão Contorrio No,ie.
Seminário da Juventude.

-' Seminário: Abertura Democrática (2).

. ,
~;
,I
I

PAULO FROTE
.' Reunião de Moradores com a COHAB.

Seminário sobre formas de organizaçãr, de ensino. Escolas Bairro Santo Inácio elCampo Comprido.



'.
PAIJl.O I.Ai\IARCA
Fórum Estadual do Lixo e Cidadania.
Seminário Reforma Tributária.

PAULO SALAMUNI
Passeata da Comunidade Árabe pela Paz.

~.,_Grupo de Estudos de Agricultura Orgânica.

ROSELl ISIDORO
Seminário: Políticas Públicas para Habitação Popular - 12, 13 e 14 NOV 03.
Seminário Cooperativismo Popular.
Seminário: Hip - Hop - Movimento em Discussão, Discussão em Movimento.
Ver quadro 4 - Desempenho dos(as) vereadores/as). na pág. 8.

4 - Projetos apresentados pelos vereadorestas) :

No acompanhamento do conteúdo do site www.cmc.pr.gov.br verifica-se periodicamente todas as
proposições apresentadas na Câmara. Para seleçãoe análise são considerados:

a o) Projetas de rei Ordinária, tipo 05;
b O tipo 05 é utilizado para regular assuntos de competência privativa do Município. São as leis

comuns, instituídas em caráter universal ou de generalidade.
(.' h) Projeto ...· de Lei Complementar, tipo 02;
d O tipo 02 é norma superior às leis ordinárias e sua finalidade é tratar de assuntos restritos àqueles

previstos especificamente na Lei Orgânica.
c) Projeto ...·de Emenda à rei Orgânica, tipo o f;

O tipo OI tem objetivo de correção, de alteração do texto original para melhor atender a lima
situação existente.

e d) Projetas de Decreto Legislativo, tipo 03;
f O tipo 03 é o ato utilizado pelas Câmaras Municipais para regular assuntos 'de competência

exclusiva do Poder Legislativo e que envolva assuntos de interesse externo. .
e) Projeto ...·de Resolução. tipo O-!e f f.

Os tipos 04 e II são atos utilizados para regular assuntos de competência exclusiva do Poder
Legislativo e que envolvam assuntos de interesse interno.

Ao definir critérios para análise dos projetos apresentados pelos(as) vereadores(as) em 2003, o
MEP optou por traçar um perfil dos referidos projetes, agrupando-os segundo os temas contemplados.
Para classificação temática não foram consideradas as proposições que determinam nomes para
logradouros públicos, que declaram instituições como de utilidade pública e aquelas que concedem
títulos honoríficos. Entende-se que essas proposições não abordam problemas relevantes da comunidade.

QUADRO 2- DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS APRESENTADOS EM 2003

Proj, !-.pro].-- I Pro]. I Pnij-T -jfu";;--TTiliTidad~--r ('~diidã(;1-- Vuit,,-
"11.:1'':'',' I Lei I Ikcr.:t o I Rcsolu. ão Pública Honor, Emérrto
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FONTE: site \\\\\\ .cmc.pr.uov .br
QUADRO 3 - CATEGORIZAÇÃO J)OS PROJETOS POR TEMA

Tema Tot<!r·-~·· .. Tema I Total
: Administração Pública 25 Obras.. 02

1 01!Câmara ~hjniclp~l ()~__ ...._ §<!!lC~!~~l!O I
, Cidadania 13 Saúde -, -_.. -3(1
! Cultura/Esporte . 12.. êegurança _, 12
: Datas Comemorativas . 11 .RclaçQcs dC.·Jrab~I_~í:?_._._+__. (l.l.
: D-Z;fcsir~Tõ·CO-,~St~,~~idõr- 16.... Trânsito ... I 13
Educação 18 _ .._ Transporte Colcti vo I 14
Habitação . O I iTribllt~ç~() .. I ()~
•~~I~~a~~lbicntc .(:~. ~- ..~~i~tS1110..- . 1 ~~

. Novas honrª~!~s_. . IL _.J. _.. Total Çe~~1 I 258
FONTE: site www.cmc.pr.gov.br

5 - Quantidade de leis sancionadas.

Foram sancionadas em 2003 um total de 282 Leis, sendo:

De iniciativa do Prefeito: 55 Leis (20 %,)

De iniciativa dos (as) vereadores (as): 227 Leis (80 %,), assim distribuídas:

a) 56 Declarações de utilidade pública (25%);

b) 38 Títulos honoríficos, prêmios e datas comemorativas (17 %);

c) 114 Nomes de rua (50 %);

d) 19 Projetos sobre assuntos gerais (8 %), cuja relevância cabe à população julgar, como segue:

Lei 10645 = Altera a redação do parágrafo 2°, do artigo 370 da Lei n° 699, de 16 Junho de 1953, que
"Dispõe sobre Código de Postura ~ Obras do Município de Curitiba".

Lei 10674 = Dispõe sobre o parcelamento do pagamento de multas por infrações de trânsito e dá outras
providencias. "

Lei 10692 = Revoga a Lei 3.530, de 09 de Setembro de 1969, que "Autoriza o Poder Executivo a firmar
convênio com o Governo do Estado do Paraná, para a instalação do Museu Paranaense na atual sede da
Prefeitura"

Lei. 10698 = Cria 9 Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e o Fundo Municipal de
. Segurança Alimen~ar e Nutricional."; , . I , : : i

, I

Lei 10729 = Cri~ Centros de Informática P6blicos, para 6 combate' à exclusão digital

Lei 10755 = Dispõe sobre a perrmssao para o funcionamento das bancas de jornais e revistas no
Município de Curitiba e dá outras providências."

Lei 10757 = Altera a redação dos §§ 1° e 7° e acrescenta alínea ao artigo 7°, da Lei n" 10.131, de 28 de
dezembro de 2000, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Curitiba e dá
outras providências."



l.ci 10769 Cria a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno."

Lei 10770 = Regulamenta a concessão de Alvará de Licença para localização e funcionamento de
estabelecimentos de Bingo e Vídeo Loteria."

Lei 10785 = Cria no Município de Curitiba, o Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas
Edificações - PURAE."

Lei 10796 = Acrescenta parágrafo ao artigo 21 e altera a redação do parágrafo único do artigo 46, da Lei
n" 7833, de 19 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a política de proteção, conservação e recuperação
do meio ambiente e dá outras providências. II

Lei 10804 = Dispõe sobre a proibição de cobrança de caução nos hospitais e prontos-socorros no
Município de Curitiba".

Lei 10809 = Estabelece a realização de eventos educativos sobre prevenção ao uso de substâncias que
determinem dependência física ou psíquica, na Rede Municipal de Ensino."

Lei 10816 = Dispõe sobre o direito' de assistência religiosa em Hospitais Civis e Militares e demais
entidades de internação coletiva e dá outras providências."

Lei 10829 = Dispõe sobre a afixação de cartaz sobre hospedagem de crianças e adolescentes em hotéis e
estabelecimentos congêneres e dá providências correlatas."

Lei 10843 = "Dispõe sobre o "Programa 18 de maio Informar e Combater", destinado à promoção de
ações voltadas à conscientização, prevenção e combate à violência e exploração sexual de crianças e
adolescentes, no Município de Curitiba, "

Lei 10876 = "Dispõe sobre a criação do programa de atendimento e fornecimento gratuito de prótese
dentária no município de Curitiba."

Lei 10913 = "Altera a Lei n? 10.131, de 28 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a estrutura
organizacional da Câmara Municipal e dá providências corr elatas e institui gratificações de estímulo aos
servidores do Legislativo."

.~~i 10921 = "Dispõe sobre o combate ao racismo no Município de Curitiba e dá outras providências."

6 - Substituiç~o de Vereador(a). .

o vereador Ede Abib (PMDB) foi substituído pela vereadora Marcia Schier (PMDB) no período de 12
de novembro de 2003 até] 7 de março de 2004.

I.. r, ,I
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7 - Comentários sobre o desempenho do legislativo.

A partir das observações realizadas e dos documentos consultados pelo MEP seguem-se algumas
.' 'Considerações:

Os proieros de iniciativa do Executivo continuam se::h 2:':-Ç·.'~::s ::-:::,:':-::"::-;~~I5~.:'::-::~::-..__
,-,riu;-:j,···s ":," L:.:~S;3,i..,I. i;jj;,:-.~;:_:" ,~~;,:.; j,-,s dois r",:ê'rê's reairnenre 1ê'_:!isLl.mesmo rendo L'

entendimento que sobre determinados remas e prerrogariva do Execuri\'o apresentar proposições Os
proieros propondo nomenclatura p logradouros públicos. concedendo nruios de cidadania e ourras
honrarias. corno em observações anreriores, superam em numero aqueles que o ?\lEP considera c..mo
de interesse coletivo, ou seja temas como saúde, educação, cidadania, transporte, meio ambiente. Neste
item o MEP reconhece que é papel do legislativo propor denominações de ruas, concessão de honrarias
e títulos de cidadania honorária. O que chama a atenção é sua incontestável supremacia numérica,
tendo em vista, que em pouco contribuem para o crescimento social.
Houve projetos aprovados pelo Legislativo que foram vetados pelo Executivo, e na
apreciação do veto os mesmos não mantiveram o voto anterior, acatando o veto; como explicar a
adoção de uma postura frente aos temas e mudá-Ia radicalmente depois, rejeitando o que antes l.aviam
aprovado? Numa dessas apreciações apenas um vereador manteve sua posição e reieítou o veto do
prefeito, justificando que o fazia para manter a coerência com seu voto anterior.
Estranha-se a concentração de votações no mês de dezembro, com uma média de 18 proietos a serem
apreciados por sessão, Houve Ordens do Dia onde constavam até 35 proietos. O MEP identificou 62
proietos (não contabilizou os projetos apreciados na sessão do dia 15/12/2003 por não dispor dos
dados) pois como as Ordens do Dia nem sempre eram esgotadas os proieros voltavam na sessão
seguinte. A maioria desses projetos eram do Executivo ou das Comissões. Pode-se questionar se não
seria mais racional e produtivo que a sessões tivessem um número mais equilibrado de votaçõ ':
durante o ano, sem sobrecarregar as últimas. O que se verificou no transcorrer do ano é que houve
sessões inteiras destinadas a homenagens ou cujo conteúdo deixou a desejar.
Merece atenção o grande número de declarações de utilidade pública, pois as mesmas significam

isenções tributárias, portanto, questionamos se interessa ao conjunto da sociedade o desempenho de
suas atividades e os beneficios que propiciam nessa troca,
Ponto positivo para a Câmara, entre outros, foi a aprovação do projeto, que obriga as novas
construções, com determinada área construída, a constnlÍrem cisternas para o aproveitamento das
águas pluviais. O meio ambiente agradece!

A maioria dos legisladores continuam sendo submissos ao Executivo garantindo a aprovação dos
proietos de sua iniciativa, e concentrando suas atuações em temas tidos pelo MEP, como irrelevantes.

Diz a Lei Orgânica de nosso Município sobre a organização dos poderes:
Art. 15. São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executiv-s
Parágrafo Único E vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições; quem estiver investido na
função de um deles não pode ~xercer a de outro. ' I I' I.' ~' I '

" I , , • I
Sendo assim, esper,mos que os eleitores utilizem estas informações como subsídios, parai poder 'votar'
~om maior consciência neste ano de eleição.. . I' ,

7
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Organizeum MEP

Porque é importante ter um MEP na sua cidade

Ter um Movimento pela Ética na Politicá no seu município contribui para
melhorar a qualidade de representação do poder legislativo municipal,
além de ser um novo canal de parttcloação política.
Na sociedade em que vivemos, a representação legislativa não tem
dado conta de proporcionar uma qualidade de vida digna e uma
sociedade mais justa e sustentável para todos. A dimensão institucional
jurídico-político existente no estado de direito brasileiro (por exemplo, a
nossa Constituição) não é aplicada para a maioria dos cidadãos e
cidadãs de nosso país. No papel a lei existe, mas a prática é outra e
deixa muitas perguntas no ar:

- Se as leis existem por que a maioria delas não é aplicada?
- Quem tem fiscalizado a aplicação das leis?
- Quando as leis são aplicadas, quem tem se beneficiado delas?

A fiscalização da atuação dos .vereadores interfere no funcionamento
idas Câmaras, fazendo com que estas que se tornem mais
democráticas, sérias e transparentes. A longo prazo, o movimento pode
ajudar o povo a livrar-se de manipulações e à Câmara de vereadores
efetivamente trabalhar pelo interesse público. Em síntese I ajudar a
instalar uma democracia real.

I

i I i .' I';I ,I,
.MttP:/lwww.mepcuritiba.org/organiZe_um_mep/xgaÓi?e_POrquelhtm
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Organize um MEP

Função da Câmara Municipal , i. , I. " .' . I
Os vereadores que compõem a Câmara Municipal têm duas funções
~~~~ , ,
1 - Propor, discutir e votar as leis que organizarão a v,iç:lados cidadãos
do rnuntcíplo: , . \ '; ,
2 - Fiscalizar a aplicação das leis que o Prefeito deve cumprir.

i
Espera-se que o vereador ou vereadora, nó exercício de seu mandato
representativo, discuta com o povo a~ priondades QO municlpio nas
áreas da saúde, da educação, do transporte, da segurança, do
emprego, do lazer, da cultura, etc.. . ..
A partir das necessidades levantadas pela comunidade, o vereador ou
vereadora elabora e vota as leis 'que instituam as ações que atendam as
reais necessidades de toda comunidade. F. fundamental também que os

'vereadOfes e vereadoras fiscalizem as ações . do prefeito, das
Isecretarias municipais e administradores, para que os recursos sejam
eficientemente aplicados e de forma transparente. '

I
I

. !

"0 •
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l' I .11
I

I II I I
I I

I

:1,
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r

, li , I.' ." . .. . . - , . I . j ,
http://www.mepcuritiba.org/org.anize_um.:_meb/organiZe·fú~kao.htm!
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Comoparticipar?

Existem três opções para você participar do MEP

Seja um (a) Mensageiro (a)
Sem sair de casa você pode acompanhar o que os (as) vereadores (as)
estão fazendo por você e pela nossa cidade. Para isso, basta cadastrar
se e receber periodicamente a avaliação do MEP no seu e-mail. Ser um
mensageiro significa repassar essa informação para seus amigos ecolegas.

Seja um (a) Colaborador (a)
Se você dispõe de mais tempo para acompanhar o trabalho da Câmara
ou para comparecer às reuniões, então você pode ser um colaborador
do MEP. Por exemplo, se você trabalha na área de comunicação, pode
ajudar a divulgar o MEP. Se você é professor(a) ou estudante, pode
auxiliar na organização de um debate ou palestra na sua escola ou
universidade. Como colaborador do MEP você pode ajudar com o que
estiver ao :)t!u alcance, de acordo com a sua ocupação.'

Seja um (a) Integrante
Como integrante você participará das reuniões, acompanhará o trabalho
da câmara e realizará as avaliações.
- As reuniões do MEP acontecem de Janeiro a Novembro, sempre na
última sexta feira, das 16 às 18h, na Paróquia do Bom Jesus, Praça RuiBarbosa.

- As seções plenárias da Câmara de Vereadores de Curitiba ocorrem às
Segundas, Terças e Quartas Feiras às 16h.

Exigir transparência na política depende de você. ParticipeI

http://www.mepcuritiba.org/como_part;c;par/como_part.htm
17/11/04
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Organi_z~:um,MEP ,

~ I
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Ant~s)d~iniciar a. org~ni~aÇãode um mO~irrie~t6pela éti4a na política,'é
fundamental saber a função' dCJ Câmara MU!licip:al. Sem este
conhecimento fica diflcil estabelecer os obJetivos.' : i j ,
, I, '." I. ,!

" li P,rimeirô, passo: ~orn:l~r ~',grupo,' ,~: v , .. '!"
I ,I j,,', . .

, : 1. Enc,ántrepessoas que se interessem por uma política -transparente e
dernoçrática ~ que não possuam preconceitos de partido politico, raç,!,
eínía, JJ.~nero,classe socia,l; idade, ori,entação sexual ,e jnecessidades
especl§lls. " . l' , ' ,... i .. : . "'.~ .
'2~Identifique.na região, grupos que Já d~s~nvolvem trabalhos ligados à

defes~ dos direitos coletivps e convide-os a somar esforços.

. 13, per~ista! Um 'g~a~de hú~e;o d~ .pessoas p~de achar 'intere~sante
'pertencer ao movimento.No entanto, POUCO!?se dispõem a efetivarnente
acor'n~anharo trabalhodos vereadores, . "~ , ,

"
,I

SE!gundo Passo; Construir as bases.
, I
, h
I, i!, i

1, Est~belecer os objetivos do,grupo. É fundamental preservar:d,'~aráter
, dem.0~ráticoe b~séar ~feito prático do que for dfcididO. ! ; , .' ; ,

, " ': ' " I, ,

2, Estabelecer as,ações que serão praticadas de acord6 com o objetivo
definido.', ' ':, ' ", ': ,

I' I., .
.. , ! • j

, " I" '
3., Estudar o ...objeto do movimento: ta Câmara, os' Vereadores, o
Reg!m~nto Interno, A, Lei orgânic~:, ',,' I, ,',!, , '
... . '. ".. .
4. As?rstir às Sessões'Plenári~s e reunipes das 'coml~~ões para
observar como funcionam. ' ' ,>,. I

5~ Co~siderar I e. ~~aliai-',éom, antecedênCi~, as r~sistê,~cias qU~ o
pmQVime~!~ j:io3sa enconttar, pa(a enirentá-Ias do modo 'mai~
conveniente,aos pbjetivos do ~ovimentõ. ..

II,I
I ' ' ,

, ,i • I
Terceir.c~Pas~o: 1;\ prátic~:', ", I

, I ' 1"., , I " • ..,
, 1. O grupo, deve elabora(.um folheto de 'apresentação que inclua sells
, obietivos ê modo de ,funcionar. " , 'J , , "-

,I,

2, Coir)unic~r aos vereadores ~ existência do movimeAto:,' " ,
,', " , " ,', 'i: ' , ,

,: 'I, ~ ..' Est~belece~ ulm~,. forma' de divulgaÇao siste~ática das' qb~éhraçõ~s
\ ',sobre !li câmara de vereadores nos meios d_i~ponrveisno mUn!~ípiQ. ~

4. pu'~n~o' ~eceSSá'~or,,"dIVUI9~ri~~oqnações.'~o'b~e'"rojetos 'eln' d~b~tt,
vo~aç~~sl~etc.' ,~' 'I" , ' , ' , I " " ' I, ' ,

I I ' , ' , :: I

• - ,~...... 5-. -Mar~ar presença"nos e\lent~s de natu~e~aco~unitária e ele car~ter
I " ,social no,munic~pio.," t,',:: ~, ' ," " ',",' 1 o',

' , ",I, , "', " I' ." •• , , ,~" t , : ' III ,(
I Iri " " " ' ", ' , I, I'
I': 6., De~pe~~r 'o intere~se,'da comunidade p~ra a ,parti6ipa~o PQlitiF~,
, 'I' " ," h/, ", ,'. ' . ,'~, , I "r '.~,. T . • ~ I '. I ! "I I •. r . r ,:1, '.. "', ," •

o," http,:/ljWw~.m,~PCUr,jtiQa.org/organize~urr._mepYorgani~e_me
, "'I' ',i ',' r,' ' "I' )
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!
. organizando atividades como: murais, teatro, palestras, Ui:lDate~e
seminários,- .~,._."

7, Sensibilizar JiS lideranças' existentes nos vários grupos' da'
.: comunida<;fepara,a participação politica ativa.

É muito importante para o grupo:

§Buscar subsldlos ern.cermnàs, documentos, cursos, jornais é debates.
• • v I

§ Promover grupos de estudo, que abordem a dimensão e as :
implicações da polttica em nossa vida cotidiana,

§ Conl,;li~arprofissionais de áreas especificas para ajudar na' discussão
dos problemas ou elaboração de propostas,

.Ql@JQuerdúvida, crítica ou sugestãQ. _~!1treem çontétlQ,,Ç9.IÍ1 o_M'!;.f_
- Curitiba~ , I'

'.~

"

..

I
'I ".

{.
'l

j,

'I ~'. II . I.,.
. , ',. . ~" I
.JtttP:'llwww.mepcur;tfba,or~/Prga'n;ze~um~mep/or.9~hi~e~mei':htm
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, CENTRO SOCIOPOLÍTICO DE NOVA IGUAÇU E REGIONAL 10 DE MESQUITA \
- DIOCESE DE NOVA lGUAÇU - RJ -

COMITÊ POPULAR DE ACOMPANHAMENTO À CÂMARA DE VEREADORES
Núcleos: Chatuba, Coréia,Centro, NovaMesquita, Juscelino,Vila Emil, BNH, Santo Elias e Rocha Sobrinho.

K:RITÉRIOS BÁSICOS!

Haverá exceção, somente, se porventura algum
vereador ou algum membro do poder executivo
quiser fazer parte do Comitê. Se isto ocorrer, a
pessoa terá sempre o direito a opinião nas reuniões,
porém não terá direito ao voto ou de determinar as
ações do Comitê.

O Comitê tem como proposta ser uma
instância permanente de diálogo e de participação
ativa na vida política do Município de Mesquita.Os
pontos de convergência serão sempre o zelo pelo
comprometimento com a ética pessoal e sociaL E
na soma de esforços pela reestruturação da vida
humana e pela implementação das Políticas
Públicas, que visam ao Bem Comum dO~UIÚcípio,
em especial as camadas menos favorecidas. . p...:.-V-D

o Comitê Popular de Acompanhamento à
Câmara de Vereadores é um desdobramento de
uma das opções pastorais ..dãIgreja da DIocese de
NOVarguaçu, na area so-cial.O espírito que move a.
Igreja agir desta maneira é a fidelidade à causa do
sêllhor.Tai atitude, a leva ao testemunho evangélico
de liffiã constante busca de: qualidade de vida, de
modo que possa atingir todas as esferas da vida
humana, inclusive à política, "Eu vim para que
todos tenham vida em abun,iância" (Jo 10,10).

Desta forma, o Comitê quer ser um
instrumento que procure auxiliar e elevar o nível
de consciência e de participação política das fiéis

LW . 1: ~ató1reos. Ao mesmo tempo, quer atingir outras

\

\...;\)VL(' I pessoas que são e lou se tornam sensíveis ao
desafio do zelo e da construção da cidadania.
Sem, entretanto, fazer distinção de credo, partido
político e de organização social.

IPRO-P-O-S-TA-n-E-A-ç--'A"-O-.-N-A-C--'ÂMr--A-RA--n-E·-VE-RE-A-n-O-RE----'Sl

'0
~~

\
~,

t

1. O Comitê exercerá contatos de convencimento,de diálogo, de pressão junto aos Vereadores e ao Poder
Executivo. Será também um mecanismo de apoio a ambos poderes, ou poderá ser favorável a um deles, em
todas as matérias que dizem respeito às causas populares e à implementação de Políticas Públicas, dentro
dos limites de suas instâncias de poder e de competência.

2. Ocupar espaço nas Sessões da Câmara de Vereadores, principalmente nas sessões solenes e de votação
relevantes à vida do Município.

3. É vedado o uso do Comitê para questões relativas de interesses particulares ou de grupos privados.
4. Reivindicar a oficialização da Tribuna .eOP1Il!'l,1' através de um projeto-lei elaborado pela Câmara.
5. O Comitê será constituído de núcleos nos diferentes pontos do Município, tais como: Chatuba, Coréia,

Centro, Nova Mesquita, Juscelino,Vila Emil, BNH, Santo Elias e Rocha Sobrinho.
6. Cada Núcleo terá a sua comissão animadora que articulará sempre os interesses locais com os interesses

comuns do Município. Sempre, que possível, se fará análise de conjuntura ou um estudo acurado da questão
em jogo, para que se tenha sempre uma intervenção qualificada, articulada e eficaz.

7. As Comissões dos Núcleos formarão a Equipe Executiva do Comitê, que deverá estar estruturado com uma
secretaria eficiente, tal como Coordenação geral, secretário (a), tesoureiro (a), relações públicas,equipe de
comunicação e outros ...

8. Cabe a Executiva do Comitê estabelecer o cronograma de reuniões e de atuações conjuntas no Município,
embora cada núcleo tenha autonomia na ação em sua área geográfica.

9. O ~omitê promoverá constanteIn:en~ediálogo e parce~ "co\TI.outras e~tid~des vivas do Município que
estejam empenhadas ou tenham objetivos afins aos do Connte. tfi:.,_, [,->'A. \

10. Cabe a Executiva do Comitê manter a mística (força motivadora e esperançosa) ao longo do processo. Isso
acontecerá se houver o emprego de uma boa pedagogia e de uma metodologia que anime os moradores a
participarem do Comitê. Deverá haver uma escuta atenta, e a valorização do levantamento, já realizado, das
príncipaiscreivindicações d~Í'aaores. Saber realizar, de uma forma simples e coloquial, durante as
reuniões uma leitura e releitura da realidade com os fatos políticos,econômicos,sociais,culturais e
psicológicos.E, onde for possível, f~~ o confr0llto de tudo isso com a :p~vra do Deus da Vida. 'I' ,.AA. ~/~t;;'r~ ,)..1.- 'lÍ',-",-dvU~ ~~~'-~) (".....") §.--vb4t~. {,-» 0(/...1A/--A"') ,cJ-.o !~~,. ~.~ }'-L

t 'l ROPOSTA PEDAG GICA NOS PRIMEIROS PASSO
'\ . a. Levantamento de nomes , estabelecer contatos e d. Promover palestras, eventos culturais,

convencimentoà causa. aproveitando principalmente os diversos grupos
b. Formação e informação de todos os membros do de culturaexistentesnoMunicípio.

Comitê, quanto ao RegimentoInterno da Câmara e e. Divulgarexaustivamenteo Comitênos Conselhos
dosdias emqueocorreremas sessõespúblicas. . Comunitáriose Paroquiais,através de carta aberta

c. Estabelecer reuniões periódicas para troca de à população, utilização das rádios comerciais e
informações, estudo e estabelecimentode estratégias comunitárias,nosjornais e utilizar todos os meios
de ações conjuntas. de comunicaçãodemassa existentes.



PROPOSTl\: (FLPRU)
FRENTE DE LUTA POPULAR PELA REFORMA URBANA

, ,

de Curitiba
Organização da SOCIEDADE CIVIL

CONSELHO POPULAR DE CURITIBA-CPC.,
CARA TER - Deliberativo, Propositor e Fiscalizador-Permanente

MEMBROS - 40 CONSELHEIROS
lViliSADIRETORA - 5 Conselheiros PRESIDENTES eleitos pelo Cl-C.

Conselho popular elecontrole social da
,,administra~ão Municipal de Cur~tiba : '

, O Membros 3 coordenadores
• Conselhopopular de controle social da URBS

, O Membros 3 coordenadores
Conselhopopular de controle da COH~. CT.
, , O Membros 3 coordenadores, ."

Conselhopopular de controle da Fund. I Cultural ele
, Curitiba '

, 10 membros 3 coordenadores

Comi~õesEspeciais I COM TEMPO DETERMINADC)

,PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DOS MOVIMENTOS POPULARES: i,'

10_ A partidário e laico sem preconceitos de nenhuma.forma, '
20 - Democracia total exercida a exaustão em ass~mbléias diretas i,,' 'i
30 - Todas as entidades serão reconhecidas como formais ou 'infbrmàis: ....'

, 40 - Manifestação presencial pelo voto do braço levantado (votoAbertQ) .'
50 - Organização popular direta e elaboração coletiva aprovada em píênârio.
60 -' Documentos publicados na imprensa 'em geral para efeito- de
conhecimento público de todos os munícipes , , .'. ' •
70 - Regimento interno de funcionamento em todos as instancias do CPC.

IMPORTANTE: Todos os Funcionários públicos
de todas as esferas" governamentais serão
considerados assessoria para,'garantia do caráter
de conselho popular.,



· ,

JUSTIFICATIVA: '
De 1988 a 2004 quatro administrações locais sob o

, ,

signo de UMA", ENORME LUTA POPULAR pela
democratização da construção das políticas públicas da
cidade de Curitiba. "

A sociedade civil organizada em movimentos
populares, 'ONGs'~,entidades civis, organizações sociais,

U" ~,iil'd~~~~se',religiosastem grande dificuldade de acesso á
L;i";~;;i :pa.!Ji~'!pação direta nas formulações das políticas,
'W1~~.)~~~~í~,~~cidade de,Curitiba '
J,\i:::\'. ()rganizar a .sociedade para o cumprimento da lei
'federal 10.257 (ESTATUTO DA CIDADE) quanto ao \',
controle social dos orçamentos e políticas Públicas. '

, .'. I

E dever da sociedade se organizar, se qualificar e
participar .diretamente ,da administração dos serviços
públicos municipais." I '

~~~~b~~~()erneste primeiro ano de mandato de novo
',:' prefeito e<vereadores em 2005, participação direta na',

formulação do PPA para ter continuidade ano a ano nas
LDO e LOA contribuindo para a formulação de uma:
nova metodologia de controle social,
PROPOSTA ABERTA DE CONSTRUÇÃO PERMANENTE

PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO POPULAR
SEM CONSELHOS POLÍTICOS POPULARES

DIFICILMENTE FUNCIONARÃO OS CONSELHOS
INSTITUCIONAIS

Luta pelo popular - organizar é preciso
cel.-99231508 LH.

CMP - 041 323-6170
Luiz Herlain@yahoo.com.br

ConCidades CMP-PR.



PROPOST.i\: (FLPRU)
FREN!E DE LUTA POPULAR PELA REFORMA U~ANA

de Curitiba
Organização da SOCIEDADE CIVIL

CONSELHO POPULAR DE CURITIBA-CPC.,
CARATER - Deliberativo, Propositor e Fiscalizador-Permanente

MEMBROS - 40 CONSELHEIROS
rvffiSA DIRETORA - 5 Conselheiros PRESIDENTES eleitos pelo cPç.

Conselhopopular de controle social ela \
,administra~ão Municipal de Cur~tiba : '

10 Membros 3 coordenadores ,
• ~onselho popular elecontrole social da 'URaS

," 10 Membros 3 coordenadores
Conselhopopular de controle da COHIlB, ,CT.

10 Membros 3 coordenadores ;".. . ,
Conselhopopular de cont,ole da Funcl~,C:"l•• ~~~~·déi'~'···

, Curitiba -: ',.... ..
, O membros 3 coordenadores

r.

Comi,ões Especiais I COM TEMPODE'E~I.NADO.· .

'!

. - . . .

,PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DOS MOVIMENTOS POPúLARE'S:',i,
1° - A partidário e laico sem preconceitos de nenhuma forma. ' i
2° - Democracia total exercida a exaustão em assembléias diretas ',' ....:.,';;;'..'; ....'
3° - Todas as entidades serão reconhecidas como "formais ouiIlf()trrtâi~~··;·~:~:<'c.j,;);'
4° - Manifestação presencial pelo voto do braço levantado(votoAj.)eri~5:~,', ::?;~'<,~;':":;'\<
5° - Organização popular' direta e elaboração coletiva aprovada etn;·pienáriQ.',··t>·. '.::,.'.
6° -' Documentos publicados na imprensa 'em geral para efeito-r.de ,>'
conhecimento público de todos os munícipes , •.... . I>' :::.:

7° - Regimento interno de funcionamento em todos as' instancias do CPç.- .' . '
IMPORTANTE: Todos os Funcionários públicos
de todas as esferas "governamentais serão
conside.rados assessoria para,'garantia do caráter
de conselho popular.,



Este Projeto geraria mais ou menos 3.500 empregos em Nova Iguaçu, mas o poder dos empresários e a
conivência de alguns Vereadores impediram que o Projeto fosse aprovado ..

. -
. 'Veja comoestá sendo a atuação do Vereador que vocêelegeu.

Projeto: 22/98 •Obriga os mercados e supermercados a contratar empregados para ensacar as comprasdos clientes.

~ _.

Vereador Partido OndeMoral atua ComoVoltou

\Acarisi Ribeiro PFL Morro Agudo Qfavor Ix IContra

Aílton Gaio PL Jardim Tropical o favor Ix IContra

Alarico Rodrigues ( Kinha) PSDB Mesquita Qfavor [X]Contra

Tuninho Távora PTB Alvorada Cabuçu DA favor [K]Contra

Candinho PSDB Austin DA favor Ix IContra

Carlos Ferreira PT VilaNova / Califónia ~favor oContra

Célio Carreiro PSC Austin a favor [KJContra

Daniel da Padaria PTB Santa Rita DA favor [K]Contra

Flávio Nakan PT Mesquita .~favor oContra

Jesué Brito PSDB Ponto Chic / Miguel Couto a favor 00Contra

João Ricardo ( Deca) PSL Carmari / Posse DA favor (XlContra

Jorge Campos Pl\IDB Mesquita DA favor IX IContra

Jorge Aguazul PSDB KIil32/ Marapicu- DA favor ~Contra

José Francisco (Nozinho) PL Corumbá / Vila de Cava DA favor [RlContra

Mário Marques PPB__ Centro / Viga / Caioba_ DA favor U(]Contra

Maurício Moraes PMDB Centro / Santa Eugênia ofavor (x IContra

Maurílio Manteiga Pl\IDB Jardim Nova Era / Palhada DA favor [K]Contra

NagiAlmawy Pl\IDB Centro / K- 11 a favor [R)Contra

Rogério Lisboa PFL Miguel Couto /3 Corações a favor [RlContra

Sebastião Corredeira PSB Mesquita DA favor [R]Contra

Wanderley Rosa PSDB Bairro da Luz favor O Contra

.. -..
Telefone da Câmara Municipal de Nova Iguaçu 667-4124
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~c:artslRib~irº

ç.~ln",º
C.rtos Ferreira- . - _. -' - - -

C6110Carreiro
Daniel da Padaria
Flllvlo Nakan- . . _

Jesu6 Brtlo
Jol~ R.'cardo(Oeca)

PABTIºº
PP8

PS08-- - ---

PT
POT
PT8
PT

PS08
PFL

VEJA AQUI OS PRINCIPAIS PROJETOS. E COMO FOI O VOTO DE CADA VEREADOR

Austln
Vila Nova I Ca~lJçll

Auslin
SantaRita
Mesquita

_PontoChiei MiguelCQulo
CarmariI Posse-- _ ..-

Jorge Campo~_ _ t:'.E1.._ __ M~!Kluita
J-º~~A9!'azul .__ _ PSD~ 1S!!!~~i_Ma_~!ljli~lI
Jo~~ ~r8I1clsc:oiliQ~lntloL _ p_?8 _ CorumbáIVilade Cava

Mllrtº ~~rqu~s
Mauricio Moraes_-- ----_.--- -_._--

Maurlllo Manteiga
N.gl~!mawy
~og6r1o lIs~oa
Sebaslllo Corredeira
Wandertey Rosa

PP8
PMD8
PFL

PMOB
PFL

PMDB
PSOB

.. CentroIVlIJaI Caioaba
__G~ntroI SantaEug~nia

Jd. NovaEraI Palhada
Centro

Miguelc::outolTrêsc::or~çOes
Mesquita

Bainoda Luz

", 1,"
,'., I PROJETas ( i ".,.:' .:;. 1:., .•,,::::,:-:,:>'1' I. :i",,) l

SiM

---_._~!~--- -
NAo

Banco abrir d. P.... Livre
r- -T--~~~---------------1!:OOali 171L __P!. E.t':'cI.n~.

__ ~lJ_S~~!L_ ~º-----
NÃo _. ...__ _ SIM_
SI~ .. ~~~-- __

______~o ~º_ _

Allton Galo PSD Jaldlm Tropical -

!-I~~~ºRo~!igu~!~ll!h.&_ __EMº,ª-- _M4!!l<Juit~
!~nln!lo Tévora PTª_ __Alvor~ª, Cabuçu

NAo SIM____~º_.. ~º SIM
NAo NAo. ,S=o'M=----

SIM-_..--_'---'- --- -'.----- --------

NAo-_ ..~---------

SIM-----_.- _-_--.~_--,~º-'---- ~§~M__ .. _
SIM---------------
NA9
SIM_.- - ------- ----- --

SIM_-- ------. __ .. ~_. __ ..

SIM---- - -- --- _ .._----
SIM---------------
SIM
SIM
SIM
SIM----- ---'-- - -_-_.

1- Possivelmente criaria mais tumo de trabalho nos bancos, gerando emprego e dando a populaç'o um atendimento mais rápido e confortável.
2- O projeto original previa entrada dos estudantes, inciusive das escolas particulares. pela porta da frente mas e press~o dos empresários de Onibus
modificou o projeto e hoje tem que pegsr tiquets nas empresas e entrar pela porta traseira Alunos de escola particular pagam RS 10pela cartela.
3- Este projeto. além de preservar o emprego do cobrador e nêo sobrecarregar ainda mais o motorista, beneficiaria os Idosos. grávidas e deficientes flsicos.
4- É um absun:Joo consumidor além de fazer suas compras, ter que ensacá-Ias A reproveçêo deste projeto deixou de gerar SOOempregos.
5- n~o tem dinheiro para: Saúde, Educaç~o. Saneamento etc ... Como é que doam RS 175mil para um time de futebol?

__ ~NAO
SIM SIM SIM SIM_._---_ .._-_----

NÃo _~ ~~º ____N';º_ _ _ N~º -- ---
f\lJS~N!~__ ~_o_ .... ~"'__-.:::.o ~ _c.NA'--'O~---_I.--- ~!M. _

NAo __ ~_AU_S~N_T_E_ ___~o______ .__ _:.N:::..:A:o= SiM --- ..-

_____~_=_o__ _+_-----=-NAc::-=-=O:----f---~NA."_'O~__ I----~NA~O=------ SIM
NAO=- • _:_NA~_:O.::.___ NAo NAo~ ~. SIM.__ ~ __

NAo NAC'

NAo NAo----_. __ ..------ _-- NAo------------- _---
SIM SIM.. --- --------

__ ~l.IS~~T~ __ . ~º_ _
NAo NAo

- -~º------------~º_------
_~~S~~!_E NA_O I__ --'-"~º___ N~º .~_º___ _~_. N~º _NAoNAo

NAo
NAo
NAo
NÃo

NÃo
NÃo_- -- - - -

NAo
__ o __

NAo
NÃo--------_._--- - ----------

NAo------_. --- ---- .._--- _---

NAo
NAo--- ----------

NAo-----.---- _- ---"---
SIM____ .NAo ~SIM
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PROMOÇAO ESPECIAL:,
LER CAROS AMIGOS E EXERCERDEMOCRACIA!

A Revista Caros Amigos acredita no poder da escolha, isso se chama democracia.
É essa liberdade que nos permite, através da colaboração de grandes inteligências
do país como GILBERTO FELISBERTOVASCONCELLOS,FREI BETTO, EMIR SADER,
JOSÉARBEX JR., CÉSARBENJAMIM e outros, realizar um jornalismo independente

e comprometido unicamente com os interesses do povo.

Epara comemorar a liberdade de escolha •••

•••Assine a Caros Amigos e escolha COMO BRINDE
3 destas EDIÇÕESESPECIAIS:

c...

n~[,~~:~-,,'
r, '" L: "" t .-,._, .' aros aml90S

==llllfl

Basta ligar para (21) 22334922
Citar o código desta promoção especial: Especial Rio 1

Edizer quais as edições Especiais que você escolheu ganhar!

Exerça democracia!

~ar05 amI90~um_SEANOS!t>
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PROMOÇAO ESPECIAL:
LER CAROS AMIGOS É EXERCERDEMOCRACIA!

A Revista Caros Amigos acredita no poder da escolha, isso se chama democracia.
É essa liberdade que nos permite, através da colaboração de grandes inteligências
do país como GILBERTO FELISBERTOVASCONCELLOS,FREI BETrO, EMIR SADER,
JOSÉARBEX JR., CÉSARBENJAMIM e outros, realizar u~ jornalismo independente

e comprometido unicamente com os interesses do povo.

E para comemorar a liberdade de escolha •••

•••Assine a Caros Amigos e escolha COMOBRINDE
3 destas EDIÇÕESESPECIAIS:

/



Se proibição deste Projeto fosse aprovada estaríamos garantindo o emprego de vários cobradores de
ônibus, pois com a autorização das catracas, vários cobradores foram demitidos ..

. Veja comoestá sendo a atuação do Vereador quevocêelegeu.
Projeto: 21/98 - Proíbe a circulação de ônibus e microônibus semcobrador e dá outras providências.

Vereador .. Partido OndeMoral atua ComoVoltou

Acarisi Ribeiro PFL Morro Agudo [JAfavor [X)Contra
Aílton Gaio PL Jardim Tropical [JAfavor [K]Contra
Alarico Rodrigues (Kinha) PSDB Mesquita Qfavor [K1Contra
Tuninho Távora PTB Alvorada Cabuçu DA favor Ixl Contra
Candinho PSDB Austin DA favor [}{]Contra

Carlos Ferreira PT Vila Nova / Califónia [RJAfavor DContra
Célio Carreiro PSC Austin [JAfavor [RlCôntra
Daniel da Padaria PTB Santa Rita DA favor e9contra
Flávio Nakan PT Mesquita [RJAfavor Contra
Jesuê Brito PSDB Ponto Chie / MiguelCouto [JAfavor . [RJContra

João Ricardo ( Deca) PSL Carmari / Posse [JAfavor lK]Contra

Jorge Campos PMDB Mesquita [JAfavor [K]Contra

Jorge Aguazul PSDB Km 32/ Marapicu DA favor [R]Contra
José Francisco (Nozinho) PL Corumbá / Vila de Cava DA favor ~Contra

Mário Marques PPB Centro / Viga / Caioba DA~vor ~Contra

Maurício Moraes PMDB Centro / Santa Eugênia [JAfavor [R]Contra
Maurílio Manteiga PMDB Jardim Nova Era / Palhada [JAfavor [K]Contra

NagiAlmawy PMDB Centro / K- 11 [JAfavor [RlContra

Rogério Lisboa PFL Miguel Couto /3 Corações [JAfavor ~Contra

Sebastião Corredeira PSB Mesquita [JAfavor Ixl Contra
Wanderley Rosa PSDB Bairro da Luz r===iA favor Ixl Contra

Telefone da Câmara Municipal de Nova Iguaçu 667-4124

,,



..~e a proibição deste Projeto fosse aprovado estaríamos garantindo o emprego de vários frentistas, com a
autorização da bomba de auto-serviço nos postos de gasolina, vários fretistas foram demitidos. é inadimissível

você chegar num posto de gasolina e ter que descer do carro e abastecer o mesmo.

Veja comoestá sendo a atuação do Vereador que vocêelegeu.
Projeto 20/98 - Proíbe a existência de bomba de auto serviçonos posto de gasolinana cidade para aumentar o emprego.

'"Vereador Partido OndeMoral atua ComoVoltou

Acarisi Ribeiro PFL Morro Agudo Gfavor [K]ContraAílton Gaio PL Jardim Tropical [JAfavor [KJContraAlarico Rodrigues ( Kinha) PSDB Mesquita Gfavor [lUContraTuninho Távora PTB Alvorada Cabuçu DA favor [R]ContraCandinho PSDB Austin DA favor oContraCarlos Ferreira PT Vila Nova / Califónia [KJAfavor DContraCélio Carreiro PSC Austin [JAfavor [R] ContraDaniel da Padaria PTB Santa Rita DA favor [K]ContraFlávio Nakan PT Mesquita ~favor DContraJesué Brito PSDB Ponto Chie / MiguelCouto [JAfavor [KJContraJoão Ricardo ( Deca) PSL Carmari I Posse DA favor fK]ContraJorge Campos PMDB Mesquita DA favor [K]ContraJorge Águazul PSDB Km 32/ Marapicu DA favor [X]ContraJosé Francisco (Nozinho) PL Corumbá / Vila de Cava DA favor [R] ContraMário Marques PPB Centro IViga / Caioba DA favor [lU ContraMaurício Moraes PMDB Centro I Santa Eugênia [JAfavor Ixl ContraMaurílio Manteiga PMDB Jardim Nova Era / Palhada DA favor [K] ContraNagiAlmawy PMDB Centro IK-ll [JAfavor [RJ ContraRogérioLisboa PFL Miguel Couto /3 Corações [JAfavor 00 ContraSebastiãoCorredeira PSB Mesquita DA favor [K] ContraWanderley Rosa PSDB Bairro da Luz ~_favor Ix I Contra-TelefonedaCâmaraMunicipal de Nova Iguaçu667-4124



Se este P\ojeto fosse aprovauo estaríamos Cri~ntiouois turnos de trauamaaores bancáríos e gerando
* assim mais empregos e aumentando também, o nosso tempo de atendimento bancário.

Veja como está sendo a atuação do Vereador que vocêelegeu.
Projeto 02/99 - Altera o horário de atendimento bancário para 9 às 17horas.

Vereador Partido OndeMoral atua ComoVoltouj~

Acarisi Ribeiro PFL Morro Agudo [JAfavor. [R]ContraAílton Gaio PL Jardim Tropical [g]Afavor oContraAlarico Rodrigues ( Kinha) PSDB Mesquita DA favor Ixl ContraTuninho Távora PTB Alvorada Cabuçu DA favor [R]ContraCandínho : PSDB Austin DA favor [K]ContraCarlos Ferreira .
PT - ---

VilaNova / Califónia [RJAfavor oContraCélio Carreiro PSC Austin [JAfavor Ix IContraDaniel da Padaria PTB Santa Rita DA favor [XJContraFlávio Nakan PT Mesquita G8]Afavor oContraJesué Brito PSDB Ponto Chic / Miguel Couto [JAfavor [K]ContraJoão Ricardo (Deca) PSL Carmari / Posse DA favor [K]ContraJorge Campos PMDB Mesquita DA favor [X]ContraJorge Aguazul PSDB Km 32/ Marapicu DA favor [KJContraJosé Francisco (Nozinho) .. PL Corumbá / Vila de Cava . DA favor [X]Contra -Mário Marques PPB Centro / Viga / Caioba DA favor 00ContraMaurício Moraes PMDB Centro / Santa Eugênia DA favor [XJContra
-Maurílio Manteiga PMDB Jardim Nova Era lPalhada DA favor ~contraNagiAlmawy ... PMDB Centro / K- 11 [JAfavor ContraRogério Lisboa PFL ..'

Miguel Couto /3 Corações [JAfavor CR]ContraSebastião Corredeira PSB Mesquita DA favor [X]ContraWanderley Rosa PSDB Bairro da Luz r==íA favor [K]Contra

telefone da Câmarâ·Municipal de Nova Iguaçu1667-4124

.-



_. Hoje, "árias crianças deixam de ir p\ra a escola porque não tem o dinheiro da p1sagem, pois este Projeto iria favorecer as \
- - crianças carentes, os empresários de ônibus usaram suas influências e não deixaram o Projeto ser aprovado .

I
i Vereador
!
!Acarisi Ribeiro
IAílton Gaio
!Alarico Rodrigues ( Kinha)
Tuninho Távora
Candinho
Carlos Ferreira
Célio Carreiro
Daniel da Padaria
Flávio Nakan
Jesué Brito
João Ricardo ( Deca)
Jorge Campos
Jorge Aguazul
José Francisco (Nozinho)
Mário Marques
Maurício Moraes
Maurílio Manteiga
Nagi Almawy
Rogério Lisboa
Sebastião Corredeiray"anderley Rosa

. Veja como está sendo a atuação do Vereador que você elegeu.
Projeto: 009/99: Concede Passe-livre aos estudantes de 10e 2° graus.

Partido Onde Mora/ atua Como Voltou

PFL Morro Agudo 0-\ favor oContraPL Jardim Tropical Gfavor oContraPSDB Mesquita D~favor DContraPTB Alvorada Cabuçu DA favor Lx IContraPSDB Austin riA favor oContra
Vila Nova / Califónia L__j oContra

PT I ~-\favorPSC Austin fIA favor I !Contra'--' oContra
PTB Santa Rita nA favor

t....__j r----oPT Mesquita r-L~favor ) IContra'---....J ;....____:PSDB Ponto Chie 1l\liguel Couto .\lA favor 1>( [ContraPSL Carmarí / Posse I IA favor oContraL_jPMDB Mesquita rtAfavor oContraL.___jPSDB Km 32/l\-farapicu DA favor oContraPL Corumbá I Vila de Cava nA favor O Contra..___;

I IContraPPB Centro I Viga I Caioba DA favorPTvIDB- Centro / Santa Eugênia -- I IAfavor í X I ContraPl\IDB Jardim Nova Era / Palhada rlA favor O Contra1 t..___.

LX I Contrapl\mB Centro / K- 11 GfavorPFL Miguel Couto /3 Corações t IA favor O ContraPSB Mesquita 0.\ favor [X] ContraPSDB Bairro da Luz OAfa\'or I I Contra
Telefone da Câmara }v1unicipal de Nova Iguaçu 667-4124

"'", ~, t,



..rt"' .ll!)je~ PrefeituradeNovaIguaçu não tem\dinheiropara: Educação,Saúde,s~urança e :c, mas,tem
100mil reais para doar para o time Nova Iguaçu Futebol Clube;

Veja como está sendo a atuação do Vereador que você elegeu.
Projeto: concede doação de 100 mil reais ao time Nova Iguaçu Futebol Clube.

Vereador Partido Onde Moral atua Como Voltou
Acarisi Ribeiro --

Morro Agudo
DContra

PFL
~AfavorAílton Gaio PL Jardim Tropical ~Afavor O ContraAlarico Rodrigues (Kinha) PSDB Mesquita [&] A favor DContraTuninho Távora PTB Alvorada Cabuçu ~Afavor OContraCandinho PSDB Austin (xl A favor OContraCarlos Ferreira PT Vila Nova / Califónia DA favor IxlContraCélío Carreiro PSC Austin 1><JA favor O ContraDaniel da Padaria PTB Santa Rita ~Afavor OContraFlávio Nakan . PT Mesquita OA favor ~ContraJesuê Brito PSDB Ponto Chíc / Miguel Couto IxlAfavor OContraJoão Ricardo ( Deca) PSL Carmarí / Posse ~Afavor OContraJorge Campos PMDB Mesquita [RJA favor OContraJorge Aguazul PSDB Knl 32/ Marapicu ~Afavor OContraJosé Francisco (Nozinho) PL Corumbá / Vila de Cava IxlA favor O Contral\tlárioMarques PPB Centro / Viga / Caioba LRJAfavor O ContraMaurícío Moraes PMDB Centro / Santa Eugênia ~Afavor O ContraMaurílio Manteiga PMDB Jardim Nova Era / Palhada ~Afavor O ContraNagi Alrnawy PMDB Centro / K- 11 [x] A favor O ContraRogério Lisboa PFL Miguel Couto /3 Corações ~Afavor O ContraSebastião Corredeira PSB Mesquita [>(]A favor O Contra\Vanderley Rosa PSDB Bairro da Luz ~Afavor O Contra

. j Telefone da Câmara Municipal de Nova Igu~çu 667-4124
,
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Movimento Fé e Política: memória histórica
Pedro A. Ribeiro de Oliveira1

Para o leitor e a leitora que não conheceram o MF&P naquela sua primeira fase, faço aqui a memória do
Movimento e sua caminhada em busca de responder aos desafios que a realidade do momento trazia para
militantes cristãos. O primeiro momento: - Começo lembrando o contexto de abertura política do início dos anos
80. Muitos cristãos, formados nas Comunidades Eclesiais de Base e Pastorais populares, estavam em movimentos
populares, movimento sindical, campanha contra a carestia, luta de moradores, associação de bairros, luta pela
terra, e sentiam necessidade de desdobrar sua luta também para a política partidária. Para os que tinham
participado de partidos antes do golpe militar de 1964 (Partido Democrata Cristão, Partido Trabalhista Brasileiro e
Partido Socialista Brasileiro, entre os partidos oficiais, Ação Popular e Partidos de inspiração marxlsta-leríneta,
entre os partidos ideológicos), este era o conduto normal de toda luta popular. Mas para o pessoal mais novo,
nascido e criado nos movimentos sociais, a política partidária era vista sob suspeita de ser igual a "politicagem",
sem qualquer proveito para o povo.

Já havia algumas experiências;' Creio que as primeiras, ou pelo menos as mais marcantes, foram da
Corrente popular do MDB, em Mato Grosso. Eram as prefeituras populares, com a presença de muitas pessoas
ligadas à Prelazia de São Félix do Araguaia. Em 1985-"86, depois que o PT conquistou a prefeitura de Fortaleza, a
pergunta ·tTI*tP~~os na política partidária?" veio à tona, com toda força. Foi então que Clodovis Boff,
preparando o 6° Encontro Intereclesial de CEBs;de Trindade, escreveu urrrtexto sobre os cristãos na política2• Foi a
maior discussão no meio dos "assessores' das CEBs e Pastorais populares. O interessante é que o texto de
Clodovis foi debatido por escrito, de modo que as críticas e comentários foram publicados, explicitando as diferentes
posições. A partir daí, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, de Petrópolis, tomou a liderança nessa reflexão, e
depois de algumas reuniões e muitos contatos, promoveu um encontro de 30 pessoas, no Rio, no dia 24 de junho
de 19893.

Assim nasceu o Movimento Fé e Política, que reunia gente de diferentes lugares, cada qual trazendo sua
experiência de articulação de cristãos na política. Desde o primeiro momento ficou claro que como cristãos não
deveríamos formar um Partido próprio, nem ser uma tendência no interior do PT. Deveríamos, 2Q.ntudo,organizar
nos para não dispersar nossa capacidade de influência nos movimentos sociaiS e no próprio PT, onde éramos muito
numerosos na base, mas pouco presentes nas cúpulas. .

A no~ tínhamos a Fé cristã engajada nas lutas populares, afinidade de pensamento e de práticas, laços
de amizade e de solidariedade, e sintonia no campo da ética. Ainda que não explicitássemos nossa Fé, nossa
maneira de ser e fazer política tinha - e tem até hoje - um jeito próprio que nos diferencia, identifica e nos aproxima
uns dos outros e outras.

Como meios para consolidar essa identidade e favorecer ações articuladas, nos propusemos a promover
encontros de estudo, dias de espiritualidade e oração e publicar cadernos de reflexão. Quem ler o Caderno de Fé e
Política n.1 pode sentir que uma de nossas preocupações naquele momento era criar uma coordenação e conseguir
sustentação econômica. Depois de algum tempo, porém, vimos que não era por aí. O MF&P nunca seria uma
organização, como uma ONG ou um movimento específico. Tinha de ser uma rede, um conjunto de grupos de Fé e
Política espalhados pelo país. O quanto possível, articularíamos essa grande rede através dos Cadernos e
encontros. Foi então que, com muito esforço, conseguimos publicar 15 cadernos, promovemos alguns encontros,
retiros e dias de espiritualidade ou de discussão sobre temas específicos. Tudo para alimentar e dinamizar a rede
de grupos. Mas era muito esforço e pouco resultado: participavam dos encontros muito menos pessoas do que
esperávamos, e era muito difícil vender todos os cadernos que tanto nos custava produzir. Com o passar do tempo
e o fim dos recursos disponíveis, desistimos de publicar os Cadernos e de promover encontros de estudo ou
espiritualidade, que já não despertavam maior interesse das pessoas mais envolvidas nos grupos de base. Afinal,

1Publicado em OLIVEIRA, P.A.R. (org) Fé e Política: fundamentos. Aparecida, SP: Idéias & Letras, 2004, p.7-16
2 O texto e sua discussão foram publicados, originalmente, como suplemento de Tempo e Presença, do Centro Ecumênico de
Documentação e Informação. Em 1987, acrescido de novos textos, saiu como livro pela Editora Vozes, de Petrópolis, com o
título Cristãos, como fazer política.
3 Assinam a declaração de princípios: Adair Rocha - RJ • Antônio Carlos Moura - GO • Benedita da Silva - RJ • Carlos
Eduardo de Souza Leite - BA • Carlos Salzano V. da Cunha - RS • CláudiO Humberto Vereza Lodi - ES • Clodovis Boff - RJ
• Dari Krein - PR • Fernando Gonçalves Rodrigues - RJ • Francisco Alencar -. RJ • Fr. Betto - SP • Gilberto Carvalho - PR
• Gilson Cardoso - RJ • Ivo Lesbaupin - RJ • José América de Lacerda Jr. - RJ • Leonardo Boff - RJ • Luiz Eduardo
Prates da Silva - RS • Magno Pires da Silva - ES • Márcia M. Miranda - RJ • Marcos Arruda - RJ • Maristela Barenco C.
MelJo - RJ • Nilson Mourão - AC • Patrus Ananias de Souza - M G • Pedro Ribeiro de Oliveira - RJ • Ricardo GalJetta - SP
• Ricardo Rezende - PA • Selvino Heck - RS • Tereza Côgo Lodi - ES • Tilden Jose Santiago - MG • Waldyr Calheiros -
RJ (Cadernos de Fé e Política, n.l, p.5, Petrópolis, CDDH, '1992)



tínhamos dado o impulso inicial e meaesde1tr anos após a criação do MF&P já existiam no Brasil diversos grupos
(com ou sem o nome de "Fé e Política"), o Movimento Evangélico Progressista - MEP - as dioceses incentivavam a
Pastoral política e até foram criadas Escolas de Fé e Política. De fato, muitos grupos nasceram e desenvolveram
excelentes trabalhos sem que tivessem um laço explícito com o MF&P.
O segundo momento; - Tudo parecia indicar que o grupinho inicial iria dar por terminada sua missão, quando em
janeiro de 1998 Fr. Betto resolveu convocar uma nova reunião do MF&P, em São Paulo; ainda que fosse a
derradeira.
Ali percebemos que havia muita gente esperando que o Movimento desse um novo passo. Os problemas agora não
eram mais os dos anos 80. Muitos cristãos e cristãs haviam amadurecido em sua prática política, mas sentiam falta
de um amadurecimento correspondente na dimensão da Fé. A missão do MF&P não estava terminada. Era hora de
reconvocar os antigos companheiros e companheiras, chamar gente nova e relançar o Movimento dentro do mesmo
espírito de serviço a essa rede de grupos, para dinami~los e animá-los em sua espiritualidade. Foi assim que
resolvemos, depois de duas reuniões, promover um grande Encontro em Santo André, Sp, sobre Mística e
Militância, em dezembro de 2000. Esperávamos 600 pessoas, vieram quase 2.000. Em 2002, o Encontro foi em
Poços de Caldas, MG, com 4.500 pessoas que buscavam "às razões de nossa Esperança". O terceiro encontro, em
Goiânia, GO, teve por tema "conquistar a terra prometida" e reuniu cerca de 6.000 pessoas.

O que vem pela frente não se pode prever. As necessidades,básicas:~de uma sólida formação política e de
uma espiritualidade militante são as mesmas de há 15 anos. As respostas, porém, devem ser pensadas tendo em
vista o quadro atual. A Teologia da U~; que continua a fundamentar as razões de nossa Fé, é produzida
cada vez menos dentro dos quadros institucionais das Igrejas, o que deixa muitos de nós sem saber aonde
encontrar um espaço de vivência religiosa politicamente engajada. Por outro lado, a experiência do PT na
Presidência da República colocou a nu nossa fraqueza teórica: sentimos que o Governo não vai tão bem quanto
esperávamos, mas faltam-nos instrumentos cientificos capazes de fazer um diagnóstico adequado da realidade e, a
partir dele, fundamentar uma estratégia política que, como diz nossa Carta de princípios: "afirme as classes
populares como sujeito de sua história, na construção de uma sociedade democrática e píuraãsta',
A organização de um movimento espiritual

Desde o início, ficou claro que o MF&P deveria ser um movimento espiritual, o que não quer dizer que
fosse um movimento "religioso·. Era - e continua sendo - um movimento espiritual por duas razões: a primeira,
porque sua ênfase está na Espiritualidade, entendida como exercício da dimensão espiritual que perpassa e anima
nossa atividade política; a segunda, porque o Movimento optou por confiar mais na força feminina do Espírito, do
que na força masculina da organização. É bom explicar um pouco o que significa isso.

A Espiritualidade que anima o MF&P não pode ser entendida dentro de uma concepção dualista que separa
corpo e alma, identificando a dimensão espiritual á alma. É preciso entender a pessoa como um corpo vivo,
pervadido pelo Espírito de vida, que a coloca em relação com outras pessoas, com a natureza e com a divindade.
Na medida em que esse Espírito de vida se afasta do corpo, este vai morrendo. No limite, transforma-se em
cadáver. Deixar-se animar - entusiasmar-se - pelo Espírito - santo - de vida, é a essência do Movimento Fé e
Política. Não é por outra razão que, de vez em quando, deixamos nossa família, nosso grupo de atuação e,
sacrificando momentos de lazer, participamos de um Encontro de Fé e Política: é para nos deixar entusiasmar pelo
Espírito Santo que, pela mediação de companheiros e companheiras de luta, anima e critica nossa vida política.
Nesse sentido, o Movimento é propriamente espiritual. Ele não oferece diretrizes para a ação política dos cristãos,
nemse comporta como se fosse uma tendência política. Ele luta, sim, por uma sociedade que supere o capitalismo,
mas sua maneira de lutar é dando força espiritual para que cada um de seus membros, animado pelo Espírito
Santo, seja fiel à missão de anunciar e construir O Reino de Deus. Nossas orações, celebrações e retiros espirituais
sempre foram momentos de experiência espiritual dos quais saímos mais fortes para a "nobre luta pela Justiça
Social", na feliz expressão de João Paulo II.

Movimento espiritual significa, também, um Movimento sem organização material. Se no primeiro
momento predominou uma preocupação organizativa (filiar::pessoas, criar grupos, cobrar a contribuição, eleger
coordenações que dirigissem o Movimento), isso durou pouco. Logo percebemos que, se aquela idéia ganhasse
força, o Movimento acabaria se transformando numa tendência ou algo assim. Foi então que as mulheres presentes
na coordenação - principalmente a Márcia Miranda - nos convenceram de que devíamos confiar mais nas forças
espirituais do que na organização racional. Em outras palavras: se a proposta do Movimento era boa, convincente,
capaz de responder às necessidades dos militantes cristãos, ele seria procurado e aceito por muita gente.

Cabia a nós lançar as propostas, como quem joga sementes na terra. Os frutos não pertenceriam a nós,
mas aos grupos que fizessem essas sementes desabrochar e desenvolver. E assim foi. Optamos por não ter
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organização, mas pessoas que se dispunham voluntariamente a prestar algum serviço ao movimento. Na maior
parte do tempo, foi o CDDH de Petrqloli5 quem fez. os serviços de secretatla. Quando começaram os grandes
en&enú'o&nacinnais..a secretaria passou para um pequeno grupo ligado à pastâral Operária de Santo André, SP, e
ali está até hoje.

A organização do MF&P é bem simples: apenas um grupinho de coordenação e uma secretaria
encarregada de ajudar a equipe do local onde será realizado o Encontro, produzir o vídeo e publicar os textos que
possam ajudar, na reflexão dos grupos. Com exceção da secretaria - que é mantida pela contribuição da
coordenação e de algumas entidades de apoio - todo o trabalho é voluntário. Reina, como sói acontecer nas
organizações em rede, a informalidade nas relações. Talvez a melhor maneira de expressar isso seja o modelo das
verdadeiras comunidades eclesiais: grupos em comunhão. Ou seja, grupos que partilham a adesão ao mesmo
ideário, que se explicita (mas não se reduz a ela!) na Carta de Princípios do Movimento Fé e Política.
A Carta de Princípios

Para definir-se, o MF&P redigiu em seu primeiro encontro uma Carta de Princípios que ajudasse a marcar
sua identidade. Dez anos depois, sentimos a necessidade de reformular um ou outro ponto, para tornar o
Movimento mais abrangente, sem contudo abrir mão dos princípios fundamentais, para os quais chamo aqui a
atenção. Uma comparação entre as duas redações mostra que pouca coisa foi mudada, embora pelo menos uma
mudança seja muito importante na definição da sociedade que queremos: democrática e socialista (1989) mas
também ecológica e planetária (1999).

O Movimento define-se como ecumênico, não-confessional e não-partidário. Embora quem professa a Fé
cristã normalmente afilia-se a uma determinada confissão ou Igreja, o MõWmento enquanto tal não pertence a
nenhuma Igreja, nem a um conjunto de Igrejas cristãs (como são os organismos ecumênicos em sentido estrito). O
mesmo se dá no plano partidário: os membros do Movimento normalmente são afiliados a um Partido, mas não o
Movimento.

O Movimento une Fé e Política na medida em que, para nós, a política é uma dimensão fundamental para a
vivência da Fé e a Fé é o horizonte da utopia política. Para nós, a política não é um campo religiosamente neutro,
mas é o espaço no qual queremos realizar nossa vida da Fé. Em outras palavras, o,Movimento está aberto a quem
vive a Política como vocação. Isso também distingue o MF&P de outros movimentos, destinados a pessoas que
realizam sua vocação cristã preferencialmente em outros espaços sociais.

O Movimento define seu enfoque propriamente político na medida em que assume a causa dos pobres,
oprimidos e excluídos, prioriza a conscienüzação e organização popular, afirma as classes populares como principal
sujeito da própria história, compromete-se com o exercício da cidadania aüva e quer construir uma sociedade
socialista, democrática, plural e planetária. É interessante notar que a consciência ecológica só entrou na
reformulação de 1999, quando foi bastante discutida a permanência do socialismo como proposta de sociedade.
Isso significa que o MF&P quer estar presente no espaço político de esquerda, animando os cristãos que atuam em
seus partidos, organizações ou movimentos sociais.

Enfim, o MF&P;define-se:eomfJ'u""S8lfIiçrl;d8;farmação e estímulo a grupos de reflexão e celebração. No
fundo, ele não é mais do que um grupo informal de serviço aos grupos de base. Usando uma categoria cara a
Leonardo Boff, trata-se de exercer o cuidado com os cristãos e cristãs que, nos partidos, sindicatos, associações,
movimentos, cooperativas e outras organizações populares, lutam por um mundo alternativo onde, superada a
sociedade de mercado, a Humanidade se reconcilie consigo mesma e com aTerra, aproximando-se assim da utopia
do ~eino de Deus.
Utopia e mediações políticas

Ao fazer esta reflexão, quero chamar a atenção para um problema não abordado na Carta de Princípios,
mas que aparece quando se quer aplicá-Ia a situações concretas. Trata-se da difícil articulação entre nossa utopia e
suas mediações históricas. Não é difícil a uma pessoa motivada pela Fé cristã a assumir um pensamento e uma
prática política de esquerda identificar-se com a Carta de Princípios e assim aderir ao MF&P.

Isso não significa, contudo, que todos nós partilhemos as mesmas posições políticas concretas. A utopia do
Reino de Deus na História humana nos torna companheiros e companheiras de caminhada, mas as opções políticas
concretas muitas vezes nos colocam em campos diferentes, senão opostos. Já foi dito que a política "é a arte do
possível", e sabemos que a utopia "impossível" só poderá realizar-se passando pelas muitas mediações do
"historicamente possível". E aqui, torna-se muito difícil discernir qual a mediação mais adequada para o momento
histórico. Muitas opções, diferentes e até mesmo antagônicas entre si, são legítimas dentro das margens da Ética e
das exigências da Fé cristã.
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Por vezes, é doloroso ir contra um companheiro de Movimento que optou por uma posição diferente da
minha. Em uma situação dessas, somos tentados a manipular as categorias da Fé para trazê-lo para nossa posição,
como se a Fé obrigasse todos os cristãos a pensar e agir politicamente do mesmo modo, desrespeitando a
liberdade responsável de cada pessoa e transformando o MF&P numa tendência.Mas há que se vencer tal tentação
e assegurar o que, desde seus primórdios, nos une: a afinidade de pensamento e de práticas, os laços de amizade
e de solidariedade, e a sintonia no campo da ética.

Concluindo, quero dizer que a~mentuFé e Política não reside tanto em fazer encontros
e publicações, apoiar grupos de base, nem noutros serviços que presta, mas sim no fato de valorizar a
EspilituaJidadee·a Mística aplicadas à vivência da Política O que ele faz de melhor é ajudar quem está imerso na
política a ver o que está ali escondido atrás do aparente, tornando-se então capaz de contemplar o mistério do
Reino de Deus que se realiza (também) no espaço político. Isso nos dá ânimo para ver de maneira diferente a
realidade do dia-a-dia da política e nos ajuda a assumir animadamente (com alma) nossa militância.

PRINC(PIOS DO MOVIMENTO FÉ E POLfTlCA
Existem no Brasil inúmeros grupos de pessoas que, inspiradas na mensagem evangélica, atuam em

movimentos populares, sindicatos, partidos políticos e outros espaços de organização social.
Algumas se reúnem em grupos informais de reflexão, celebração e aprofundamento. A maioria, porém, se

sente isolada e necessita de meios de reflexão para a sua prática. É nesse contexto queatua o Movimento Fé e
Política.

Este Movimento é ecumênico, não confessional e não partidário. Está aberto a todas as pessoas que
consideram a política uma dimensão fundamental da vivência de sua fé, e a fé o horizonte de sua utopia política.
Voltado para a construção de uma sociedade alternativa ao capitalismo neoliberal, o Movimento tem o objetivo de
fomentar a reflexão política, a vida espiritual e a subjetividade daqueles que estão comprometidos com uma prática
política e social.

Os participantes do Movimento Fé e Política atuam em movimentos sociais, organizações populares ou
partidos políticos; assumem a causa dos pobres, dos oprimidos e dos excluídos; conferem prioridade à
conscientização e organização popular recusam a manipulação das bases; afirmam as classes populares como
principal sujeito da própria história; rejeitam todos os valores calcados no individualismo e na absolutização do
mercado e reafirmam, como valores fundamentais para o ser humano, a solidariedade, a cooperação e o direito de
todos à vida em plenitude, comprometem-se com o exercício da cidadania ativa e a construção de uma sociedade
socialista, democrática, plural e planetária.

O Movimento Fé e Política pretende ser um serviço de formação e informação sobre questões de política,
cultura, ecologia, ética e espiritualidade. Ele pretende reforçar e estimular a experiência dos grupos de reflexão,
celebração e aprofundamento.

Itatiaia (RJ), 3 de outubro de 1999.

-Secreteríado Nacional do Movimento Fé e Política - São Paulo - SP - Fone: (11) 3104-4382 (terça a sexta- feira
das 09h as 17h) - mov.fepolitica@ig.com.br - http://www.geocities.com/fepolitical
Boletim do Movimento Fé e Política - www.fepolitica.com.brecomunicacao@fepolitica.com.br .
Secr~tariado do Movimento Fé e Política I RJ - Provisoriamente com Iser Assessoria - Praça Mahatma Gandhi, 02
- sala 822 - 20031-100 - Tel.: 21. 2524-9761 - cursodorio@iserassessoria.org.br
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A Igreja e a Política
o nome Político ou política no Brasil, e não s~o Brasil, está associado à pessoas que não agem de boa fé.
É triste, vermos como tratam o dinheiro público, as muitas notícias de desvios e malversações de verbas,
veiculadas na mídia quase todo dia são estarrecedoras.

Num sentido muito amplo, política significa a realidade da vida social. Nesse sentido, toda ação que afete as
relações sociais é política. Restringindo mais, o termo política serve para designar as ações que diretamente
dizem respeito à obtenção e conservação do poder, sobretudo através dos Partidos, do Estado, do Governo.

No verdadeiro sentido da palavra, a política cobre o vasto campo da cidadania, a construção e a manutenção
de uma sociedade justa e igualitária que busca o bem comum, seria o objetivo da boa política.

Precisamos resgatar o interesse do povo pela boa política. Resgatar a esperança através de políticos
comprometidos (assim têm refletido os grupos de "Fé e Política", em conjunto com os movimentos sociais).

Para os que têm a fé cristã, ou, de qualquer modo, estão dentro da nossa cultura, permeada pelo fermento
da fé cristã, é preciso que tenham, como referência, a palavra e a práxis de Jesus. Afinal, o comportamento e
a Palavra de Jesus de Nazaré, em suas linhas essenciais, constituem elemento normativo para a vivência
cristã e, por conseguinte, para o nosso compromisso político.

Jesus é apresentado no Evangelho, por Mateus e Lucas como um autêntico judeu, descendente de Abraão,
da Tribo de Judá, da progênie de Davi. Integrado no seu povo, Ele vivia no regime teocrático do judaísmo
regime de absoluta unidade entre a Religião e o Estado. O Sumo Sacerdote era a maior autoridade religiosa e
também, com o Sinédrio, a suprema autoridade do Estado. Essa situação era respeitada pelos Romanos.
Portanto, religião e política se confundiam. Qualquer comportamento irreligioso ou considerado blasfemo era
tido também como subversivo.

Voltando ao comportamento prático de Jesus, convém notar alguns dados importantes para a compreensão
do nosso tema e que são incontestáveis na práxis de Jesus:

Primeiro. Jesus convivia na companhia dos pobres e oprimidos. Assim, por exemplo, quando Mateus, fala
dos primeiros milagres, refere-se a curas de pessoas marginalizadas. Ele se define, na prática, do lado dos
pobres. Jesus não exige necessariamente que as pessoas mudem de estado social (como Nicodemos e
Zaqueu), mas que sejam solidários com os despossuídos e injustiçados, assumindo suas causas.

Segundo. Jesus tem uma atitude crítica frente aos poderosos. Aliás, os chefes do poder só conseguiram
apanhar Jesus às ocultas, comprando um dos seus discípulos, na traição.

Terceiro. Afinal, é importante entendermos que Jesus não teve uma ambição de poder político, embora Ele
não fosse um alienado, um indiferente; e, por outro lado, nunca foi contra o poder, enquanto tal, mas foi, sim,
contra o poder-dominação. Ele propõe o poder-serviço. "Quem quiser ser o maior, diz Jesus, seja aquele que
serve... Pois o Filho do Homem não veiopara ser servido, mas para servir" (Mt 20, 26-28).

Quarto. Se podemos dizer que Jesus teve uma atuação política, Ele a teve, mas a nível profético, foi um
"revolucionário" profético. Profeta, no sentido bíblico, não é aquele que simplesmente advinha o futuro, mas
aqueleque vê a história concreta, inclusive o porvir, a partir de Deus, na luz de uma esperançaviva. O Profeta
atinge questõesconcretasda vida do povo: denuncia o mal e anuncia o bem, apontaas feridas da sociedade.O
Profeta é, sobretudo, o homem da esperança,o homem da utopia, o que enxerga caminhos novos para os
indivíduos e para o convívio social. Por isso, tanto os evangelizadores diretos na Igreja, como os políticos
comprometidos com o povo devempossuir rasgosproféticos.

Quinto. Entre os homens, Jesus escolheu os mais pobres, os oprimidos de seu tempo, como ponto de
referência para à prática de seus seguidores. S6 quem acolhe a criança entra no Reino, s6 aquele que visita
os presos, sacia sedentos e famintos, veste os despidos, merece a verdadeira retribuição do Reino. É nesse
humanismo em que o pobre é o privilegiado de Deus, que a Igreja se inspira na sua prática pastoral em
relação à política. Por isso não é de estranhar que ela continue insistentemente até as raias da irritação
defendendo os sem-terra, os favelados, os desempregados, os pobres e, todas as suas formas. Tal missão
pertence ao mais profundo de sua consciência evangélica. E toda vez que não o fez ou não o faz, tornou-se
ou torna-se infiel ao Evangelho.
No momento em que a Igreja deixa as catacumbas, no tempo do imperador Constantino, e passa de uma
fase carismática pentecostal para uma fase organizativa se delineia mais claramente como instituição,
defronta-se então com o Estado, com a política.



A Igreja ao longo de sua história experimentou momentos diferentes nessa relação com a política. Durante
longo tempo foi ela quem tutelou o Estado, exercendo assim um poder político direto e estrito, de modo
especial na Idade Média.
O complexo movimento político-cultural da modernidade levou a Igreja a reconhecer que "as coisas criadas e
as próprias sociedades gozam de leis e valores próprios, a serem conhecidos, usados e ordenados
gradativamente pelo homem" (GS n. 36) e que a "missão própria confiada por Cristo à sua Igreja não é de
ordem política, econômica ou social (GS n. 42).
Entretanto, o movimento liberal quis ir mais longe, ao reduzir o papel da Igreja unicamente as esferas
espirituais privada, pessoais, intimistas, de modo que qualquer manifestação pública da Igreja no mundo
constituía-se em exorbitação de seus direitos.

A Igreja reconheceu e reconhece a legitima autonomia do mundo político, do outro lado arroga-se o direito
de "respeitar e promover também a liberdade política e a responsabilidade dos cidadãos" (GS n.76). mais
claramente afirma: "é justo que a Igreja, sempre e em toda parte, possa, com verdadeira liberdade, pregar a
fé, ensinar a sua doutrina social, exercer livremente a sua função entre os homens e proferir o juízo moral
sobre realidades que se relacionam com a ordem política, quando o exigirem os direitos fundamentais da
pessoa ou a salvação das almas. Para isso empregará todos, exclusivamente, os meios condizentes com o
Evangelho e com o bem de todos, segundo a diversidade dos tempos e das situações" (GS n. 76).

Donde é claro: o que é estritamente religioso deve ser explicitado pela Igreja, mantendo a devida distinção
dos campos; no entanto, o que é religioso não deve aparecer como algo autônomo ou paralelo ao histórico.
A chamada " laicidade " para a doutrina católica fiel à mentalidade de Jesus de Nazaré é entendida como
autonomia dos campos civil e político em relação aos setores religiosos eclesiásticos, mas não em relação ao
campo moral, pois ela está voltada essencialmente para o bem comum, que implica em busca da justiça, da
liberdade, da paz, da igualdade, do respeito à vida humana. Pontos comuns entre Religião e Política não
impedem sua distinção e autonomia recíproca. Essa laicidade, portanto, não significa ateísmo, nem
agnosticismo do Estado. Na verdade, a laicidade já é um valor adquirido pela Igreja e pertence ao patrimônio
da civilização.
Hoje com muito mais clarividência a Igreja sabe que sua presença na história e na sociedade não pode ser
neutra, apolítica, já que estabelece necessariamente relações com os outros corpos sociais; com o poder,
com o Estado. Toca-lhe, sim, apurar os critérios evangélicos para nortear-lhe as ações.

Se olharmos para a longa experiência bimilenar da Igreja, reconhecemos as tristes experiências de aliança
com regimes que pareciam em certo momento serem esperança para o povo. Depois de momentos de
euforia, tivemos que confessar nossa desilusão e assumir de novo posição crítica em nome dos valores
evangélicos, razão da existência da Igreja.

A experiência histórica tem mostrado que tais poderes, quanto mais discricionários e arbitrários tanto mais,
têm recorrido à legitimação religiosa, já que, sobretudo em nosso Continente fortemente marcado por traços
religiosos, ela tem mais força. O religioso não só legitima o poder, como de certo modo, sacraliza a coerção, a
violência institucionalizada. Por isso, requer-se dos representantes dele vigilância crítica para não
sucumbirem facilmente a tal engodo e equívoco.
Se estas experiências históricas são um alerta importante e motivo também para o reconhecimento humilde
das falhas da Igreja, a razão mais profunda de sua atitude frente à políttca decorre-Ihe da consciência
evangélica de sua missão.

A Igreja é também sacramento do Cristo morto e ressuscitado. Este mistério de sofrimento, morte e
ressurreição de Jesus, é a grande luz para a Igreja interpretar os sofrimentos dos pobres, do povo. Por esta
razão a esperança jamais pode sair do horizonte da prática pastoral. Por mais adversas que sejam as
realidades, o cristão é chamado a lê-Ias como um momento de cruz do processo histórico e nunca sua última
palavra e muito menos sua totalidade. O cristão, pelo mistério pascal, reconhece que pertence a sua vocação
antecipar na histórica, ainda que em forma de sinais frágeis e imperfeitos, a vitória do Cristo ressuscitado e
não simplesmente conformar-se ao Cristo morto. Por isso, as lutas, os sofrimentos não são a totalidade do
mistério do Cristo. Pertencem também a ele, sinais de vitória, de alegria, de realização. Neste sentido, não é
indiferente para a Igreja o resultado, o sucesso das lutas, reivindicações, aspirações populares. Cada vitória
da justiça na terra, cada conquista autêntica do povo merece ser celebrada como antecipação da ressurreição
do Senhor. Entretanto, mesmo em tais momentos, a Igreja recorda que a realidade definitiva, última, gloriosa
está reservada para além da morte e da história terrestre.

A I.gr~j~n~ ~r~sil, sobr~tudo pela .suaexpressão cató.lica,se constitui na instituição que mais acompanhou a
traJet?n~hlstórica do pais, e pOSSUIuma presença capilar como nenhuma outra entidade. Isto lhe confere
uma Indiscutível responsabilidade política, que precisaser bem dimensionada e assumida.
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Esta responsabilidade política não se afunila em opções partidárias. Disto a Igreja Católica está muito
consciente. Nunca pretendeu se identificar com um partido, nem empatou sua influência apoiando
determinados candidatos. Neste ponto ela marca uma clara diferença com a postura política de outras
denominações eclesiais minoritárias, que fazem da política um expediente para fortalecer sua identidade, em
que se busca eleger candidatos para defesa de interesses corporativistas.

O fato da Igreja Católica não se constituir em partido, nem optar por outras agremiações partidárias, não
significam que ela esgota nisto sua posição política. Pois fazer política é muito mais amplo do que entrar na
engrenagem eleitoral.

Frente à política no sentido estrito, a saber, em ordem à conquista ou manutenção do poder, a Igreja se situa
diversamente segundo a função que seus membros desempenham no seu interior e segundo as
circunstâncias históricas.
Cabe à hierarquia:
• posicionar-se em defesa da vida em todas as suas fases.
• colocar-se claramente e de maneira inconfundível ao lado dos pequenos;
• apoiar grupos e comunidades que buscam se encontrar para estudar os problemas políticos;
• acompanhar, de maneira educativa, os cristãos que militam nos partidos políticos;
• zelar para que a insistência do Papa João Paulo II a respeito da incompatibilidade entre o exercício do

ministério presbiteral e o desempenho de cargo político partidário, seja, na prática, observado.
Para que os leigos desempenhem sua tarefa específica é sumamente importante que recebam uma especial
e adequada formação para participação política que lhes possibilite:
• aprender a fazer análise da realidade;
• conhecer as propostas e práticas dos partidos e candidatos, aprendendo a respeitar a opção partidária de

outros;
• adquirir consciência crítica frente à realidade política;
• desenvolver a sua formação na fé e adquirir sólido conhecimento da doutrina social da Igreja para

discernir e avaliar com critérios evangélicos a realidade da ação politica.

Questões delicadas têm se apresentado quando agentes de pastoral decidem se candidatar a cargos
políticos eletivos, no executivo ou no legislativo. A prática eclesial tem mostrado dificuldades em conciliar os
dois encargos. O afastamento provisório da missão pastoral, nesses casos, tem sido prática corrente. Mas,
em certas Igrejas particulares, a reflexão das comunidades locais tem procurado discernir a conveniência,
para a evangelização e para a política, do acúmulo de cargos. Em todo caso, os candidatos cristãos,
comprometidos com a política partidária, por força de sua fé, nunca deveriam afastar-se da sua comunidade,
nem esta deveria marginalizá-los pelo fato de ser candidatos.
Os agentes de pastoral devem cuidar, sempre, para que a ação pastoral não seja utilizada em benefício de
partidos ou ideologias.

A Igreja quer contribuir positivamente na formação política, sobretudo das classes populares, através das
suas Comunidades Eclesiais de Base, verdadeira escola de compromisso. Essas comunidades, com sua
função estritamente eclesial desenvolvem qualidades humanas que servem para plasmar verdadeiros
militantes cristãos. A pedagogia aí desenvolvida, de respeito à opinião das bases, cimenta uma prática
política realmente democrática, procurando superar elitismos, dogmatismos, conchavos, deliberações de
cúpula impostas ao povo tão comuns em nossa vida política.
A Igreja estimula, também, os cristãos de classe média e alta, pertencentes a grupos e movimentos de Igreja,
comprometidos com as exigências do Evangelho, a se engajarem na política partidária, solidarizando-se com
as classes populares na construção de uma sociedade justa e fraterna.
Os partidos políticos são o lugar próprio para as atividades políticas, mas as comunidades eclesiais podem
oferecer aos cristãos uma instância privilegiada para que eles discernem, deliberem, à luz da fé, questões
que, depois, serão trabalhadas em nível estritamente político no partido.
A Igreja espera que os cristãos oriundos das CEBs e de outros grupos e movimentos eclesiais sejam
verdadeiras sementeiras de uma nova política no país.

A Igreja como corpo social está envolvida profundamente na situação social e política do pais. Sua fala ou
seu silêncio são ambos políticos. Preferimos falar com palavras e conclamar todos os membros da Igreja a
viver a política com a dignidade que tão importante atividade humana merece e exige. E nossa última palavra
só pode ser de esperança na vitória do bem sobre o mal, da vida sobre a morte, da justiça sobre a iniqüidade.
A morte e ressurreição de Jesus é penhor de tal vitória.



• CENTRO
São aqueles partidos e candidatos que se equilibram entre as
práticas da direita, da esquerda, sem conseguir no entanto a
necessária participação do povo e às vezes aceitando coliga
ções e alianças para não perderem seus espaços conquistados
no poder.

Com relação ao poder, classificam-seem situação e oposição.

• SITUAÇÃO
Aquele que está no poder, ou seja, está governando.

• OPOSIÇÃO
Aquele que não está no poder, ou seja, não está governando.
Ex.: p'SDB era situação, agora é oposição, ou seja, antes era o
poder e agora não.

MANDATO

Entendemos que o mandato é do povo e não do parlamen
tar. Por isso deve ser exercido com ética, compromisso, transpa
rência e participação popular. Só se chega ao poder através de um
partido político, por isso, antes de mais nada, o mandato é do
partido e não pode ser visto como algo pessoal.

A fidelidade partidária é um aspecto indispensável ao for
talecimento das instituições políticas. No entanto, permanece
sempre o direito e dever de ser fiel à própria conciência e exigên
cias fundamentais da dignidade da pessoa humana.

É necessário evitar o fisiologismo(troca de favores) e mudan
çade partido por interessesescusos.A valorização do candidato em
detrimento do partido tem propiciado uma situação que facilita a
migração partidária, muitas vezescom finalidade meramente elei
toral ou pessoal, em face da ausência de compromisso com os pro
gramas partidários.

A fidelidade partidária é um pas
so à frente para a transformação da
política brasileira. No entanto não é
o último critério. Não pode por
exemplo, nos obrigar a aceitar a guer
ra, o aborto, etc. A atividade pública
deve ser exercida com seriedade, le
aldade e princípios éticos. Políticos
que mudam de partido a cada hora
contribuem para a desmoralização de
toda a classe política.

ILUMINAÇÃOBíBLICA

Consulte a Bíblia: A Palavra de Deus ilumine a nossa reali
dade. Compare os textos. Que luzes ou pistas a Palavra rle Deus
traz para nossa realidade sócio-política? Reflita:

Gn.2,4b-3,24; Ex.3,7-10; Am.9,11-15; Is.40-43,21;

Lc.6,20-24; Mt.25,31- 46; Lcll,37-53;20-19;

Mt.13,44-46; Lc.13,18-21; S1.50; Sm. 8,11-17; Sm.12,14;

Is.l,23; )r.22,3; Ez.34,2-4; Am.2,6-7; Lc.9,1-2;

Mt. 10,42; )0.15,15; Mt.20,25-27; Mc.l0.l0.45; jz.9.7-15

ATENÇÃO _

1. O prazo para
filiações partidárias
para quem deseja ser
candidato nas
eleições de 2004
termina no dia
30/912003.

2. Fiquem atentos à
Reforma Política,
Previdênciária e
Tributária. Partici
pem, discutam, dêem sugestões.

AGENDA _

-Encontro Nacional do MovimentoFé e Política.
19 a 21 de setembro de 2003 - Goiânia (GO)

- Encontro Arquidiocesano do MovimentoFé e Política.
29 de Novembro de 2003 - Mariana (MG)
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Movimento
Fé e Política

V

PARTIDO E MANDAT(

o C\)oQOhi30cão
do COemOChoCiO

Todos os cristãos, de qualquer

denominação e de qualquer partido

político, devem estar comprometidos na

construção de um mundo melhor,

baseado no princípio fundamental do

"amor ao próximo como a si mesmo".



sente isolada e necessita de meios de reflexão para sua prática.
É nesse contexto que o Movimento Fé e Política atua. O Movi
mento Fé e Política é ccurnênico, não confessional e não parti
d.irio. Está ; .ierto a todas as pessoas que consideram a política
como uma dimensão fundamental da vivência de sua fé e a fé o
horizonte de sua utopia política. Voltados para a construção de
uma sociedade alternativa ao capitalismo neoliberal, o movi
mento tem o objctivo de fomenrar a reflexão política, a vida
espiritual e a subjetividade daqueles que estão comprometidos

com a prática política e social.
Os participantes do Movimenro Fé e Política aruarn em

Movimentos Sociais, organizações populares e partidos. Assu
mem a causa dos pobres, dos oprimidos e dos excluídos. Con
ferem prioridade à conscienrização e organização popular, re
cusam a manipulação das bases. Afirmam as classes populares

como principal sujeito da própria história. Respeitam todos os
valores fundamenrais para o ser humano: a solidariedade, a co
operação e o direito de rodos à vida em plenirude. Comprome
tem-se com o exercício da cidadania ativa e a construção de
uma sociedade socialista, democrática, plural e planetária. Ele
pretende reforçar e estimular a experiência dos grupos de refle
xão, celebração e aprofundamento. O Movimenro Fé e Política
pretende ser um serviço de formação e informação sobre ques
tões de política, cultura, ecologia, ética e espiritualidade. Ele

pretende reforçar e estimular a experiência dos grupos de refle

xão, celebração e aprofundamento.

Pr\f\TIDO POLÍTICO

MOVIM[,NTO FÉ E POLÍTICA

TOS últimos oito anos, o Movimento de Fé e PolíticaNvem ganha ..do força junto à s~ciedade. ~on~ a propo~-
ta de ser um espaço de discussão da politica a luz da fe,

cristãos, em grande parte católicos, mas muitos vindos de ou
tras denominações .religiosas, se reuniram em vários lugares do

estado de Minas Gerais e do Brasil.
A Campanha da Fraternidade de 1996, da Conferência

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), com o tema: Fraterni
dade e Pol ítica e o lema "Justiça e paz se abraçarão", deu corpo

à ação desenvolvida por vários grupos no sentido de se aproxi
mar, questionar e propor mudanças políticas e principalmente
estimular a participação dos cristãos. Muitos grupos de Fé e
Política foram criados ou revitalizados neste período, bem como
pastorais e ações específicas de várias Igrejas cristãs passaram a
inserir a política como um campo de missão dos seus

membros.
Fé e Política constroem cidadania porque testemunham a

roda a sociedade que a pessoa é portadora de direitos inaliená
veis à sua condição humana: terra, casa, comida, trabalho, saú

de, educação, saneamento, etc.

A essência da democracia con-
siste na união do povo concienre de
seus direitos e deveres na busca
do bem comum. H:í dois ele
mentos fundamentais: o Voto
e os Partidos Políticos. Quan
do nascem a liberdade e a de
moer.reia, ap:Hêccm os parti
dos po l it icox. s un ho lo s d:1
!"1I'Iicil'aç~o do !")\'o 11:1S()
I'LT;tlli" do [sl:1llo. Po rra n t o .
1""lc"tlos cn t cn d c r corno I'n r
tid() I'olític(l .t di\'is~o do
p')\'n de' 11111.1Il.t';~() Cltl v.ii"i-

C,\I:;-"/\ DF: P!"\INCíF'IOS

Dn 11 '\11"1:"" 1'(' r--!: f: POLI:

ExiSleltl IlO Br;tsil inúmeros grt'l"lS qUê, iuspir.ul.» II:lS
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.Iic.uo». p:lriidos !'(llílicos e OUtros CS!1:\,'OSde orS:\Ilil.:I,·~o soei
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rel1ex~o, LC'khr;I,-:lOe :qHnl"lIl1,hltlêtllO. í\ 11l:liori:l, !,nrélll, Sc'

os agrupamentos, cada um deles possuindo seu próprio pen
samenro no que diz respeito à maneira como a Nação pode
rá ser governada. Os partidos servem para exprimir e para
formar a opinião pública, são um foco permanente de difu
são do pensamento político, além de estimular os indivídu
os a manter, exprimir e defender suas opiniões. Os partidos
têm um papel muito importante na preparação das eleições
e na escolha dos candidatos, porque o partido deve levantar
perante o eleitorado todos os problemas que hão de ser res
pondidos e além de apresentar os problemas, deve apresen
tar o programa de governo que propõe realizar, caso con
quiste o poder executivo e legislativo. E o partido apresenta
também o candidato, o que significa fazer a primeira tria
gem para a decisão do eleitorado. Nestes dois ponros, o,
partidos passam a ter uma importância crucial para a demo,
cracia. Em contrapartida existem riscos sérios que os pró,
prios partidos apresentam para o sistema democrático.

Caso estas agremiações tenham uma estrutura oligárquica
sejam controladas por minorias militantes que tomem conr:
da máquina, ou por minorias vinculadas a grupos econômico
ou a grupos raciais, então haverá uma distorção total e embor:
todos votem, não haverá verdadeira democracia, porque rodo
votarão em candidatos que não foram verdadeiramente esco
Ihidos pelo povo.

A democracia é impossível sem os partidos políticos. (
publicista inglês Mac Iver associa que sem o sistema partidári
os únicos métodos para chegar-se a uma mudança de govern
vem a ser o Golpe de estados e a Revolução.

Na política partidária é comum classificar os partidos
candidatos de direita, esquerda e centro. Esta classificação é (
acordo com a ideologia.

fd DIIZITIA
São aqueles partidos e candidatos que mantem inaltcrad.
relação de forças que favorecem os que ji estão no podei
que não recorrem 3. participação e mobilização do povo.

ES(~IIIIUM
São aqueles partidos e canc!idaws cujos !lI"ogumas c p'
posras visa 111111l}(!:lI1Ç~-estruturais de l1l<ldo :1apoiar ;\ 01":
l1iL1C00' l1l{)hilil.;J~"mc parricipaç.io do povo, L SU!'CLII
estruturas que 111:IISII1:dil.:1I1la 111:IIDrí:ld:1 !)(ll'uh,':ío, :0

c.uuio » i!lI.CI"cssc·col ct ivo .icim.; do il1c1i\'idl!:d.
Axxi:», pc,r cxrmplo, delcl1(kl11 <1Sdireitos dns índio

cltlít!ns.
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uff Universidade Federal Fluminense
Faculdade de Educação - Núcleo de 'Filosofia, política e Educação"

Diocese de Nova Iguaçu - Centro Socicpolltco

ESCOLA DE FORMAÇÃO POLÍTICA - 2005
Prezado/a professor/a" essa já é a terceira Escola de Formação Política. A maioria de vocês

tem acompanhado essa extensão promovida pelo CSp - Centro Sociopolttico - e pelo NUFIPE -
Núcleo de Filosofia. Política e Educação. Faculdade de Educação da UFF - desde 2003. Sua co
ordenação está aos cuidados de Sonia Ambrozino pelo CSp e do professor Percival Tavares pelo
NUFIPE.

Este contato visa afinar os instrumentos necessários ao desenvolvimento de um trabalho bem
mais articulado e vinculado à práxis dos educandos. Para tanto. além do programa do Curso. e do
perfil dos inscritos (a elaborar). a coordenação quer enviar a vocês alguns indicativos metodoló
gicos.

Metodologicamente o conteúdo programático do curso caminha do global para o local. do
universal ao particular: parte duma fundamentação teórica da politica e da economia latino
americanas. para a realidade política da Baixada Fluminense.

Incorporando os avanços da Educação Popular. ele se propõe criar condições para que o edu
cando consiga articular teoria e prática. Nesse sentido. utilizando-se dos métodos indutivo
dedutivo. análise-sintese. quer desenvolver o conteúdo em sintonia com a experiência. expectati
vas. dúvidas. realidade e conhecimento dos cursistas. Para prover o repasse de conteúdos e cons
truir conhecimentos novos e engajados. num primeiro momento se propõe proceder ao repasse do
conteúdo universal acumulado; em seguida provocar o confronto entre esse conteúdo e a prática
politica dos educandos, buscandofinalmente chegar a uma sintese do conteúdo.

Em geral. os destinatários são pessoas politicamente engajadas e educadores populares. cuja
maior qualificação está no conhecimento forjado na militância politica e embates sociais junto às
organizações populares e sociedade civil. São oriundos fundamentalmente dos municípios da Bai
xada Fluminense e pretendem atuar/melhorar seu desempenho na definição das politicas públicas
municipais; nas organizações da sociedade civil; nos órgãos e instituições públicas; na disputa a
cargos eletivos nos executivos e legislativos municipais. estaduais efederais.

Tendo ainda corno referência. que os educandos são. em geral. trabalhadores e. portanto. pes
soas desacostumadas à teorização acadêmica. recomenda-se dinamizar as horas-aula para faci
litar a apropriação e o intercâmbio do conteúdo.

As aulas começam às 8:00 e terminam às 12horas. com um intervalo de 20 minutos às 10:00.
Neste sentido, o professor tem liberdade para pensar a melhor forma de desenvolver sua aula. A
partir da experiência acumulada. a coordenação recomenda que as duas primeiras horas sejam
ocupadas para o repasse de conteúdo e conceitos (quando se abre de imediato a palavra à turma.
o repasse do conhecimento universal acumulado tende a ficar prejudicado. pois a mesma tende a
divagar no senso comum) e só após o intervalo proceder ao confronto do apresentado pelo profes
sor à prática dos estudantes.

Solicita-se que. na medida do possivel. o professor disponibilize. de preferência com antece
dência. o conteúdo das suas aulas. tarefas e bibliografia básica em texto (para tanto enviar o texto
ao CSp - via correio eletrônico cdfsp@ig.com.br ou disquete) para que os alunos possam recebê
lo na aula antecedente.

Recomenda-se ainda. se necessário, solicitar ao CSp o apoio de vídeo. retro-projetor, apare-
lho de som. papel pardo. pinceis atómicos etc.

Expediente do. Centro Sociopolitico: segunda às sexta das 13:30 às 18horas. à rua Capi
tão Chaves. 60 - CEP 26221-010 - Centro - Nova Iguaçu RI - Telefax 2669-2259 - Cor
reio eletrônico: cc(fspr'?fjigcom.br.
Local das aulas: Seminário Diocesano Paulo Vl. rua Bolívia. 309 CEP 26215-250 - Cen
tro -N Iguaçu RI-Fone: 2667-87-16; 2767-7592

Sem mais. a Coordenação, em nome do Centro Sociopotitico e da Universidade Federal Flu
minense. agradece desde já pela sua participação.

Professor Percival Tavares da Silva - Coordenador EFP 2005
26679785 res: 26292652fez!rf. percilidig.com.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CES - Faculdade de Educação

NUFIPE -.Núcleo de Filosofia, Política e Educação
DIOCESE DE NOVA IGUAÇU

CSp - Centro Sociopolftico

Ficha de Inscrição
Escola de Formação Política 2005

Nome completo: Nome para crachá: .

Sexo: O Feminino o Masculino Data de nascimento: J J .

Estado Civil: O Solteiro o Casado o Viúvo o Separado/divorciado

Escolaridade: Profissão: .

Endereço: .

Bairro: Cidade: CEP: .

Telefone residencial: Celular: .

Endereço eletrônico: Telefone de recado: .

Denominação religiosa: Católica Evangélica Espírita Sem religião

Outra denominação religiosa. Qual? .

Comunidade: .

Paróquia/igreja/outra: .

De que grupo organizado (grupo de igreja, movimento religioso, movimento social, grupo
líti . di t ) " ..? H' ?po I ICO, SIR rca o voce participa. a quanto tempo ..

Por que deseja fazer a Escola de Formação Política? .

Como pretende utilizar os novos conhecimentos? .

Assinatura do cursista: .



Nova Iguaçu, 12 de julho de 2006

Encontro Nacional de Fé e Política

I) Com o que a organização do local pode contar?

Ginásio para abertura e encerramento: Sesc - Nova Iguaçu
Espaços para plenárias:

a) Cenfor (220 p) - C.DoHo(200 p) - lESA (300 p) - Seminário (130 p) - Paróquia Cristo Ressuscitado
SoE. (220 p) - Catedral (100 p) - São Jorge (100 p) - K-II (150 p) - No S. das Graças M (100 p) _
Daniel Lew M (200 p) - S. F. de Assis NI (100 p) - Sagrada Família (100 p) 000

b) (lrefeitura: Escola municipal Monteiro Lobato ooo

[rransporte: Onibus especiais das próprias caravanas e do próprio município (de linha);
Total de inscritos: 5000
20 oficinas de trabalho = 250 pessoas
Serão precisos 60 onibus.

Alimentação: Abertura (sábado) - Café da manhã + água (Prefeitura)
Encerramento (domingo) - Café da manhã + água + almoço (quentinha)

Oficinas: almoço nas comunidades (onde puder) - outros locais será quentinha
Jantar nas comunidades? Ou uma Sopa? Ou um Lanche?

Hospedagem: Cenfor (120 p) - CoDoH.(50 p) - Nosso Lar (?) - Casa de oração (?)
Salão das comunidades - colégios - Casas solidárias - etco

Procurar sindicato dos hoteleiros!

2) Quais São os desafios?
a) Hospedagem;

b) Fortalecer a parceria com outras entidades (ong - outras religiões - patrocinadores (pinpinela,
compactor, granfino, etc), Universidades, Grupos de economia solidária, etc

c) Atingir os meios de comunicação social (rádios comunitárias, oficiais, jornais, canais de televisão, etc
d) Montar equipe de coordenação (preparar conteúdo do encontro - tema oficinas - etc) ; Equipes de

trabalho (ver experiências do pessoal das cebs)
Ex: Representante da Prefeitura de Nova Iguaçu - Mesquita; CoDoHo;Diocese; Equipe Estadual de fé e
política; outras religiões; etc.
Ex: equipes: informática; finanças; secretaria; mística; etc,

Papel da Prefeitura:
• Colocar no orçamento 2007 verba para o encontro:
• Finalidades:

Alimentação (almoço, café, água, etc);
Aluguel de cadeiras para abertura e encerramento no sesc;
Som, filmagem, fotos, material didático, divulgação (outdoor, cartazes- folders para inscrição, etc);
Etc

Propostas de Flávio Antônio.

C:\CSp\Encontro Nacional Fé e Política 2007odoc



ições e informações:
ha a ficha de inscrição e
comprovante bancário para o
endereço:

SECRETARIADOREGIONAL DE
LONDRINA
Av Santos Dumont, 417 Londrina
PR,
CEP'86039-090 - FONE:(Oxx43)
3356-Ó033 - 3344 5986

Alimentação:
Será oferecida pela organização do
encontro 2 almoços e 2 cafés.

Caravanas:
os ônibus das caravanasdeverão ser
contratados também para conduzir
os participantes aos locais das
plenárias ( sábado à tarde) e para o
retorno ao Moringão (domingo de
manhã) - aproximadamente 30 km.

os participantes poderão ser
acolhidos:
a) em casas de famílias nas
comunidades (trazer roupa de cama
e banho);
B) em pousadas (quartos coletivos
com café da manhã): cerca de R$
15,00/pessoa;
c) em hotéis da cidade (a partir de

plenária. As plenárias terão número
llmltado de vagas, que serão
preenchidas respeitando-se a ordem
de chegada das inscrições.
Contamos com sua participação e seu
compromisso em preparar este
encontro em sua cidade, promovendo ,
bate-papos, reflexões, seminários,
encontros regionais e estaduais.
Mobilize sua cidade e venha em
caravanas.

site: www.fepoliticalondrina.com.br
e-mail:
feepolitica@fepoliticalondrina.com.br

-Ó, ' DEPÓSITO BANCÁRIO:
Banco: 104 (CaixaEconômica
Federal)Agência N.º 1479 - San
Remo
Conta op 003 - Centro de Direitos
Humanos/IV Encontro

TAXA Df INSCRiÇÃO: R$ 10.00

R$ 25,00/diária/por pessoa).
Parase hospedar em pousadas ou
em hotéis, buscar informações no
site
www.feepoliticalondrina.com.br e
fazer diretamente sua reserva.

4 Como chegar no local do
encontro:

RODOVIÁRIA:
tomar o ônibus 109 até o terminal
central e lá tomar o ônibus 209,
213,307 ou 305, e pedir para descer
no ponto próximo ao Moringão;

PARA QUEM VEM DE CARRO:
ir até o centro de Londrina e pegar a
Av. Juscelino Kubitscheck (o
Moringão se localiza próximo à Av.
Juscelino Kubitscheck, esquina com
rua Pernambuco).



Relação das Plenarias Fé e Política Local
Patrimônio hídrico: direito de

Jelson Oliveira - CPT /PR

todos, responsabilidade de Gelse Gogó - GO
1

cada um. Agenda 21: uma Nossa Sr" das Graças _VilaBrasil

utopia de todos

Desafios: partido político, Gilberto Carvalho

2 movimento social e sociedade Selvino Heck - RS Santa Cruz _ Luizde Sá
civil.

Paulo Bernardo PT Londrina

3 Os desafios da política
Nossa Sr"do Amparo_Interlagoseconômica no Brasil.

Thomas (Mire)

4
Movimentos Sociais e Selvino Heck)

participação no governo. Gilberto Carvalho
CristoLibertador_M' Celllia

O papel do Legislativo na
Nilson Mourão5 construção da sociedade de Santo Antonio_Cambé (Centro)

uma sociedade participativa. Chico Alencar

Mecanismos de participação
6 e controle social na Gestão Prof. Jolinda Morais Alves Santo Antonio_Cafezal

Pública.

Questão Internacional,
9 Globalização e Nova Ordem Enio - Maringá CristoBomPastor _Lindóia

Mundial.

Políticas de Segurança Adriana Aranha
10

Alimentar: Fome Zero Nossa Sr".do Carmo_OuroBranco

Diálogo inter-religioso e Marcelo Barros
12 Nossa Sr". Fátima_Ana Rosa (Cambé)participação partidária. Odair Marques

Paulo Maudos

13 N ovas perspectivas da
Educação Popular. Nossa Sr".Aparecida_Silvino(Cambé)

Sandra Garcia

Políticas Públicas e Márcia Lopes

14 universalização dos direitos André Quintão CEBIC _Jataizinho
sociais.

16 Fé e Política e realidade
São TiagoApóstolo_SantiagoLatino Americana. Luiz Eduardo Wanderley

20 Reforma Agrária.
João Pedro Stédile

MST - Baggio
São Lourenço_São Lourenço

Violência, Solidariedade e Pedro A. R. Oliveira
21

Paz. Pe. Gunther Zgubic Santa Ritade Cássia _Califórnia

Milton Shwants

7h - Recepção e Credenciamento
9h - Abertura

* Nedson Micheleti (Prefeito
de Londrina)
* Gilberto Carvalho
(Movimento Nacional
de Fé e Política)

10h - Utopias da Fé e Realidades da
Política
* Leonardo Boff * Patrus
Ananias
* João Pedro Stédile

12h - Almoço
14h30min - Plenárias Temáticas

dia 05/12 - Dom·ingo

8h30min - Acolhida
9h - Homenagem a Dom Paulo

Evaristo Arns
9h30min - Mística e Espiritualidade

*Frei Betto *Dom Tomás
Balduino

11 h . Celebração
12h30min - Almoço

Nome:

I Endereço: N. Cidade: Est.:

ICEP.: Fone: ( ) FAX_:

Celular:( ) e-mail:

De qual entidade I Igreja I Pastoral I Movimento ou outro grupo participa?

Hospedagem: ( ) Casa/família/comunidade ( ) Pousada ( ) Hotel

Plenárias temáticas: Indique 5 temas de sua preferência por ordem de prioridade:

1 Tema nº( ) 2 Tema nº( ) 3 Tema nº( ) 4 Tema nº ( ) 5 Tema n º ( )



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. LOCAIS DO ENCONTRO: Ginásio de Esportes Moringão (mesas
redondas) e comunidades da região (para as 14 plenárias temáticas).

2. ABERTURA: A abertura do IV Encontro será no sábado às 09:00 hs., no
Ginásio de Esportes Moringão. Haverá uma homenagem à Dom Paulo
Evaristo Arns e o lançamento do livro "Fé e Política - Fundamentos". A 1"
mesa-redonda abordará o tema do IV Encontro: Utopias da Fé e Realidades
da Política.

3. ALMOÇO: O almoço de sábado será servido nas comunidades. Por isso,
ao término das atividades da manhã no Moringão, os participantes deverão
se encaminhar rapidamente para os ônibus correspondentes ao número de
sua plenária.

4. PLENÁRIAS TEMÁTICAS: Após o almoço nas comunidades, serão
realizadas as plenárias temáticas, no período das 14:00 às 18:00 hs.

5. HOSPEDAGEM: Os participantes que irão se hospedar nas famílias serão
acolhidos logo após o terrruno da píe(,~H;d iliJ.nái.icé.!.Para ;).j ~:;:":8~9
hospedarão em hotéis e pousadas, haverá ônibus que os trará de volta até
o Moringão; de lá, cada um deverá ir para seu local de hospedagem.

6. RETORNO AO MOR~NGÃO NO DOMINGO: As pessoas que ficarem
hospedadas nas casas de família deverão retornar para o local de sua
plenária às 07:00 hs. da manhã levando sua bagagem. Haverá ônibus para
traze-los de volta ao Moringão.

7. ATIVIDADES OE DOMINGO: Os trabalhos no don.inqo terão início às
08:30 hs. Após a acolhida, será realizada a 23 mesa-redonda, com o tema
Mística e Espiritualidade. Ao final, participaremos de uma grande
celebração.

8. ENCERRAMENTO: O Encontro se encerrará às 12:30 hs. com almoço que
será servido no Moringão.

9. CARAVANAS: Os ônibus das caravanas precisarão ficar à disposição da
coordenação para o transporte dos participantes até as comunidades. Por
este motivo, as bagagens não deverão ficar no interior dos ônibus. Muitos
participantes também terão que levar suas malas para as comunidades
onde ficarão hospedados. Não será oferecido guarda-volumes.

10. AVALIAÇÃO: Pedimos que todos os participantes façam a avaliação do IV
Encontro e enviem suas opiniões para o endereço eletrônico:
rnov.fepoli!)_ga@uoLcom.br.Solicitamos especialmente que seja avaliada a
nova dinâmica do Encontro: as plenárias temáticas.



PLENARIA LOCAL ENDEREÇO ASSESSORES

1 - Agua e Ecologia N. S". Graças R. Luis Dias. 393 -Vila Brasil Jelson Oliveira Coord.CPT-PR e Comissão Just. e paz

Paulo Souza Secr. Est. do Meio Ambiente de Goiás

2 - Desafios Partido Sta Cruz RuaWilsonGonçalves Brandão. s/n --Cj. 1.,.,i5 de Sá Selvino Heck Fome Zero - Equipe Nacional - Brasília

Mov. Sociai André Quintão Deputado Estadual PT -MG

3 - Economia N. S3 Amparo Rua da Videira. 129 - Jd. lnterlagos Paulo Bernardo 'Deputado Federal PT-PR
Thomaz Ferreira Coord. Nacional do MIRE

4 - Mov. Social e C. Libertador Gilberto Carvalho Chefe do Gab. Presidência Republica

participação no Atrás dos prédios da Av. Saul Elkind - Cj. .\1' Cecília Coord.Nac. Mov. Fé e Política

governo
César Sanson Coord Escola Fé e Política! PR CEPAT

- Curitiba

5 - Legislativo Sto Antônio R. Espanha. 289 - Centro CAMM: Nilson Mourão Deputado Federal PT-ACRE
Pedro Wilson Guimarães Prefeito de Goiânia - GO

Chico Alencar Deputado Federal PT-RJ - Escritor

6 - Controle Social Sto Antônio RuaOtávio Pedro deAraújo, 33 - Cj. Cafezal II
Jolinda M. Alves Prof.de Serviço Social UELI Londrina

9 - Globalização Bom Pastor RuaNova Esperança, 222 - Cj. Lindóia Enio Verri Prof. Economia - UEM! Maringá

10 - Fome Zero N. SaCarmo Rua Verónica, s/n - Parque Ouro Branco
Adriana Aranha Fome Zero - Equipe Nacional - Brasília

José Maria Tardini Membro da ASPTAlPR

12 - Diálogo N. S3 Fátima R. FernandoBissoqui.635 Jd, Ana Rosa - CMvIBÉ Odair Marques Presidente Nacional do MEP

Interreligioso Marcelo Barros Teólogo, escritor e Monge Beneditino
da Anunciação do Mosteiro de Goiás

13 -- Educação Ginásio de R. António Dias Adorno. sn" .ld. Silvino Il- C-\\!B::: Paulo Maldos IPsicólogo. Educador Popular CEPIS/SP

Popular Esportes Sandra Garcia Prof. Pedagogia UEL - Membro
Secretaria de Educação - PR

14 - Políticas CEBIC Márcia H.C.Lopes Assist.Social. Secretária Executiva do

Públicas Atrás da IgrejaMatriz - JATAIZINHO Min. Des. Social e Combate a Fome

16 - América Latina CAlC - OESTE Rua José Boralli. 325 - Jd. Santiago Luiz E. Wanderley Prof. Sociologia PUC - SP

20 - Ref. Agrária CAIC - SLl... João P. Stédile Coordenador Nacional do MST
Rod. JOdL' A. R. Loures. 3655 - Jd. União GJ \ iiória

21 - Violência. Santa Rita de Cássia Pedro Ribeiro Sociólogo. Coord. Nac. Mo,".Fé e

Solidariedade e Paz RU:1 PedroAbclardo. 70 - Jd. Califórnia Política. Prof. UNS - Brasília
Pe. Gunther Zgubic Coord. Nac Past.CarcerárialCNBB

Mi lton Schwants Pastor Luterano e biblista - SP
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Dia-a-Dia

NOTA "DIGA SIM À VIDA" CONCLAMA A VOTAR SIM NO REFERENDO
quarta: 17de agostode 2005

Itaici, 15de agosto de 2005

DIGA SIM À VIDA

NOTA
a respeito do Referendo

sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munição

Notícias de violência e morte invadem diariamente nossos lares através dos meios
de comunicação social. O porte e o uso indiscriminado de armas de fogo transformam, muitas
vezes, conflitos banais em tragédias. Conforme dados disponíveis, em um ano (2002), foram
mortas 38.000pessoas, em média 104por dia. A cada 14minutos é ceifada uma vida. O Brasil
é o país com o maior índice de assassinatos por armas de fogo.

Muitos pensam que a posse de uma arma é garantia de segurança e proteção. As
estatísticas, porém, mostram que, numa situação de assalto, pessoas que usam armas de fogo
têm maior probabilidade de serem assassinadas.

Jesus proclama "bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados
filhos de Deus" (Mt 5,9). Ele mesmo não se defendeu ao ser preso e condenado à morte, mas
disse a Pedro: "Guarda a espada na bainha! Pois todos que usam a espada pela espada
morrerão" (Mt 26,52). Os cristãos, imitando o seu Senhor, buscam a paz desarmando a mente,
o coração e as mãos.

A Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2005, com o tema Solidariedade e Paz,
incentivou as Igrejas no Brasil a se unirem na oração e na promoção da cultura de paz.

Um gesto concreto sugerido pela Campanha é a participação no Referendo do
próximo dia 23 de outubro, quando o povo é convocado a pronunciar-se sobre a proibição do
comércio de armas de fogo e munição em todo o território nacional.

Com o Referendo, somos chamados a contribuir ativamente na consolidação das
Instituições democráticas. Será uma ocasião histórica para o exercício da soberania popular
através do voto.

Como bispos da Igreja Católica e cidadãos, posicionamo-nos a favor da proibição do
comércio de armas de fogo e munição. Conclamamos os cristãos e todas as pessoas de boa
vontade a votar SIM neste Referendo.

Proibir o comércio e o uso de armas é um passo decisivo, mas não suficiente. Somos
contrários a todo e qualquer tipo de violência. Além da melhoria da Segurança Pública, é
Indispensável educar para a paz e a defesa da vida, através de práticas de não-violência ativa.

www.cnbb.org.br

quarta-feira, dia 17de agosto de 2005

n_...-................,Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores
Trabalho sim, ALCA não!
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São Paulo, 30 de setembro de 2005.

"Acredito que o trabalho tem umparalelo perfeito no amor. O amor é uma relação que não se vê,
Mal' se mostra em atitudes e atividades que não são o amor, mas o revelam e concretizam.

Assim, ()trabalho é IIl11a relação entre o ser humano e o mundo, Que só pode ser vista nas atividades que ()ser humano
exerce dentro da matriz, que é a natureza. ".

Rogério Almeida Cunha - Teólogo

Estimados/as companheiros/as da caminhada da Pastoral Operária

Esperamos encontrá-los/ as firmes na nossa grande missão de levar a Boa Nova de Jesus de Nazaré à
classe trabalhadora urbana. Mesmo nesse momento tão difícil no cenário nacional, afinal, nossa
convicção vai muita além da vida republicana do nosso país.
Lembram-se desta frase? Ela iniciou a carta passada, mas como é muito atuaI, repetimos nesta carta.
E por falar em frases, na última reunião do Colegiado nacional que realizamos, definimos numa frase, a
identidade da nossa pastoral que, na verdade, já estava impressa nos corações de todas/os nós há
muito tempo, mas que agora sentimos a necessidade de resgatá-la e imprimi-la, para poder visualizá-la.
Vejamos: liA PO é uma pastoral social a serviço da classe trabalhadora urbana". É uma definição que
nasce dos apontamentos da Assembléia Nacional de maio 2005, quando ficou reafirmada a identidade
da PO como parte da Igreja e como classe trabalhadora.

Santo Dias - testemunho de vida e esperança
Nestes momentos difíceis da conjuntura política, é bom saber que Santo Dias, símbolo vivo da classe
trabalhadora urbana, manteve em vida, os princípios de classe e a ética. E nestes dias que precedem o
30 de outubro renasce, mais forte, a lembrança de sua vida e o testemunho que nos foi legado por ele.

401 Semana Social Brasileira
Compreendendo a importância histórica do nosso momento e a necessidade de unirmos forças, a
coordenação da semana social junto com a coordenação do Jubileu Sul/ Brasil, realizará nos dias 25 a 29
de outubro 2005, em Brasília-DF, uma grande assembléia, que tem como tema: "Assembléia Popular:
Mutirão por um novo Brasil". O evento contará com a participação de 10mil pessoas.
A Pastoral Operária, precisa se articular nos Estados e Dioceses para que possamos ter uma boa
representação e colocar os desafios do nosso eixo articulador uma nova cultura do trabalho em
evidencia durante todo o evento. Precisamos ficar atentos (as) com a dinâmica das semanas locais, pois
a escolha dos/ as delegados/ as se dará pelos regionais.

2° Simpósio Nacional "0Futuro do Trabalho no contexto da América Latina"
Estamos dando verdadeiro testemunho de esperança, com a realização dos simpósios diocesanos,
estaduais e regionais. Mas para que esse mesmo vigor se reflita no simpósio nacional, precisamos
também trabalhar a questão financeira, para garantir uma boa representação dos estados e dioceses no
simpósio nacional.
AJUDA-NOS MUITO SE VOCÊS ENVIAREM A HORA DE CHEGADA E O NÚMERO DE
PESSOAS, PARA PREPARARMOSO TRANSPORTEATÉO LOCAL.

Grande abraço fraterno,

Antônia Ap. da Silva Carrara Manoel Rodrigues de Souza Junior
Coordenação Nacional da Pastoral Operária
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Perfil da Pastoral Operária Nacional
(Elaborado eJ112004/2005)

A Pastoral Operária Nacional não possui estatutos, regimentos ou
documentos semelhantes que orientem sua ação. O que orienta na verdade, são
as decisões da Assembléia Nacional, instância máxima de deliberações.

Este documento é um esforço de se aglutinar as principais orientações e
os principais princípios que servem de guia para os trabalhos.

História
Nascimento

A partir dos fato' gerados pela ditadura militar, como repressões, pnsoes, mortes, perseçurçoes ...
muitos militantes cristãos ficavam cada vez mais inquietos diante do desafio de se manterem unidos. Havia a
necessidade 'de alguma oísa que os vinculasse com a Igreja. Começaram a acontecer reuniões, pequenos
congressos aqui, pequen cO'ngressosali... Aí nasce a PO. Em.1976. E nasce da ditadura. A PO nasce de
situações de quem estav se afogando. Porque era preciso criar algo que respondesse estrategicamente e que
também fechasse os olho dos militares, algo que fosse da Igreja, mas que fosse dos trabalhadores. Porque, o
que estava em jogo eram os trabalhadores. Não era padre, nem bispos. Eram os trabalhadores.

A Pastoral Operaria su ge, na década de 70, como serviço organizado da classe trabalhadora, mais
especificamente, da ela se operária, daí seu nome "Operária". É uma pastoral eminentemente urbana e
procura responder aos esafios vindos, sobretudo, dos grandes centros industriais. Nasce, por um lado,
no contexto do novo si dicalismo, de base, democrático, menos vanguardista. Por outro lado, bebe na
Teologia da Libertação e aprende' com a organização em pequenas comunidades. Evidentemente, é
"filha" da ACO - Ação atólica Operária.
As grandes lutas da P storal Operária convergiram para a realização e libertação dos operários no
trabalho. Contribuíram para tornar o trabalho mais humano. O movimento sindical era o espaço
privilegiado de organi ação, razão pela qual a Pastoral Operária se joga de corpo e alma na
organização sindical. Pa sou a apoiar os sindicatos combativos e a organizá-los onde não existiam.

A PO foi o grand instrumento, não o único, mas um grande instrumento, que foi força nas greves e
nos diversos movimento de lutas dos trabalhadores, por seus direitos. Força no nascimento de centrais
sindicais. Força na resistência dos partidos de esquerda.
Privilegiou certas categorias de trabalhadores, fundamentada em critérios de volume de trabalhadores e
de poder de organização. Desenvolveu uma espiritualidade do trabalho, alimentada biblicamente nos
grupos de base, espaço de revisão de vida operária
Tanto isso é verdade que até hoje há gente que se identifica até a alma com a condição operária, ao ,
sugerir que "a gente já nasce operário". Cultivou-se uma visão de mundo em que havia uma estreita e
mútua identificação entre trabalho e pessoa.
Porém, o rápido e inacabado governo de Fernando Collor de Mello veio para assinalar que mudanças
estavam chegar. Disse que a indústria automobilística brasileira - o símbolo da modernidade industrial
- e, portanto; os operários brasileiros, produziam "carroças" em comparação com a indústria
automobilística do Primeiro Mundo (isto é, os Estados Unidos, Europa e Japão). Era preciso abrir o
mercado brasileiro ao comércio internacional afim de modernizá-lo.

Fernando Henrique Cardoso, retomou e radicalizou o processo de "inserção subordinada" do
Brasil no cenário globalizado. As políticas neoliberais, consensadas no "Consenso de Washington",
vieram preparar, no Brasil, um cenário econômico, político e cultural, favorável aos interesses das
grandes companhias globalizadas. Dentre os efeitos mais visíveis e perversos podemos destacar: a
enxurrada de privatizações das grandes empresas construídas ao longo de décadas com dinheiro
público; uma onda de fechamentos de empresas nacionais, sobretudo de médio e pequenos portes; a
entrada desenfreada de produtos de baixo custo, vendidos em lojas de "1,99", que se espalharam feito
boteco ou farmácia; a diminuição da capacidade do Estado de intervir na economia e de solucionar os
problemas sociais; o aumento do desemprego e a precarização do trabalho. A partir dos anos 80, o
desemprego crescente e estrutural desafia mais fortemente, a atuação da Pastoral Operária.
A última década do século XX foi de perplexidade diante dos novos acontecimentos. Foram anos
estonteantes e desestruturantes. Muitas certezas e convicções naufragaram.
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No entanto, novas análises começaram a ser feitas para compreender o que estava acontecendo O
primeiro momento forte, certamente, foi a Campanha da Fraternidade de 1999, quando a Igreja e a
Pastoral Operária começaram a perguntar "Sem trabalho ... Por que?" Esta Campanha foi, em primeiro
lugar, uma campanha para a própria Pastoral Operária. Compreender as transformações do capitalismo
no final dó século passado colaborou para entender que grandes transformações estavam acontecendo
também no mundo do trabalho e que afetavam irremediavelmente o sentido que dávamos ao trabalho.
Olhar de maneira diferente para o trabalho foi o alerta contido no Texto-base da Campanha da
Fraternidade de 1999. Alguns anos depois, o Simpósio Nacional, realizado pela Pastoral Operária,
continuou a aprofundar esta temática e a ampliar sua compreensão. A crise do trabalho/emprego
sinaliza, na verdade, para novas possibilidades do trabalho. Uma outra organização social do trabalho é
possível. É na esteira de todas essas reflexões que emerge o terna desta tarde: nova cultura do trabalho.
Desafiosatuais

O desemprego estrutural tira dos(as) trabalhadores(as), não só 05 postos de trabalho, mas abala a
identidade e em muitos casos, arrasa com a auto-estima. Diante disto, apresenta-se para a Pastoral Operária,
três grandes desafios dentro da atuação no mundo do trabalho.

" O primeiro grande desafio é o próprio sistema neoliberal, que gera o desemprego. As
demissõesseguemem massa.

).- O segundo é o sentimento que o sistema introjeta nos(as) trabalhadores(as): o sentimento de
culpabilidade pelo próprio desemprego, que "esconde" as verdadeiras causas das mudanças no
mundo do trabalho e alimenta o vírus do imobilismo.

,. O terceiro é justamente a concretização, dentro da nova sociedade, de uma "nova cultura do
trabalho", horizonte maior, que passa por etapas de construção, na qual deparamos com
dificuldades como a precariedadedos direitos trabalhistas.

A Pastoral Operária dentro da CNBB
A POé integrante do Setor PastoralSocialda CNBB,composto por 12 pastorais e 4 organismos. A CNBB
ConferênciaNacionaldos Bisposdo Brasil possui dez comissõespara desenvolver suas atividades. NaComissão
8, chamadade Comissãopara o Serviçoda Caridade,Justiça e Pazestá o Setor PastoralSociale,
conseqüentemente, está a PO.

Estrutura Jurídica
1. Instituto NacionalSanto Dias- fundado em 20/11/89- Diretoria composta por 5 trabalhadores/as
2. AssociaçãoPauloFey - Diretoria composta por 5 e ConselhoFiscalcomposto por 5 trabalhadores/as

O que éa PO
O termo Pastoral vem da palavra pasto-alimento. Portanto, a Pestoret tem a função de alimentar. A PO

pretende alimentar a fé e esperançados/as trabalhadores/as.
Somos uma pastoral social, parte integrante do Setor Pastoral Social da Comissãopara o Serviço da Caridade,
Justiça e Pazda CNBB.
A POé presençacristã militante junto aos (as) trabalhadores(as) formais, informais e desempregados(as), para
despertar e organizar militantes dispostos (apaixonados), que lutem sempre para a transformação da
sociedade com vida digna para todos e todas.. É uma pastoral organizada, composta e dirigida por
trabalhadores/as.
A POé espaço para reflexão da vida (formação e conscientização)dos(as) trabalhadores(as) à luz da Bíblia e da
Doutrina Social da Igreja. Atua como presença da Igreja na classe trabalhadora e da classe trabalhadora na
Igreja, no compromissode agir com o povo e não para o povo, cor) o objetivo de resgatar a cidadania plena e
o protagonismo dos(as) empregados(as) formais, informais e deserrpregados(as), na construção da sociedade
justa e solidária, tendo como chave, a questão do trabalho, dentro de dois desafios principais:

Fortalecer um amplo movimento nacional de trabalhadores/as desempregados/as

Contribuir no debate para lima nova cultura do trabalho

Missão da PO
A PO é presença cristã militante junto aos (as) trabalhadores(as) formais, informais e

desempregados(as), para:
• despertar e organizar militantes dispostos (apaixonados), que lutem sempre para a transformação

que traga vida digna, resçatando-Ihes a auto estima, cara que, fortalecidos enquanto cidadãos,
participem efetivamente e qualificadamente, nas lutas de construção da nova sociedade,
subsidiando-os e queuücendo-os para compreender e contribuir no debate para uma nova cultura
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• envolver os (as) cristãos(ãs) no compromisso com 05(as) trabalhadores (as) dr cidade.
Com a participação direta dos/as trabalhadores/as e excluídos/as, seja qual for à a ividade é sempre

no sentido de alimentar a utopia, reforçar a cidadania na luta por direitos, reeducar para a solidariedade e
educar na formação política, para que possamexercer verdadeiramente seu protagonismo, colher resultados
que transformem suas vidas e a realidade do país. Está empenhada em contribuir na elabor ção de uma nova
cultura do trabalho e fazer com que este tema se espalhe por toda a sociedade, a fim de forçar os diversos
grupos, governamentais ou não, a discutirem o assunto e diante da descoberta da nec ssidade urgente,
somarem esforços para a concretizaçãode uma nova cultura do trabalho.

Somado a isso, há a necessidade de levantar a auto-estima das pessoas, que c m o desemprego
perdem tudo, até mesmo a vontade de viver. É preciso resgatar o valor humano e a capa idade de luta dos
trabalhadores que está desgastada. Aí reside a contribuição da Pastoral Operária que, seguindo os
ensinamentos de Jesus Cristo e dos profetas, reúne os trabalhadores e à luz da Bíblia faz I-eflexãosobre um
passadode lutas e conquistas e sobre um futuro possível,de nova sociedade,com nova cultLlrado trabalho, da
qual todos e todas são responsáveispela construção e poderão usufruir dela. I

M' t" IIS ica i

As ações da PO (teóricas e práticas) são fundamentadas na Bíblia, na Doutrina So~ial da Igreja e no
testemunho dos rnártires, tendo como fonte o exemplo de Jesus C-isto e o projeto do Reinoi no compromisso
de atuar como povo e não para o pOVOIcom fé na utopia da sociedadejusta e solidária, te do como chave, a
questão do trabalho. I

A PastoralOperária participa e contribui neste campo a partir da exigência de sua ~cristã. É esta Fé
que irá influir na sua forma de abordagem, na sua postura e na sua metodologia dentro do undo do trabalho,
no qual se situa sua identidade e sua mística. sendo sal e fermento, ou seja, a POestimula trabalhadores e
trabalhadoras (dentro e fora da Igreja) a participarem no movimento social e nas mais v riadas e legítimas
formas de organização. I

iObjetivos da PO I

- Ser animação e serviço aos movimentos de trabalhadores/as, para fortalecê-los.
- Ser serviço ao conjunto da classeque vive do trabalho ( na produção, fora dela e entrandd nela), no sentido
de promover formação bíblico/política para formar cidadãos(ãs) protagonistas e aumeriter a esperança.
Aumentar a auto-estima de trabalhadresjas formais, informais e desempregados/as, para que possam exigir
direitos. I

- Atuar com outros movimentos, em lutas mais amplas, como no caso da ALCA[por exemPlol[sendo "fermento
na massa" no rumo de um projeto de ruptura. t
- Retomar o trabalho de base (permanente), buscando novas relaçõese novos valores, tend o trabalho como
questão chave, no sentido de fomentar discussãosobre uma nova cultura do trabalho
- Incentivar e apoiar a formação de um movimento nacional contra o desemprego

Diretrizes (eixo articulador)
NESTEMOMENTO,O COMPROMISSODA PASTORALOPERÁRIAIMPÕEA NECESSIDADEo CONTRIBUIRNA
CONSTRUÇÃODA SOCIEDADEJUSTA E FRATERNA,LUTANDO PELA PRIMAZIA DO T ALHO SOBREO
CAPITAL, ROMPENDOCOMO SISTEMACAPITALISTA,CONSTRUINDOUMA NOVA CULTU DO TRABALHO
COMO FONTE DE REALIZAÇÃODA PESSOAHUMANAEM TODAS AS SUAS DIMENSÕES A VIVENCIA 00
REINODEDEUS.

!

Estrutura Política Interna (Organicidade) I

.:. AssembléiaNacional- É a instância máxima de deliberações. Composta por um repr1sentantede cada
diocese, que deliberam por maioria simples. Registramosaté o momento, presençada O em 84 dioceses
de 16 estados do Brasil .
1. Reúne-sede três em três anos I

2. Avalia e determina o eixo, as linhas, as atividades a serem desenvolvidas nos grupos dtePO
3. Referendacomposiçãoda liberação nacional I

I

4. Referendacomposiçãodo colegiado nacional !

5. Referendao Bispoassistente I

.:. ColegiadoNacional- É instância de direção, composto por cinco trabalhadores/as (sendo dois liberados),
um padre, uma religiosa e o Bispoassistente.
1. Reúne-sede três em três meses
2. Preparaencontros e eventos
3. Pensaa PO:dá as diretrizes dos trabalhos aprovados na AssembléiaNacional, estabelecepolíticas e

objetivos; define estratégias
4. Esclarece,divulga e motiva a concretizaçãode atividades dentro do eixo e linhas de atuação da PO;

salvaguarda e motiva o cumprimento da missão.
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.:. Secretariado Nacional - Composto por membros do ColegiadaNacionalcom acessopróximo à sede do
Secretariado, auxiliados pelos/as funcionários/as.
1. Reuniõesmensais
2. Encaminhae coordena os trabalhos aprovados na AssembléiaNacional

.:. Liberação Nacional (coordenação)- duas pessoas
1. Organiza o dia-a-dia da PO, realizando os trabalhos aprovados na Assembléia Nacional, assessorado/a
por funcionários e equipes de: comunicação,mulheres, formação
2. Administra a estrutura oficial
3. Mantém correspondênciacom as bases (pessoalmenteou por outras vias de comunicação)
4. Representaa POnos fóruns de luta parceiros

.:. Coordenações diocesanas
Os grupos de baseda pastoral operária atuam diretamente com os(as) trabalhadores(as) nos bairros, por
meio de celebrações/encontros de formação, experiências alternativas de geração de trabalho e renda.

sQuantidade de grupos nos Estado
Estado N° de dioceses
Amazonas 01
Bahia 01
Ceará 03
EspíritoSanto 04
Goiás 01
Maranhão 03
MinasGerais 10
Paraíba 03
Paraná

..
10

Pernambuco 01
Piauí 01
Riode Janeiro 03
RioGde.do Norte 02
RioGde.do Sul 05
SantaCatarina 02
SãoPaulo 34

o que realizamos
1. Acompanhamento de grupos de geração de trabalho e renda
2. Formação de grupos de base de trabalhadores(as) para discussão política sobre as mudanças no

mundo trabalho (causasdo desemprego/ alternativas de trabalho ...)
3. Participaçãoe contribuição nos movimentos e fóruns que têm como pauta, a questão do trabalho.
4. Promoçãoda formação integral dos militantes dos grupos de base (subsídios/ eventos, estudos)
5. Apoio/ participaçãoe organizaçãode trabalhadores(as) desempregados(as)

Essasrealizaçõesse concretizamem atividades como: simpósios, seminários, caminhadas, romarias/
celebrações,acampamentoscom os desempregados(as),tribunas livres em espaçospúblicos, pesquisassobre
a realidade dos trabalhadorestas), cursos de qualificações profissionais, contribuindo com várias experiências de
socioeconomiasolidária como: cooperativas, balcãode emprego, casade solidariedade, grupos de
trabalhadores(as) autônomos de produção.

Metodologia - As atividades unificadas nacionaissão realizadas pelosgrupos de base nas dioceses,com
autonomia/ mas com articulação. Semprecom a participação direta dos/as trabalhadores/as e excluídos/as, no
sentido de alimentar a utopia/ reforçar a cidadania na luta por direitos/ reeducar para a solidariedade e educar
na formação política/ com vistas à transformação da sociedade. Sãoaçõespedagógicas fundamentadas no
desenvolvimento do ser humano de forma integra~ considerandosua história de vkte, suas experténass. sua
cultura, suaspotencialidades, seus valores,afetos e interaçães.

Atua também como "fermento" na construção e mobilizaçãodas organizaçõessociais e trabalha em comunhão
com parceiros/ no sentido de disseminaras discussõessobre o desenpreço e sobre uma NovaCultura do
Trabalho.

Valores - partilha/ sabedoria/ consumo ético/ gratuidade, troca, solidariedade, companheirismo,
perseverança/coragem.
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Prioridades

.~v Fortalecer um amplo movimento nacional de trabalhadores/as desempregados/as

<> Contribuir no debate para uma nova cultura do trabalho

.:. Visitas aos grupos de base

Quadro Geral das atividades

.:. Contribuição no movimento contra o
desemprego
1. Ações de massa com desempregados
2. Trabalho educativo de formação de comitês

solidários de trabalhadores(as) nos bairros,
pelos Estados do Brasil.

•:. Organização e incentivo de experiências
de geração de trabalho e renda
1. Existência de vários grupos de geração de

trabalho e renda (cooperativas e outros)
nos Estados do Brasil, incentivados pelos
membros da PO

2. Encaminhamento da formação de uma rede
nacional de grupos de trabalho alternativo

.:. Formação'
1. Realização de Simpósios Nacionais
2. Realização de subsídios (materiais impressos)
3. Promoção de debates mensais sobre "O

Futuro do Trabalho"
4. Simpósios regionais e estaduais sobre "O

Futuro do Trabalho"
5. Encontros de Agentes

.:. Publicações
1. Jornal mensal "Conquistar"
2. Subsídios impressões para os grupos de base
e população em geral

.:. 1 de maio - Dia dos Trabalhadores e das
Trabalhadoras

Em todo o Brasil, acontecem celebrações, semanas
de estudo e as mais diversas manifestações de
acordo com a cultura de cada local.

.:. Nordestão (regional)
Grande encontro dos militantes de todos os Estados
da Região Nordeste do Brasil, nos quais existem
grupos de PO

.:. Romarias de Trabalhadores/as (regional)

. Acontece uma grande romaria, anualmente em
Aparecida, São Paulo, no dia 7 de setembro.
Iniciou-se em 1988 .
. No RCl Grande do Sul, acontece ce dois em dois
anos. Iniciou-se em 1995.

.:. Celebrações simbólicas
1. Santo Dias da Silva - Acontecem em todo

Brasil, celebrações em memória a Santo Dias da
Silva, operário metalúrgico, membro da Pastoral
Operária, assassinado em São Paulo, durante greve
em 1979.
2. Paulo Fey - Igualmente acontecem celebrações
em memória de Paulo Fev, missionário alemão,
benfeitor da JOC e PO.

.:. Atividades com outros grupos
>- Gri':o dos Excluídos
>- Ser'lana Social Brasileira (Setor Social)
>- Campanha contra a ALCA (Jubileu Sul/Brasil)
>- Campanha da Fraternidade
>- 8 de Março - Dia Internacional da Mulher

(Fórum de Mulheres)
>- Campanha da Fraternidade
>- Coordenação dos Movimentos Sociais
>- Fórum de Lutas dos/as trabalhadores/as

desempreqdos/as
>- Art cuiação Nacional de trabalhadores/as

desempregados/as

Relação com agências de cooperação
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ESTUDE CORRETAMENTE OS VIDEOCURSOS E
aprenda mais

Os Videocursos CPT são produzidos para fornecer o máximo de informa
ções num curto espaço de tempo. Grande parte das informações são passadas
na forma de imagens. Fique atento à fala do locutor, valorize os depoimentos
dos pesquisadores, técnicos e produtores e, principalmente, observe com o
máximo de atenção os detalhes das imagens. Na maioria das vezes, o texto é
apenas um complemento delas. Portanto, muitas informações não são faladas,
mas transmitidas pelas imagens. Vamos então mostrar os passos para a utili
zação correta dos vídeos possibilitando um maior aprendizado:

lAssista todo o filme sem interrupção. Assim, você terá uma idéia clara
dos objetivos dos tópicos abordados, do nível e da estratégia instrucional, do
posicionamento dos·técnicos e produtores envolvidos. Estima-se que, aqui,
você absorverá de 30 a no máximo 50% das informações.

2 Agora, papel, lápis e controle remoto do vídeo na mão. Assista nova
mente o primeiro tópico abordado. Anote as frases que considerar importante,
transfira para o papel as tabelas, os gráficos, os desenhos, dimensões e anote,
também, os dados citados textualmente. Use a tecla "pause" do controle para
fazer isto. Analise cuidadosamente os dados anotados.

3Retorne a fita ao iní~io do primeiro tópico e assista novamente, só que
agora você se deterá apenas às imagens;

_observe as estruturas f{sicas, o material de que é feito, os detalhes
construtivos etc.;

_na construção ou operação de um equipamento, observe atentamen
te como é feito, analise a posição e os movimentos do operador;

_mesmo que apresentados de relance, muitas peças e acessórios
merecem ser observados detalhadamente, use o "pause" do seu controle re
moto para isto.

4A quarta etapa deverá ser reservada para uma discussão do primeiro
tópico. Desta forma, cada tópico do filme deverá ser analisado. Ao terminar, .
estima-Seque você absorverá mais de 40 a 50% das informações. Lembre-se
que não é aconselhável ultrapassar duas horas de estudo por dia. O filme
demandou vários meses, para sua elaboração. É possível que essa tecnologia
que está sendo transmitida tenha demorado anos para ser liberada, portanto, é
necessário dedicar várias horas para que seja assimilada.

OSMANUAIS
Nos manuais, você encontrará informações complementares aos filmes:

conteúdo e minutagem do filme; tabelas; gráficos; ilustrações; análise financei
ra; endereços úteis; literatura indicada e consultada etc.; eles são interativos
aos filmes e devem ser estudados minuciosamente .

..........Marketing Politico para Vereador e Organização da Campanha ......:.]
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Apresentação
Ao adquirir um produto do CPT - Centro de Produções Técnicas _
você tem em mãos informaçõese tecnologias testadas e aprovadas
por pesquisas em campo. Os Videocursos CPT são desenvolvidos
em parceria com instituições de renome e coordenação técnica de
especialistas,professorese pesquisadoresdomaisaltonível,trazendo
segurança na implantaçãode seu empreendimento.

Pelo Videocurso "Marketing Político para Vereador e Organização
da Campanha", dirigidopelo EconomistaJershonMorais,vocêestará
recebendo informações da Professora Teima Regina da Costa
Guimarães Barbosa, do Departamento de Administração, da
Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, especialistaem
Estratégias de Marketing, com mestrado e doutorado pela Durham
University,da Inglaterra.

ObservaçãQ
Comoa estruturadesse projetofoi elaboradacommuitos itense sub
itens, sugerimos que, para melhor entendimento,o estudo do filme
seja realizado com a utilizaçãoda sequênciade conteúdoconstante
nas páginas6 e 7 desse manual.

Para sua segurança, verifique se o filme possui o selo de legalização e as
etiquetas do CPT. A ausência do selo e das etiquetas indica filme falsificado
e o 'seu portador é um infrator. As informações podem estar alteradas .

• .Comunique o fato ao SERViÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE,
. 'TeL:'(Oxx31}891 - 7000 .
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Conteú

Para acompanhamento dos assuntos abordados no filme, você deve zerar o
"counter' (contador) do seu videocassete, no final das barras coloridas e
início do VT CPT, para localizar facilmente os assuntos abordados.

6. O QUE É MARKETING POLíTICO 08:34

7.1 PRIMEIRA ETAPA - AVALIAÇÃO DAS
CONDiÇÕES DO CANDIDATO 11:39

• Recursos e Apoio 14:04

E ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA

• Recursos 17:35

G Marketing Político para Vereador e Organizaçãoda Campanha ..
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7.3 TERCEIRA ETAPA - PLANEJAMENTO
DA ESTRATÉGIA POLíTICA

7.5 QUINTA ETAPA - PÓS-ELEiÇÃO: A REVISÃO
E MANUTENÇÃO DO CONCEITO

..........Marketing Político para Vereado O· . -'
r e rganlzaçao da Campanha......7
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Mais um processo eleitoral se aproxima e os candidatos
estarão provavelmente cheios de dúvidas quanto a como elaborar
e divulgar sua campanha. Muitas são as fontes de informações
sobre o assunto e grande é o número de profissionais na área.
Porém,quase tudo o que se vê é voltado para grandescampanhas
ou para processos eleitorais para altos cargos. Os candidatos a
postos municipais não têm uma boa fonte de referências a que
recorrer.

Por isso foi produzido este videocurso, que aborda todas as
técnicasadequadaspara umbom planejamento de umacampanha
política, sob a coordenação técnico-científica da ProfessoraTeima
Regina da Costa Guimarães Barbosa, do Departamento de
Administração, da Universidade Federal de Viçosa, em Minas
Gerais. A professora Teima é especialista em Estratégias de
Marketing,com mestrado e doutorado pela Durham University, da
Inglaterra.

Este trabalho objetiva auxiliar o candidato a vereador a
administrarsua campanha.Pretende também orientar aqueles que
se propõema planejar e executar atividades de marketing político
para vereadores para que estas sejam mais profissionais e
eficientes. Não se pretende esgotar o assunto, que é vastíssimo,

" mas sim oferecer um guia prático de orientação, baseado naI",

B Marketing Politico para Vereador e Organização da Campanha .
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literatura disponível.
_ Cumpre ressal!arque este manual e o filme que o acompanha

sa~ !otalmente desvinculados de qualquer filosofia ou agremiação
politica e seu objetivo primordial é defender a prática ética das
atividades do marketing político.

.. Marketing Político para Vereador e Organiza9ão da Campanha 8
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_____ -=3_ A Impo
Político

o marketingpolítico está envolvidonuma crise conceituaie de
falta de credibilidade.Muitaspessoaso confundemcom propaganda
eleitoral,outras sentem certo descontentamentodiante do assunto.

Nãosem razão, pois, por um lado,a realidadepolíticado Brasil
é de descrédito. Basta ler os jornais para apreender que a maioria
das notícias políticas apresenta um cenário de desilusão com as
instituições democráticas, com o Congresso que não atende os
anseiosdos eleitores, com governantesincapazese corruptos.Por
isso,os eleitorestêm-se tornadocadavez maiscéticose indiferentes
ao processo.

Poroutro lado,a falta de profissionalismodealguns,a aplicação
impensada e nada ética dos instrumentos do marketing político,
notadamentea propaganda, numa tentativa de "vender' candidatos
e políticos,tem contribuídopara a formaçãode umavisão distorcida
do quevenhaa ser marketingpolítico.Assim,este temsidovistopelo
público como o show da política, o "oba-oba político", um jogo de
cenários para encobrir fatos relevantes. Entretanto, como se verá
nessetexto, o marketing políticoé muito mais que as propagandas,
as carreatas,os santinhos. É muito mais que o show, que a feitura
poucoou nadaverossímildo perfil de um candidato.

Junte-se a isso o aumento do número de candidatos e a
intensificação·da·concorrênciaentre eles. Acrescentem-se,também,

"1O Marketing Politico para Vereador e Organização da Campanha .
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as.mUdanças.de comportamerto do eleitorado que se torna mais
eXigente, racionai.e conhecedor dos problemas da nação e que,
cansado das antigas prcmessas e chavões que não renderam
resultados convincentes, busca soluções inovadoras. São eleitores
que avaliamo candidatoem t~rmos de seu desempenhoe de.suas
potencialidadese não em ter~~s de quemele é. Tudo issomostraa
natur~za complexa do cenári.~político atual e a necessidade de
planeJ~r.e preparar criteriosa~ente as campanhas políticas com
estr~t~~las que possam trajsmitir e assegurar ao eleitorado
conflablhdadee credibilidade.~sta é a tarefa do marketingpolítico.

I

II'
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o Marketing Político é uma especialidade do Marketing e deste
empresta sua filosofia, seus princípios, objetivos e instrumentos. O
marketing tem por objetivo obter a satisfação dos consumidores
através do oferecimento de produtos (bens e serviços) que estejam
em sintonia com as necessidades e os desejos, o gosto e a preferência
dos consumidores.

E o marketing político? É a mesma coisa. Adotando a filosofia
do marketing, o consumidor passa a ser o eleitor, com suas
necessidades e seus desejos de cidadão. O marketing político
empreende esforços para que, da forma mais eficiente, se saibam
quais são as aspirações do eleitorado, desenha uma estratégia política
que se traduz na plataforma, no programa e no candidato, objetivando
obter a satisfação do eleitorado, sem o comprometimento de alianças
ou ideologias do candidato.

Assim, o marketing político é um método mais profissional de
fazer política. Suas ferramentas objetivam orientar as decisões do
candidato e do político, visando aumentar-lhe as chances de vitória e
de popularidade. Esse método baseia-se em dados e observações
do momento político e é revestido de caráter técnico e científico.

É necessário mencionar que o marketing político não deve ser
apenas adotado em função das eleições. Após as eleições, tendo o
resultado sido positivo ou não, é preciso manter o eleitorado consciente

12 Marketing Politico para Vereador e Organização da Campanha .
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a respeito do candidato. No caso de o resultado não ter sido positivo,
será preciso uma reavaliação da plataforma e do conceito do
candidato, adequando-os à realidade vigente. No caso de resultado
positivo, será preciso cuidar da manutenção do conceito, da imagem
e da plataforma do político, para manter a chance de ser reeleito.
Além disso, é preciso monitorar e avaliar constantemente a adequação
do conceito do candidato às mudanças de atitudes e valores do
eleitorado, para evitar a saturação e o envelhecimento da proposta
política.

..........Marketing Político para Vereador e Organização da Campanha ...... " ~]
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o processode marketingpolíticoenvolvecincograndesetapas
igualmente importantes. Um candidato deve procurar atender às
exigências e condições de cada uma delas. Quanto maior sua
eficiência,nessas etapas, maior sua chance de sucesso.As etapas
são:

I. Avaliação das condições do candidato: Na verdade, um
teste para o candidato.

II. Definição da estrutura e organização da campanha: A
campanhaé como umempreendimentoe comotal deve ser
bem administrada.Essa etapa trata do organogramae dos
cargos da campanha, bem como do planejamento e da
obtençãodos recursose estrutura de apoio necessário.

III. O Planejamento da estratégia polítioa: Essase subdivide
emváriasetapas,muitasvezesconcomitantes,quaissejam:

1. Avaliação de Oportunidades e ameaças no cenário
político: Com o apoio do instrumento de pesquisa de
marketing, busca-se conhecer o eleitorado e suas
expectativase aspiraçõespolíticas sobre as quais elaborar

14 Marketing Politico para Vereador e Organizaçãoda Campanha ..
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o Programa Político. Além disso, é preciso analisar os
concorrentes, a fim de detectar pontos conflitantes e
ameaças. Por fim, faz-se necessária uma investigaçãodas
condições políticas.

2. Definição da Estratégia Política: Com base nos
resultados da pesquisa e dos estudos de ameaças e
oportunidades, elabora-se a Estratégia Política, a qual
compõe-seda PlataformaPolítica,do DiscursoPolíticoe do
próprio Candidato.

,3. Definição da Estratégia de Promoção e Divulgação:
E o planejamento 'do 'lançamento da candidatura e da
campanha. Deve-se preocupar com a propaganda e os
materiaisde campanha.Tratarda organizaçãodoscomícios,
da distribuiçãode brindes, das entrevistas,da imprensa, e
muitos outros eventosde divulgação.

IV. Implementação, acompanhamento e controle da
estratégia política: Umavez planejadaa campanhaé hora
de implementá-Ia, acompanhando diariamente seus
resultados com a intenção de identificar pontos falhos,
estratégiase táticasquenãoestejam retornandoo resultado
planejado. É hora de supervisionar e corrigir, colocando a
campanhae a estratégiano caminho certo.

V. Pós Eleição: a revisão e manutenção do conceito: O
processo de marketingpolltlco é contínuo. O candidatoou
políticodeveestarsempreatentoàs necessidadesde revisão
e atualizaçãode sua estratégia.

5.1. AVALIAÇÃO DAS CONDiçÕeS DO CANDIDATO

.Noprocessoeleitoral,o candidato,em últimaanálise,é sempre
o maior responsável pelo seu próprio sucesso ou fracasso. As
exp~riê~cias, o nível de recursos e de conhecimento, o grau de
motlvaçao,as atitudes e demais características pessoais, físicas e

..........Marketing Polfticopara Vereador e Organização da Campanha......'I5
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psicológicas do candidato muito influenciarão o resultado. Por isso, o
candidato deve proceder a uma auto-avaliação, antes de lançar sua
candidatura. Essa auto-avaliação deverá objetivar a identificação de
aspectos positivos e negativos do candidato, o qual deve avaliar o
grau de importância dos aspectos positivos e como transformar os
possíveis aspectos negativos em positivos. O candidato só deve ir
em frente se a transformação dos aspectos negativos em positivos
for possível. Aqui se apresentam alguns dos mais importantes fatores
a serem analisados.

1 - AVALIAÇÃO DE ORDEM PESSOAL, EMOCIONAL E
FíSICA

Nesse aspecto, o candidato deve avaliar:

1) Suas razões pessoais e verdadeiras para se candidatar.
Essas razões deverão estar claras, pois durante a
campanha muito se falará nisso.

2) Seu histórico, ou seja suas experiências, erros e acertos,
atos e palavras. Essa avaliação é muito importante,
principalmente para candidatos que são conhecidos por
sua comunidade, mesmo que não tenham sido políticos.
Enquanto poderão ter mais chances de reconhecimento
do que candidatos desconhecidos pela comunidade, muito
se saberá sobre sua vida. Tudo que tenham feito poderá
ser usado na campanha a seu favor ou, o que é pior,
contra, pelos adversários políticos.

3) As condições físicas e emocionais e psicológicas do
candidato. O processo eleitoral pode ser muito
desgastante. Assim, o candidato deve estar preparado
física e emocionalmente para muito trabalho, pressões e
frustrações.

4) O quanto o candidato está disposto a "encarar com
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seriedade" e a enfrentar e superar todas as dificuldades
e armadilhas que normalmente surgem num processo
eleitoral.

2 - AVALIAÇÃODA CAPACIDADEDE OBTER RECURSOS
E APOIO

1) A capacidade de obtenção de apoio familiar, em todos os
aspectos, não só o imprescindível apoio psicológico, m~s,
também, físico, assumindo responsabilidades na rotina
diária do candidato, quando este estiver ocupado com as
eleições, dividindo as conseqüências de uma candidatura,
ou seja, o estresse, a ansiedade, as ofensas dos
adversários.

2) O nível de recursos próprios. O candidato deve ponderar
as possibilidades de deslocar para a campanha recursos
financeiros e físicos próprios.

3) A possibilidade de obtenção de apoio financeiro externo.

As condições e possibilidades de formação de alianças.4)

5) A possibilidade de formar equipe de confiança e
competência. O candidato deve prever nomes de ~~ssoas
com a competência e qualificação necessanas e,
principalmente, em quem possa confiar.

3 - AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO E HABILIDADES

1) o gosto e o conhecimento sobre política. É ~reciso go~.tar
e ter conhecimento arraigado sobre as questoes de politica
para se sair bem em debates e entrevistas.

A capacidade e a habilidade para administrar e coordenar
as atividades a serem desenvolvidas e os recursos com

2)

.::
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3)

que puder contar.

Habilidade de mediador e negociador para evitar conflitos
entre os membros de sua equipe ~ negociar apoio e
alianças.

4) Capacidade de liderança, para dirigir e motivar sua equipe.

5.2. DEFINiÇÃO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA
CAMPANHA

Uma campanha é como um empreendimento e, como tal, deve
ser bem administrada. Isso quer dizer que a campanha deve ser bem
planejada, organizada e controlada

Ao organizar sua campanha, o candidato, que é responsável
pela coordenação superior da campanha, deve lembrar que
necessitará contar com o apoio de uma equipe de profissionais, a
qual, na proporção dos recursos financeiros, deve conter Profissio~ais
de marketing, incluindo aqui os de assessoria de ünprensa, pesquisa,
relações públicas e de comunicação e propaganda. E fundamental
também dispor de uma assessoria política para tratar de assuntos
como, por exemplo, alianças políticas. Além disso, deve existir também
a preocupação em integrar os esforços de todos. Dessa forma, será
possível planejar, implementar e controlar adequadamente as
estratégias e diretrizes da campanha.

Abaixo, apresentamos um organograma básico de campanha,
juntamente com uma orientação sobre as principais tarefas de cada
área. Em seguida, comentamos sobre os recursos.

/1U Marketing Politico para Vereador e Organização da Campanha .
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1 - O ORGANOGRAMA DA CAMPANHA E AS PRINCIPAIS
ATRIBUiÇÕES

CANDIDATO

1
COORDENAÇÃOGT

z
ASSESSORDE
MARKETING

ASSESSORDE
PROPAGANDA

ASSESSOR
POLíTICO

O CANDIDATO

Obviamente o candidato é o responsável maior pelas decisões
da campanha e por isso ele deve atuar como o Superintendente,
presidindo todas a assessorias. Além disso, ele deve:

1) Trabalhar junto a Coordenação Geral da Campanha,
orientando-a.

2) Cuidar, para que o poder decisório sobre os rumos da
campanha esteja centrado em poucas mãos, mantendo
sua imagem de autoridade e respeito.

3) Aprovar as decisões das assessorias.

4) Transmitir pessoalmente todas as ordens estratégicas ou
decisões importantes na campanha, mantendo a posição
de chefe de campanha e evitando conflitos e ciúmes entre
os colaboradores .

..........Marketing Político para Vereador e Organização da Campanha ......18
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A COORDENAÇÃO GERAL

A Coordenação Geral aumenta a eficiência da administração I'

da campanha. O Coordenador Geral, representando o candidato nas '
decisões administrativas da campanha, coordenará e supervisionará ,
o trabalho de todos. Suas principais tarefas específicas incluem:

1) Ter a todo o momento uma visão global da campanha.

2) Apresentar ao candidato relatórios sobre o andamento da
campanha, identificando os pontos fortes e fracos, as áreas
que precisam ser corrigidas, os colaboradores cujo
desempenho merece elogios e aqueles que necessitam
de cobranças.

3) Cobrar resultados, responsabilidades, corrigir e
supervisionar.

O coordenador geral deve ser de inteira confiança do candidato.
Deve atuar de maneira firme, objetiva e decisiva, de modo a ser visto
por todos como o homem durão. Isso, para poupar ao candidato ter
que tomar decisões que não agradem muito. Além do mais, o
coordenador geral deve entender de tudo um pouco para ajudar onde
for preciso. Deve ser sociável, criativo e sobretudo, pragmático.

ASSESSORIA DE MARKETING

Essa área cuida do planejamento da estratégia política
(detalhada na sessão seguinte), tendo como colaboradora direta a
assessoria política. No desenvolvimento de suas funções, a assessoria
de marketínq deve pautar-se por:

1) Manter constante relacionamento com as áreas
operacional e política da campanha, buscando conhecer
profundamente suas atividades.
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2) Adotar método prático de trabalho, adequando as
estratégias e ações às condições e situações da realidade
política e à disponibilidade de recursos da campanha, tanto
financeiros, quanto físicos e humanos. '

3) Acompanhar de perto a reação do eleitorado às diferentes
técnicas e tátlcas empregadas.

A ASSESSORIA DE PROPAGANDA

Essa é normalmente uma agência de propaganda e
responsabiliza-se por toda a parte visual da campanha. Deve manter
grande interação com a assessoria de marketing e a assessoria política
saber o que e como divulgar. A parte visual da campanha compreende:

./ Filmes e jingles,

./ Cartazes, panfletos e mala direta,

./ cores e símbolos,

./ textos e slogans,

./ etc.

A ASSESSORIA POLíTICA

Não se envolve com as decisões de estratégias e de
comunicação, s6 aconselha. Tendo um coordenador geral, que é o
conselho político, fornece as bases para a formulação da estratégia
da campanha e diretrizes para a elaboração do programa, da
plataforma e dos discursos do candidato. Através de suas
coordenadorias, cuida da aprovação de orçamentos, das peças
publicitárias, das pesquisas e também da supervisão geral da
campanha. As principais coordenações são:

1) Coordenação de alianças e articulações: cuida da
formação e administração de alianças, da seleção
treinamento e supervisão dos cabos eleitorais, da
recepção triagem e encaminhamento de reivindicações,
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do aliciamento político junto a lideranças sindicais e
sociais, e das articulações intrapartidárias e
extrapartidárias O coordenador deve ser bem articulado II
politicamente. Alguém que saiba contornar as dificuldades .',.
de não poder atender a um pedido, entre outras
características.

2) Coordenação da estratégia política: Cuida da
implantação e do cumprimento da estratégia política e das
ações de combate. Isso envolve:, supervisão e
organização de comícios, roteiro e cronograma de
viagens, supervisão e análise dos efeitos da campanha
junto ao eleitorado e acompanhamento da evolução do
quadro político e posição do candidato, controle de agenda
do candidato e muitas outras atividades.

3) Coordenação administrativa: responsabiliza-se pela
áreas Financeira, de Materiais e Serviços e Operacional.
A área financeira cuida das atividades de arrecadação
de recursos financeiros ou materiais, negociando e
assumindo compromissos em nome do candidato.
Desnecessário mencionar que essa pessoa deve ser de
total confiança do candidato. A área de materiais e serviços
cuida da compra, administração de estoques e distribuição
de materiais ou contratação de serviços destinados à
campanha. O responsável por essa área deve ser
influente e conhecedor do mercado fornecedor desse tipo
de material para não se deixar enganar pelas manhas
costumeiras. A área operacional administra as
necessidades de transporte e de serviços de manutenção,
bem como a colocação de faixas, painéis, serviços de
sonorização de comícios, montagem e desmontagem de
palanques, etc.
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2 - OS RECURSOS

Ao planejar a estrutura de apoio da campanha, é preciso avaliar
a necessidade de recursos financeiros, humanos e físicos, para todo
o processo eleitoral. Além disso, é preciso planejar, para que os
recursos não sejam gastos antes do final da campanha. Assim, é
preciso também organizar formas de controle para manter os custos
dentro do planejado e maximizar o uso dos recursos e esforços

OS RECURSOS FINANCEIROS

Segundo alguns autores, o nível de recursos financeiros de que
dispõe um candidato é um dos fatores estratégicos da campanha,
pois quem não tem recursos pode sair derrotado já no começo.

Como visto, a articulação para obtenção de recursos financeiros
compete à Coordenação Administrativa. Nesse contexto, podem ser
considerados, além dos recursos próprios do candidato, os patrocínios
empresariais e de associações de classes, com especial cuidado e
atenção às leis e às doações.

OS RECURSOS HUMANOS

Outro aspecto crítico na organização da campanha é a tarefa
de encontrar e recrutar o pessoal certo para formar a equipe. Isso
porque, além de ser difícil encontrar profissionais experientes; o nível
de recursos financeiros é sempre baixo em relação às demandas
salariais. Além disso, mais do que qualificação, o pessoal precisa ser
de inteira confiança do candidato.

Existem três possibilidades: a contratação de profissionais,
empregar parentes e amigos e aceitar a colaboração de voluntários
de toda sorte.

A contratação de profissionais

Muitas atividades só podem ser bem desenvolvidas por
profissionais especializados. Esses terão a técnica e, como
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profissionais, objetivam a vitória do candidato, e não farão concessões,
estando eles mesmos interessados em evitar falhas e, caso essas
ocorram, estarão motivados em saná-Ias. Assim, deve-se contratar
pessoal treinando para as atividades técnicas e específicas.

Dependendo do nível de recursos, deve-se contratar
profissionais especializados para todas as áreas. Porém, são
imprescindíveis profissionais das áreas de pesquisa que se dedicarão
a avaliar o contexto político e a monitorar os efeitos da campanha no
eleitorado; de comunicação, que auxiliarão na elaboração do discurso
e também no planejamento da aparência e comportamento do
candidato; e de assessoria de imprensa ou de relações públicas, os
quais colaborarão, principalmente, na formação da imagem do
candidato, e na apresentação dessa à sociedade. Esses aspectos
serão mais bem abordados adiante, neste trabalho.

Parentes amigos e voluntários

Muitas vezes, é preciso empregar parentes e recorrer ao trabalho
voluntário e de colaboradores - esses geralmente são os amigos mais
chegados, ou aqueles que já contribuíram em outras campanhas.
Existem tarefas que demandam tamanho grau de confiança no
executor que o melhor é entregá-Ias a familiares.

Entretanto, o trabalho de parentes e voluntários é uma área
delicada. A contratação de parentes passará aos eleitores a idéia de
apadrinhamento e isso poderá prejudicar a imagem do candidato.
Além disso, freqüentemente existem conflitos entre o que cada
colaborador deseja fazer e o que deve e pode ser feito por ele. O
voluntário estará sempre esperando reconhecimento e elogios e terá
a expectativa de recompensas após a vitória. Além do mais, amigos e
parentes, em nome do paternalismo e emocionalismo, podem ocultar
falhas, o que seria desastroso para a campanha.

Isto não quer dizer que não se deva contar com o trabalho
voluntário - pelo contrário, pois esse soma os esforços. São peças
chave, pois estão em contato direto com os eleitores e por isso podem
auxiliar fundamentalmente a tarefa de promoção do candidato. Suas
ações, nesse sentido, serão envoltas em grande grau de credibilidade,
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por se tratar de pessoas da comunidade, conhecidas por ela. Além
disso, os voluntários e amigos poderão trazer informações precisas
sobre a percepção do eleitorado, ou parte desse, sobre o candidato
e sua posição. Essas informações auxiliarão na melhor adaptação da
campanha e da imagem do candidato às necessidades e expectativas
do eleitorado. Os voluntários podem organizar: encontros de amigos,
reuniões em clubes e entidades para contato direto com o candidato,
bem como criar grupos de debates e encontro do tipo: grupos dos
amigos do bairro, grupo dos jovens , "ala das mulheres", a ala dos
estudantes, das donas de casa, dos coroas, etc. ,

O conselho é o de ter cuidado na distribuição das tarefas. E
fazer um levantamento das atividades necessárias ao bom andamento
da campanha e escolher as pessoas mais capazes para executar cada
tarefa. Um equilíbrio entre quem e o que fazer. E bom lembrar que
capacidade aqui deve significar não só experiência e habilidade, mas,
principalmente, confiabilidade. Assim, cada voluntário terá a tarefa
mais adequada à sua capacidade deve ser incentivado, respeitado e
cobrado pelos coordenadores da campanha como qualquer outro
colaborador.

3-O APOIO DO PARTIDO E AS ALIANÇAS

O candidato a vereador deve buscar o apoio do partido e esse
apoio deve ser bem demonstrado, pois é de grande auxíli.~à pror:no~ã?
do candidato. Quanto mais atuante for o partido, na reqrao, mais fácil
será a aceitação do candidato pelo eleitor. O partido não ganha uma
eleição sozinho, nem o candidato. A união é que poderá representar
a força de uma candidatura. .,

A obtenção de alianças e o apoio do Partido e~lgem tamb~m
planejamento e antecedência. Para i~so, o candidato. precisa
desenvolver boas relações com o partido. Deve ter CUidado ao
enfrentar os interesses individuais que existem dentro do partido para
não acabar concorrendo com candidatos do próprio partido.
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5.3. O PLANEJAMENTO DA ESTRATÉGIA POLíTICA

1. AVALIAÇÃO DE OPORTUNIDADES E AMEAÇAS NO
CENÁRIO POLíTICO

As atividades e o esforço de marketing começam muito antes
da propaganda e promoção. Antes de anunciar, promover e distribuir
um produto, o marketing preocupa-se com a identificação de uma
oportunidade de mercado. Para isso, é preciso conhecer as
necessidades, os anseios e os desejos dos consumidores, avaliar a
oferta dos concorrentes, prever variações de demanda e vários fatores
ambientais. Com base nos resultados desse trabalho, a empresa
desenvolve ou ajusta seu produto para o mercado. Somente então o
distribui e o promove. Como se pode notar, as propagandas, por
melhores e mais geniais que sejam, não proporcionariam resultado
favorável e duradouro sem o esforço anterior de marketing.

No marketing político, é a mesma coisa. Antes de se preocupar
com a propaganda e a promoção, o candidato precisa entender a
sociedade, para agir sintonizado com ela, identificando as
oportunidades e as ameaças.

Aqui vamos tratar do que avaliar e de como avaliar.

OQUE AVALIAR?

Esse trabalho é feito seguindo alguns passos:

12• Passo: A identificação e seleção de grupos de eleitores

Pode-se encontrar grupos de eleitores em função de alguns
critérios, como localização geográfica, profissão, faixa etária, sexo,
classe social, nível educacional, entre outros.

Diferentes grupos de eleitores terão necessidades e
expectativas diferentes, em certo grau. Por isso, é importante conhecê
los. É preciso entender suas expectativas, desejos, ansiedades, valores
e pontos de vista, os quais servirão como ponto de partida para a
elaboração da estratégia política.
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Épreciso, também, proceder ao estudo dos grupos de referência
dos eleitores - ou seja, grupos de pessoas que influenciam a decisão
e o comportamento desses. Esses grupos podem ser classes sindicais,
sociais, a comunidade religiosa, classes profissionais, entre outros.
O estudo deve atentar para identificar e entender as necessidades,
motivações e aspirações dos grupos de referência, de modo a
embasar a campanha e dar a ela um forte tom de realidade

Uma vez identificados os grupos de eleitores, o candidato deverá
selecionar aqueles para os quais destinará seu esforço político.

A seleção dos grupos de eleitores orientará a elaboração da
estratégia política em muitos aspectos. Inicialmente, auxiliará na
determinação da orientação geral da estratégia, ou seja, se o
programa político e sua mensagem serão destinados a um, a poucos,
ou a todos os grupos de eleitores encontrados. Em seguida, embasará
a escolha e o ajuste do programa e das mensagens, que deverão
atender às expectativas de condições dos grupos de eleitores. Isto é
o mesmo que dizer "a escolha do reduto político".

Nesse contexto, a estratégia política poderá ser:

1) Única, ou seja, composta de um único programa que
atenda a todos os eleitores indistintamente. Essa é a
orientação de marketing indiferenciado.

2) Composta de vários programas, cada um dirigido a um
determinado grupo de eleitores, visando a atender a
necessidades e a expectativas diferentes. Nesse caso, é
preciso ter o cuidado para não abordar temas conflitantes
entre si. Essa é a orientação de marketing diferenciado.

3) Concentrada, ou seja, com um único programa, porém
destinado a um determinado grupo do eleitorado. Esse é
o marketing concentrado.

Na eleição para vereador, a segmentação eficiente de apenas
uma parcela do eleitorado poderá ser fundamental para o êxito do
candidato, dependendo do número de eleitores desse segmento.

Em suma, a estratégia política deve visar a atender às
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necessidades e expectativas do eleitorado.

22• Passo: A Análise dos Concorrentes

Os concorrentes são os demais candidatos. Todos são
importantes do ponto de vista estratégico, porém mais importante ainda
são aqueles que buscam votos nos mesmos grupos de eleitores.
Assim, é preciso combatê-los adequadamente. A análise dos
concorrentes tem por objetivo levantar informações importantes sobre
os concorrentes para se elaborar a melhor estratégia de combate. A
análise dos concorrentes visará a responder às seguintes questões:

1. Quais são os grupos de eleitores que procuram atender?

2. Quais são suas estratégias?

3. Quais táticas empregam com mais freqüência?

4. Quais são suas principais vantagens?

5. Quais são suas principais desvantagens? I
6. Quais são suas possibilidades de vitória? ,

L-
7_._Q

__ue_m..__s_ã_0__se_u_s__a_ss_e_s_s_0_re_s_? ----____j

Muitas vezes, será preciso realizar também um estudo sobre o
perfil e a vida pregressa dos concorrentes e de seus assessores e
aliados, se houver. Essas informações e as obtidas através das
perguntas acima, serão úteis na elaboração do plano de ação para
oferecer combate aos concorrentes, ou seja, para elaborar estratégias
que diferenciem o candidato dos concorrentes e explorem suas falhas.
Isso é necessário para vencer e dominar os adversários
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32• Passo: Avaliação do Quadro Político

Isso implica em entender o momento político e econômico do
país e da localidade, bem como as leis e regulamentos do processo
eleitoral.

COMO AVALIAR

A realização de pesquisas

Todas essas investigações devem ser realizadas com base em
pesquisas. Não utilizar as pesquisas significa planejar estratégias com
base em intuição e opiniões próprias, que muitas vezes não
correspondem à realidade dos fatos.

A pesquisa levantará informações de qualidade e confiabilidade
sobre a opinião do eleitorado, sobre todo o processo eleitoral, sobre
o candidato e sobre os concorrentes, entre outras informações. Há
pesquisas de todo tipo e custo. Por isso, é possível ajustar o tipo de
pesquisa ao orçamento do candidato.

As pesquisas devem ser realizadas cientificamente e por
profissionais, pois, para serem bem feitas, demandam experiência,
sensibilidade e conhecimentos específicos. Cuidados científicos devem
ser tomados na determinação do tamanho da amostra a ser
pesquisada, na localização dos indivíduos da amostra, na elaboração
do questionário de pesquisa, na definição do momento de iniciar a
pesquisa e na avaliação e interpretação dos resultados. Tudo deve
ser feito com seriedade e responsabilidade, pois a pesquisa gerará
informações que nortearão a elaboração da estratégia política.

Não se deve confundir a atividade de pesquisa com chance de
promover o candidato. Aliás, deve-se manter uma coisa bem distante
da outra, para que os dados coletados sejam fiéis à realidade.
Portanto, os entrevistadores e os pesquisadores devem ser neutros
politicamente, e ser orientados a não promover o candidato enquanto
pesquisam. Posteriormente, após a pesquisa, é válido voltar. ao
entrevistado, ou enviar-lhe uma mala direta, agradecendo a entrevista
e: então, promovendo o candidato. Isso deve ser feito pelos cabos
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eleitorais do candidato e não pelo pesquisador.
Outras fontes de informações valorosas são os meios de

comunicação; em geral, notadamente as colunas de comentaristas
econômicos e políticos de jornais locais, bem como os programas de
TV e rádio. Outras fontes são as reivindicações de movimentos de
classes, de representações de bairros, etc. Claro que o cunho local é
o que interessará.

o banco de dados

Com os resultados da pesquisa, devem-se elaborar bancos de
dados sobre o eleitorado. A tecnologia da informática será de grande
auxilio nesse aspecto, dado que é possível utilizar simples softwares
para o armazenamento de dados. Esse instrumento facilitará
primordialmente a realização da segmentação.

O banco de dados deve conter informações sobre eleitores
potenciais e aliados, sobre formadores de opinião e divulgadores da
campanha do candidato. Essas informações serão de grande
importância, nas etapas futuras da campanha, notadamente a de
comunicação. É a prática do database marketing. Esse assunto será
abordado em maiores detalhes posteriormente.

2 - DEFINiÇÃO DA ESTRATÉGIA POLíTICA

A elaboração da estratégia política leva em consideração todos
os resultados da investigação acima, principalmente os resultados da
análise das necessidades e expectativas dos grupos de eleitores.
Assim, a estratégia política, que tem na plataforma, no discurso e no
candidato suas bases, é constituída daquilo que vai ser oferecido
aos eleitores durante o mandato do candidato, como forma de
satisfação ou solução para as ansiedades e problemas do cidadão.

A PLATAFORMAPOLíTICA

A Plataforma política é formada pelas propostas, promessas,
idéias e, ou, posições assumidas pelo candidato, ou seja, os temas
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da campanha.

Muito cuidado deve ser tomado ao elaborar a plataforma, pois
ela é o elemento fundamental da estratégia e contribui decisivamente
na formação da imagem do candidato e na distinção da campanha do
candidato das campanhas concorrentes.

Os principais requisitos de uma plataforma são:

A Escolha dos temas

./' Deve abordar mais de um tema, porém correia tos. Alguns
temas devem ser mais fortes que outros, mas devem ser abordados
de maneira simples, clara, objetiva e de fácil compreensão. Entretanto,
deve-se tomar o cuidado para não abordar muitos temas, o que
tornaria complexo o discurso.

./' Alguns temas devem ser racionais, ou seja, relacionados
às questões de salários, desemprego, serviços públicos (saúde
educação e segurança pública), por exemplo. Outros temas deverão
ser mais oportunos e relacionados às questões do momento. Todos
os temas escolhidos deverão ser considerados importantes e
relevantes pelos grupos de eleitores que se pretende atender.

./' Os temas da plataforma devem, preferencialmente, ser
coerentes com o mandato pretendido, ou seja, as soluções demandam
decisões que podem ser articuladas dentro da esfera política a que o
candidato pode interferir.

As propostas epromessas

./' As propostas devem ser críveis e realistas,
correspondentes às necessidades e preocupações do eleitorado.

./' Deve-se mostrar claramente como os problemas serão
resolvidos, mas 'não se devem utilizar fórmulas óbvias e previsíveis.

./' As soluções propostas devem apresentar credibilidade e
exeqüibilidade e devem demonstrar benefícios relacionados ao meio
ambiente próximo do eleitor.
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O DISCURSO

o discurso refere-se a como os temas da plataforma serão
abordados e ditos em público. Deve manter um equilíbrio entre o QUE
oferecer e QUEM vai oferecer. Ou seja, deve atender às demandas
mais prementes do segmento-alvo, enfatizando, também, a identidade
pessoal do candidato, principalmente em regiões onde o tom pessoal
é ainda muito importante.

O discurso deve ser claro, objetivo e convincente. Deve atrair e
manter a atenção do público, emocionando-o. Assim, constituem
importantes questões a entonação de voz, a forma de dizer as
mensagens, a postura, a vocalização, a ordem de apresentação dos
tem~s, a profundidade com que os temas são abordados e a duração
do discurso. O candidato deve procurar auxílio especializado nessas
questões, pois o discurso dá vida e calor à campanha.

. O discurso deve ser adequado às condições do público ouvinte.
ASSim, se a estratégia política abordar vários temas destinados a
v~rios grupos de eleitores, o 'discurso deve ser ajustad~ a cada grupo
n~o só e.m t~rmos do tema principal, mas também na linguagem e
Simbologia. Finalmente, o candidato deve se esforçar por compreender
tOda~as questões acerca dos temas de sua proposta, para transmitir
conãança e credibilidade e evitar embaraços que possam prejudicar
sua Imagem.

OCANDIDATO

A imagem e o conceito

Após identificar e selecionar os segmentos de eleitores-alvo da
estratégia pounca e definir a plataforma política, é preciso avaliar e
trabalhar a imagem e o conceito do candidato. A imagem e o conceito
devem ser adequados e coerentes com a plataforma política. Devem
ser atuais e relevantes para o eleitorado. Não podem ser confusos,
complexos, nem duvidosos.

É certo que imagem e conceito são construídos ao longo do
tempo, mas devem ser sempre revistos e ajustados às tendências
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políticas da época. Isso é feito por meio de testes periódicos. O teste
inicial é muito importante, pois os resultados oferecerão oportunidades
de ajustes à imagem. O ajuste aumentará as chances de sucesso. A
avaliação da imagem e do conceito deve ser realizada mesmo no
caso de recandidaturas. Nesse caso é preciso avaliar a atualidade do
conceito, pois que valores modificam com o tempo. Assim, deve-se
avaliar a necessidade de mudanças na imagem, nas propostas e até
mesmo na filosofia e ideologia do candidato.

A construção ou revisão da imagem e do conceito do candidato

Este trabalho, muitas vezes, deve ter início bem antes das
eleições, pois é tarefa de longo prazo, e exige um bom tempo de
maturação da imagem. As orientações mais importantes nesse trabalho
são:

1) A busca de uma proximidade psicológica com o
eleitorado. O candidatado precisa ser visto como "um
de nós" pelo eleitorado Para isso, ele deve refletir as
preferências e os valores de seus eleitores e deve procurar
se parecer com eles no modo de agir e de ver o mundo.

2) O desenvolvimento de intimidade com o eleitorado.
O candidato deve ter algo em comum com o eleitorado,
principalmente em termos de tradições familiares. Para
obter essa identificação, o candidato pode trabalhar seu
histórico de vida, mostrando as boas coisas que já fez
bem, como a sua experiência pessoal e de sua família.
Deve procurar adequar essa experiência passada às
propostas da campanha e aos objetivos dos discursos.

3) A exaltação das qualidades do candidato. Devem ser
enfatizados numa campanha os elementos de conduta,
comportamento e ações antecedentes do candidato que
colaborem para a realização e a materialização da
imagem.
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4) A construção do estilo e da aparência. São aspectos
visuais do candidato, como o modo de vestir-se, o corte
de cabelo, a aparência, a maneira de falar e de sorrir. O
estilo e a aparência devem dar suporte à imagem do
candidato. Por isso, muitas vezes torna-se necessário
investir em mudanças de sua aparência. Essas mudanças
devem ser feitas sob a orientação de especialistas.

Os fatores positivos de imagem

Um candidato deve apresentar um conjunto de características
que são os fatores positivos de imagem. Abaixo apresentamos uma
lista de nove fatores positivos. Um candidato apresentará todos esses
ou um conjunto desses fatores que serão, então, seus pontos
positivos. Caso ele não apresente alguns desses, ou tenha dificuldade
em alguns desses, então esses serão seus pontos negativos. Assim,
o trabalho de construção ou revisão da imagem deverá conter um
plano de ação para converter em positivos todos os pontos negativos.
Os pontos são:

1) Sociabilidade: O candidato deve ser sociável e bem vindo
nos grupos e instituições de relevância para a campanha
e a sociedade. Deve ter boa penetração no partido, na
classe profissional a que pertence, junto a instituições e
a representantes da sociedade local e nos meios de
comunicação

2) Cordialidade: O candidato deve ser cortês, educado e
gentil. Deve mostrar-se uma pessoa amiga, através de
seus atos. Por exemplo:tomar café com operários, batizar
filhos de amigos, escrever recomendações, telefonar
solicitando empregos para amigos, vai ao encontro do
partido de manhã e à noite está pronto para uma festa,
etc.

3) Presença: Deve procurar estar presente e participar de
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todos os acontecimentos socialmente indicados.

4) Pontualidade e compromisso: O candidato deve ter
método de ação com horários fixos, agendas, e
programação dos deslocamentos. Uma vez agendado um
evento ou compromisso, não deve faltar.

5) Preparo físico e boa saúde: Para atender às exigências
decorrentes dos itens acima, deve ter grande disposição,
e boa saúde.

6) Oratória: Deve desenvolver boa oratória e procurar
adaptar a linguagem a cada tipo de público com o qual se
comunica É preciso falar bem.

7) Conhecimento: O candidato precisa apresentar bom
conhecimento dos assuntos relacionados à sua proposta
política. Essa característica é um importante requisito para
enfrentar debates e confrontos políticos. Além disso,
auxilia a oratória, pois fala bem quem acredita no que
fala. Esse passa credibilidade, tem fluidez, fala na ordem
direta, dá seu recado curto e claro. Isso significa que é
fundamental preparar com antecedência o assunto e
conhecer bem o adversário com o qual vai se confrontar.

8) Ser flexível e capaz de adaptar-se às circunstâncias.
Isso significa que o candidato deve tentar vestir-se e
comportar-se de acordo com as exigências das
circunstâncias e dos eventos.

9) Controle emocional: A capacidade de controlar tensão
e estresse, bem como de suportar provocações sem
perder a linha são muito importantes, principalmente em
debates e confrontos com adversários.
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o comportamento do candidato em relação aos adversários

Na preparação do candidato, é preciso decidir sobre sua atitude
perante os adversários. Basicamente, existem duas ou três
alternativas:

O candidato poderá adotar uma atitude sempre polêmica,
reservando tempo de sua campanha e aproveitando todas as chances
para debater e criticar severamente o adversário. Esta é uma atitude
apropriada para candidatos que não estão na liderança, na preferência
do eleitor, e vêm nessa atitude uma chance de provocar e irritar o
líder, o qual, se não estiver muito bem preparado e seguro, pode se
deixar levar e acabar se perdendo em explicações. Entretanto, essa
atitude polêmica deve ser moderada, pois tanto pode levar à formação
de imagem de um homem que busca a verdade e a solução quanto
do intransigente e desastroso.

Uma alternativa é a atitude de desprezo e indiferença. O
candidato não se preocupa com o adversário e concentra-se em
defender sua plataforma e seu programa. Mostra segurança e
superioridade, não dando ouvidos aos que se dizem adversários. Essa
atitude é mais recomendável para quem está na liderança ou quem
não quer se envolver em confusões. Bem assessorado, o candidato
pode aqui trabalhar uma imagem de honesto, moderado e conciliador.

Outra alternativa é a chamada dupla, com tons polêmicos e
neutros, ao mesmo tempo, sendo que o candidato adota uma atitude
neutra ou de indiferença e alguém de seu partido, um corregionário
ou de uma aliança política, realiza o ataque frontal ao adversário.

Finalmente, uma orientação não menos importante. O candidato
deve esmerar-se por evitar situações, atos e discursos inadequados.
Ou seja, o candidato não deve adotar comportamento e atitude que
contrarie a imagem que se transmitiu. Isso cria confusão na mente do
eleitor.
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3. DEFINiÇÃO 'DA ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO E
DIVULGAÇÃO

Esta é uma etapa muito importante. Uma bela plataforma e um
candidato bem preparado não levam por si só ao sucesso da
campanha. É preciso cuidar de divulgar e promovê-los. Essa
estratégia, que pode ser chamada de estratégia de comunicação, é
um dos principais meios de que se dispõe o candidato, para a formação
da opinião do eleitorado. É muito mais fácil destruir que construir
uma imagem Assim, a estratégia de promoção e divulgação deve ser
elaborada por profissionais especializados. O candidato e suas
assessorias de marketing e política oferecerão àqueles profissionais
as informações e os dados necessários à elaboração da estratégia,
para que essa esteja em harmonia com toda a estratégia política.
Essas informações são relativas à plataforma, aos temas e os objetivos
da campanha, à imagem e conceito do candidato bem como ao
orçamento disponível para esse fim.

A estratégia de promoção será estruturada da seguinte forma:
./ Decisões sobre o objeto: a plataforma. o discurso e o

candidato .
./ Decisões sobre o alvo: o eleitorado, considerando-se

os segmentos que se pretende atingir.
./ Decisões sobre a mensagem: o que e como comunicar .
./ Decisões sobre os instrumentos: Propaganda,

materiais gráficos, visual do comício, contatos pessoais, brindes,
motes para publicidade gratuita, etc .

./ Decisões sobre a mídia: TV, rádio, jornais e revistas, e
outras.

O objeto da promoção é constituído pela plataforma, pelo
discurso e pela imagem e conceito do candidato. O alvo da promoção
é o grupo ou grupos de eleitores que se pretende atender. Ou seja,
deve-se promover igualmente a plataforma política e o candidato em
cada segmento de eleitorado visado. Para tanto, utilizam-se de alguns
instrumentos de comunicação que são veiculados através de mídias
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apropriadas.
A elaboração da estratégia de promoção da campanha deve

ter por base os anseios do eleitorado, de acordo com as realidades
locais. Em todas as táticas, deve-se procurar exaltar os pontos fortes
do candidato e, com igual força, atenuar seus pontos fracos. O
objetivo deve ser sempre o de construir uma imagem que venha a
confirmar todas as ações de campanhas e atitudes do candidato
durante o pleito.

Seleção das mídias

A decisão fundamental a tomar, neste aspecto, é a de escolha
das mídias de veiculação da promoção. Essa decisão deve ser tomada
junto com a de escolha dos instrumentos de promoção, pois cada tipo
de mídia demanda instrumentos típicos e mais adequados. Existe uma
diversidade de mídias, tais como as impressas, televisivas, eletrônicas,
radiofônicas, dentre outras. Algumas mídias têm penetração em
públicos bem específicos, como o videocassete (promoção em fitas
de vídeo), internet, fax, cd-roem, e correios. Outras têm alcance
generalizado, como o radio e o jornal.

Na seleção de mídias, deve-se considerar, portanto, a
penetração que têm em determinado segmento. Sendo assim, algumas
mídias têm em sua audiência parcela considerável do eleitorado, e,
em especial, segmentos que o candidato quer atingir. Não é possível
encontrar uma mídia que se comunique de modo eficaz com todos os
segmentos. Muitas vezes, quando o candidato quer atender a vários
e diferentes grupos de eleitores, deve elaborar um mix de mídias. Só
assim, se pode maximizar o poder de comunicação de um candidato.

O objetivo do mix de mídias é o de atingir a maior parcela possível
de todos os segmentos com que o político pretende se comunicar.
Uma orientação básica para a composição do mix é iniciar-se
eliminando as mídias que não são interessantes, seja por que não
atendem o segmento visado, seja por motivos de custos. Por exemplo,
para um vereador que busca votos em um bairro de periferia e baixa
renda, a internet não se apresenta como o veículo de comunicação
mais adequado. Os profissionais da própria mídia podem colaborar
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nesse aspecto, pois eles conhecem o perfil de sua audiência.
Outras vezes, o alcance da mídia é interessante, mas o custo é

proibitivo, como, por exemplo, a televisão regional em seu horário
nobre.

A credibilidade da mídia não deve ser desconsiderada. Umas
mídias revestem-se de maior credibilidade que outras por natureza
ou por força de circunstâncias. Por exemplo, em algumas pequenas
cidades, a imprensa local é quase sempre vinculada a partidos ou
candidatos e isso lhe retira muito de sua credibilidade.

Instrumentos e os materiais de promoção

Alguns instrumentos são mais eficazes que outros, e isso pode
variar de mídia para mídia. Essa é uma questão técnica que pode
oferecer grande impulso a uma campanha. Novamente, será preciso
considerar o apoio de profissionais especializados. Não só recursos
financeiros são importantes nessa questão, pois o conhecimento, a
criatividade e a experiência do publicitário também o são.

Um anúncio ou comercial tradicional, na rádio local, tem a grande
vantagem de permitir ao candidato abordar apenas o assunto de seu
interesse, da forma que lhe deixe mais a vontade, reduzindo os riscos
de embaraço.

O comercial tradicional pode ser transformado em uma entrevista
programada e estruturada, realizada durante conversas entre os
radialistas Sendo planejada, a entrevista estruturada tem também
vantagens de conforto e segurança para o candidato.

Um anúncio no jornal traz menos credibilidade que uma matéria
jornalística, debate ou entrevista. O leitor sabe que o anúncio é
comprado e que o candidato comunicará apenas o que lhe for
interessante. As matérias jornalísticas chamam muito mais a atenção
e transmitem muito mais credibilidade, mas por sua natureza de
improviso e flexibilidade, o candidato deve estar muito bem preparado
ao dar uma entrevista e participar de debates.

O comício, bem preparado, que seja transmitido pela TV ou
pelo rádio, é um instrumento importante que dará vida, calor e emoção
à campanha.
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Os materiais a serem usados devem ser planejados de acordo
com a época, a data e o local de exposição ou distribuição, e de acordo
com o perfil do grupo-alvo que se pretende atingir. Essa preocupação
aumenta a eficácia promocional do material. Por exemplo, deverá haver
materiais próprios para:

Ocasiões: comícios, convenções, comemorações, boca de
urna.

Datas: Dia da cidade, do comerciário, do funcionalismo público,
das mães, dos pais, 7 de Setembro, Dia Do Partido, carnaval e outros
de relevância para a localidade.

locais: campos de futebol, praças, bares e similares, salões,
cabeleireiros e barbearias, cinemas, supermercados, clubes, postos
de gasolina e oficinas.

Grupo de eleitores: crianças, donas de casa, funcionários
públicos, estudantes.

Área geográfica: ruas, bairros, zona rural.

Veículos: Automóveis, caminhões, ônibus, os veículos da
campanha.

Há uma infinidade de tipos de matérias, os quais são utilizados
freqüentemente por todos os candidatos. Isso causa uma poluição
visual intensa, a ponto de dificultar a identificação e memorização das
mensagens promocionais por parte dos eleitores. Portanto, é
imprescindível ser criativo na escolha dos materiais, visando materiais
que sejam pouco ou nada utilizados pelos adversários. Além disso, os
materiais deverão ter certa utilidade para o eleitor e estar bem
relacionado com os motivos da campanha.

Alguns exemplos de materiais pouco utilizados incluem: minijogos
de passatempo, capa protetora para telefone celular, protetores de
cadeiras de bares, pastas plásticas para cadernos, guias e mapas
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turísticos e de informações gerais aos visitantes mais comuns da
cidade, porta-guardanapos para bares, e restaurantes, porta-cartões
de crédito, mini-agenda de bolso, porta-moedas, réguas, bottons,
canetas, etc., bidimensionais, que, ao refletirem a luz em posições
diferentes, deixam aparecer mensagens deferentes, livrinhos para
crianças, entre outros.

E é dentro desse contexto que a mídia utilizada em campanhas
tem sido cada vez mais diferenciada e bem menos passível de crítica.
Por exemplo, atualmente, têm sido evitadas as pixações de muros
que causam verdadeira poluição visual e fomentam críticas ao
candidato. No lugar disso, pode-se patrocinar obras de arte moderna
baseadas na técnica do grafite. Os simples comícios deram lugar aos
showrnlcios, onde tudo é preparado para melhor aparecer na tv ou
para ser transmitido pelo rádio. A velha técnica "do tapinha nas costas",
das visitas aos apadrinhados, aos locais públicos enquadra-se
perfeitamente no contexto da qualidade em detrimento da quantidade,
pois além de ser uma comunicação praticamente sem ruídos transmite
a imagem de acessibilidade do candidato.

A mensagem

Contudo, mix de mídias e instrumentos adequados não gerarão
resultados satisfatórios, se a mensagem que se passa não for coerente
com o objeto e adequada às necessidades, expectativas e
possibilidades do grupo-alvo, por exemplo, ao se comunicar com
estudantes, linguagem de estudante, assuntos que lhes interessam.
Ao se comunicar com o pessoal da zona rural, linguagem rural,
assuntos relacionados.

É vital demonstrar conhecimento das necessidades específicas
de cada um dos segmentos, pois, dessa forma, pode-se iniciar o
processo de comunicação pelo primeiro passo: chama~do e_prenden?o
a atenção do eleitor. Em outras palavras, a cornurucaçao tambem
deve ser segmentada em suas mensagens, levando em consideração
o perfil dos eleitores a que a mensagem se destina, bem como as
situações presentes que vivência. . _ . ,

Outro aspecto vital para um processo de comumcaçao eficaz e
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tocar em assuntos de interesse de grupos. de r~ferênci~s, d~~ ~ua~s '
os eleitores participam. Alguns grupos mais facilmente identiãcáveís
são: a família, os vizinhos, os amigos e colegas de trabalho ou de
profissão, dentre outros. ,. .

Proximidade e mensagem são as armas mais eficazes para se
fazer entender e obter a atenção do eleitor. São imprescindíveis,
portanto, o corpo a corpo e um bom discurso, lembrando-se sempre
de que vale a qualidade e não a quantidade. .

Independente das estratégias para entrar na mente do eleitor e
de transmitir as mensagens com coerência, em termos de programas
e candidato, nunca se deve dar ao luxo de perder alguma oportuni~ade
de falar dos aspectos positivos do candidato, divulgando seus feitos,
principalmente aqueles que não são visíveis nas ruas,.como esgot~~,
assistência a instituições filantrópicas, etc Por vezes e bom transmitir
informações curiosas e pouco conhecidas sobre o candidato. Som~nte
assim é possível fornecer subsídios ao eleitor para que ele avalie e
amorteça as críticas feitas pelos adversários.

o Candidato e a Imprensa

Existem muitos conflitos entre o candidato e a imprensa. Esses
conflitos podem ser resolvidos se cada parte procurar compreender
a outra. Inicialmente é preciso mencionar que deve haver por parte
do candidato uma compreensão das limitações e exigências da
imprensa quanto ao tempo de duração das entrevistas, o co~e. de
trechos, a linguagem jornalística, a necessidade de atender ao publico,
etc. Por outro lado, os representantes da imprensa devem lembrar
da natureza humana do candidato.

Alguns conselhos ao candidato no relacionamento com a
imprensa.

1) Manter uma lista de pessoas, amigas, conhecidas ou
relacionadas, que dirijam ou tenham qualquer função ou
contato com a imprensa.

2) Manter cantata com essas pessoas, organizando chances
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de divulgação de matéria e entrevistas.

3) Adequar o estilo da entrevista ao tipo de mídia.

4) Preparar-se bem para as entrevistas, para não ser prolixo
ou tomar tempo dizendo coisas sem relevância ou cujas
conseqüências foram ímpensaças.

5) Ter bom domínio da língua, clareza de expressão e
conhecimento do assunto.

6) Toda matéria enviada à imprensa deve ser escrita por
profissionais. O candidato não deve esperar que tudo que
é enviado à empresa seja divulgado.

7) Apresentar temas inéditos, verdadeiros e interessantes
para a imprensa, e nunca uma informação falsa ou sem
confirmação.

8) Não criar hostilidade com a imprensa. Ao verificar que
algum veículo está sendo hostil, apenas ignore e não
rebata a hostilidade.

9) Procurar gerar fatos que virem notícias. Interessante, mas
arriscado, os fatos devem ser gerados de forma planejada
e controlada e sob conselhos de especialistas.

10) Respeitar o repórter como o profissional que é e atendê
lo, sempre, convidando-o a participar de comícios,
comemorações, reuniões., etc.

11) Ouvir os conselhos profissionais do repórter ou editor da
imprensa. Procurar saber com antecedência qual o estilo
da entrevista ou da reportagem e se ajustar a ele.

As chances de o candidato ser notícia podem ser organizadas
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por sua assessoria de imprensa. Para tanto, é de interesse estar
envolvido com assuntos de interesse nacional e local, em especial os
mais polêmicos, de modo que se apresente sempre com postura no
sentido de solução de conflitos.

A Assessoria de Imprensa do candidato pode ser composta por
uma ou duas pessoas e uma secretária para fazer a ligação com a
imprensa e com os acontecimentos. Encontros, datas comemorativas
e muitas outras oportunidades de aparecer na imprensa devem ser
garimpadas por essa assessoria. Outra tarefa da Assessoria é
promover a identificação do candidato com as atividades
desenvolvidas por entidades importantes e representativas na
sociedade. Isso envolve participação ativa do candidato e trabalho
de longo prazo.

Esse trabalho, realizado de forma profissional e responsável, é
capaz de estabelecer confiança mútua com todos os jornalistas.
Oferece, ainda, a possibilidade de estar em evidência, evitando
conflitos com adversários, de modo a não comprometer possibilidades
das alianças políticas tão necessárias num governo democrático e
também com eleições de dois turnos.

o marketing Direto

Uma forma atual e muito importante de se comunicar com o
eleitorado é através do emprego das técnicas de marketing direto,
que significa dirigir-se e comunicar diretamente com o cliente, no caso
o eleitor. As principais mídias, nesse caso, são o telefone, a mala
direta, enviada via correio, via fax ou eletronicamente.

Comunicar-se diretamente com o eleitor exige muitos cuidados.
Inicialmente, é preciso ter uma equipe profissional e treinada. Além
disso, é igualmente necessário um eficiente banco de dados.

A equipe de marketing direto .deve ser formada por gente
especializada, treinada para responder aos questionamentos que
nascem dessa forma moderna de se comunicar É preciso sempre
lembrar que do outro lado da linha está o eleitor que não está passivo,
pode reagir, questionar, criticar. Essa tarefa não pode ser realizada
por qualquer pessoa que busca emprego na campanha, como forma
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de "bico", de arranjar solução temporária para seu problema de
desemprego. É necessário ter um profissional para isso. Profissional
que entenda de política, do partido, da estratégia, e que saiba se
comunicar, ser gentil, ser educado, responder as perguntas do eleitor
ou do aliado.

Finalmente, é preciso sempre ter em mente que com
correspondências diretas e também com as ligações de telefones se
está invadindo a privacidade do eleitor. Assim, é preciso ter cuidado
com isso. Delicadeza e bom senso nunca serão demais.
Principalmente, deve-se evitar ligar durante a hora de almoço e jantar.

5.4. IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE DA ESTRATÉGIAPOlÍTICA

1-PREPARAÇÃO PARA O LANÇAMENTO

Tudo planejado e pensado, é preciso agora definir a data do
início da campanha. Esta deve iniciar com boa antecedência d~s
eleições, dentro da permissão da lei, é claro. Isso porque a matu~açao
da imagem do candidato leva tempo. Ela deve estar na matundade
na época da eleição. Ou seja, a campanha não pode ser lançada
cedo demais, pois, assim, nas eleições, a imagem já estaria saturad~.
Nem tarde demais, pois assim nas eleições a imagem ainda não estaria
sedimentada.

Além disso, deixar para a última hora é correr o risco de não
encontrar disponibilidade de mídia e de pessoas, pois estas já estariam
comprometidas com outros candidatos.

2 - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA CAMPANHA

O acompanhamento dos resultados obtidos é_tão.imp~~tante
quanto o alcance dos mesmos, pois só assim é pOsslvel.lde~tlflca.r a
necessidade de correção de rumos de campanha. Ou seja, e precrso
avaliar e identificar pontos fortes para acentuá-los e pontos fracos
para corrigi-los. . ._ .

O instrumento mais popular é a pesquisa de opmiao. Mais popular
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e mais controvertido, quando se pensa nos episódios recentes. Muitas
pesquisas são claramente manipuladas. Não raro, não refletem a real
situação das intenções de voto. Portanto, como já mencionado, é
preciso recorrer a apoio especializado e de confiança.
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6 Con

o marketing político não se aplica somente a campanhas
eleitorais, mas a toda a carreira de um político, esteja ele em campanha
ou empossado em qualquer cargo eleitoral ..De outra forma, o esforço
empreendido pode não surtir o efeito desejado e perder em eficácia.

Por isso, quando se depara com uma derrota eleitoral, não é
culpa do marketing político, mas do candidato que costuma utilizar
essa ferramenta apenas para se eleger. Essa atitude contraria um
dos princípios fundamentais do marketing político: a satisfação do
cliente, mas do cliente eleitor e não do cliente político. Somente a
partir do sucesso em atender aos anseios do cliente eleitor (que é a
função a que o marketing político se propõe sistematizar e concretizar)
é que o político pode alçar vôos mais ambiciosos e colecionar vitórias
em sua carreira. Um dos passos para isso é agir de acordo com o
seguinte lema: "O mandato deve significar uma missão a serviço da
sociedade" .
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____ ~7_ Ende

ATENÇÃO - Por causa das ampliações constantes do nosso sistema
telefônico, os números de telefones' existentes nestes endereços
podem ser alterados. Ao perceber mudança do número do telefone,
solicite apoio ao sistema "Auxflio à lista", pois as firmas (nomes) e os
endereços, normalmente, continuam os mesmos.

Rua José de Almeida Ramos, 37 - Ramos
Caixa Postal 01
CEP.: 36.570-000 - Viçosa - MG
Fone: (Oxx31) 891-7000 - FAX: (Oxx31) 891-8080
Internet: www.cpt.com.br - e-mail: vendas@cpt.com.br

Professora Teima Regina da Costa Guimarães Barbosa
Departamento de Administração
Campus universitário s/n. Viçosa - MG
CEP: 36,571 - 000 - Viçosa - MG
Tel.: (Oxx31) 899-1599
E mail: telma@mail.ufv.br

cPT. Centro de Produções Técnicas .
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Vid

Conheça outros títulos produzidos pelo Centro de Produções Técnicas - CPT.
Para adquiri-los é só ligar para o telefone (OXX31)891-7000.

CÓD. TíTULOS DUR.

02 Lixo: Reciclagem e Compostagem (com manual) 52 mino

04 Produção de Álcool Combustível na Fazenda (com manual) 47 mino

06 Criação do Bicho da Seda e Cultura da Amoreira (com manual) 40 mino

08 Empacotamento e Pasteurização de Leite na Fazenda (coni manual) 48 mino
C5CL .......Marketing Políticopara Vereador e Organização da Campanha ......
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CÓD. TíTULOS
DUR.

10 Tiro Prático: Armas, Equipamentos e Competições _ Mód. I
55 mino

12 Coelhos: Técnicas da Moderna Criação (com manual)
,
'J

53 mino

Rebanho (com manual)
45 mino

2O Criação de Abelhas • Técnicas de Manejo (com manual)
56 mino

24 Esgoto Sanitário e Meio Ambiente (com manual)
35 mino

27 Administração Rural· Organização, Direção e
Comercialização (com manual)

50 mino

29 Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrícolas. (com manual)
50 mino

31 Receituário Agronõmico (com manual)
50 mino

50 mino

. Marketing Políticopara Vereador e Organização da Campanha" ....;5 "j
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CÓD. TíTULOS OURo

39 Plasticultura (com manual) 50 mino

43 Produção de Melão (com manual) 50 mino

47 Como Produzir Rosas (com manual) 54 mino

55 Manejo de leitões· Do Nascimento ao Abate (com manual) 55 mino

59 Kit Qualidade Total na Agricultura (filme e dois livros) 55 mino !
1
1,
1

64 Produção de Maracujá (com manual)' 58 mino

68 Inseminação Artificial e Manejo de Touro leiteiro (com manual) 52 mino

52 Marketing Políticopara Vereador e Organização da Campanha .
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cún. TíTULOS

.l
.1
I
-j
i
j

,~

j
1

Gorgonzola, Camembert, Mobier e Saint Paulin) (com manual) 53 min.

99 Como Armazenar Grãos na Fazenda (com manual) 58 mino

101 Produção de Morango (com manual) 62 mino
..........Marketing Políticopara Vereador e Organização da Campanha ......;'::
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CÓO. TíTULOS OUR.

107 Como Montar uma Empresa de Manutenção de Jardins -
Técnicas e Equipamentos (com manual) 55 mino

111 Hidroponia - Solução Nutritiva (com manual) 68 mino

123 Técnicas Simples para Produzir Mais leite e Mais Bezerros (c/ manual) 55 mino

127 Como Montar uma Pequena Fábrica de Frutas Desidratadas (c/ manual) 58 mino

129 Instalação, Comando e Proteção de Motores Elétricos (com manual) 60 mino

131 Plantas Medicinais e Aromáticas: Colheita e Beneficiamento (c/ manual) 53 mino

Cj/; ..........Marketing Políticopara Vereador e Organização da Campanha ...."
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CÓO. TíTULOS OUR.

161 Como Montar uma Pequena Fábrica de Pizza Congelada (com manual) 60 mino'~
1
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CÓD.

CO":Jo Montar. e Operar Pequenos e Médios Abatedouros de
Bovinos e SUlnOS (com manual)

189 Mo~t: _Verde- O Segredo da Produção e Comercialização de
Latlcínlos (com manual)

57 mino

5El Marketing Politicopara Vereador e Organização da Ca hmpan a......
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209 Gado de Corte a Pasto - Estratégias para Alimentação na Seca (com manual) 53 mino

211 Suplemento Múltiplo - Como Produzir e Usar (com manual) 56 mino

213 Treinamento de Iratorlsta - Operação do Tratar (com manual) 66 mino

215 Cultivo Orgânico de Hortaliças - Sistema de Produção (com manual) 66 mino

..........Marketing Políticopara Vereador e Organização da Campanha ......::j7
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Vid

Abaixo estão relacionados videocursos e livros produzidos pela Aprenda Fácil
Editora. Para adquiri-los é só ligar para o telefone (OXX31)891-7000.

CÓD. TíTULOS DUR.

3002 Limpeza Fácil (com manual) .
55 mino

3006 Jardim em Casa (com manual)
54 mino

3010 Cozinha para Iniciantes (Com manual)
56 mino

3012 Como Receber em Casa (com manual) 50 mino

._-.......Marketing Políticopara Vereador e Organização da Campanha ......ô8
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__ __;1::::..::1::_ Livros
Apre

cOo. TíTULOS Número de
Páginas

1114 Codornas - Manual Prático de Criação 56

1152 Produção de Leite a Pasto - Abordagem Empresarial etécnica 170

1158 250 Maneirasde PrepararRaçõesBalanceadaspara Caprinos 110

1168 Planejamento e Implantação dePomar 140

1170 ABC do Turismo Rural 98

GO Marketing Politicopara Vereador e Organização da Campanha ..
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12. ANEXO
SECRETARIAJUDICIÁRIA

Legislação - Eleições

lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997
Estabelece normas para as eleições.

O Vice-Presidente da República, no exercrcío do cargo de Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Disposições Gerais

Art. 12As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Govemador e Vice-Govemador
de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual,
Deputado Distritale Vereador dar-se-âo, em todo o País, no primeiro domingo de outubro do ano respectivo.

Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições:
• 1-para Presidente e Vice-Presidente da República, Govemador e Vice-Govemador de Estado e do
.: Distrito Federal, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;
~ 11- para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. .

Art. 22 Será considerado eleito o candidato a Presidente ou a Governador que obtiver a maioria
absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.

§12 Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no
último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados, e considerando-se eleito o que
obtiver a maioria dos votos válidos.

§22 Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de
candidato, convocar-se-a, dentre os remanescentes, o de maior votação.

§32 Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato
com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.

§42A eleição do Presidente importará ado candidato a Vice-Presidente com ele registrado, o mesmo
se aplicando à eleição de Governador.

Art. 32 Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados
os em branco e os nulos.

§111A eleição do Prefeito importará a do candidato a Vice-Prefeito com ele registrado.
~ 22 Nos Municípios com mais de duzentos mil eleitores, aplicar-se-âo as regras estabelecidas nos

§§ 1 a 32 do artigo anterior.
Art. 42 Poderá participar das eleições o partido que, até um ano antes do pleito, tenha registrado seu

estatuto noTribunal Superior Eleitoral,conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da Convenção, órgão
de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto.

Art. 52 Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos
regularmente inscritos e às legendas partidárias.

Das Coligações
Art. 62É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para

eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma
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Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, até cento e cinqüenta por cento do número de lugaresa preencher. .
§12Nocaso de coligação para as eleições proporcionais, independentemente do número de partidos

que a integrem, poderão ser registrados candidatos até o dobro do número de lugares a preencher.
§22Nas Unidades da Federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos

Deputados não exceder de vinte, cada partido poderá registrar candidatos a Deputado Federal e a
Deputado Estadual ou Distrital até o dobro das respectivas vagas; havendo coligação, estes números
poderão ser acrescidos de até mais cinqüenta por cento. .

§32 Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de cadasexo.

§42 Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, seigualou superior.
§52 No caso de as Convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de

candidatos previsto no caput e nos §§ 12e 22deste artigo, os órgãos de direção dos partidos respectivos
poderão preencher as vagas remanescentes até sessenta dias antes do pleito.

Ar!. 11.Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as
dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições.

§ 12O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
1- cópia da ata a que se refere o art. 82;
11- autorização do candidato, por escrito;
111-prova de filiação partidária; .
IV- declaração de bens, assinada pelo candidato;
V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo Cartório Eleitoral, de que o candidato é eleitor na.

circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no art. g2;Ar!. 7º As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações' VI- certidão de quitação eleitoral;
serão estabelecidas no estatuto do partido, observadas as disposições desta Lei. VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e

§1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as Estadual; .
normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até cento e oitenta dias antes VIII- fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral para
das eleicões. .' efeito do disposto no §12do art. 59. '

§ 20.Se a Convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre coligações, às §22A idade mínima constitucionalmente estabelecida como c:ondição de elegibilidade é verificada
diretrizes legitimamente estabelecidas pela Convenção nacional, os órgãos superiores do partido poderão, tendo por referência a data da posse.
nos termos do respectivo estatuto, anular a deliberação e os atos dela decorrentes. §32 Caso entenda necessário, o Juiz abrirá prazo de setenta e duas horas para diligências.

§3º Se, da anulação de que trata o parágrafo anterior, surgir necessidade de registro de novos • §42 Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o reqisfro de seus candidatos, estes poderão
candidatos, observar-se-ão, para os respectivos requerimentos, os prazos constantes dos §§ 12e 3ºdo faze-lo perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e ono horas segUintes ao encerramento do prazo previsto
art.13. no caputdeste artigo. .

Ar!. 8º A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas § 5º Até a data a que se refere este artigo, os Tribunais e Conselhos de Contas deverão tornar
no período de 10 a 30 de junho do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em disp~nívei,s à Justiç:aEleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou
livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral.. funçoes publicas rejeitadas por Irregulandade insanavel e por decisão irrecorrível do órgão competente,

§1º Aos detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital,ou de Vereador,e aosque ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário ou que
tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o haja sentença judicial favorável ao interessado. '
registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. '; Art. 12. O candi~ato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de seu nome

§2º Para a realização das Convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar ' compl~to, as vanaçoes nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de três opções, que
gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento. J poderao ser o prenom~, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais

Ar!. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva , conhec!do, des?e que nao se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente conlra o pudor e não
circunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antes do pleito e estar com a filiaçãodeferida pelo partido . , seja ndlculo ou Irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se.
no mesmo prazo. .1 §12Verificad~ ~ocorrênci~ deh.omoními~, ajustiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte:

Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no caput, será " 1-havendo dUVida,podera eXigirdo candidato prova de que e conhecido por dada opção de nome,considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao partido de origem. indicada no pedido de registro;

11-ao candidato ~ue, na data máxima prevista para o registro, esteja exercendo mandato eletivo ou
o tenha exercido nos ultll:nosquatro anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos
nomes que IndiCOU,sera defendo o seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer

CP T .Centro·de Produções Técnicas .

coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação parao pleitomajoritário.
§12A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos

que a integram, sendo a ela atribu~dasas prerroqatvas e obrigações de partido político no~ue se.refereao
processoeleitoral, e devendo funcionar como um so partido no relacionamenío com aJustiça Eleitorale no ;il
tratodos interesses interpartidários.· ~

§2º Napropagandaparaeleiçãom~oritária, a coligaçãousará,obrigato~a:nente,sobsuadenominaç~o, j
as legendas de todos os partidos que a Integram; na propaganda para eleição proporconal, cada partido "
usará a~enas sua legenda sob o nome da coligação. - ,.:.

§3 Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes normas:
1- na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político dela 'r

integrante; :;
11-o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos Presidentes dos partidos coligados, '~

por seus Delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por
representante da coligação, na forma do inciso III; '. i

111- os partidos integrantes da coligação devem designar um representante, que terá atribuições .~
equivalentes às de Presidente de partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação, . :
no que se refere ao processo eleitoral; . i;

IV- a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do
inciso III ou por Delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até:

a) três Delegados perante o Juízo Eleitoral;
b) quatro Delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;
c) cinco Delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.

Das Convenções para a Escolha de Candidatos

Do Registro de Candidatos
Art. 10. Cada partido poderá registrarcandidatos para aCâmara dos Deputados, Câmara Legislativa,
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propaganda com esse mesmo nome;
111- a~ c~ndidato q~e, pel~ sua vid~ política,social ou profissional, seja identificado por um dado nome

que t~nha Indicado, sera defendo o registro com esse nome, observado o disposto na parte final do incisoantenor;
I~ - trata.ndo-sede candid.~toscuja homonímia não se resolva pelas regras dos dois incisos anteriores,

a Justiça Eleitoral deverá notificá-Ias para que, em dois dias, cheguem a acordo sobre os respectivosnomes a serem usados; .
V - não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com

o nome e sobrenome constantes do pedido de registro, observada a ordem de preferência ali definida.
§~ A Justixa ~Ieitoral poderá exigir do candidato pr~va de que é conhecido por determinada opção

de nome por ele Indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor.
§ 3Q A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com nome de

candi?ato a e!e~çãomajoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha
ex~r~ldo nos ultlmos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido em eleição com o nomecoincdente,

§ 4Q Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as variações de nomedeferidas aos candidatos.
§5Q A Justiça_EleitoralorQ.anizaráe publicará, até trinta dias antes da eleição, as seguintes relações,para uso na votaçao e apuraçao:
!-a p~m~ira, ordenada por partidos, com a lista dos respectivos candidatos em ordem numérica, com

as tres vanaçoes de nome correspondentes a cada um, na ordem escolhida pelo candidato'
11-a segunda, com o índice onomástico e organizada em ordem alfabética, nela const~ndo o nome

completo de cada candidato e cada variação de nome, também em ordem alfabética seguidos darespectiva leg!3ndae número. '
A~. 13. E facultad~ ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível,

renunciar ou falecer apos o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro indeferido oucancelado.
~ 1~A escoth~ do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertencer o

subslltUldo, e o registro deverá ser requerido até dez dias contados do fato ou da decisão judicial que deuorigem à substituição. .
. §-22 Nas ~Ie.içõesmajoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se por

decsão da maona absoluta dos ?rgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituto
ser flhadoa qualquer partido dela Integrante,desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie aodireito de preferência.

§32Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado atésessenta dias antes do pleito.
Art. 14. Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a data da eleição, forem

expulsos do partido, em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normasestatutárias.
Parágrafo único. O cancelamento do registro do candidato será decretado pela Justiça Eleitoral,após solicitação do partido.
Art. 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintescritérios:
1-os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qualestiverem filiados;
" - os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do partido ao qual estiverem

filiados, acrescido de dois algarismos à direita;
III - os candidatos às Assembléias Legislativas e à Câmara Distrital concorrerão com o número do

partido ao qual estiverem filiados acrescido de três algarismos à direita;
. I~ -:.o Tribunal Superior Eleitoral baixará resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentesas elelçoes municipais.

§12Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição
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anterior, e aos candidatos, nesta hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na
eleição anterior para o mesmo cargo.

§22 Aos candidatos a que se refere o § 12do art. S2, é permitido requerer novo número ao órgão de
direção de seu partido, independentemente do sorteio a que se refere o §~ do art. 100 da Lei n2 4.737, de
15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). .

§32 Os candidatos de coligações, nas eleições majoritárias, serão registrados com o número de
legenda do respectivo partido e, nas eleições proporcionais, com o número de legenda do respectivo
partido acrescido do número que lhes couber, observado o disposto no parágrafo anterior.

Art. 16. Até quarenta e cinco dias antes da data das eleições, os Tribunais Regionais Eleitorais
enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos
candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo
e ao cargo a que concorrem.

Da Arrecadação e da Aplicação
de Recursos nas Campanhas Eleitorais

Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou
de seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei.

Art. 18. Juntamente com o pedidode registrode seus candidatos, os partidose coligações comunicarão
à Justiça Eleitoral os valores máximos de gastos que farão por candidatura em cada eleição em que
concorrerem.

§111Tratando-se de coligação, cada partido que a integra fixará o valor máximo de gastos de que trata
estearti~o.

§2 Gastar recursos além dos valores declarados nos termos deste artigo sujeita o responsável ao
pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso. _ . . ..

Art. 19. Até dez dias úteis após a escolha de seus candidatos em Convençao, o partido consütuirá
comitês financeiros, com a finalidade de arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais.

§12Os comitês devem ser constituídos para cada uma das eleições para asquais o partido apresente
candidato próprio, podendo haver reunião, num único comitê, das atribuições relativas às eleições de uma
dada circunscrição. . •

§211Na eleição presidencial é obrigatória a criação de comitê nacional e facultativa a de cormtês nos
Estados e no Distrito Federal.

§32 Os comitês financeiros serão registrados, até cinco dias após sua constituição, nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos. .

Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ~Ie designada,
a administração financeira de sua campanha, usando recursos repassados pel? ?Omlte, .ln~l~slve os
relativos à quota do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações de pessoas flslcas ou Jundlcas, na
forma estabelecida nesta Lei. . .

Art. 21. O candidato é o único responsável pela veracidade das informaç?es financeiras e contábets
de sua campanha, devendo assinar a respectiva prestação de contas SOZinhoou, se for o caso, em
conjunto com,a pessoa que tenha designado para ess~ tarefa. . . . • . .

Art. 22. E obrigatório para o partido e para os candidatos abnr conta bancaria especflca para registrar
todo o movimento financeiro da campanha. . .

§111Os bancos são obrigados a acatar o pedido de abertura de conta de qualquer partido ou candidato
escolhido em Convenção, destinada à movimentação financeira da campanha, sendo-lhes vedado
condicioná-Ia a depósito mínimo. . .

§22 O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária, bem como aos casos de candidatura para Vereador em
Municípios com menos de vinte mil eleitores. _

Art. 23. A partir do registro dos comitês financeiros, pessoas físicas poderão fazer doações em
dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

§12As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas:. . ,
1- no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior a
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eleição;
11- no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de gastos estabelecidopelo seu partido, na forma desta Lei.

. §22 Toda doação a candidato específico ou a partido deverá fazer-se mediante recibo, em formulário
Impresso, segundo modelo constante do Anexo.

§32 A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o iilfrator ao pagamento de .,
multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso. .

§42Doações feitas diretamente nas contas de partidos e candidatos deverão ser efetuadas por meiode cheques cruzados e nominais.
. A.rl. 24. E ved~do~ a partido e candidato, receber direta ou indiretal)lente doação em dinheiro ou

estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer especie, procedente de:
1-entidade ou governo estrangeiro;
11-órgão da Administração Pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientesdo Poder Público;
111-concessionário ou permissionário de serviço público;

. IV - entidade doedireito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória emvirtude de disposiçâo legal;
V - entidade de utilidade pública;
VI- entidade de classe ou sindical;
VII- pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior.

. Art. 25. O partido que descumprír as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos
flxad~s nesta Lei perdera o direito ao receblm~nto da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem
prejutzo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder económico.

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei, dentreoutros:
1-confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;
11- propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada aconqUistar votos;
111-aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
IV - despesas com transporte ou deslocamento de pessoal a serviço das candidaturas'
V - correspondência e despesas postais; ,

. yl- despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários àselelçoes;
VII - remyneração.ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturasou aos comités eleitorais;
VIII- mont~gem e oper~ç:ãode carr~s de som, de propaganda e assemelhados;
IX - produçao ou pairocno de espetaculos ou eventos promocionais de candidatura'
X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados 'à propagandagratuita;
XI- pagame~to de cachê.de artistas ou an}madores de eventos relacionados a campanha eleitoral;
XII- reallzaçao de pesquisas ou testes pre-eleltorais;
XIII- confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros brindes de campanha'
XIV - aluguel de bens pa_rtlcularesp_araveiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitoral; ,
XV - custos com a cnaçao e mcusão de síüos na Internet. .
XVI- multas aplicadas aos pa.rtidosou candidatos por infr~ção do disposto na legislação eleitoral.
.Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos: em~pOIOa candidato de sua preferência, até a quantia

eqUivalente a um mI! UFIR, nao sUjeitos a contabiíização, desde que não reembolsados.

Da Prestação de Contas
Ar!. 28. A prestação de contas será feita:
1-no caso dos candidatos à~eleiçõ~s majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral;
11- no caso dos candidatos as eleições proporCionaiS, de acordo com os modelos constantes do
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Anexo desta Lei.
§12As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas por intermédio do

comitê financeiro,devendo ser acompanhadasdos extratosdas contas bancárias referentesàmovimentação
dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos
respectivos números, valores e emitentes.

§2l).As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo comitê
financeiro ou pelo próprio candidato.

§3Q As contribuições, doações e as receitas de que trata esta Lei serão convertidas em UFIR, pelo
valordesta no mês em que ocorrerem.

Arl. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições
majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio,
os comitês deverão:

1-verificar se os valores declarados pelo candidato à eleição majoritária como tendo sido recebidos
por intermédio do comitê conferem com seus próprios registros financeiros e contábeis;

11- resumir as informações contidas nas prestações de contas, de forma a apresentar demonstrativo
consolidado das campanhas dos candidatos;

111-encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições, o conjunto
das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a
hipótese do inciso seguinte;

IV - havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas dos candidatos que o disputem,
referente aos dois turnos, até o trigésimo dia posterior a sua realização.

§1Q Os candidatos às eleições proporcionais que optarem pela prestação de contas diretamente à
Justiça Eleitoral observarão o mesmo prazo do inciso III do caput.

§2QA inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação
dos eleitos, enquanto perdurar.

Ar!. 30. Examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a Justiça Eleitoral decidirá sobre a suaregularidade.
§1QA decisão que julgar as contas de todos os candidatos, eleitos ou não, será publicada em sessão,

até oito dias antes da diplomação.
§2Q Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a comi nação de

sanção a candidato ou partido. .
§3º Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do

Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, pelo tempo que fornecessário.
§4º Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar

diretamente do candidato ou do comitê financeiro as informações adicionais necessárias, bem como
determinar diligências para a complementaçãô dos dados ou o saneamento das falhas.

Ar!. 31. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deve ser declarada na
prestação de contas e, após julgados todos os recursos, transferida ao partido ou coligação, neste caso
para divisão entre os partidos que a compõem.

Parágrafo único. As sobras de recursos financeiros de campanha serão utilizadas pelos partidos
políticos, de forma integral e exclusiva, na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política.

Art. 32. Até cento e oitenta dias após a diplomação, os candidatos ou partidos conservarão a
documentação concernente a suas contas. .

Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo às contas, a
documentação a elas concernente deverá ser conservada até a decisão final.

.~.I

",1

Das Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
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ou a.oscan.didatos, p~ra co~hecimento público, ~ão obnqadas, P?ra cada pesquisa, a registrar, junto à
Justiça Eleitoral, ate CinCO dias antes da dlvulgaçao, as seguintes Informações:

1-quem contratou a pesquisa;
11-valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
111-metodologia e período de realização da pesquisa;
IV- plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área

física de realização do trabalho, intervalo de confiança e margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da cole ta de dados e do

trabalho de campo;
VI- questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII- o nome de quem pagou pela realização do trabalho.
§12As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral aos

quais compete fazer o registro dos candidatos.
§~ A Justiça Eleitoral afixará imediatamente, no local de oostume, aviso comunicando o registro das

informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com
candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de trinta dias.

§32A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita
os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

§42A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um
ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

Art. 34, (Vetado.)
§12Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de

controle, verificação e fiscalização da ooletade dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião
relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha
livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e oonferir os dados publicados,
preservada a identidade dos respondentes.

§ 22O não-cumprírnentn do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou
. dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano,
com a altemativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de dez mila vinte mil UFIR.

§32 A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas
mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízoda obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no
mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o
veículo usado.

Art. 35. Pelos crimes definidos nos arts. 33, § 42 e 34, §§22 e 32, podem ser responsabilizados
penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador.

Da Propaganda Eleitoral em Geral
Art; 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição.
§ 12Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à

escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de
rádio, televisão e outdoor.

§iiNo segundo semestre do ano da eleição, não será veiculada a propaganda partidária gratuita
previstaem lei nem permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão.

§32 A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, àmulta no valor de vinte mil a cinqüenta mil
UFIR ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele
pertençam, e nos de uso comum, é vedada a pichação, inscrição a tinta e a veiculação de propaganda,
ressalvada a fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados nos postes de iluminação pública,
viadutos, passarelas e pontes, desde que não lhes cause dano, dificulte ou impeça o seu uso e o bom
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andamento do tráfego.
§ 12A picharão, a inscrição, a ti~ta ou a veic_ulaçãode propaganda em desacordo com o disposto

neste artigo sueítam o responsavel a restauraçao do bem e a multa no valor de cinco mil a quinze milUFIR.
§2º Em bens particulares, independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça

Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral por meio da fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ouinscrições.
§32Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério daMesa Diretora.
Art. 3B.lndepende da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação

de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, volantes e outros impressos, os quais devem ser
editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato.

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado não depende de licença da polícia.

§1iiO candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade
policial em, nomínimo, vinte e quatro horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo
a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário.

§22 A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao
funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar.

§32 O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemplada
no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as oito e as vinte e duas horas, sendo vedados a
instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a duzentos metros:

1-das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos militares;

11- dos hospitais e casas de saúde;
111-das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.
§42A realização de comícios é permitida no horário compreendido entre as oito e as vinte e quatrohoras.
§52Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a

alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a
quinze mil UFIR:

1-o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata;
11- a distribuição de material de propaganda política, inclusive volantes e outros impressos, ou a

prática de aliciamento, coação ou manifestação tendentes a influir na vontade do eleitor.
Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes

às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime,
punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR.

Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem
cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia.

Da Propaganda Eleitoral mediante Outdoors
Art. 42. A propaganda por meio de outdoorssomente é permitida após a realização de sorteio pela

Justiça Eleitoral.
§ 1º As empresas de publicidade deverão relacionar os pontos disponíveis para a veiculação de

propaganda eleitoral em quantidade não inferior à metade do total dos espaços existentes no território
municipal. .

§22 Os locais destinados à propaganda eleitoral deverão ser assim distribuídos:
1-trinta por cento, entre os partidos e coligações que tenham candidato a Presidente da República;
11- trinta por cento, entre os partidos e coligações que tenham candidato a Governador e a Senador;
111-quarenta por cento, entre os partidos e coligações que tenham candidatos a Deputado Federal,

Estadual ou Distrital;
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IV - nas eleições municipais, metade entre os partidos e coligações que tenham candidato a Prefeito
e metade entre os que tenham candidato a Vereador.

§32Os locais a que se refere o parágrafo anterior deverão divi?ir-se em wup~s eqüitativos de pontos
com maior e menor impacto visual, tantos quantos forem os partidos e collgaçoes concorrentes, para
serem sorteados e usados durante a propaganda eleitoral.

§42A relação dos locais com a indicação do~ grupos mencionados no parágrafo anterior deverá ser
entregue pelas empresas de publicidade aos JUizes Eleitorais, nos Munlclplos,.e ao Tribunal Regional
Eleitoral nas Capitais, até o dia 25 de junho do ano da eleição.

§ 52'Os Tribunais Regionais Eleitorais encaminharão à publicação, na imprensa oficial, até o dia ade
julho, a relação de partidos e coligações que requereram registro de candidatos, devendo o sorteio aque
se refere o caput ser realizado até o dia 10 de julho.

§62 Para efeito do sorteio, equipara-se a coligação i:l um partido, qualquer que seja o número de
partidosque a integrem. . . _ _ .. .

§72 Após o sorteio, os partidos e collgaçoes deverao comunicar as empresas, por escrito, como
usarão os outdoorsde cada grupo dos mencionados no § 32, com especificação de tempo e quantidade.

§82Os outdoorsnão usados deverão ser redistribuídos entre os demais concorrentes interessados,
fazendo-se novo sorteio, se necessário, a cada renovação.

§9º-Os partidos e coligações distribuirão, entre seus candidatos, os espaços que lhes couberem.
§ 10. O preço para a veiculação da propaganda eleitoral de que trata este artigo não poderá ser

superior ao cobrado normalmente para a publicidade comercial.
§11. A violação do disposto neste artigo sujeita a empresa responsável, os partidos, coligações ou

candidatos, à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de cincomil a
quinze mil UFIR.

Da Propaganda Eleitoral na Imprensa
Art. 43. É permitida, até o dia das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda

eleitoral,no espaço máximo, por edição, para cada candidato,partidoou coligação, de um oitavode página
de jornal padrão e um quarto de página de revista ou tablóide.

Parágrafo único. A inobservância dos limitesestabelecidos neste artigo sujeita os responsáveispelos
veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados, a multa no valor de mil adez
mil UFIR ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior.

Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão
Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta

Lei, vedada a veiculação de propaganda paga.
Art. 45. A partir de 12de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua

programação normal e noticiário:
l-transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisaou

qualquer outro tipo de consulta popular de naturezaeleitoral em que seja possível idenlificaro entrevistado
ou em que haja manipulação de dados;

11-usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudioou vídeo que, de qualquer forma, degradem
ou ridicularizem candidato, partido QU coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito;

111-veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido,
coligação, a seus órgãos ou representantes;

IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;
V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minissériesou qualquer outro programa com alusãoou crítica

a candidato ou partido político,mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debatespolíticos;
VI- divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em Convenção, ainda quando

preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele
adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sobpena de cancelamento do respectivo registro.
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§1liA partir de 12de agosto do ano da eleição, é vedado ainda às emissoras transmitir programa
apresentado ou comentado por candidato escolhido em Convenção.

§22Sem prejuízo do disposto no p. único do art. 55, a inobservância do disposto neste artigo sujeita
. a emissora ao pagamento de multa no valor de vinte mil a cem mil UFIR, duplicada em caso de.: reincidência.
.~ §32As disposições deste artigo aplicam-se aos sítios mantidos pelas empresas de comunicação

social na Internet e demais redes destinadas à prestação de serviços de telecomunicações de valoradicionado.
Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horáriodefinido nesta

Lei, é facultada a transmissão, por emissora de rádio ou televisão,de debates sobre aseleiçõesmajoritária
ou proporcional, sendo assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação na
Câmara dos Deputados, e facultada a dos demais, observado o seguinte:

1- nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita:
a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo;
b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos;
11- nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a

presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos e coligações a um mesmo cargo
eletivo, podendo desdobrar-se em mais de um dia;

. 'i< III - os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela
emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se

'~. celebrado acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados.
§12Será admitida a realizaçãode debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que

o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com a antecedência mínima de
setenta e puas horas da realizaçãodo debate.

§22 Evedada a presença de um mesmo candidato a eleição proporcional em mais de um debate damesma emissora.
§32 O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstasno art. 56.
Ar!. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados

~o art. 57 r~servarão, nos quarenta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado
a dlvulgaçao, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida nesteartigo.

§ 12A propaganda será feita:
1- na eleição para Presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados:
a) das sete horas às sete horas e vinte e cinco minutos e das doze horas às doze horas e vinte e cincominutos, no rádio;
b) das treze horas às treze horas e vinte e cinco minutos e das vinte horas e trinta minutos às vintehoras e cinqüenta e cinco minutos, na televisão;
11-:nas eleições para Deputado Federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados: .
a) das sete horas e vinte e cinco minutos às sete horas e cinqüentaminutos e das doze horas e vinte

e cinco minutos às doze horas e cinqüenta minutos, no rádio;
b) das treze horas e.vinte e cinco minutos às treze horas e cinqüentaminutos e das vinte horas e

cinqüenta e cinco minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na televisão' .
. 111-nas eleições para Governador de Estadae do Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas.feiras:

., a) das sete horas às sete horas e vinte minutos e das doze horas às doze horas e vinte minutos norádio; ,
b) das treze horas às treze horas e vinte minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas ecinqüenta minutos, na televisão;
IV - nas eleições para Deputado ~stadual e Deputado Distrital,às segundas, quartas e sextas.feiras:
a) das sete horas e vinteminutos as sete horas e quarenta minutos e das doze horas e vinte minutosàs doze horas e quarenta minutos, no rádio;
b) das treze horas e vinte minutos às treze horas e quarenta minutos e das vinte horas e cinqüenta
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minutos às vinte e uma horas e dez minutos, na televisão;
V - na eleição para Senador, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas e quarenta minutos às sete horas e cinqüenta minutos e das doze horas e quarenta

minutos às doze horas e cinqüenta minutos, no rádio;
b) das treze horas e quarenta minutos às treze horas e cinqüenta minutos e das vinte e uma horas e

dez minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na televisão;
VI- nas eleições para Prefeito e Vice-Prefeito, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas às sete horas e trinta minutos e das doze horas às doze horas e trinta minutos, norádio;
b) das treze horas às treze horas e trinta minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte e uma

horas, na televisão;
VII- nas eleições para Vereador, às terças e quintas-feiras e aos sábados, nos mesmos horários

previstos no inciso anterior.
§22Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo anterior, serão

distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato e representação na Câmara dos
Deputados, observados os seguintes critérios:

1- um terço, igualitariamente;
. II - dois terços, proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados,

considerado, no caso de coligação, o resultadoda soma do número de representantes de todos os partidos
que a integram.

§32 Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados
será a existente na data de início da legislatura que estiver em curso.

§ 42 O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha
incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data
mencionada no parágrafo anterior.

§52Se o candidato a Presidente ou a Governador deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito,
e não havendo a substituição prevista no art. 13desta lei, tar-se-á nova distribuição do tempo entre os
candidatos remanescentes. .

§62Aos partidos e COligaçõesque, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos no caput,
obtiverem direito a parcela do horário eleitoral inferior a trinta segundos, será assegurado o direito de
acumulá-lo para uso em tempo equivalente. .

Art. 48. Nas eleições para Prefeitos e Vereadores, nos Municípios em que não haja emissora de
televisão, os órgãos regionais de direção da maioria dos partidos participantes do pleito poderão requerer
à Justiça Eleitoral que reserve dez por cento do tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita para
divulgação em rede da propaganda dos candidatos desses Municípios, pelas emissoras geradoras que osatingem. .

§12A Justiça Eleitoral regulamentará o disposto neste artigo, dividindo o tempo entre os candidatos
dos Municípios vizinhos, de forma que o número máximo de Municípios a serem atendidos seja igual ao
de emissoras geradoras disponíveis.

§~ O disposto neste artigo aplica-se às emissoras de rádio, nas mesmas condições.
Art. 49. Se houver segundo tumo, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a partir de quarenta

e oito horas da proclamação dos resultados do primeiro turno e até a antevéspera da eleição, horário
destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividido em dois períodos diários de vinte minutos
para cada eleição, iniciando-se às sete e às doze horas, no rádio, e às treze e às vinte horas e trinta
minutos na televisão.

§1riEm circunscrição onde houver segundo turno para Presidente e Governador, o horário reservado
àpropaganda deste iniciar-se-á imediatamente após o térr.1inodo horário reservado ao primeiro.
. §2 O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos.

Art. 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de
cada partidoou coligação no primeiro dia do horárioeleitoral gratuito; a cada dia que se seguir,a propaganda
veiculada por último, na véspera, seráa primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio.

Art. 51.Durante os períodos previstos nos arts. 47 e 49, as emissoras de rádio e televisão e os canais
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por assinatura mencionados n~ art. 5~ reservar~o, ainda, trinta minutos diári~s'para a propa~anda el.eitoral
gratuita, a serem usados em !nserçoes de ate.sessent~ se~undos, ~ cr~tenodo respectivo partido ~u
coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou cohgaçao, e dlstnbuldas, ao longo.da progra~açao
veiculada entre as oito e as vinte e quatro horas, nos termos do § 22 do art. 47, obede~ldo o s.egUl~t~:

t - o tempo será dividido em partes iguais para a utilizaçãon~s campanhas dos candidatos as e.lelço_es
majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas paríicárias ou das que componham a cohgaçao,
quando for o caso; . '"

11- destinação exclusiva do tempo para a campanha dos candidatos a Prefeito e vlce-Preíeto, no
caso de eleições municipais; ._ . .

111-a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as Oitoe as doze horas, as doze e
as dezoito horas, as dezoito e as vinte e uma horas, as vinte e uma e as vinte e quatro horas;

IV - na veiculação das inserções é vedada a utili~ação de .9:avaçõe~ exte!nas, montagens ou
trucagens, computação gráfica, desen~os anima~os e efel~ose~peclals, e a veicelação de mensagens que
possam degradar ou ridicularizar candidato, partido o~ ~ohgaçao... ,.

Art. 52. A partir do dia 8 de julho do ano da eleiçâo, a Justiça EI~ltoral convocara os partidos ~ a
representação das emissoras de televisão para elaborarem plan? d.emtdia, n~s termos do a~l~o a~tenor,
para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos participação nos
horários de maior e menor audiência.

Art.53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas
eleitorais gratuitos. . " . . .

§12E vedada aveiculação de propaganda que possa degradar ou ndlculanzarcan?ldato~, suleitando
se o partido ou coligação infratoresà perdado direito àveiculação de propaganda no horano eleitoral gratUito
do dia seguinte. . . . _ d'd t

§~ Sem prejuízodo dispostono parágrafo anterior, a requerim~nt~de partido, coh~açao?u can I a o,
a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva a honra de candidato, a moral e aos
bons costumes. . . d d rtid

Art.54. Dos programas de rádioe televisão destinados à propaganda eleitoral grat~lta _ec~ a pa I o
ou coligação poderá participar, em apoio aos candidatos desta o~ daquele, qualquer cldadão ~~o flh~do a
outra agremiação partidária ou a partido integrante de outra cohgaçao, sendo vedada a paríicipação de
qualquer pessoa mediante remuneração.

Parágrafo único. No segundo turno das eleições não será permitida, n~s programas ~e que trata
este artigo, a participação de filiados a partid.o~que t~nha':!1forma!lz~do o apoio a out~os<:_andldatos..

Art. 55. Na propaganda eleitoral no horano gratUito, sao aplcáveie ao partido, cohgaçao ou candidato
as vedações indicadas nos incisos I e /I do art. 45. .. . . . _.

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sUjeitao partl~~ ou coh~açao a pe~dade
tempo equivalente ao dobro do usado na prática do !Iícito, no 'perío~o do hor~rlo gratUito ~ubs~quen~e,
dobrada a cada reincidência,devendo, no mesmo período,eXibir-sea Informaçao de que a não-veiculaçâo
do programa resulta de infração da lei eleitoral. _ . .. , .

Art. 56. A requerimento de partido, cohgaçao ou candidato, a Justiça Eleitoral p~dera determinar a
suspensão, por vinte e quatro horas, da programação normal de emissora que deixar de cumpnr as
disposições desta lei sobre propaganda. .. .. . .

§ 12No período de suspensão a que se refere este arllgo, a emlss?ra tra~smlllra a cada qumze
minutos a informação de que se encontra fora d.oar por ter deso~edecl?o a lei eleitoral.

§22 Em cada reiteração de conduta, o penod? de suspensao sera d~phcado.
Art. 57. As disposições desta lei aplicam-se as emlss?ras de televlsao que operam em ~HF e UHF

e os canais de televisão por assinatura sob a responsablhdad.e do Sena~o Federal, da Cam~ra dos
Deputados, das Assembléias legislativas, da Câmara leglslallva do Distrito Federal ou das Camaras
Municipais.

Do Direito de Resposta
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em Conven9ão, é assegurad? o .direito de re~posta_a

candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma Indlreta, por conceito, Imagem ou aflrmaçao
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caluniosa, difamatória, injuriosaousabidamente inverídica,difundidos por qualquer veículode comunicação
w~. .

§ 1Q a ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça
Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa:

,- vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;
,,- quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádioe televisão; .
'" - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.
§2:º Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para que se defenda em

vinte e quatro horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de setenta e duas horas da datada formulação do pedido.
§3º abservar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo à ofensaveiculada:
,- em órgão da imprensa escrita:
a) o pedido deverá ser instruído com um exemplar da pUblicação e o texto para resposta;
b) deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, página,

tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até quarenta e oito horas apósa ...~.
decisão ou, tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que quarenta e oito horas, naprimeira vez em que circular;

c) por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que
a ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo de quarenta e oito horas;

d) se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos "
estabelecidos nas alíneas anteriores, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta;

e) o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, mediante dados sobre a regular
distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o raio de abrangência na distribuição;

11- em programação normal das emissoras de rádio e de televisão:
a) a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora

que realizou o programa para que entregue em vinte e quatro horas, sob as penas do art. 347 da Lei n2
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), cópia da fita da transmissão, que será devolvida após adecisão;

b) o responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante
ou representante, por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravaçãoaté a decisão finaldo processo;

c) deferido o pedido, a respostaserá dada em atéquarenta e oito horas apósa decisão,em tempo igualao da ofensa, porém nunca inferior a um minuto;
111-no horário eleitoral gratuito:
a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a umminuto;
b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa,devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados;
c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a umminuto, a

resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para a sua complementação;
d) defendo o pedido para resposta,a emissora geradora e o partidoou coligaçãoatingidosdeverãoser

notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos, diurno ou
noturno, para a veicu!açãoda resposta, que deverá ter lugar nO,iníci?do programa do p~rtidoou coligação;

e) o meio maçneuco com a resposta devera ser entregue a emissora geradora, ate trinta e seis horas
apó;;a ciência da decisão, para veiculação no programa subseqüente do partido ou coligação em cujohorário se praticou a ofensa;

f) se o ofendido for candidato, ~artidoo.ucoligaçãogue tenha usado? tempo concedidosem responder
aos fatos velculad~s na ofens~, tera subt~aldotempo IdentlCodo respectivoprograma eleitoral;tratando-se
de terceiros, ficarão suieüos a suspensao de Igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e àmulta no valor de duas mil a cinco mil UFIR.

§4~Se aofensaocorrer em dia e hor~que inviabilizemsua reparaçãodentrodos prazosestabelecidos
nos paragrafos anteriores, a resposta sera divulgada nos horários que aJustiça Eleitoraldeterminar,ainda
..~./' -t
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que nas quarenta e oito horas anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados,de modo anão ensejar tréplica. i

§52Da decisão sobre o exercício do direito de resposta cabe recurso às instâncias superiores, em
vinte e quatro horas da data de sua publicação em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer
contra-razões em igual prazo, a contar da sua notificação.

§ 62 A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no erazo máximo de vinte e quatro horas,
observando-se o disposto nas alíneas de e do inciso I" do §3 para a restituição do tempo em caso deprovimento de recurso.

§72A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a autoridade judiciária às penas
previstas no art. 345 da Lei nº4.737, de 15de julhode 1965 (Código Eléitoral).

§82 anão-cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator
ao pagamento de multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR, duplicada em caso de reiteração de

,> conduta, sem prejuízo do disposto no art. 347 da Lei n24.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral).
Do Sistema Eletrônico de Votação

e da Totalização dos Votos

Art. 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal
Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas nos arts. 83 a 89.

§12A votaçãoeletrônica será feita no númerodo candidato ou da legenda partidária,devendoo nome
e fotografia do candidato e o nome do partido ou a legenda partidáriaaparecer no painel da urna eletrônica,
com a expressão designadora do cargo disputado no masculinoou feminino, conforme o caso.

§2º Na votaçãopara as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos
em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido sejadigitado de forma correta. .

§32A umaeletrônicaexibiráparaoeleitor,primeiramente,os painéis referentesàseleiçõesproporcionaise, em seguida, os referentes às eleições majoritárias.
Art. 60. No sistema eletrônico de votação considerar-se-á votode legenda quando o eleitor assinalar

o número do partido no momento de votar para determinado cargo e somente para este será computado.
Art. 61.A urna eletrônica contabilizará cada voto,assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade,garantida

aos partidos políticos, coligações e candidatos ampla fiscalização.
Art. 62. Nas Seções em que for adotada a urna eletrônica, somente poderão votar eleitores cujos

nomes estiverem nas respectivas folhas de votação, não se aplicando a ressalva a que se refere o art.
148, § 12, da Lei n2 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral).

Parágrafo único, O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha na urna eletrônica queprejudique o regular processo de votação.

Das Mesas Receptoras

"',.

Art. 63. Qualquer partido pode reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de cinco dias, da nomeação da
J Mesa Receptora, devendo a decisão ser proferida em 48 horas.

§1º Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de três. dias, devendo ser resolvido em igual prazo.
~ §22 Nãq podem ser nomeados Presidentes e mesários os menores de dezoito anos.

' Art. 64. E vedadaa participação de parentes em qualquer grau ou de servidores damesma repartição
pública ou empresa privada na mesma Mesa, Turma ou Junta Eleitoral.

Da Fiscalização das Eleições

Art. 65.A escolha de Fiscais e Delegados, pelos partidos ou coligações, não poderá recair em menor
de dezoito anos ou em quem, por nomeação do Juiz Eleitoral, já faça parte de Mesa Receptora.

§ 12a Fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma Seção Eleitoral, no mesmo local devotação.

§ 22 As credenciais de Fiscais e Delegados serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos oucoligações.
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· §3_2Para e~eito?o disposto ~o par~grafo anterior, o Presidente do partido ou o representante da

collg~çao.devera registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais
dos Fiscais e Delegados.

Ar!. 66. Os p~rtid~s e coliqações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e
apu~aça.?das eleições, Inclusive o preenchimento dos boletins de urna e o processamento eletrônico da
totallzaçaodos resultados,sendo-lhesgarantidoo conhecimento antecipadodos programasde computador
a serem usados.

§1~.No praz? de cinc~ dia~,a contar doconhecimento dos programas de computador a que se refere
este artigo, o pa~ldo ou collgaçao poderá apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral.

.§2'l_Ospartidos concorrentes ao pleitopoderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e
~otallz.açao~os res.ultados,:ontratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas
Juntoa Justiça Eleitoral, receberão, previamente, os programas de computador e, simultaneamente, os
mesmos dados ~Ii~entadores do sistema oficial de apuração e totalização.

.Art. 67. O~org_aosencarregados do processamento eletrônicode dados são obrigados a fornecer aos
partidos ou collgaçoes, no momento da entregaao Juiz encarregado, cópias dos dados do processamento
parcial de cada dia, contidos em meio magnético. .

Art. 68. O boletim de urna, segundo o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral conterá os
nomes e os números dos candidatos nelavotados. '
· §1~°Presidente da Mes~ Hecepíora é obrigado a entregar cópia do boletim de urna aos partidos e

collgaçoes concorren!es ao pleito.cUIOSrepresentantes o requeiram até uma hora após a expedição.
§~ O descumpnmento do disposto no parágrafo anterior constitui crime, punível com detenção, de

um a tres meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa
no valor de um mil a cinco mil UFIR. '

.Art. 69. ~ impugnação não rec~bidapelaJunta Eleitoral pode ser apresentadadiretamente ao Tribunal
Regional,Eleltor~l, ~m quar~nta eOitO~o.r~s,acompanha~a de declaração de duas testemunhas.

Paragrafo unrco. °Tnbunal deCidirasobre o recebimento em quarenta e oito horas publicando o
acórdão ~a próp!i~ sess~o ~e julgamento e transmitindo imediatamente à Junta, via telex, f~x ou qualquer
outro meio eletromco, olntelro teor da decisão e da impugnação.

Art. 70. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em ata os protestos
rece~idos, ou ainda, impedir o exercício de fiscalização, pelos partidos ou coligações, deverá ser
Imediatamente afastado, além de responderpelos crimes previstos na Lei nll4.737 de 15de julho de 1965
(Código Eleitoral): '

·Art. 71: Cumpre aos partidos e coligações, por seus Fiscais e Delegados devidamente credenciados,
e aos candidatos, proceder à instrução dos recursos interpostos contra a apuração juntando para tanto
cópia do boletim relativo à uma impugnada. ' , ,

Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção do boletim, caberá ao recorrente
requerer, mediante a indicação dos dados necessários, que o órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foi
Interposto o recurso o instrua, anexando o respectivo boletim de urna.

Arl. 72. Constituem crimes, puníveis com reclusão, de cinco a dez anos:
1-obter ac~sso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço eleitoral, a fim de

alterar a apu raçao ou a contagem de votos;
.. 11-desenvolver ou introduzir comando, instrução, ou programa de computador capaz de destruir,
apagar, eli":linar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou provocar qualquer outro
resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados usados pelo serviço
eleitoral;

111-causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de
votos ou a suas partes.

Das Condu las Vedadas aos Agentes Públicos
. em Campanhas Eleitorais

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
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1- ceder ou usar, em benefício de'candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, ressalvada a realização de Convenção partidária; ..

11-usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;

111- ceder servidor público ou empregado da admi~istração direta ?~indireta federal, est~dual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para ~omltes de campanha elelt~ral de
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou
empregado estiver licenciado; .. , . ._

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido polltl?o ou collgaçao, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder
Público; .. d t

V - nomear, contratar ou de qualquer forma ad.mitir,de~itir sem justa causa, supnmlr.o~ rea ap ar
vantagens ou por outros ~eios ?if!cultar o~ imped.lr.?exercl~lo funclo~al e, ainda, ex OffICIO, remover)
transferir ou exonerar servidor publico, na orcunscnçao do pleito, nos tres meses que o antecedem e ate
a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno dire!to, !essalv~dos: _. _

a) a nomeação ou exoneração de cargos em cormssao e desiqnação ou dispensa de funçoes de
confiança; J .... d M" ,. P'bl' d T'b . C elh sb) a nomeação para cargos do Poder udclárlo, o inistérío u ICO, os n unais ou ons o
de Contas e dos órgãos da Presidência da Repúblic,a;. , .,. .

c) a nomeação dos aprovadc:sem conc~~s~s.publlco~homologados ate o InicIo daquele prazo,.
d) a nomeação ou contrataçao necessana a instalação ou ao funcionamento In~dlável de serviços

públicos essenciais, com prévia e expre~sa auto~i~açãodo ~~~fe ~o Poder Executivo; . "'.
e) a transferência ou remoção ex offlc/ode militares, pcllclais CIVISe de agentes perutencíános .
VI- nos três meses que antecedem o pleito: ._ . , .
a) realizar transferência voluntária de recurs~s 9a Unlao aos Estados e MUnlCIPI~S,e dos Estado.s

aos Municípios, sob pena de nulidade de pl~no direito, ressalv~dos os recursos destinados a cumpnr
obrigação formal preexistente para execuçao de obra ou serviço em a~dame~to.e com cronograma
prefixado, e os destinados a atender situações de emergê~cia e de calamidade publl~a; .

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços qu.e tenham concorrencl~ n? me~c~do,
autorizar publicidade institucional dos atos, progr~mas, o~ras, serviços e.c.ampa_nh~sdos orgaos publlcos
federais estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da ad~lnlstr~çao Indlreta, salvo em caso
de grav~ e urgente necessidade pública, as~if!1reconhe9ida pela Justl9~ Eleitoral; .

c) fazer pronunciamento em cadela de radiOe ~elevlsao,fora do horano eleitoral ~r~tUlto,salvo q~ando,
a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de maténa urgente, relevante e caractenshca das funçoes de
governo; .. . d . bl' 'd dVII- realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inCISOan!enor, ~spesas com p~ .ICI a_e
dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respecllvas entidades da adm~nI.straçao
indireta, que excedam amédia dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do ultimo ano
imediatamente anterioràeleição. • . , .

VIII- fazer, na circunscrição do pleito, revisão Q~ralda remuneraçao dos ~e~vldorespubll.c~~que
exceda a recomposição da p-erdade seu poder aqUIsitivoao longo do ano da elelçao, a partir do IniCIOdo
prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos. . . .

§1º Reputa-se agente públic.o,para os ef~itos d~ste ar!'go, quem ex~rce, ainda que transltonamente
ou sem remuneração, por elelçao. nomeaçao, deslgnaçao, contrataçao ou ~ualquer oUlra_forma ~e
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da Admlnlstraçao
Pública direta, indireta, ou fundacional. ..

§22 A vedação do inciso I do capu~não se aplica ao uso, em campanha, de transporte ohclal pelo
Presidente da República, obedecido o disposto no a~. ~6, nem ao uso, em ~ampanha, pelos candidatos
a reeleição de Presidente e Vice-Presidente da Republica, ~overnador ~ Vlce-Gov~rna~or de Estado e
do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas resldenclas ?flclals para r~allzaçao d~ contatos,
encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que nao tenham carater de ato publico.
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§32 As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos das
esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.

§42Odescumprimentodo dispostoneste artigoacarretaráa suspensão imediata da condutavedada,
quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

§S2No caso de ?escumprin;ento do inci~o VI do caput, s~m pr~ju,ízodo disposto no parágrafo
anterior o agente público responsavel, caso seja candidato, ficara sueíto a ~assaçao do registro.

. §62As muitas de que trata este artigo serao duplicadas a cada reincidência.
§72As condutas enumeradas no c8fut caracterizam , ainda, atas de improbidade administrativa, a

que se refere o art. 11, inciso I, da ~ei n 8A29!_de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições
daquele diploma legal, em especial as çcmmaçoes do art. 12, ncso IIi.

§82Aplicam-se as sanções do § 42aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e
aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

§92Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei n29.096, de 19 de setembro de 1995)
oriundos da aplicação do disposto no §42, deverão ser excluídos os partidosbeneficiados pelos atos que
originaram as multas. . " .

Art. 74. Configura abuso de autondade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar n2
64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no § 12do art. 37 da Constituição Federal, ficando
o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro de sua candidatura.

Ar!. 7S. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é vedada a
contratação de shaws artísticos pagos com recursos públicos.

Art. 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da República
e sua comitiva em campanhaeleitoralseráde responsabilidadedo partidopolíticoou coligaçãoaqueesteja
vinculado.

§1QO ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva
tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo
ressarcimento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo.

§22No prazo de dez dias úteis da realização do pleito, em primeiro turno, ou segundo, se houver,o
órgão competente de controle internoprocederá ex affieio à cobrançados valores devidos nos termosdos
parágrafosanteriores.

§3° A falta do ressarcimento, no prazo estipulado, implicará a comunicação do fato ao Ministério
Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno.

§42 Recebida a denúncia do Ministério Público,a Justiça Eleitoralapreciará o feito no prazo de trinta
dias, aplicando aos infratores pena de muita correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada
reiteraçãode conduta,

Ar!. 77. E proibido aos candidatos a cargos do Poder Executivo participar, nos três meses que
precedem o pleito, de inaugurações de obras públicas. .'i

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro.
Art. 78. A aplicação das sanções cominadas no art. 73, §§42 e 52,dar-se-a sem prejuízo de outras

de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelasdemais leis vigentes.
Disposições Transitórias

Art. 79. O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos-será disciplinada em lei
específica.

Art.80. Naseleições a serem realizadasno ano de 1998,cadapartidoou coligação deverá reservar,
para candidatosde cada sexo, no mínimo, vinte e cinco porcento e, nomáximo, setenta e cinco porcento
do número de candidaturasque puder registrar.

Ar!. 81. As doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser
feitas a8artir do registrodos comitês financeiros dos partidosou coligações.

§' Asdoaçõese contribuiçõesde que trataesteartigoficam limitadasadois porcentodo faturamento
bruto do ano anterior à eleição.

§ 22 A doação de quantia acima do limite fixado neste artigosujeita a pessoa jurídica ao pagamento
de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso.
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§3º Sem prejuízo do disposto no parágrafoanterio!, a p~ssoa jurídica que ultrapassaro limite fixado
no § 12estará sujeita à proibição de participarde ~Icltaroespubll~ase d~ celebrar contratoscom o Pod~r
Público pelo período de cinco anos, por determinação da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja
asseguradaampla defesa. .• . _ . _ d

Art. 82. Nas SeçõesEleitoraisem que não for usado o sistema e.letromco?evotaçaoe t?t~lzaçao e
votos, serão aplicadas as regras definidas nos arts. 83 a 89 desta lei e as pertinentes da Lei n 4.737, de
15de julho de 1965 (Código Eleitoral).. .. .. . ,

Ar!. 83. As cédulas oficiais serão coníeccionadas pela Ju~tlça Ele~oral.,que as unpnrrura com
exclusividade para distribuição às Mesas ~eceptoras, ~~ndosua Ir.!'pressaofeita ~mp_apelopaco, com
tinta pretae em tiposuniformesde letrase numeros,Identificandoo generonacenomraçãodos cargos em
disputa. . _ "t' . t roporcionaís§ 12Haverá duas cédulas distintas, uma para aseleições maj~n ana~e ou raparaas p ,
a seremconfeccionadas segundomodelosdeterminados pela Justiça Eleltora.i. . . .

§2ºOs candidatos à eleiçãomajoritáriaserão identilic_ad?spelo nome Indicadon?pedido de reQlstro
e pela siala adotada pelo partido a que pertenceme deverao figurar ~aordem,determinadapor sorteio.

§311"Paraas eleições realizadas pelo sistema proporcionai, a ce9ula tera espaços para que o ~Ieltor
escrevao nomeou o númerodocandid~toescol~ldo,?u a Siglao~o numerodo partidodeS2uapref~rencla.

§ 42 No prazo de quinze dias apos a realização do sorteio a que se refere o ~ 2 , os Tn~u~~lIs
Regionais Eleitorais divulgarão o modeloda cédula completa com os nomes dos candidatosmapntános
naordemjá definida. .. 2 . '1' t '

§Sº As eleições em segundo turno aplica-se o disposto no §.2 ,devendo o sortel~ ven icar-se a e
quarenta e oito horas após a procla~ação do resultado do primeiro turno e a dlvulgaçao do modelo da
cédula nas vinte e quatro horas segUintes. . .

Art. 84. No momento da votação, o eleitor dirigir-se-á à cabina duas vezes, sendo a pnmena para o
preenchimento da cédula destinad,a às el~ições 'pr?~orcionais, de cor branca, e a segunda para o
preenchimento da cédula destinada as elelçõesmajorítárias, de CO! amare~a. .' _

Parágrafo único. A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votaçao e o numero de eleitores por Seçao,
para garantir o pleno exercício do direito de voto. • . , ,

Ar!. 8S.Em caso de dúvida na apuração de votos dados a homommos, prevalecerao numero sobre
o nomedo candidato. .

Art. 86, No sistema de votação convencional considerar-se-a voto de legenda quando o elelto~
assinalar o número do partido no localexato reservado para o cargo respectivo e somente para este sera
computado. ,.. . . I' - direit dArt. 87. Na apuração, sera garantido aos FiscaiSe Delegados dos partidos e co Igaçoes o Irei o e
observar diretamente, à distância não superior a um metro da mesa, a abertura da urna, a abertura e a
contagem das cédulas e o preenchimentodo boletim... _

§120 não-atendimento aodisposto no caput enseja a Impugnaçaodo resultadoda urna, desde que
apresentada antesda divulgaçãodo boletim. .. .,

§22Ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o Presl?ente.da Junta Eleitoral e
obrigado a entregar cópia d~ste aos part!d~se coligações concorrentes ao pleito cUJosrepresentantes o
requeiram até uma hora apos sua expedção. .. _ , ., •

§32Paraos finsdodispostonoparágrafoanterior,cada partidooucohgaçaopoderacredenciarate tres
Fiscais oerante a Junta Eleitoral, funcionando umde c~d~ vez. . . ., ,

§ 4'2O descumprimento de qualquer da.sdisposições _desteartl~o c~nstltUl c.nme, punlvel com
detenção de um a três meses, com a a!ternatl.vade prestaçao de serviços a comunidade pelo mesmo
período e multa, no valor de um mil a cinco mil UFI~. .

§52O rascunhoouqualqueroutro tipo de anotaçao lora dos bolellns de urna, usadosnomomento da
apuração dos votos, não poderão servir de prova posterior perantes, Junta apurado~aou totaliza~ora:

§ 62O boletim mencionado no § 22 de~eráconter o nome e o numero dos candldato~nas primeiras
colunas, que precederão aquelas onde serao deSignadosos votos e o partido ou cohgaçao.

Ar!. 88. O Juiz Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a recontar a urna, quando:
1-o boletimapresentarresultadonãocoincidentecom o númerodevotantesoudiscrepantedos dados
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obtidos nomomento da apuração;
11- ficarevidenciadaa atribuiçãodevotosacandidatos inexistentes o não-fechamentoda contabilidade

da urna ou a apresenlação de lolais de votos nulos, brancos ou válidos destoantes da média geral das
demais Seçóes do mesmo Município, Zona Eleitoral.

Art. 89.Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar não sendo a
Justiça Eleitoral obrigada a fornecê-los. '

Disposições Finais
Art. 90. Aos crimes definidos nesta Lei, aplica-seo disposto nos arts. 287 e 355 a 364 da Lei nQ4.737

de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). '
.§12Paraos efeitosdestaLei, respondempenalmentepelospartidosecoligaçõesos seus representantes

leqats.
. §22Nos casos de reincidência, as penas pecuniárias previstas nesta Lei aplicam-se em dobro.

Art. 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos
cento e cinqüenta dias anteriores à data da eleição.

Parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral constitui
crime, punível com detenção, de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviços à
comunidade por igual período, e multa no valor de cinco mil a dez mil UFIR.

Art. 92. O Tribunal Superior Ele~oral, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais, determinará
de ofício a revisão ou correição das Zonas Eleitorais sempre que:

1-o total de transferências de eleitores ocorridas no ano em curso seja dez por cento superior ao do
ano anterior;

11- o eleitorado for superior ao dobro da população entre dez e quinze anos, somada à de idade
superior a setenta anos do território daquele Município;

111-o eleitorado for superior a sessenta ecinco por cento da população projetada para aquele ano pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Art. 93.O Tribunal Superior Eleitoral poderá requisitar, das emissoras de rádio e televisão, no período
compreendido entre 31 de julho e o dia do pleito, até dez minutos diários, contínuos ou não, que poderão
ser so~ados e usados em dias espaçados, para a divulgação de seus comunicados, boletins e instruções
ao eleitorado.

Art. 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a
realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos
Juízes de todas as Justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de
segurani~'

§1 Edefeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta Lei,
em razão do exercício das funções regulares.

§22O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto de
anotação funcional para efeito de promoção na carreira.

§32 Além das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual e municipal, os Tribunais e
órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre
suas atribuições regulares.

§42Os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão notificados para os feitos de
que trata esta Lei com antecedência mínima devinte e quatro horas, ainda que por fax, telex ou telegrama.
. Art. 95. Ao Juiz Eleitorai que seja parte em ações judiciais que envolvam determinado candidato é

defeso exercer suas funções em processo eleitoral no qual o mesmo candidato seja interessado.
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações

relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e
devem dirigir-se:

1-aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;
11-aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;
111- ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.
§111As reclamaçõese representações devem relatar fatos, indicando provas, indíciose circunstâncias.
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§'t-Nas eleiçõesmunicipais, quando a circunscrição abranger mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal
Regional designará um Juiz para apreciar as reclamações ou representações.

§3º Os Tribunais Eleitorais designarão três Juízes auxiliares para a apreciação das reclamações ou
representações que lhes forem dirigidas.

§4º Os recursos contra as decisões dos Juízes auxiliares serão julgados pelo Plenário do Tribunal.
§5º Recebidaa reclamaçãoou representação, aJustiça Eleitoralnotificará imediatamente o reclamado

ou representado para, querendo, apresentar defesa em quarenta e oito horas.
§6º Tratando-se de reclamação ou representação contra candidato, a notificação poderá ser feita ao

partido ou coligação a que pertença.
§72Transcorrido o prazo previsto no § 52, apresentada ou não a defesa, o órgão competente da

Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em vinte e quatro horas.
§811Quando cabível recursocontra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte e quase

horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contra
razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.

§92Os Tribunais julgarão o recurso no prazo de quarenta e oito horas.
§10. Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser dirigido ao órgão superior,

devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito definido neste artigo.
Art. 97. Poderá o candidato, partido ou coligação representar ao Tribunal Regional Eleitoral contra o

Juiz Eleitoral que descumprir as disposições desta Lei ou der causa ao seu descumprimento, inclusive
quanto aos prazos processuais; neste caso, ouvido o representado em vinte e quatro horas, o Tribunal
ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob pena de incorrer o Juiz em desobediência.

Parágrafo único. No caso do descumprimento das disposições desta Lei por Tribunal Regional
Eleitoral, a representaçãopoderá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral,observado o disposto neste artigo.

Art. 98. Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os
requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida
pela Justiça Eleitoral, sem prejuizo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos
dias de convocação.

Art. 99.As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela cedência do horário
gratuito previsto nesta Lei. .. . _

Art. 100. A contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais nao gera
vínculo empregatício como candidato ou partido contratantes.

Art. 101. (Vetado.)
Ar!. 102. O p. único do art. 145 da Lei n24.737, de 15de julho de 1965 (Código Eleitoral), passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso IX:

"Ar!. 145. (...)
Parágrafo único. (...)
IX - os policiais militares em serviço."

Ar!. 103. O art. 19, caput,da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos). passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 19.Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou. nacional, deverá rem~ter:. aos Juí~~s
Eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação pa~ldarla
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados,
da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das Seções em que estão
inscritos."

Art. 104. O art. 44 da Lei nº 9.096, de 19de setembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte
§ 3º:
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"Art. 44. (...)
§311Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei nQ 8.666, de

21 de junho de 1993."
Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá todas as

instruções necessárias à exeeuçãodesta Lei, ouvidos previamente, em audiência pública, os Delegados
dos partidos participantes do pleito.

§1liO Tribunal Superior Eleitoral publicará o código orçamentário para o recolhimento das multas
eleitorais ao Fundo Partidário, mediante documento de arrecadação correspondente.

§ 'f-Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial,o Tribunal Superior Eleitoral procederá à
alteração dos valores estabelecidos nesta Lei pelo novo índice.

Art. 106. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 107. Revogam-se os arts. 92, 246, 247, 250, 322, 328, 329, 333 e o p. único do art. 106 da Lei

nº4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral); o §42 do art. 39 da Lei n29.096, de 19 de setembro
de 1995; o §22 do art. 50 e o § 12do art. 64 da Lei n29.100, de 29 de setembro de 1995; e o §22doart.
7ºdo Decreto-Lei n2201, de 27 de fevereiro de 1967.

Brasília, 30 de setembro de 1997, 1762 da Independência e 10g2da República.

Marco Antonio de Oliveira Maciel
Iris Rezende
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ANEXOS
Sigla e nº do Partido/Série NOME DO PARTIDO
Recebemos de: Recibo Eleitoral

UF: R$Endereço: Município: UFIR
Valor por extenso em moeda corrente:

Mun.: CEP: doação para campanha eleitoral da~leições municipais
CPFouCGCnº
a quantia de R$ Data:_/_/_
correspondente a_ UFIR (Assinatura do responsável)
Data:.L:«: Nome do Resp.:

CPFnº
Nome do Responsável

Série: sigla e nº do partido/numeração seqüencialCPFnº

FICHA DE QUALIFICAÇÃO
DO CANDIDATO (Modelo 1)

Nome: Nº _

Nº doCPF: Nºda Identidade: ÓrgãoExpedidor: _
EndereçoResidencial: Telefone: _
EndereçoComercial: Telefone: _
PartidoPolítico: ComitêFinanceiro: _

Eleição: Circunscrição: _
ContaBancárianº: Banco: Agência: _
LimitedeGastosemReal: _
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FICHA DE QUALIFICAÇÃO

DO CANDIDATO (Modelo 1)

Nome~:------------ Nº ___

Nº doCPF: Nºda Identidade: ÓrgãoExpedidor:. _

EndereçoResidencial: Telefone:----------
EndereçoComercial: Telefone: _

Local: _

Assinatura Assinatura

DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA DA CAMPANHA

Nome: Nº
NºdOC-P-F-:-----------------Nºn-da-,d~e-n-tid-~e:===========~~Ó~~-ã-o-----
Expedidor: _
EndereçoResidencial: Telefone: _
EndereçoComercial: Telefone: _

Local: _ Oata:__ / __ /__

Assinatura Assinatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

A) DADOS DO CANDIDATO

1 - N&me- informar o nomecompletodocandidato;
2 - N - informar o número atribuído aocandidato para concorrer àseleições;
3 - N2 do CPF - informar o número do documento de identificação do candidato no

gadastro de Pessoas Físicas;
4 - ~ da Identidade- informaro númerodaCarteira de Identidadedo candidato;
5 - Orgão.Expedidor - informar o órgão expedidor da Carteirade Identidade;
6- Endereço Residencial- informaro endereço residencialcompletodocandidato;
7 - Telefone- informaro númerodo telefone residencialdo candidato, inclusive000;
8 - EndereçoComercial- informaro endereçocomercial completodo candidato;
9- Telefone- informaro númerodo telefonecomercial do candidato, inclusiveDOO;
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10-PartidoPolítico- informar6 nomedo partido político pelo qual concorre àseleições;
11 - Comitê Financeiro - informar o nome do comitê financeiro ao qual está vinculado o

candidato;
12 - Eleição- informara eleição para a qual o candidato concorre (cargoeletivo);
13- Circunscrição- informar acircunscrição à qual está jurisdicionado o comitê;
14 - Conta Bancária N2 - informar o número da conta corrente da campanha, caso tenha

sido aberta pelocandidato; .
15 - Banco - se o campo anterior foi preenchido, informar o banco onde abriu a conta

corrente;
16- Agência - informara agênciabancáriaonde foi aberta ac~n.tacorrente; .

. 17 - Limite de Gastos em Real - informar, em Real, o limite de gastos estabelecidos pelo
partido;

B) DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA DA CAMPANHA

1 - Nome - informar o nome do responsável indicado pelo candidato para administrar os
r~ursos de sua campanha; .

2 - N do CPF - informar o número do documento de identificação do responsavel no
Cadastro de Pessoas Físicas;

3 - NQda Identidade- informaro númeroda Carteirade Identidadedo responsável;
4 - Órgão Expedidor- informaro órgão expedidor d.aCarteira de Identidade; .
5 - EndereçoResidencial- informaro endereço.resld~nc.lalco,:,pleto do responsavel;
6 - Telefone- informaro númerodo telefone residencial, inclusive 000;
7 - EndereçoComercial- informaro endereçocom~rci~1completo do responsável;
8 - Telefone- informaro númerodo telefonecomerciai, inclusiveDOO;
9 - indicar locale datado preenchimento; .. _, ,
10- assinaturasdo candidatoedo responsávelpela acrninlstraçâo financeirada campanha,

..........Marketing Políticopara Vereador e Organização da Campanha ....,,':::F"i;

tU -



·,'t
--------.;.--~-'-...--..- ..................... ....-------------------"""'" ~!·...!!:!!...:.._~.~ .. ,~'.!:",,!.,!uJ(_':~_~h'?=.:'!!,!:,",,*",,"~_c.,...........

• CP T .Centro de Produções Técnicas ..

DEMONSTRAÇÃO DOS RECIBOS
ELEITPRAIS RECEBIDOS (Modelo 2)

Direção NacionaVEstadual do Partido/Comitê Financeiro/Candidato: _

elça .

DATA NUMERAÇÃO QUANTIDADE RECEBIDOS DE

UF/Município'

Local: _---,;-- _
-_/_---- Data:

Assinatura Assinatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1- Direção Nacional/Estadual do Partido/Comitê Financeiro/Candidato - informar o nome de quem
está apresentando a demonstração: se direção nacional do partido político, direção estadual,
comitê financeiro ou candidato;

2 - Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
3 - UF/Município - informar a Unidade da Federação e Município;
4 - Data - informar a data em que os recibos eleitorais foram recebidos, no formato dia, mês e ano;
5 - Numeração - informar a numeração e série dos recibos eleitorais recebidos;
6 - Quantidade - informar a quantidade de recibos eleitorais recebidos;
7 - Recebidos de - informar o nome do órgão repassador dos recibos;
8 - indicar local e data do preenchimento;
9 - assinatura dos responsáveis.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS
ARRECADADOS (Modelo 3)

Direção Nacional do Partido/EstaduaV
ComitêlCandidato:-,-- _
Eleição: UFlMunicípio: _

DATA NÚMERO ESPÉCIE DO DOADOR/ CGC/CPF VALORES
DOS RECURSO CONTRIBUINTE

RECIBOS UFIR R$

TOTALlTRANSPORTAR

Local: Data: __ / __ / _

Assinatura Assinatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1- Direção Nacional do Partido/Comitê Financeiro/Candidato - informar o nome de quem está
apresentando ademonstração: se direçãonacionaVestadualdo partidopolítico,çomitêou candidato;

2 - Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
3 - UF/Município - informar a Unidade da Federação e Município;
4 - Data - informar a data em que a doação/contribuição foi recebida, no formato dia, mês e ano;
5 - Número dos Recibos - informar a numeração e série dos recibos eleitorais entregues aos

doadores/contribuintes; .
6 - Espécie do Recurso - informar o tipo de recurso recebido, se em moeda corrente ou estimávelem dinheiro;
7 - Doador/Contribuinte - informar o nome completo de quem doou os recursos, inclusive no caso

de recursos próprios do candidato;
8 - CGC/CPF - informar o número do CGC ou do CPF do doador/contribuinte, conforme sejapessoa jurídica ou pessoa física;
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9- Valores
9a - UFIR - informar o valor das arrecadações em UFIR dividindo o valor em Real pelo valor da

UFIR do mês da doação em moeda corrente; I

9b - R$ - informar o valor da doação em moeda corrente;
10 - Totalfrransportar - informar o total em UFIR e em Real dos valores arrecadados'
. 11-Indicar local e data do preenchimento; ,
12 - Assinatura dos responsáveis.

RELAÇÃO DE CHEQUES RECEBIDOS (Modelo 4)

Direção Nacional/Estadual do Partido/
COmitê/Candidato: ----:-::-:-:--:'~----
Eleição: UFlMunicípio: _

DATADO lI:FNIlRCAÇ'.AD lDENTlACAÇAODOGlEQUE
REaBlMENro EMl1FNTEiOOAIXJ

NOME OJCJCPF DATADA
~BCO. ~AG. r.fl F

EMISSÃO
CHEQUE

rorAlllRANSPORTAR

Local: Data:__ / __ / _

Assinatura Assinatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1- Direção NacionallEstadual do Partido/Comitê Financeiro/Candidato - informar o nome de quem
está apresentando a demonstração: se direção nacional/estadual do partido político, comitê ou
candidato;

2 - Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
3 - UF/Município - informar a Unidade da Federação e Município;
4- Data do Recebimento - informar a data em que os cheques foram recebidos, no formato dia, mês

e ano;
5 - Identificaçãodo emitente/doador
5a - Nome - informar o nome do emitente do cheque;
5b - CGC/CPF - informar o número do CGC ou CPF do emitente do cheque, conforme

seja pessoa jurídica ou pessoa física;
6 -Identificação do Cheque
6a - Data da Emissão - informar a data em que o cheque foi emitido pelo doador, no

formato dia, mês e ano;
6b - NOdo Banco - informar o número do banco sacado;
6c - NOda Agência - informar o número da agência;
6d - NOdo Cheque - informar o número do cheque;
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7 - Valores - R$ - informar o valor dos cheques em moeda corrente;
8 - TotallTransportar - informar o total em Real dos cheques recebidos;
9 - Indicar local e data do preenchimento;
10- Assinatura dos responsáveis.

DEMONSTR~ÇÃO DAS ORIGENS
E APLlCAÇOES DOS RECURSOS

(Modelo 5)

PARTIDO/COMITÊ/CANDIDATO:
ELEIÇAO: UF/MUNICIPIO
TITULO DA CONTA TOTAL R$
1 RECEITAS
DOAÇÕES E CONTRIBUiÇÕES
Recursos Próprios
Recursos de Pessoas Físicas
Recursos de Pessoas Jurloícas
Transferências FinanceirasRecebidas
FUNDO PARTIDÁRIO
Quotas Recebidas
RECEITAS FINANCEIRAS
Variações Monetárias Ativas
Rendas de Aplicações
OUTRAS RECEITAS
Vendas de Bens de Uso

I F. PARTIDARIO I O. RECURSOS TOTAL R$
2 DESPESAS
Despesas com Pessoal
Encargos Sociais.
Impostos
Aluguéis
Despesas de Viagens
Honorários Profissionais
Locações de Bens Móveis
Despesas Postais
Materiais de Expediente

continuação
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Despesas com Veículos
Propagandas e Publicidade
IServiços Prestaaos por Terceiros
Cachês de Artistas ou Animadores
Materiais Impressos
Lanches e Refeições
Energia Elétrica
Despesas de Manutenção e Reparo
Montagem de Palanques e Equipamentos
Despesas com Pesauisas ou Testes Eleitorais
Despesas de Eventos Promocionais
Despesas Financeiras
Produções Audiovisuais
Outras Despesas
3 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS
4 IMOBILIZAÇÕES TOTAL
Bens Móveis
Bens Imóveis
SALDO (+1-2-3-4=5) TOTAL
Saldo em Caixa
Saldo em Banco
Banco (...)

FICHf\ DE QUALIFICAÇÃO
DO COMITE FINANCEIRO (Modelo 6)

partido·..-t::--7.'-;;-;=------,:-;;;;:--T.7";------ ~
Qireção/ComitêRnanceiro/Candidato: _
Unico? Sim: Não:__ -r-;

Eleição: UFlMunicípio: _
Númeroda Conta Bancária: Banco:. _
Agência: _
Endereço'

NOMES DOS MEMBROS FUNÇÕES

Local: Data:
-_/ __ /_--

Assinatura Assinatura

Obs.: As Obrigações a Pagar deverão ser deduzidas dos saldos financeiros (caixa e banco), sendo
demonstradas mediante Demonstração de Obrigações a Pagar (Modelo 11)devidamente assinada pelo INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTOtesoureiro.

~3C::L......"Marketing Político para Vereador e Organização da Campanha ......

1 - Nome do Partido - informar o nome do partido político;
2 - Direção/Comitê/Candidato - informar se é da direção nacional/estadual/comitê financeiro

ou,candidato;
2a - Unico? Sim? Não? - marcar um X no campo correspondente, conforme se trate, no

caso de comitê estadual/municipal, de comitê único do partidopara as eleições de toda a circunscrição ou
de comitê específico paradeterminada eleição;

3 - Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
4 - UF/Município - informar a Unidade da Federação e Município;
5 - Conta Bancária - informar o número da conta corrente do comitê financeiro;
6 - Banco - informar o banco onde foi aberta a conta corrente do comitê;
7 - Agência - informar a agência bancária;
8 - Nomes dos Membros - informar o nome completo dos membros do comitê financeiro;
9 - Funções - informar as funções (tipo de responsabilidade) por eles exercidas, na

mesma ordem da citação dos nomes;
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10 -lndi7ar local e data do preenchimento;
11- Assinatura dos responsáveis,

DEMONSTRAÇÃO DO LIMITE
DE GASTOS (Modelo 7)

Nomedo Partido:
Direção/ComitêF';:in=an::ce-=-'i=ro/"'C'-:-a=nd:;;-id;-at;-o-:--------

ELEiÇÃO
CANDIDATO LIMITE EM R$
NOME NÚMERO

TOTALlTRANSPORTAR

Local: _ Data: __ / __ / _

Assinatura Assinatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1- Nome do Partido - informar o nomedo partido político;
2 - Comitê Financ~i!o/Direção/Candid~to - informar o nome: se da direção nacional

le~t~dual.'do comlte e ~a~dldatoque esta apresentando ademonstração;
3 - Elelç~o -Informar a eleiçãode que se trata (cargo eletivo);
4 - Candidato
4a - Nome - informar o nome completo do candidato;
4b - ~ú~ero - inform.aro número atribuído ao candidato, com o qual concorre à eleição;
5 - Llml,te em R$ - Informar o valor em Real do limite de gastos atribuído ao candidato, pelo

partido;
6 - TotalfTransportar - informar o total em Real'
7 -Indicar o local e a data do preenchimento; ,
8 - Assinatura dos responsáveis.
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. DEMONSTRAÇÃO DOS
RECIBOS ELEITORAIS DISTRIBUíDOS (Modelo 8)

DireçãoNacionaVEstaduaVComitêFlnancelro: _
Eleição'

DISTRIBUíDO ANUMERAÇÃO QUANTIDADEDATA

Local: _ Data: __ ' __ ' _

Assinatura Assinatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1 - Direção Nacional/Estadual do Partido/Comitê Financeiro - informar o nom~ de q~~m
está apresentando a demonstração: se direção nacional/estadual do partido politico
ou comitê financeiro;

2 - Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
3 - Data - informar a data da entrega dos recibos eleit?rais, no ,form,ato~ia"m~s e ano; ,
4 - Numeração - informar a numeração dos recibos eleitorais disídbuldos, inclusive com

a sua série; , . d' lb ld d5 - Quantidade - informar a quantidade de recibos eleitorais istn UI os, separa os por
valor de face; d ' •

6 - Distribuído a - informar o nome da direção (nacional/estadual) ou o comttê ou
candidatoque recebeuos reciboseleitorais;

7 -Indicar locale data do preenchimento;
8 - Assinatura dos responsáveis.
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DEMONSTRAÇÃO DE

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Modelo 9)

Direção Nacional/Estadual do Partido/
Comitê Financeiro:. _

DATA NOME DO P~RTIDO/COMITÊ/CANDIDATO
VALORESBENEFICIARia

R$

TOTAlfrRANSPORTAR

Local: _
Data:_/_/ _

Assinatura Assinatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1 - Direção Nacional/Estadual do Partido/Comitê Financeiro - informar o nome de quem
realizou as transferências: se direção nadonal/estadual do partido ou comitê financeiro,inclusive no caso de coligações;

2 - Data - informar a data em que ocorreu a transferência financeira, no formato dia, mêse ano;
3 - Nome do Partido/Comitê/Candidato - informar o nome do partido (direção nacional

/estadual) do comitê ou do candidato beneficiário da transferência dos recursos, inclusiveno caso de coligações;
4 - Valores - R$ - informar o valor das transferências em moeda corrente;
5 - TotallTransportar- informaro total em Realdas transferênciasefetuadas;
6 -Indicar local e data do preenchimento;
7 - Assinatura dos responsáveis.
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DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA
CONSOLIDADA (Modelo 10)

NomedoPaitido; _
DireçãoNacional:, _

COMITÊS VALORES R$
FINANCEIROS VINCULADOS

ARRECADADOS APLICADOS SALDOS

lmIAls!rRANSPORTAR

Local: _ Data:__ / __ / _

Assinatura Assinatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1- Nomedo Partido- informaro nomedo partidopolítico; . _ .•
2 - Comitês Financeiros Vinculados - informar o nome. da dlreçao estadual ou comitês,

estadualou municipal,vinculados à campanhapara Prefeito;
3 - Valores/R$
3a - Arrecadados - informar o total, em moeda corrente, dos valores arrecadados para

~~co~ .
3b - Aplicados - informar o total, em moeda corrente, dos valores aplicados para cada

comitê; d 't'
3c - Saldos- informaros saldos financeiros apresentados, de ca acomi e; .
4 - TotaislTransportar - informar os totais dos recursos arrecadados, aplicados e dos

respectivos saldos, representando o movimento financeiro de Ioda a campanha paraPrefeito;
5 -Indicar o locale data do preenchimento;
6 - Assinatura dos responsáveis.

""'''''' Marketing Politico para Vereador e Organização da Campanha :::Y:S
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA
DO LIMITE DE GASTOS (Modelo 11)

Direção Nacional do Partido Político'

CIRCUNSCRICÁO VALORES EM R$

TOTAUTRANSPORTAR

Local: _ Data: _

Assinatura Assinatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

1- Direção Nacional do Partido Político - informar o nome do partido político;
2 - NQ - informar o número com o qual o partido político concorreu às eleições;
3 - Circunscrição - informar a circunscrição em relação à qual foi estabelecido o limite de

gastos;
4 - Valores em Real - informar o valor em Real do limite de gastos atribuído pelo partido,

para cada circunscrição;
5 - Totalrr ransportar - informar o total em Real;
6 -Indicar local e data do preenchrnento:
7 - Assinaturas dos responsáveis.

:·:;Ci...."".Marketing Político para Vereador e Organização da Campanha" ....
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Mensagem n~ 1.090,
de.30 de setembro de 1997

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que" nos termos do i1Q do art. 66 da Constituição Federal, decidi

vetar parcialmente o Projeto de Lei nQ 2.695, de 1997 (n 37/97 no Senado Federal), que "Estabelece
normas para as eleições".

Ouvido, o Ministério da Justiça opinou pelo veto ao caputdo art. 34, por contrariar o interesse público
e ao art. 101, por inconstitucionalidade.

Caputdo art. 34

"Art. 34. Imediatamente após o registro da pesquisa, as empresas e entidades mencionadas no artigo
anterior colocarão à disposição dos partidos ou coligações, em meio magnético ou impresso, todas as
informações referentes a cada um dos trabalhos efetuados.

( ...)"
Razões do veto

"O dispositivo em questão determina o fornecimento aos partidos ou coligações conçorrentes,
imediatamente após o registro de pesquisa eleitoral, de todas as informações a ela referentes. E plausível
o entendimento de que 'todas as informações' incluem os próprios resultados da pesquisa, além do
especificado nos incisos do art. 33. Ora, o art. 33 impõe um prazo mínimo de cinco dias entre o registro da
pesquisa e a publicação dos seus resultados. Os partidos ou coligações concorrentes teriam, desse modo,
acesso aos resultados da pesquisa antes do público em geral. E de todo previsível, nessa circunstância,
que se multiplicariam as tentativas de impugnação judicial da divulgação desta ou daquela pesquisa pelos
partidos que se julgassem eventualmente desfavorecidos pelos resultados, numa espécie de censura
prévia. Trata-se, portanto, de exigência incompatível com o interesse público."

Art.l0l

"Art. 101. O art. 30da Lei nl!4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), passa a vigorar com
a seguinte redação:

'Ar!. 30. (...)
IV - fixar a data e estabelecer o calendário para eleições especiais de Governador e Vice-Governador,

Deputados Estaduais, Prefeitos e Vice-Prefeitos, Vereadores e Juízes de Paz, quando não puderem ser
viabilizadas nos pleitos simultâneos ou gerais determinados por disposição constitucional ou legal, inclusive
nos casos de anulação judicial.

(...)
Parágrafo único. A convocação somente se dará dentro do prazo de trinta meses do pleito ocorrido

e os mandatos terão termo final coincidente com o dos demais da mesma natureza'."

Razões do Veto

"Ao incluir no seu texto as eleições para Prefeito, Vice-Prefeitos e Vereadores, o disposto neste artigo
afronta, de forma irrespondível, o disposto no art. 29 e seu inciso I da Constituição Federal:

'Art. 29. OMunicípio reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

1-eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito edos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante

......"..Marketing Politico para Vereador e Organização da Carnpanha ......D·?
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o processo eleitoral tem se tornado
cada vez mais competitivo e mais
regulamentado. Os eleitores estão mais
exigentes e buscam candidatos que
lhes transmitam confiabilidade e
credibilidade. Por isso, torna-se
necessário que o candidato, para ter
sucesso, tenha técnica, planejamento e
estratégia. E preciso ser profissional.

Neste videocurso, filme e manual, você
vai conhecer as estratégias para chegar
à vitória. Nele são abordados os
seguintes aspectos:

- segredos do marketing político;
- decisão de se candidatar;
- análise do cenário político;
- definições da proposta política;
- formação da estrutura de

apoio;
- preparação do candidato;
- promoção e divulgação;
- lançamento da campanha;
- acompanhamento e controle da

campanha.

A Coordenação Técnica deste trabalho
ficou a cargo da Dra. Teima Regina da
Costa Guimarães Barbosa, com Mes
trado e Doutorado em Estratégias de
Marketing pela Durham University da
Inglaterra, Professora da Universidade
Federal de Viçosa - MG.

Direção e Roteiro:
Jershon Morais

Este projeto foi desenvolvido no
âmbito do convênioCPTIUFV-CEE.

c cPT. Centro de ProduçõesTécnicas .

pleito direto e simultâneo realizado em todo o País'." (Grifado.)

"O ordenamento constitucional é incisivo, estabelecendo que o mandato dos Prefeitos, Vice-Prefeitc
e Vereadores é de quatro anos e a eleição dar-se-à sempre em pleito direto e simultâneo realizado em to<
o País,descartada qualquer hipótesede eleição fora docalendárioconstitucionalexpressamente estabelecic

Esse, aliás, é o entendimento uniforme e unânime do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, como ~
apura da Resolução nQ 19.651, de 11de julho de 1996:

'RESOLUÇÃO Nº 19.651
Relator: Ministro Costa Leite.
Requerente: Comissões Emancipacionistas de Municípios/RS, por seus Presidentes.
Pedido de expedição de resolução ou aditamento à Resolução-TSE nº 19.509, óutorgada a realizaçi

de eleições municipais em Municípios criados em 1996.
Pretensão que não tem amparo legal. Pedido indeferido.'

"Cabe destacar do voto do eminente Ministro-Relator, verbis:

'Em verdade, não há como arredar a incidência da norma do p.úoíco da Lei nQ 9.100/95, que em na!
atrita com a Constituição, ao que se viu do bem-lançado parecer. Tampoucoé dado cogitar de eleiçõ,
extraordinárias, em face da exigência concernente à simultaneidade das eleições, que se erigiu e
mandamento constitucional (art.29, I).

Taisas considerações, Senhor Presidente, indefiro o pedido'." (Grifado.)

"Aliás, em março deste ano, o mesmo Tribunal ratificou esse seu entendimento ao apreciar Agra\
Regimental no Agravo de Instrumento nQ 316 - Rio Grande do Sul (Porto Alegre), com aseguinte ement

'Eleições extraordinárias. Municípios criados após 31.12.95. Impossibilidade.
Impossibilidade de realização de eleições extraordinárias em Municípios criados após 31.12.95, e

face das exigências concernentes à simultaneidade daseleições, que se erigiuemmandamento constitucion
(art. 29, I).

Agravo regimental a que se negou provimento.'

Diante da inequívoca inconstitucionalidade do art. 101, é de ser também vetado o seu p. único por laldeobjeto."

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar em parte o projeto em caus
as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Naciom

Brasília, 30 de setembro de 199

Marco Antonio de Oliveira Maci,

L:JEL ...... "Marketing Político para Vereador e Organização da Campanha ....
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CAMPANHAS, ESTRATÉGIAS E PESQUISAS

Uma campanha eleitoral que se preze deve ser desenvolvida a
partir de uma estratégia de marketing político. E uma estratégia de
marketing político digna desse nome não pode prescindir do.baliza
mento de pesquisas e de análises competentes dos dados. Se é com
plicado pensar campanhasem estmtégí. e se é imPossf~,,1pensar
estratégia sem pesquisa, é fácil concluir que fazer campanha sem fa
zer pesquisa"é algo totalmente fora de propósito. É tiro no escuro, évôo sem radar.

A comunicação política está cada vez mais industrializada.
Isso signifiCá dizer que-a comunicação política _ a "boa" comunica_
ção política -não admite mais form!ls artesanais e diletantismo.
Processos empíricos.,.do tipo tentativa e erro, estão cada vez mais
distantes dos. processos de comunicação modernos. Paulo Nassar
chama a atenção, inclusive, para os currais eleitorais, tão bem anali
sados por Vitor Nunes Leal, que se transformaram em "currais ele
trônicos", em que a concessão de rádios e TVs mapeiam o universo
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!c\i;):>:~;f\~,5dte tntll11êI1lCIa dos políticos', O poder não está mais circunscrito aos

Jj,lbítes da fazenda, mas à área de alcance do sinal de rádio e/ou TV.

Profissionalizar campanhas significa, basicamente, fazer pes-
'1'w,.uu.u•. ~. são várias as formas de se fazer e analisar pesquisas numa
campanha eleitoral. Evidentemente, existem algumas variáveis que
devem ser consideradas. Qual o cargo postulado? Existe uma boa
quantidade de recursos? O tempo é suficiente para fazer todas as pes-
.quisas necessárias? As análises serão competentes? Quais são as mí
dias que serão mais utilizadas no esforço de comunicação? Como a
pesquisa vai-se transformar em ação de comunicação? Qual o rela
cionamento entre as diversas áreas profissionais - pesquisa, marketing
político, operação, comunicação, propaganda, etc. - na campanha?

É mais producente, no âmbito de um artigo como esse, projetar
uma situação ideal. Ou seja, imaginar uma campanha em que o tem
P9 e a disponibilidade de recursos humanos e materiais não são fato
res que possam limitar um trabalho completo na área de pesquisa. E
em. que os dados coletados serão utilizados como instrumentos de
ação. Assim será possível, ainda que brevemente, dar uma idéia das
principais etapas percorridas durante a formulação de uma estratégia
de campanha - e como as de pesquisas auxiliam nas mais diferentes
etapas. Na Tabela 1, estão colocados os diversos tipos de pesquisas
que devem ser realizadas numa campanha eleitoral, assim como
quais são as épocas mais interessantes para que elas sejam realiza
das e analisadas. Obviamente essa tabela é uma sugestão para otimi
zar recursos e tempo. Do ponto de vista de informação, quanto mais
e mais regulares forem as boas pesquisas, melhor.

PESQUISADE HOJE. VOTO DE AMANHÃ
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:- Tabela 1 O que fazer e quando

..:..:... _:c'__:s .: fev. mar. abr. maio jun. jul. ago. set. out. novo
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cdNt~xfÔ~OLÍTJCO-SOCIAL

....;;f !llr~~~iVelse fazer uma'estratégilt de campanha precisa sem
ter um cbiinecimento daquilo que está ocorrendo na sociedade onde

•. , , .~ _' \ ~. ; ~ .\ r .. - ,': " , ... " :. ,. ,.... ,

se. dIsputa :releição (pode ser uma cida-de. um estado ou mesmo um
país). Pbfi~i;b,antes de mais nada, é preciso analisar globalmente o
guactro político-social no qual se desenvolverá a disputa. Isso signi
ficâ, i1ü1ii pHrtieiro momento, tomar contato com a situação e ava
líar, da forma mais objetiva possível;:quais, são as possibilidades e
quais os tanHrihós para levar seu candi~at~â vitória.

.. , }v1uHás ..vezes, os assessores maiS,\~~~á~osaos candidatos e que
têm uni ~RvcHvimento maior no dia-a..i(tià::c:ta.política não são as pes
soas maiS Hidicadas para fazer esse tipÓ-de análise. Envolvimento
demais significa. muitas vezes, prese~~;:de paixões e interesses, e
nada mais distante de uma avaliação :pbjetiva da situação do que
análises ápaixonadas e interessadas. A avaliação do contexto políti
co deve associai à análise de pesquisas aquilo que está ocorrendo no
quadro partidário, na economia e na sociedade de uma maneira ge
ral. Em outras palavras, é preciso identificar o que passa nos cora
ções e nas mentes dos eleitores. Procurando, sempre, encontrar
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elementos simbólicos que possam gerar insights utilizáveis na co
municação do candidato.

O exemplo mais acabado sobre como uma boa análise do con
texto político-social pode transformar um verdadeiro azarão num vi
torioso aconteceu em 1989. Collor percebeu, como ninguém, que a
sociedade brasileira, no final da década de 80, estava demandando
mudanças e novidades. O que fez Collor? Personificou desde cedo a
mudança, tomando o cuidado de criar um símbolo - a figura do "ca
çador de marajás" - que empolgou largas parcelas do eleitorado.
Assim ele se tornou, naquele momento, uma espécie de "candidato
dos sonhos", pois era (ou dizia que era) tudo aquilo que os eleitores
queriam que um candidato ideal para aquele momento fosse.

Collor percebeu também coisas mais sutis da sociedade. Ele
notou, por exemplo, que o brasileiro nutria verdadeira ojeriza pelos
políticos, pelos partidos políticos e pelos empresários. O que fez
ColIor, então? Posicionou-se, exatamente, como o maior crítico dos
políticos, dos partidos e dos empresários. Além disso, já havia iden
tificado a existência dos "marajás", as execráveis figuras que ganha
vam rios de dinheiro sem trabalhar, embora fossem funcionários
públicos. Atacando tudo isso, ele se tornou mais do que um candida
to com chances: passou a ser uma espécie de redentor da sociedade
brasileira.

É evidente que, isoladamente, apenas uma análise brilhante da
quilo que estamos chamando aqui de contexto político-social não
basta. É preciso transformar os elementos da análise em ação políti
ca concreta. Sem isso, o que temos é atividade acadêmica. Mas é
mais evidente ainda que um candidato incapaz de compreender a
realidade que o cerca mesmo gastando muito dinheiro não chega a
lugar nenhum. Apesar de toda sua respeitabilidade, UIysses Guima
rães jamais venceria a eleição de 1989, mesmo se estivesse assesso
rado por James Carville (o marketólogo de Bill Clinton) e seu
programa de televisão fosse dirigido por Steven Spielberg. Não ven
ceria por uma razão muito simples: a sociedade queria mudar, e
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Ulysses representava o continuísmo (embora se esforçasse pa!a pro
var que não). É impossível enfiar uma candidatura goela abaixo do
eleitorado numa situação dessas.

Mas uma boa análise do contexto político-social mostraria,
também, que nas eleições seguintes, em 1990, teriam mais chances
os candidatos mais conhecidos do eleitorado. Percebia-se, naquele
momento, uma espécie de "ressaca da mudança". Aqueles candida
tos que se posicionassem como airbags políticos - ou seja, que sina
lizassem mais estabilidade e um futuro sem surpresas - supririam as
delIlandas dos eleitores. Não por acaso, assistiu-se, naquele ano, °
retorno triunfal de uma série de políticos conhecidos, num claro
contraponto às personalidades desconhecidas e algo grotescas que
faziam parte da "República das Alagoas".

Algumas vezes, determinados partidos ou personalidades mui
to fortes "saturam" o eleitorado, tornando muito difícil a eleição de
qualquer nome associado a eles. Esse problema deve ser identifica
do, também, nessa etapa do processo de pesquisa: a análise do con
texto político-social. O PMDB de São Paulo governou o estado
desde 1982, com Franco Montoro, Orestes Quércia e Luiz Antonio
Fleury. Em 1994, o eleitorado queria mudança. De maneira seme
lhante, Leonel Brizola não conseguiu, no Rio de Janeiro, emplacar o
seu sucessor, que perdeu para Marcello Alencar, do PSDB.

Na eleição de Fernando Henrique Cardoso, em 1994, a mudan
ça no contexto político-social foi decisiva para a vitória do candidato
tucano. Enquanto a inflação estava alta e ninguém estava satisfeito
com o país, Lula e o PT nadavam de braçada. Até a implementação
efetiva do Plano Real, com a troca de moeda, em julho de 1994, a
situação do Brasil era bastante semelhante àquela de 1989, quando
todos queriam mudanças. Mas esse contexto mudou rapidamente
com a troca da URV pelo Real. Os consumidores-eleitores, ao invés
de apostarem na mudança, passaram a querer continuidade. Fernan
do Henrique disparou nas pesquisas e acabou vencendo a eleição no
primeiro turno, derrotando Lula, com folga, em todos os segmentos
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do eleitorado. Sarney deixou o governo com baixíssimos índices de
aprovação, possibilitando a emergência de oposicionistas como Col
lar e Lula. Itamar saiu com avaliações altamente positivas, e acabou
fazendo o sucessor (aliás, Itamar "fez" Fernando Henrique na mes
ma medida em que foi "feito" por ele).

A análise do contexto político-social tem muito a ver, portanto,
com a avaliação do governante que ocupa o cargo que estará em
disputa. No caso das eleições municipais isso fica bem claro. Um
prefeito com altos índices de aprovação, por exemplo, tem muito
mais chances de fazer o sucessor do que um administrador que é con
siderado um desastre. Na tabela abaixo, os dados do Ibope indicam
que prefeitos com um saldo na avaliação acima de 35% conseguiram
fazer o sucessor. Já aqueles abaixo desse índice de aprovação perde
ram as eleições para seus adversários. Não é possível fazer generali
zações mais ousadas, em função do pequeno número de casos
analisados, mas os dados sugerem uma correlação bastante forte en
tre índice de aprovação e capacidade de fazer o sucessor.

Tabela 2 índices de aprovação
da administração com vitória eleitoral
do candidato apoiado pelo prefeito

Curitiba 80%

Fortaleza 78%

Santos 63%

Guarulhos 54%

Natal 47%

São Sebastião 46%

Porto Alegre 36%
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Tabela 2a índice de aprovação da administração
com derrota eleitoral do candidato apoiado pelo prefeito

Belo Horizonte 33%

Ribeirão Preto 28%

Sorocaba 26%

Mogi das Cruzes 22%

Rio de Janeiro 19%

São Bernardo do Campo 10%

Manaus 5%

Recife -7%

Florianópolis -14%

São Paulo -21%

Campinas -23%

Salvador -64%

Fonte: Ibope. Pesquisas realizadas entre agosto e setembro de 1992. As porcenta
gens se referem à soma das avaliações "ótima" e "boa" menos as avaliações "ruim"
e "péssima".

Para candidatos a cargo proporcional, a análise do contexto
também é importante, embora em campanhas desse tipo os esforços
e as ligações pessoais sej am fundamentais. Mas essa é apenas uma
. das facetas desse tipo de eleição, que é muito complicada. Um polí
tico que seja conhecido, excelente na televisão e tenha uma estraté
gia perfeita, por exemplo, seria quase imbatível numa campanha
majoritária, mas pode ser considerado um candidato como qualquer
outro nos pleitos proporcionais.

No caso das eleições proporcionais, é possível identificar basi
camente cinco tipos de candidatura com chances. É preciso analisar
- e bem - quais são as peculiaridades de cada político, para montar
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uma estratégia através da qual o aproveitamento de suas peculiarida
des potencialize suas chances eleitorais,

O primeiro tipo é aquele que se elege devido ao alto grau de po
pularidade alcançada por via da mídia. Nelo Rodolfo, que tem um pro
grama de rádio, foi o vereador mais votado na cidade de São Paulo, em
1992. Afanásio Jazadji, também locutor de rádio, bateu recordes de vo
tação como deputado estadual, em 1990. E Celso Russomano, que par
ticipava do telejornal "Aqui e Agora", do SBT, foi o candidato a
deputado federal mais votado em São Paulo nas eleições de 1994.

O segundo tipo é aquele que tem uma sólida base corporativa
ou que fez alguma coisa importante para alguma categoria. Talvez o
caso mais conhecido seja o de Luiz Gushiken, deputado petista que
defende os interesses dos bancários.

O terceiro tipo é aquele candidato que.empunha uma bandeira
que empolga parcelas específicas da sociedade. Nesse sentido, uma
análise adequada e profunda do contexto político-social pode ajudar
a identificar essa bandeira. Alguns fizeram isso com grande talento.
Fábio Feldman, por exemplo, é o deputado do verde. Arnaldo Faria
de Sá está associado à defesa dos aposentados. O deputado Amaral
Neto é o defensor dá pena de morte. E por aí vai.

O quarto tipo de candidato é aquele com forte base regional,
normalmente um ex-prefeito que se saiu bem na sua administração.
Aqui, os casos podem ser citados às dezenas. A Câmara dos Deputa
dos é rica em ex-prefeitos.

Finalmente, o quinto tipo de candidatura é a daquele político
que ocupou algum cargo público importante - e conseguiu montar a
sua base de apoio e/ou uma grande notoriedade. Talvez os nomes
mais conhecidos que se encaixam nessa tipologia sejam os dos ex
ministros Delfim Netto e Roberto Campos.

Embora a análise do contexto político-social seja importante
também no caso das candidaturas proporcionais, é preciso lembrar
que nesse tipode eleição o envolvimento pessoal do candidato tem
um peso muito maior do que em eleições majoritárias, quando gran-

::t'~
~~:-~.
~

~4.....,.
;
4..'~-,•

~

:1";t:
c....•·t..•...-...·..
~ .. ; .•. W.· ... ·.···.·.· ...J-:.~E!.p'
~.1'••'.~-;-.,.
,~.J, '!A
~~_."e4~.
e.r,

!
6~~
~J_~.

1

I I..U\lICUI\]"ue nUJI:, vu I V UI: AMANHA
7.1

de parte do problema de comunicação se resolve na televisão. Mas é
evidente que é muito mais fácil remar a favor da maré. Saber o que
a sociedade quer e pensa em determinado momento também é fun
damental para sintonizar a mensagem do seu candidato a cargo pro
porcional aos anseios do eleitorado.

AS PESQUISAS QUALITATIVAS E A ESTRATÉGIA

As pesquisas qualitativas, também chamadas de motivacionais,
têm origem na antropologia e são um instrumento poderosíssimo de
campanha. A metodologia qualitativa envolve duas técnicas básicas:
a entrevista pessoal em profundidade e os grupos de discussão. Na
primeira, entrevistadores treinados são colocados frente a frente com
entrevistados definidos em função dos objetivos da pesquisa e, a par
tir de um roteiro previamente elaborado, estimulam seus interlocuto
res a discorrerem sobre os temas de seu interesse. Na segunda,
grupos de eleitores com características sócio-culturais semelhantes
são recrutados e, com a ajuda de um moderador (ou dois), discutem
os temas colocados em debate.

Essas pesquisas qualitativas têm seu timing próprio de realiza
ção. E esse timing se divide em dois momentos: primeiro, muito an
tes do dia da eleição - de dez a seis meses, dependendo do caso _ e
se presta à elaboração da estratégia. Segundo, durante a veículação
dos programas de televisão, quando grupos são formados especial
mente para acompanhar o desempenho dos candidatos na telinha.

Vamos supor uma situação não muito rara na vida de um con
sultor de marketing político ou de um comunicador político. Ele é
contratado para montar a estratégia e/ou fazer a campanha de um de
terminado candidato num estado ou numa cidade onde ele não tem a
menor familiaridade com os acontecimentos políticos nem conhece a
imagem dos políticos que se enfrentarão na campanha. Ele precisa,
então, "tomar pé" da situação, fazendo aquilo que se chamou, no seg
mento anterior, de análise do contexto político-social.
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A pesquisa qualitativa realizada através da técnica de entrevistas
pessoais em profundidade é a primeira providência que se deve tomar
num caso desses. É importante selecionar dez ou quinze personalida
des políticas da cidade ou do estado - os chamados "formadores de
opinião" - e entrevistá-los de forma a conseguir o maior número de in
formações possível. Quem são essas personalidades? Jornalistas, líde
res de classe, políticos com filiações políticas distintas, padres, etc.
Esse trabalho é importante porque, muitas vezes, o candidato não é ca
paz de passar um quadro preciso da situação. Na maioria dos casos, a
tendência é valorizar os aspectos positivos da candidatura, deixando de
lado os assuntos e as passagens que podem trazer problemas quando a
campanha esquenta. Como a avaliação do contexto político-social é a
primeira e fundamental etapa do processo de levantamento de informa
ções, é aconselhável tomar todo o cuidado nessa fase.

As entrevistas feitas são gravadas e transcritas para serem, de
pois, analisadas por pessoal competente. Surge, então, um relatório
com as principais conclusões do trabalho, que identificou as poten
cialidades e as deficiências do candidato e mapeou como ele se inse
re no quadro eleitoral que está sendo definido. Com um trabalho
desses, o assessor tem sempre uma análise muito mais precisa da rea
lidade do que aquela que surge em conversas ou reuniões com o staff
que cerca o candidato. Esse staff geralmente é formado por pessoas
que acompanham os candidatos, cujo envolvimento político-pessoal
os transformam muito mais em "torcedores" do que em profissionais
comprometidos com os fatos e preocupados exclusivamente em en
tender o que se passa.

Mas a técnica de pesquisa qualitativa mais utilizada na eleição
é, sem dúvida nenhuma, a das discussões em grupo. O objetivo des
sas discussões é criar artificialmente uma situação onde a interação
das pessoas estimule a verbalização espontânea. Sempre se procura,
nesse caso, recrutar eleitores - normalmente, um grupo de discussão
tem de oito a doze participantes - com o mesmo perfil: por exem
plo, eleitores de média escolaridade do sexo masculino. Nas pesqui- - -.,.
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sas qualitativas em que se procura cobrir o grosso do eleitorado,
descartam-se os 10% mais escolarizados e os 10% ou 20% menos
instruídos, estes últimos compostos por pessoas que têm, inclusive,
problemas de verbalização.

Definido esse núcleo central de eleitores, recrutam-se então os
entrevistados para as discussões.' As pessoas ficam numa sala em
volta de uma mesa e passam então a comentar os assuntos que vão
sendo colocados em discussão. Muitas vezes, essas salas são dota
das de espelho: as pessoas que estão participando vêem, na parede,
um vidro espelhado. Atrás desse vidro, entretanto, existe uma sala
menor, onde outros profissionais ou o próprio candidato assistem às
discussões. O conteúdo das falas é gravado e, quando há tempo,
transcrito. Finalmente, faz-se a análise das discussões e é elaborado
um relatório contendo os principais resultados do levantamento.

Para que um grupo de discussão tenha êxito, é muito importan
te que o moderador seja experiente (quer dizer, capaz de estimular
os participantes a falarem sobre os assuntos que rea~mente interes
sam) e que o roteiro de discussão seja bem feito. E evidente que
cada eleição tem seus aspectos peculiares, mas normalmente num
grupo de discussão são levantados os seguintes tópicos:

• situação de vida dos participantes;
• perspectivas em relação ao futuro;
• análise da situação do município, do estado ou do país, depen-

dendo do caso;
• percepção de progresso ou involução na unidade geográfica con-

siderada;
• imagem dos candidatos na disputa (quem é honesto, confiável,

trabalhador, preparado, etc.);
• principais problemas do eleitorado;
• grau de informação e maneira através das quais o eleitorado se

informa;
• avaliação da situação e da oposição, do ponto de vista político;
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• por que são simpáticos ou antipáticos a determinados políticos.

Numa cidade, qualquer trabalho qualitativo seguindo a técnica
de grupos de discussão deve, no mínimo, prever a realização de qua
tro grupos. Em eleições maiores e em campanhas mais sofisticadas,
pode-se realizar muito mais do que isso. As discussões que são realiza
das de seis a dez meses antes da campanha funcionam como levanta
mentos exploratórios, que ajudam a analisar o contexto político-social,
mas também criam condições para se estabelecer o posicionamento
(a estratégia) do candidato no decorrer da campanha.

A pesquisa qualitativa também é acionada quando se tem necessi
dade de descobrir as causas de algum problema específico de uma can
didatura. Um político que apresenta um alto índice de rejeição, por
exemplo, tem que procurar saber qual a origem, a motivação para que
isso ocorra. E procurar corrigir, no decorrer da campanha, o seu posi
cionamento em relação ao eleitorado. Se a rejeição decorre da sua arro
gância ou empáfia, ele deve procurar ser mais humilde. Se a rejeição
está vinculada a alguma passagem na vida do candidato, ele deve pro
curar esclarecer o que realmente ocorreu. E por aí vai.

Outra vantagem das pesquisas qualitativas é poder aprofundar
a discussão sobre os problemas da área em que está sendo disputada
a eleição. Vamos supor que num município qualquer o maior pro
blema mensurado nas pesquisas quantitativas esteja relacionado à
área de saúde. E ainda que a população ache que é exatamente esse
setor que se deve priorizar. Pois bem, através dos grupos de discus
são é possível encontrar não apenas o conjunto de deficiências no
setor - mau atendimento, falta de médicos, más condições dos hos
pitais e postos de saúde, dificuldade para se marcar consultas, falta
de informações, etc. - como também projetar o que poderia ser feito
para solucionar os problemas.

A estratégia vai-se montando em função das informações co
lhidas das análises do contexto político-social e das pesquisas quali
tativas. Verifica-se quais são os temas mais importantes, como está o
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humor do eleitorado, qual é o perfil mais adequado, enfim, buscam
se todas as informações capazes de potencializar a candidatura. Um
exemplo pode esclarecer melhor como esse processo é desenvolvi
d02•

Em 1990, os candidatos mais importantes que disputaram o go
verno do Estado de São Paulo eram Luiz Antonio Fleury (PMDB),
Paulo Maluf (pelo então PDS) e Mário Covas (PSDB). Em março da
quele ano, foi realizada uma bateria de mais de trinta grupos de dis
cussão, na capital e no interior. Como não poderia deixar de ser, os
dados colhidos foram interessantíssimos - e possibilitaram a monta
gem da estratégia de marketing político da candidatura que patroci
nou as pesquisas. As principais conclusões foram as seguintes:

• os eleitores tinham orgulho do Estado de São Paulo, considerado
rico, dinâmico, desenvolvido, etc.;

• o Estado de São Paulo era associado a trabalho, agitação e reali
zação;

• Paulo Maluf era identificado como um político de personalidade
muito forte, que dificilmente provocava indiferença: ele era ama
do ou odiado;

• Maluf era considerado também um político inteligente, hábil e
persistente;

• Quércia aparecia como a grande personalidade da eleição, com
uma imagem de bom administrador e de grande realizador, prin
cipalmente no interior do estado;

• Mário Covas era considerado um político sério, honesto e equili
brado;

• embora considerado ético e confiável, Covas trazia consigo a pe
cha de indeciso;

2. Esse exemplo foi utilizado em R. Figueiredo, O que émarketingpolitico, São Paulo: Bra
siliense, 1994.
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• Fleury, que acabou ganhando a eleição, ainda era totalmente des
conhecido no momento da realização da pesquisa.

Foi principalmente em torno desses eixos que as campanhas fo
ram elaboradas. O perfil de Mário Covas não "casava" com a imagem
que os eleitores tinham do Estado de São Paulo. Ele não passava o di
namismo requerido naquele momento, embora fosse considerado um
político ético e confiável. Por outro lado, Maluf representava, em lar
gos traços, aquilo,que o eleitor queria. Sua imagem era - e ainda é - a
de um realizador, que gosta de trabalhar. Mas o prestígio de Quércia
falou mais alto. Ele conseguiu convencer seu eleitorado de que tinha
sido um excelente governador (em nenhum momento foi contestado) e
que Fleury era o melhor nome para que sua obra tivesse continuidade.
Basicamente foi o que aconteceu na campanha de 1990 em São Paulo.
Basicamente era o que apontavamas pesquisas qualitativas.

AS PESQUISAS QUALITATIVAS E A TELEVISÃO

Até aqui, as pesquisas qualitativas foram analisadas como ele
mentos importantes na montagem da estratégia dos candidatos. As
entrevistas em profundidade e os grupos de discussão são realizados
entre seis e dez meses antes da data da eleição: o marketing político
é estabelecido, a propaganda e a comunicação entram em sintonia
com a estratégia. O que vai para o ar, portanto, é a última etapa de
um longo processo.

Nas campanhas eleitorais, como não poderia deixar de ser, a
mídia eletrônica - televisão, principalmente - tem um papel impor
tantíssimo. Quando os programas eleitorais gratuitos começam a ser
veiculados na TV é que a disputa começa pra valer. É durante esse
período que ocorrem as grandes alterações no posicionamento dos
candidatos. E também as grandes baixarias.

Por sua importância na campanha e pelo seu caráter de massa,
___ , _]_.J ~ ~~ ~MtTr'l",'l" np tp1 p.vi"í'ín é nouco. Os números

et-e:r.
~

~e~=.l~
e:;.-=
.A.J---.A~-~.. ,...
~~..~&:.!-.'ói!II'j'

~.~~'.
~
8-r.
8.;.
a:,-,,,
~'i .~,,"':.
~et--.
e~-.~.~--.
~,J4.

0°.
e.:;...:,.

f
~~"
~
e{ ~
t':t-.

I.. '•...-e.

PESQUISA DE HOJE, VOTO DE AMANHÃ 77

variam de eleição para eleição, mas não é fora de,propósito afirmar
que, em média, um candidato a cargo majoritário gasta 10% dos re
cursos de uma campanha em pesquisa e algo em torno de 60% na
produção de seus programas de televisão (o restante vai na parte
operacional). Os programas são acompanhados de perto - e mais
uma vez são as pesquisas qualitativas as mais utilizadas, as que
apresentam os melhores resultados.

As pesquisas qualitativas já estão, inclusive, incorporadas no
dia-a-dia das televisões. Quando começa uma novela, por exemplo,
o autor intui qual será a reação dos telespectadores, mas não pode
afirmar, com precisão, o que vai acontecer. Por isso, a emissora que
está veiculando o programa toma o cuidado de acompanhar, através
dos grupos de discussão, o que se passa capítulo a capítulo. Com
isso, os responsáveis pela novela têm um mapeamento completo do
desenvolvimento da trama, da simpatia ou antipatia com esse ou
aquele personagem, dos valores que estão colocados em jogo, e as
sim por diante. Um personagem secundário na trama, por exemplo,
pode ganhar um destaque maior, porque passa a agradar mais à au
diência do que outros.

Nos programas políticos de televisão, em campanhas de bom
porte, acontece algo semelhante. A importância da televisão - que
não pode tudo, mas pode muito - obriga que se montem grupos de
discussão regulares, idealmente diários, para acompanhar o que vai
sendo passado para os telespectadores-eleitores. Em campanhas dis
putadas, nas quais o eleitorado passa a se interessar mais do que o
normal no que se discute e se debate, um acompanhamento desse
tipo torna-se mais importante ainda.

Ainda na fase da televisão, as pesquisas qualitativas são utili-
zadas quando se pretende verificar qual vai ser a possível reação do
conjunto do eleitorado diante de alguma jogada mais arriscada.
Quando um candidato vai mal e se percebe, através dos dados quanti
tativos, que se nada for feito a derrota é inevitável, muitas vezes os
"marketólogos", os comunicólogos ou os próprios candidatos lan-
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IpO, os aspectos etIcos ficam cm segundo plano.

Dois exemplos são os mais notáveis. O primeiro foi Fernand
COllor, em 1989, que se utilizou de uma fita gravada o

d Com uma ex-namora a de Lula, em que ela o acusava de havê-la estimulado a fa-
zer um aborto. Outro, foi Roberto Requião, no Paraná, em 1990 ue
mostrou em seu programa eleitoral um suposto pistoleiro que ~a~ia
~atad~ p~s~o.as.a mando de seu maior adversário, José Carlos Mar
tinez. E diffcíl Isolar fatos de campanha e id tifi

en I icar exatamente oque acarreta o quê. Mas tanto Collor quanto Requião cons .
reverter uma tendência, e venceram as eleições. eguuam

de d ~~ o;tro exemplo vem da campanha para a Prefeitura da cida-
e ao aulo, de 1992. Naquela ocasião, durante o se

no, os estrategistas do PT estudavam . gundo tur-
. . se era convellIente ou _

utilizar, no. programa de TV, uma frase infeliz de Paulo Maluf nao
qual ele afIrmara: "quer estuprar estupra, mas não mata" A '. na
de televisão fez o programa e I foi . eqUIpe

e e 01 testado. A pesquisa mostrouque aquela declaração extrapolava o âmbito essoa]

~ma que~tão política. Ou seja, a denúncia pro~edia e ::~ae;: ~:rn~r
erada, sImplesmente, um ataque entre pessoas O p nSI-

indo . . rograma acabou
Eduar~:ra o ~r, Com u~ Impacto favorável para a candidatura de
. Suphcy. A JUStIça Eleitoral acabou proibindo o PT de re
tír o ~rograma, mas aquele foi o momento no qual Supl' . pe
aproxImou de Maluf 3. ICy maIS se

o VIEWFACTS

o viewfacts é um i t
no Brasil Ele ns rum~~to de pesquisa relativamente novo

. passou a ser utIlIzado nas campanhas pol't'
1992. O procedimento é o seguinte: reúnem-s I rcas em

e em uma sala cerca de
3. Ver depoimento de Fátima Pacheco Jordão A .

, Conquistado voto.

••••••••••..•.-..•..........
t4......:::;;
:t:.'".~.
-1'''.·•

,oL.. ,.•.
,;iIJ .•

f

PESQUISA DE HOJE, VOTO DE AMANHÃ
79

cinqüenta eleitores, com perfis semelhantes definidos em função
dos objetivos da pesquisa. A cada eleitor pesquisado é distribuído
um aparelho parecido com um controle remoto, onde é possível te
clar, instantaneamente, qual é a avaliação que cada um faz em rela
ção ao que está sendo apresentado em um vídeo. À medida que as
avaliações vão sendo tecladas (normalmente, o controle remoto tem
cinco teclas, que apontam graus de satisfação que vão de muito sa
tisfeito a nada satisfeito), um computador agrupa os dados e cria um
gráfico, que reflete o grau de satisfação global a cada instante. Com
isso, é possível verificar, num programa de horário eleitoral, quais
são os temas, as formas de se falar e a postura (agressiva, bem-hu
morada, séria, etc.) que mais agradam o eleitorado .

O viewfacts foi criado no Canadá. Originalmente, ele era utili
zado com crianças, que têm dificuldades em verbalizar suas prefe
rências e o porquê de avaliarem de determinada maneira o que
vêem. Foi a partir de testes realizados com o viewfacts que se desco
briu que as crianças gostavam muito de ver, em programas de tele
visão, gente vestida de bicho. Esse tipo de avaliação permitiu o
desenvolvimento de uma das séries infantis de maior sucesso em
todo o mundo: Vila Sésamo .

Na era do controle remoto, os telespectadores ficaram muito
mais exigentes, quase ranzinzas. Eles querem satisfação total e ime
diata. Uma cena que não agrada pode estimulá-los a mudar de canal,
fazendo com que a emissora perca pontos importantes de audiência .
Com isso, o viewfacts passou a funcionar como uma espécie de "ra
dar" de satisfação dos programas e das peças publicitárias. Afinal,
não vale a pena investir milhares de dólares para veicular uma pro
paganda, correndo o risco de que o telespectador mude de canal as
sim que ela entre no ar.

As vantagens desse sistema na política são evidentes. Primeiro,
ele é mais ágil em relação às pesquisas qualitativas convencionais _
e pode ser complementado por elas. Isso significa dizer que é PQssí~
vel verificar eletronicamente os pontos altos e baixos de um p1iOg:ra-
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ma e aproveitar a reunião dos entrevistados para discutir verbalmen
te a questão. Segundo, ele informa o que acontece durante todo o
programa, permitindo detectar uma frase, uma brincadeira ou uma
abordagem que não agradou - ou agradou muito - os eleitores. Ter
ceiro, ele permite, com agilidade, o teste prévio de peças promocio
nais diferentes, de tal maneira que se pode saber, de antemão, qual
será o tipo de programa que mais agradará o eleitor. Ou seja, o que
vai para o ar já foi testado e considerado a melhor forma de propa
ganda dentro da estratégia concebida.

Imagine-se um candidato com a estratégia montada. Já se iden
tificou o contexto político-social, as pesquisas quantitativas e quali
tativas mostraram quais os temas que devem ser abordados e o que
deve ser proposto. Pois bem. Com o viewfacts, é possível testar a
forma através da qual o candidato deverá passar sua mensagem e a
conveniência - ou não - de se adotarem determinados comporta
mentos no vídeo. O candidato deve atacar seus adversários? Como
passar mais credibilidade? Ele deve sorrir? Ou é melhor ficar sério?
Deve contar casos pessoais? Ou se restringir apenas aos aspectos
políticos e técnicos dos temas que serão abordados? As brincadeiras
ajudam ou atrapalham? Praticamente não existe limite para a utiliza-
ção do viewfacts.

AS PESQUISAS QUANTITATIVAS

Se as pesquisas qualitativas são indispensáveis na análise do
contexto político-social e na definição da estratégia, as pesquisas
quantitativas são fundamentais para se acompanhar o desenvolvi
mente do processo sucessório. Uma comparação interessante é feita
por Ney Figueiredo, um dos precursores do marketing político no
Brasil. Ele diz que as pesquisas quantitativas são como o radar de
um avião: elas indicam se ele vai bater no morro ou não. Já as pes
quisas qualitativas mostram como é possível fazer com que o avião
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Transportado para o âmbito eleitoral, isso significa o seguinte: a
pesquisa quantitativa mostra se seu candidato está ou não na frente
em um determinado momento. A pesquisa qualitativa indica como é
possível reverter ou estabilizar o quadro, dependendo do posiciona
mento do seu candidato.

As pesquisas quantitativas são realizadas em função de amos
tras. Através de critérios sociológicos e estatísticos, seleciona-se
uma pequena quantidade de elementos que passam a representar o
conjunto do universo pesquisado. As amostras funcionam como ver
dadeiras "miniaturas" do eleitorado: elas têm, dentro de margens de
erro conhecidas, as mesmas propriedades do conjunto dos eleitores.

Duas espécies de amostras são as mais utilizadas: as proba
bilistas e as por cotas. Nas amostras probabilistas, cada elemento
tem a mesma chance de ser selecionado do que qualquer outro.
Numa pesquisa nacional, o ideal seria que todos os eleitores estives
sem em uma lista e que, a partir daí, fosse sorteado o número ade
quado à margem de erro estipulada. Para uma margem de erro de 3
pontos percentuais, por exemplo, deveriam ser sorteados cerca de 2
mil!2,S mil eleitores.

Acontece, porém, que amostras selecionadas dessa maneira po
dem inviabilizar a realização de uma pesquisa. No limite, cada ele
mento selecionado pode estar em um município diferente. Mais
ainda: os municípios podem estar espalhados por todo o país, e não
concentrados apenas em uma área. Além disso, como o elemento é
sorteado e só pode ser substituído em último caso, os pesquisadores
devem virar verdadeiros detetives para encontrar o seu entrevistado
especial. Com isso, o custo para se realizar a pesquisa pode ser tão
alto e o tempo necessário tão longo que ela deixa de ser viável.

Quando os dados são coletados através de entrevistas pessoais,
a amostragem por cotas é muito utilizada. Nesse tipo de amostra, se
leciona-se o entrevistado em função de algumas características defi
nidas a priori. Normalmente, essas variáveis estão relacionadas com
a questão que está sendo estudada. Numa pesquisa eleitoral, as va-
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riáveis mais utilizadas são sexo, idade e grau de instrução. A amos
tra selecionada representa, em termos de características, o eleitorado
total. Se existem 45% de mulheres no eleitorado, essa deverá ser a
porcentagem na amostra. Se há 55% de eleitores com nível educa
cional até o primeiro grau, a amostra deverá ter o mesmo tanto, e as
sim por diante. Na tabela abaixo, é possível verificar como a coisa
funciona na prática, no caso do eleitorado brasileiro.

Tabela 3 Perfil do eleitorado brasileiro

Sexo
masculino 51%
feminino 49%

Idade
16 a 24 24%
25 a 39 38%
40 e mais 38%

Grau de instrução

até primário completo 50%

ginásio iniciado ou completo 26%

colegial iniciado ou completo 18%

superior iniciado ou completo 5%
Fonte: Ibope.

Outro ponto importante a ser considerado é o tamanho da
amostra. Uma amostra grande não é, necessariamente, uma boa
amostra. Nas eleições presidenciais americanas, de 1936, aconteceu
um episódio interessante, comumente citado quando se discute a
questão do dimensionamento amostral. Enquanto o Gallup previu
corretamente a vitória de Roosevelt aplicando apenas três mil ques
tionários, a revista The Literary Digest enviou oito milhões de ques-
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tionários aos seus eleitores, recebendo dois milhões e trezentos lp-il
de volta. Apesar desse número astronômico de respostas, a revista
errou o nome do vencedor da eleição.

As boas amostras são muito pequenas em relação ao eleitorado
total. Para se ter uma idéia, o eleitorado brasileiro é compost~lpor
cerca de noventa e dois milhões de eleitores. Numa pesquisa nacie
nal, os institutos geralmente entrevistam cerca de três mil. Achanc.e
de um eleitor qualquer ser entrevistado em uma pesquisa que procu
ra medir a intenção de voto para presidente da República é, portan~
to, de 0,0000326.

Uma idéia difícil de ser entendida para quem não é iniciado é
que o tamanho da amostra não depende da população a ser pesquisa
da. Isso porque, a partir de cem mil elementos, a população é consi
derada infinita, do ponto de vista estatístico. Dessa maneira, cidades
com cem, duzentos, quinhentos mil eleitores e cidades com cinco ou
oito milhões de eleitores terão resultados com precisão igual para
uma amostra do mesmo tamanho.

Outro ponto é a questão dos temas a serem abordados. É claro
que, no limite, pode-se perguntar sobre qualquer coisa. Mas numa
pesquisa eleitoral convencional, do tipo quantitativa, existe uma sé
rie de perguntas que são normalmente feitas - e que têm grande uti
lidade para o analista-estrategista. Nas páginas seguintes, serão
comentadas algumas dessas questões mais comuns - e o que signifi
cam os dados colhidos em termos de estratégias eleitorais.

As questões referentes à intenção de voto são as mais cqlp.Ql1i~".
Nesse tipo de pergunta, fica-se sabendo não apenas qualé \:> i~~~~
de intenção de voto dos candidatos como também em quals,~~~~()"
do eleitorado (homens ou mulheres, eleitores mais oumeaos i~~~.
dos, jovens ou velhos) ele é mais votado. EVidentemenr.~l,~W~;~~~.. . '
quisa de intenção de voto é como um flash da realidade;'~ia:', . ' .", '/j

""-;ç; . ,_o,

Intenção de Voto
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exatamente aquele momento. Porque as eleições são processos ex
tremamente dinâmicos, é preciso fazer as pesquisas com regularida
de, para acompanhar de perto o que está ocorrendo na campanha.
Com isso, é possível corrigir eventuais deficiências e mensurar o
impacto das medidas que vão sendo adotadas.

Existem duas maneiras básicas de se medir intenção de voto: a
espontânea e a estimulada. Na questão espontânea não são dadas ao
eleitor as alternativas de nomes que ele pode escolher. Assim, o re
sultado reflete, normalmente, a hierarquia dos nomes mais conheci
dos naquele momento - e muitas vezes, também, os eleitores citam
políticos ou personalidades que não são candidatos na eleição. Na
tabela 4, é possível verificar como estavam os índices de intenção
de voto espontâneos e estimulados na eleição para governador do
Estado de São Paulo, em 1990.

Tabela 4 índice de intenção de voto (espontâneo e estimulado)

Pergunta: Este ano vamos ter eleições para governadordo Estado
de São Paulo. Se as eleiçõesfossem hoje, em quemoCa)sr.(a) votaria?
(espontânea)Se as eleiçõesfossemhoje e os candidatosfossemestes, em
quemo (a) sr.(a)votaria?(estimulada)

(em%)

espontânea estimulada

Paulo Maluf 18 36

Mário Covas 10 38

Lula 3 *
Fleury 2 4

Sílvio Santos 2 *
Plínio A. Sampaio 1 3

Nenhum/branco/nulo 13 11

Não sabe/não opinou 45 6

Fonte: Ibope,maiode1990, pesquisaestadual.
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Como se percebe, Paulo Maluf tinha, em maio, um recall
maior do que o dos seus concorrentes, ou seja, entre os nomes real
ou supostamente envolvidos na campanha, ele era o mais conhecido
de todos. Esse tipo de voto espontâneo, que aparece a seis meses do
dia da eleição, é também chamado de "voto cristalizado". Eleitores
que escolhem seu candidato tanto tempo antes do pleito é porque
têm certeza daquilo que querem. Dificilmente, na apuração das ur
nas, o "voto cristalizado" fica abaixo da votação realmente obtida (a
menos que o candidato se envolva num grande escândalo durante a
campanha ou faça algo realmente catastrófico) .

Quando o eleitor era estimulado por uma cartela contendo o
nome dos possíveis candidatos, o nome de Mário Covas saltava para
o primeiro lugar. Covas ultrapassava Maluf na pergunta estimulada,
mas a sua "taxa de voto cristalizado" (intenção de voto espontâ
nea/intenção de voto estimulada) era mais baixa. Para um candidato
em começo de campanha, quanto maior o número de votos espontâ
neos em relação aos estimulados melhor. Isso significa dizer que a
sua candidatura está mais sólida do que a de seus adversários, e que
já se pode partir de uma base garantida de votos que dificilmente
migrarão para outra candidatura.

Outro aspecto importantíssimo das pesquisas de intenção de voto
é que elas permitem verificar em qual segmento os candidatos estão
mais fortes ou mais fracos. Informações desse tipo são fundamentais
para o estrategista, na medida em que possibilitam identificar em quais
setores do eleitorado existem problemas e em quais a candidatura, ao
contrário, vai indo bem. Dados como esses normalmente direcionam
ações na área de comunicação: se existem dificuldades no segmento
jovem, por exemplo, uma açâo específica para esse público pode ser
estudada ou o discurso do candidato na televisão pode desenvolver te
máticas (e linguagem) mais acessíveis a esse segmento.

Na tabela 5, verifica-se em quais segmentos os candidatos ti
nham mais intenção de voto espontânea. Foi selecionada a variável
"grau de instrução", que normalmente é a que apresenta a maior al-
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teração de um segmento para outro. Os dados se referem à eleição
de 1992 para a Prefeitura da cidade de São Paulo. PotencialdeVoto

Pergunta: Em quem o(a) sr.(a) votaria se as eleições fossem hoje?
(espontânea)

-----......
Outra medida muit.o comu~jas ~esquis~s ~uan~itativas é op~

tencial de voto. Nesse tipo de avaliação, o objetivo e, num detel'ml
nado momento, mapear quais as possibilidades do candidato. Essa
medida avalia, candidato a candidato, aquela porcentagem de eleito
res que com certeza votaria nele; que poderia votar nele; que não
votaria nele de jeito nenhum (esse indicador é chamado de índice de
rejeição); ou que não conhece o suficiente para decidir. Na tabela 6,
estão os dados de potencial de voto de dois candidatos à Prefeitura
de São Paulo, na eleição realizada em 1992 .

Até primário Ginasial Colegial
completo iniciado ou iniciado e mais

completo

Paulo Maluf 32% 34% 33%
Fábio Feldman 1% 1% 6%
Eduardo Suplicy 9% 13% 24%
Aloysio Nunes Ferreira 10% 11% 7%
Outros nomes 0% 1% 1%
Ninguém/branco/nulo/ 48% 41% 29%
não sabe/não opinou

Tabela 6 Potencial de voto

Fonte: Ibope, setembro de 1992.

Paulo Maluf Eduardo Suplicy
Com certeza votaria nesse 33% 17%
candidato

Um dos candidatos em 20% 25%
quem poderia votar

Não votaria nesse 41% 49%
candidato de jeito nenhum

Até agora não conhece o 3% 6%
suficiente para decidir

Não sabe/não opinou 2% 3%
Fonte: Ibope, setembro de 1992.

A análise da tabela fornece algumas indicações interessantes.
A intenção de voto espontânea em Paulo Maluf era homogênea em
todos os graus de instrução. Já a intenção de voto em Fábio Feldman
aumentava à medida que aumentava o nível de instrução do entre
vistado. O mesmo acontecia com Eduardo Suplicy, que tinha 9% de
intenção de voto entre os menos instruídos e 14% entre os mais es
colarizados. Desse ponto de vista, é possível afirmar que os votos de
Feldman e Suplicy eram mais elitizados. Chama a atenção, também,
uma questão recorrente em todas as campanhas: o segmento mais
escolarizado do eleitorado decide seu voto antes dos segmentos me
nos instruídos.

O potencial de voto é definido da seguinte maneira: 100% _
taxa de rejeição. O resultado dessa conta indica aqueles eleitores
que, potencialmente, podem votar no candidato considerado. No
caso de Maluf, seu potencial de voto era de 59%, contra 51% de
Eduardo Suplicy. Além disso, Maluf tinha um índice maior de inten
ção de voto propriamente dito: 33% disseram que votariam nele
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com certeza, contra 17% de Suplicy. Assim, além de Maluf ter um
potencial de voto maior, ele tinha também um potencial de voto
mais sólido, na medida em que um maior número de eleitores decla
rou que votaria nele com certeza.

Grau de Conhecimento

o grau de conhecimento dos candidatos é também um indica
dor importante para o analista. Ele reflete, como o nome já diz, o
conhecimento do nome dos candidatos. Evidentemente, um candida
to mais conhecido tem mais chances de ganhar uma eleição - nin
guém vota em quem não conhece. Mas isso não significa, por outro
lado, que um nome com alto grau de conhecimento tenha, automa
ticamente, mais chances do que seus adversários. Para citar um caso
famoso, Fernando Collor, em março de 1989, era conhecido por me
nos de metade do eleitorado, e acabou ganhando a eleição para a
Presidência da República, diante de nomes muito mais tradicionais.

A força da televisão numa campanha é muito grande - e todos
os candidatos envolvidos numa disputa majoritária acabam ficando
conhecidos do eleitorado. Às vezes, como no caso de Collor, o fato
de o candidato ser relativamente desconhecido do eleitorado pode
ser uma vantagem. Quando a sociedade está sedenta de mudanças,
enjoada dos políticos tradicionais e à procura de novos líderes, o
fato de ser desconhecido é positivo, e não um handicap. Na tabela 7
estão os dados referentes ao grau de conhecimento dos candidatos à
Prefeitura de São Paulo, no ano de 1992.
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Tabela7 Grau de conhecimento

Maluf Suplicy Aloysio Feldman

Conhece bem 64% 38% 7% 4%

Conhece mais 26% 36% 30% 16%
ou menos

Conhece só de 8% 28% 45% 38%
ouvir

Não conhece 2% 1% 17% 42%

Não opinou 0% 0% 1% 1%

Fonte: Ibope, setembro de 1992.

Razões da Escolha

Motivação de voto ou de rejeição é sempre mais bem desco
berta através de pesquisas qualitativas. Mas também é possível, ain
da que em outro nível, descobrir porque os eleitores votam em
determinado candidato. Na maioria das vezes, os políticos têm sua
"marca", positiva ou negativa. Verdade ou mentira, realidade ou
distorção de imagem - o fato é que as "marcas" existem, e costu
mam emergir com mais força no calor da campanha, quando os polí
ticos em ação atacam e são atacados.

Um exemplo interessante é o da disputa para o governo do Es
tado de São Paulo, em 1990. Os principais candidatos envolvidos
na disputa tinham características marcantes, para o bem ou para o
mal. Pouco interessa, do ponto de vista dos resultados nas pesqui
sas, se essas características eram verdadeiras ou não. No plano da
opinião pública, aquilo que parece que é, é. O importante, portanto,
era a imagem que os políticos projetavam. Mário Covas era tido
como o político ético, mas vacilante. Paulo Maluf era realizador,

mas desonesto .
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Tabela 8a Razões da preferência
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Um dos objetivos do estrategista numa campanha eleitoral é,

exatamente, tentar mostrar aos eleitores que as características positi
vas do candidato - "ético" e "realizador", no nosso caso - são ver
dadeiras, enquanto as negativas - "vacilante" e "desonesto" _ são
falsas. Nesse sentido, seria possível posicionar Covas, em seu pro
grama de televisão, como um candidato determinado e seguro, atra
vés de um discurso incisivo, que passasse uma idéia de firmeza. Ou
ainda fazer o programa de Maluf voltado para as suas realizações,
salientando também a ausência de escândalos nas suas administra
ções (Maluf gosta de citar, por exemplo, que Montoro teria passado
"um atestado de idoneidade" à sua administração, na medida em que
realizou uma devassa, sem encontrar nada que o comprometesse).

Em maio de 1990, o Ibope realizou uma pesquisa no Estado de
São Paulo, com o objetivo de aferir os principais motivos que leva
vam os eleitores a escolher determinados candidatos. Naquele mo
mento, Covas tinha 38% das preferências, contra 35% de Maluf, 4%
de Fleury e 3% de Plínio de Arruda Sampaio. Numa simulação de
segundo turno, no qual disputariam Maluf e Covas, Covas venceria
por 47% a 40%. Os resultados sobre a razão das preferências estão
na tabela 8 e 8a.

Pergunta:Por que oCa)sr.(a) votaria em PauloMaluf?(menção es
pontânea)

Pelo seu desempenhona
administraçãoanterior

57%

Por simpatia/inspiraconfiança 21%

É o melhor candidato 19%

É competente/inteligente 18%

Já é tradiçãovotar no PDS (então 7%
partido deMaluf)
Fonte: Ibope,1990.

Tabela 8 Razões da preferência

Comparando os perfis de Mário Covas e Paulo Maluf, fjc~ cla;~
ro que a motivação de voto em Maluf era muito mais sólid~. .Al~1l'I:.;
disso, o candidato do PDS teria condições de reforçar sua ima~~l,Il
no programa de televisão como bom administrador, o que. cl~.:Ql~o,:,:.
acabou ocorrendo. Já as motivações de voto em Covas eramlll~&tê-<
nues e sua imagem dificilmente poderia ser reforçada. É."u,u""~""'''''''A''''
mentar votos motivados por simpatia. De fato, Covas ·a.,c8;~~O\1l.;~!;~:.:,<

indo para o segundo turno em 1990, enquanto Maluf dís:pU1télv;1Ii.PlJlf.'.SiF':J
mo a palmo a eleição com Fleury, que acabou vencendo.

Pergunta: Por que oCa)sr.(a) votaria emMárioCovas?(mençãoes
pontânea)

Por simpatia/inspira confiança 35%
Foi um bom prefeito 27%
É o melhor candidato 21%
É competente/inteligente 17%
Fonte: Ibape, maia de 1990.

Principais Problemas do Eleitorado

Outra medida bastante comum nas pesquisas quautitativás'~~
lizadas em épocas eleitorais é o mapeamento dos pnncllpa:lsI)~o~te:",:"
mas do eleitorado. Esse indicador hierarquiza q1.lai~sa<:~lrIla';I{!~l:tI).(
dos eleitores, as áreas mais problemáticas. De
estrategista pode, então, pautar o programa dos caILalCla~c
ção das preocupações do eleitorado, Se
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programa eleitoral na discussão desse tema. Certamente a identifica
ção do eleitor com o assunto será maior, uma vez que se trata do
problema mais grave apontado pelos próprios eleitores.

CONCLUSÃO

Essas são as principais pesquisas e as principais questões le
vantadas em uma campanha eleitoral de bom porte. Não existem
"regras" definidas para se montar uma boa estratégia a partir das
pesquisas, Isso vai muito da experiência, da sensibilidade e da cria
tividade dos analistas, estrategistas e comunicólogos. O importante
é realizar um bom trabalho de levantamento de dados - estudando o
contexto político-social, analisando as pesquisas qualitativas e quan
titativas, lançando mão do viewfacts, acompanhando o programa
eleitoral através de grupos de discussão, etc. -, para que a estratégia
fique sintonizada com a sociedade. Dessa maneira, o caminho para a
vitória é mais curto. E mais seguro.

Wladimir Pomar
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INTRODUÇÃO

Eleições são assuntos comuns nas democracias. São os princi
pais instrumentos de rodízio ou troca de poder. Isso tanto na política
oficial, nos governos e câmaras de vereadores e deputados e senado,
quanto nas mais diversas instituições civis, como sindicatos, asso
ciações, federações, universidades, clubes, condomínios, etc.

Essa prática democrática tem exigido cada vez maior participa
ção profissional. Isso porque aumentou a população, apareceram no
vos meios de comunicação e cresceu a diversidade social e política.
As disputas eleitorais tornaram-se mais concorridas, com o uso mais
intenso da propaganda eleitoral e, portanto, com a contratação de
gente especializada para realizá-la.

Por outro lado, quanto mais a propaganda eleitoral é realizada
profissionalmente, maior se torna a necessidade de contar com a ajuda,
também profissional, da estratégia política, das pesquisas, do planeja
mento, da organização e da captação e contabilização dos recursos.

A propaganda, como parte importante da comunicação, precisa
das pesquisas para orientá-la. As pesquisas e a comunicação, por



16 COMO AGARRAR SEU ELEITOR

outro lado, têm se mostrado capazes de cometer erros com mais fa
cilidade quando não contam com a orientação da estratégia política
e de seu planejamento, porque são eles os principais orientadores
das ações eleitorais. Sem eles não há rumo na comunicação, na pro
paganda eleitoral, nem nas pesquisas que ajudam a realizar os ajus
tes necessários nas campanhas.

. Este capítulo trata justamente da estratégia política e do plane
jamento como condições indispensáveis para vencer.

SOCIEDADE E POLíTICA

Todas as disputas eleitorais acontecem dentro de um determi
nado ambiente ou terreno. Pode ser no que se entende como socie
dade civil, isto é, um clube, uma fundação, uma associação. Ou,
ainda, na sociedade política, aí entendida toda a sociedade que faz
as leis e controla o cumprimento dessas leis no país, ou em parte do
país, como num estado, município ou distrito.

Dentro desses ambientes ou terrenos das disputas eleitorais, o
principal atar ou participante é o eleitorado. E o alvo da disputa são
os cargos eletivos de poder, como as diretorias de instituições civis
ou postos nas instituições políticas. Nesse último caso temos princi
palmente os cargos representativos de vereador, deputado estadual
ou federal e senador, e os cargos executivos de prefeito, governador
e presidente da República.

Portanto, quem quiser entrar na disputa eleitoral para conquis
tar algum desses cargos eletivos precisa conhecer bem o ambiente
ou terreno em que a briga se trava. Só com base nesse conhecimento
é possível traçar as estratégias, direcionar a propaganda e disputar o
eleitorado para atingir o alvo pretendido.

A principal ferramenta para conhecer o ambiente são as pes
quisas. Para realizar o seu trabalho, elas devem estudar bem todo o
eleitorado, suas condições de vida e de trabalho, suas necessidades,
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suas expectativas, suas preferências e seu imaginário. Elas preci
sam, então, levar em conta a sociedade em que esse eleitorado vive.

No caso das disputas eleitorais em sociedades civis, o ambien
te é mais restrito. Mas, quando se trata da chamada sociedade políti
ca, as pesquisas precisam considerar não só os políticos e outros
elementos que fazem parte dela, têm que levar em conta toda a so
ciedade e toda a população, com suas semelhanças e suas diferenças
econômicas, sociais e culturais. Essas semelhanças ou diferenças
vão aparecer de diferentes formas na disputa eleitoral, e os disputan
tes que não as conhecerem vão levar desvantagem.

Um candidato, por exemplo, tem que levar em conta essas dife
renças ao discursar para os diversos públicos que encontra durante a
campanha. Não adianta falar das vantagens da tecnologia moderna
para um público composto principalmente de trabalhadores desempre
gados. Ou discursar sobre o financiamento rural para uma comunidade
cuja principal preocupação é o saneamento ou o crédito industrial.

Por tudo isso, somos obrigados a começar o estudo da estraté
gia e do planejamento pelas semelhanças e diferenças que existem
na sociedade em que está incluído o eleitorado. O que significa, fa
lando de outro modo, estudar as relações de convivência que orien
tam o funcionamento dessa sociedade, relações que vão influir ou
determinar o modo como a sociedade se organiza.

Relações de Convivência

Viver em sociedade quer dizer, antes de tudo, que estabelece
mos entre nós relações de convivência nas diversas esferas da vida.
Essas relações são de natureza econômica, social, cultural, política e
outras. Para trabalhar no mundo moderno, por exemplo, mantemos
relações de emprego: somos empregadores, empregados ou autôno
mos, e utilizamos a troca (compra, venda, salário, arrendamento,
aluguel, leasing, franquia, etc.) para concretizar qualquer uma dessas
relações.



Praticamente nenhum de nós consegue se alimentar, vestir,
morar c se movimentar se estiver fora dessas relações. Elas são, as
sim, indispensáveis para nossa sobrevivência e a sobrevivência de
todos os indivíduos da sociedade. A exclusão de alguém, parcial ou
totalmente, de forma voluntária ou involuntária, do âmbito dessas
relações pode conduzir à marginalização e à degeneração, como
acontece com grande parte dos desempregados, com os mendigos e
outros indivíduos assemelhados.

Também teremos dificuldades de viver sem manter algum tipo de
relação familiar, de vizinhança e de comunidade. Queiramos ou não,
pertencemos a alguma etnia ou nacionalidade, a alguma cultura lin
güística ou idiomática, praticamos alguma religião ou diversos tipos de
tradições culturais que absorvemos quase sem querer e que são funda
mentais para os indivíduos que fazem parte de uma sociedade.

Não é por acaso que pessoas que migram de uma sociedade para
outra enfrentam diferentes problemas de adaptação. Elas se vêem obri
gadas a mudar completamente seus hábitos sociais e culturais para pra
ticar relações locais de convivência diversas das suas. Quando na
região de destino da migração há um contingente populacional de mes
ma origem, as pessoas procuram evitar a perda de suas antigas relações
de convivência, congregando-se em comunidades relativamente à par
te. É isso o que acontece, por exemplo, com as comunidades turcas, na
Alemanha, e as árabes, na França. Ou com as comunidades indígenas,
em quase todos os países onde restam algumas. Ou, ainda, com as co
munidades nordestinas em alguns Estados do Brasil.

Poderíamos perguntar: o que tem isso a ver com as disputas
eleitorais? Muito, se levarmos em conta que essas relações condu
zem aqueles que são semelhantes entre si, seja do ponto de vista
econômico, seja do ponto de vista social ou cultural, a agrupar-se
em comunidades e outros tipos de associação, unindo seus interes
ses, demandas e aspirações. Esses agrupamentos de interesses e as
pirações são algumas das principais áreas de disputa no processo
eleitoral. Por isso, é preciso ir um pouco mais fundo nesse estudo.
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Sociedade de Desiguais

Outro fato da vida em sociedade é que nós vivemos, inde
pendentemente de qualquer juízo de valor, em sociedades de desi-'
guais. As mulheres e os homens são diferentes do ponto de vista
biológico e, também, do ponto de vista econômico, social e cultural.
Lavradores possuem sistemas de trabalho, modo de vida e visões cul
turais diferentes dos de habitantes urbanos. Essas diferenças também
ocorrem entre trabalhadores e classes médias urbanas, entre grupos
sociais com preferências religiosas distintas, e assim por diante.

Atualmente todos os homens e mulheres são iguais perante a
lei, mas a própria legislação reconhece diferenças de direitos e de
veres em termos de idade, sexo, cultura, sanidade. No Brasil; por
exemplo, menores de 21 anos não possuem certos direitos; as mu
lheres somente conquistaram o direito de voto neste século; até
1988 os analfabetos, assim como os jovens de 16 a 18 anos, não ti
nham direito de voto; e as mulheres têm salários menores do que os
homens em serviços idênticos.

O fato de existirem diferenças ou desigualdades nas sociedades
tem gerado atritos, lutas e guerras em todos os tempos da história. Em
muitos casos, como no das diversas põlís ou cidades gregas da Anti
guidade, diferenças e disputas entre os homens em torno de sua condi
ção social conduziram à destruição da sua própria sociedade. Essas
desigualdades estão na raiz da dizimação de inúmeras comunidades in
dígenas durante a colonização das primitivas Américas portuguesa, es
panhola e inglesa. Na Bósnia atual, diferenças étnicas e religiosas são a
causa real ou aparente de uma destruição incalculável.

Mas as próprias explosões de violência entre os homens os fize
ram criar relações e mecanismos de regulação. A política, a sociedade
política e o Estado foram criados pelos homens como necessidade,
para regular suas diferenças. Hoje podemos falar de democracia ro-,
dízio de poder e disputas eleitorais porque os homens agregaram às



20 COMO AGARRAR SEU ELEITOR

suas relações de convivência as chamadas relações políticas. São es
sas relações que organizam e regulam as disputas eleitorais.

Política, Sociedade Política e Estado

Para tentar regular suas ações, os homens se organizaram em
sociedades políticas. Isto é, além de suas relações econômicas e so
ciais de convivência, criaram relações políticas e mecanismos capa
zes de regular as diferenças e disputas. Essas relações políticas
tornaram-se os mecanismos reguladores de todas as demais relações
da sociedade.

O principal desses mecanismos políticos é o Estado. Colocado
aparentemente acima da sociedade, o Estado evoluiu de formas per
sonalistas, como as tiranias, oligarquias, feudos e reinados, no pas
sado, para formas mais democráticas de divisão e combinação de
Poderes, como o conhecemos hoje em dia.

Embora algumas das formas passadas de Estado utilizassem al
gum tipo de eleição, foram as formas democráticas que estenderam
à maioria da população o direito de se tornar eleitorado e de ser elei
ta. Na monarquia parlamentar brasileira, por exemplo, o eleitorado e
os candidatos eram constituídos somente pela população que pos
suía rendas ou posses. Hoje, em princípio, qualquer brasileiro maior
de 16 anos tem direito de votar e qualquer um maior de 21 anos tem
direito a ser eleito.

As relações políticas, ou simplesmente a política, passaram a
desempenhar, assim, um papel diretor na vida social. Por meio do
Estado, a política interfere sobre todas as demais esferas da vida em
sociedade, até mesmo de forma arbitrária. Não podemos nos esque
cer de que as decisões e medidas políticas resultam em grande medi
da do livre-arbítrio dos homens. Há muitos exemplos de tentativas
políticas de tabelar preços, juros, salários e outras relações econômi
cas, ou de decidir se a economia deve crescer ou entrar em recessão.
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Essas interferências políticas em geral dão resultado por algum
tempo, mas não podem evitar a resistência das demais relações, que
nem sempre se submetem. A resistência daquelas relações econôrni
cas, por exemplo, às vezes se choca com a vontade da política, cria
novos problemas e causa muitas crises políticas. Basta relembrar os
resultados das mais diversas tentativas de tabelar preços sem garan
tir 6 aumento da produção.

De qualquer maneira, essa interdependência entre as diversas
relações que convivem em sociedade só confirma a capacidade da
política, para o bem ou para o mal. Resumindo: a política é, em es
sêricia; a relação que os homens estabelecem entre si para regular as
diferenças da vida em sociedade. Como o Estado é o principal ins
trumento dessa regulação, é natural que o centro da açâo política
seja a disputa pelo poder de Estado. Nas democracias, as eleições ou
disputas eleitorais são o instrumento consensual para travar a luta
pela conquista do poder de Estado.

Há muitos candidatos que não entendem a política dessa for
ma. Eles pretendem algum cargo representativo ou executivo para
tirar proveito pessoal ou de grupo. Se conseguem eleger-se, sua prá
tica se volta para atender a interesses particulares. Contribuem, as
sim, para aumentar as diferenças nas relações de convivência, e não
pata regulá-las ou moderá-las. Desvirtuam, portanto, o sentido e o
objeHvoda política e de seus mecanismos.

Essa ação equivocada de fazer política em causa própria, e não
para servir à sociedade, distorceu também a imagem da política e a
desmoralizou perante grandes parcelas da opinião pública. É enorme o
número de pessoas que dizem não gostar de política, não fazer política
e se colocar contra o Estado porque o Estado corrompe. Na verdade,
essa é também uma forma de fazer política, uma forma de se posicio
nar negativamente na disputa do Estado.

Se essas pessoas examinassem com mais frieza todas as demais
relações de convivência, elas veriam que a bandalheira e a corrupção
são, infelizmente, comuns a todas elas. E que se participassem mais



.... -",ente da política. escolhendo bem seus candidatos, por eXem_
plo, a política poderia funcionar de modo mais eficiente para regular
e melhorar as relações entre os homens.

De qualquer modo, aqueles que fazem política, pretendem ser
ou são candidatos, ou trabalham por algum partido ou candidato te
rão que levar em Conta, em suas estratégias, o grau de distorção e
desmoralização a que foi levada a política. Esse é Um dos pontos
importantes a ser pesquisado.
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Estruturação, Representação e Participação Política

Os que fazem política precisam conhecer, ainda, a forma Como
o Estado está estruturado. Afinal, ele é o alvo principal de SUaação,
e sem conhecer os diversos mecanismos de seu funcionamento fica
difícil decidir a melhor maneira de ter acesso a ele. Quando Um COn-

sultor ou político mais experiente recomenda a um principiante que
se candidate primeiro a vereador, e, só mais tarde, a cargos mais
elevados, eles estão simplesmente apontando para a forma vertical
como o Estado está estruturado. Nessas Condições é sempre reco.
mendável começar pelo primeiro degrau.

Na sua forma moderna e democrática, o Estado se estrutura em
três poderes: Executivo (governo), Legislativo (parlamento) e Judi
ciário (justiça). Esses pOderes existem em nível municipal, estadual
e federal, sendo formados por diversos aparelhos ou mecanismos, a
exemplo das secretarias de Estado, forças armadas, POlícias, Órgãos
burocráticos, câmaras ou assembléias de representantes, eleições e
fóruns jUdiciais. TOdos eles funcionam Como canais de repre-
sentação dos interesses dos membros ou grupos da Saciedade. E for
mam, juntamente Com os partidos pOlíticos, o que já dissemoschamar-se SOciedade Política.

Entretamo, apesar de toda a amplitude das Sociedades políticas
modernas, elas não Conseguem assimilar o crescente pluralismo de
interesses no seio da Sociedade. Esse pluralismo de interesses varia
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PARTIDOS

Os partidos são a forma mais moderna de representação políti
ca dos interesses sociais pluralistas da sociedade. Eles se distinguem
uns dos outros pelos seus aspectos ideológicos, políticos e organiza
cionais. Cada pessoa que pretenda participar da vida política do mu
nicípio, do estado ou do país precisa conhecer esses diferentes
aspectos para definir o partido com o qual está afinado e ingressar
nele. Isso é ainda mais necessário para aqueles que pretendem con
correr a cargos eletivos. Sem estar filiado a um partido é impossível
inscrever-se como candidato.

Conotações Ideológicas dos Partidos

Os aspectos ideológicos são aqueles relacionados com as idéias
ou visões gerais de mundo e de sociedade que caracterizam a mentali
dade de um grupo ou segmento da sociedade. Não existe ninguém sem
ideologia, por mais que se declare contra ela. Tomemos como exemplo
aqueles que pretendam sociedades com total liberdade de mercado,
sem interferência do Estado nas relações econômicas, e nas quais cada
homem só dependa do seu esforço para vencer. Essas idéias fazem par
te da chamada ideologia liberal radical, ou neoliberal.

Em oposição, vejamos aqueles que pretendam sociedades sem
mercado, em que o Estado regule as relações econômicas e distribua
aos indivíduos todos os bens necessários à sua vida. Essas idéias são
parte da ideologia estatista, ou estatista-comunista. Tomemos ainda
o exemplo daqueles que não admitem nenhum tipo de Estado ou de
controle sobre os indivíduos. Sua ideologia é anarquista. Os que ad
vogam o completo controle do Estado e da vida dos cidadãos pelos
fundamentos religiosos possuem ideologia fundamentalista.

Entre esses extremos podem situar-se diferentes aspectos ideo
lógicos ou ideologias, todos recebendo denominações próprias, de
nendendo do contexto histórico e nacional. No mundo atual e no
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BI'~sii'Le.mborase tenha dado como encerrada a era das ideologias,
parecem continuar ativas as ideologias neoliberal, liberal, fascista,
sbtililisla, anarquista, fundamentalista e comunista.
" , Embora diversas dessas ideologias sejam antagônicas, existe

, i :.':i~ "-t,,. .,i", .. , " ,... ..uma mterpenetraçao entre elas. E comum que indivíduos portadores
de ü~a dada ideologia assimilem e expressem pontos de outras
ici~olo~as. A ideologia liberal, por exemplo, tem o mercado como a
mão invisível capaz de regular e desenvolver todas as relações eco
~~mi~~se sociais. A ideologia socialista, ao contrário, supõe que a
hitaentre as classes é o motor do desenvolvimento econômico e so
dai. Mas nem o liberalismo nega a luta entre as classes nem o so-
ciâHsrtlonega o mercado e seu papel regulador. '
" ..,:,.,~ssainterseção, dependendo da situação social, faz com que
elementos liberais às vezes adotem posturas de limitação do mercado
e desuâ regulação por meio do Estado, como foi o caso do New Deal
elopresidente Roosevelt, nos Estados Unidos, do Wellfare State, na
Europa do pós-guerra, ou do regime militar no Brasil pós-1964. Ele
mentos socialistas também têm assumido posições favoráveis ao
mercado, como ocorreu na constituição dos Wellfare States na Euro
pa e ocorre agora na China e no Vietnã.

Por outro lado, as ideologias não são estáticas. Modificam-se
com o tempo e, inclusive, transformam-se em seu próprio contrário,
causando o fenômeno das dissidências e divisões dentro de uma
mesma ideologia. Os movimentos fascista e nazista surgiram como
movimentos socialistas e se tornaram antagônicos a estes. O neoli
beralismo tem sua raiz no liberalismo, mas está criando uma cres
cente 'resistência dos liberais, particularmente na Europa e nos
Estàdos Unidos.

Todos esses problemas são importantes porque as ideologias
são as âncoras em que estão amarradas as mentalidades das pessoas
e onde deverão ser amarradas as políticas dos partidos. É nas ideolo
gias das pessoas que estão presos os sentimentos culturais mais pro
fundos, sentimentos que devem receber tratamento especial nas
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es~ratégias política e de comunicação. Sentimentos como os da pro
pnedade; de nação, pátria, liberdade, igualdade e fraternidade, por
ex~mplo, ,fazem parte da cultura e têm lugar em diversas ideologias.
Tais sentImentos culturais podem ganhar ênfase maior ou menor,
dependendo do momento, e terão que ser tomados como referencial
para as campanhas eleitorais que pretendam vencer.

Expressão Política dos Partidos

Sobre as ideologias agem, porém, os fatores políticos de dispu
ta pelo poder. Esses fatores muitas vezes conduzem partidos ou
agrupamentos de ideologias diferentes a admitir composições ou in
teresses que, a rigor, se chocam contra aspectos reais ou fictícios de
suas ideologias. Por exemplo, na disputa política contra o fascismo
e_o nazismo, nas décadas de 30 e 40 deste século, OCorreu a coliga
çao ou composição política de agrupamentos das ideologias liberal e
comunista, em diversos países. Isso modificou completamente toda
a propaganda que antes esses agrupamentos faziam uns contra os
outros, unificando-os politicamente contra os fascistas e nazistas.

Do mesmo modo, fatores políticos da disputa pelo poder podem
~olocar.em campos opostos partidos ou grupos que professam a mesma
IdeologI~. Republicanos e democratas, nos Estados Unidos; socialistas
e COmullIstas, na Alemanha; pessedistas e udenistas, no Brasil dos anos
50, todos são exemplos da força dos fatores políticos sobre as ideolo
gias. Em outras palavras, embora tendo a mesma base ideológica h'

id , apartí os que apresentam diferentes propostas ou programas políticos,
provocando agressões mútuas através da comunicação.

, .Isso ~contece porque, em geral, na vida prática, os componentes
polItIcos tem mais força que os componentes ideológicos. É verdade
que cada partido político deve definir a ideologia que o norteia, para
estabelecer os laços de afinidade com as parcelas da população que
pretende representar. Por exemplo, qualquer partido que pretenda es
tabelecer afinidade com as classes médias, ou representá-Ias, precisa
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ter como definição ideológica e política programática a defesa da
pequena propriedade e propagandear essa defesa com ênfase.

Por outro lado, cada partido que quer capacitar-se para o exercí
cio do poder precisa ter propostas ou programas que lhe permitam
conquistar um eleitorado maior do que sua base de representação.
Essas propostas, relacionadas com a política do dia-a-dia, devem in
corporar, ou evitar, sugestões que nem sempre coincidem com a defi
nição ideológica do partido. A adoção de tecnologias de ponta, por
exemplo, faz parte do senso comum ideológico de toda a população e
é aceita praticamente por todos os partidos. Entretanto, dependendo
da situª,ção vivida pelo país, as propostas dos partidos podem fazer
restrições a essa adoção, particularmente quando ela está causando
desemprego. Sua comunicação fatalmente omitirá aquela aceitação.

As definições ideológicas servem, então, para evitar grandes
contradições entre as políticas programáticas, ou de longo prazo, ou
estratégicas, e as políticas conjunturais do partido, ou de curto e mé
dio prazos, ou táticas. Mesmo as políticas programáticas não são
ideologia pura. Elas combinam boa dose de componentes ideológi
cos com proposições políticas que, embora voltadas para o futuro
mais distante, devem atender à realidade política em que atuam. É o
caso dos partidos neoliberais, por exemplo. Do ponto de vista ideo
lógico, ~les pretendem um Estado que não interfira em quase ne
nhum assunto da vida social. Mas em suas políticas programáticas
não consta essa proposta, porque ela parece pouco aceita e inviável
dentro do horizonte histórico previsível.

Assim, as propostas dos partidos procuram exprimir, por um
lado, a ideologia e os interesses políticos predominantes em seu in
terior. Por outro, têm que levar em conta os interesses sociais dos
segmentos populacionais que representam e fazer com que tais inte
resses sejam aceitos como interesses gerais de toda a sociedade. Isso
é natural já que todo partido político, embora seja expressão de um
segmento da população, deve procurar apresentar-se como repre
sentante da maioria ou de toda a Nação.
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Pode-se, então, afirmar que a política programática de cada
partido tem uma grande dose de pragmatismo, subordinando-se às
exigências da realidade econômica, social e política. Ou seja, é obri
gada a levar em conta as demandas mais gerais dos diferentes seg
mentos sociais para apresentar-se como representante de todos ou da
maioria deles. Se não realizar essa operação, o partido político terá
uma representação reduzida e não conseguirá ultrapassar os limites
de um pequeno grupo político.

Isso é importante porque candidatos de um partido não podem
ter propostas individuais que se choquem frontalmente com as pro
postas de seu partido. Quando isso acontece, o partido ou o candida
to ficam descaracterizados, causando problemas para as estratégias
política e de comunicação e para a conquista do eleitorado. A propa
ganda de um vai desdizer a propaganda do outro, destruindo a credi
bilidade de ambos.

Políticas ou Propostas Programáticas

São as propostas partidárias estratégicas, de longo prazo, que
estão direcionadas para resolver os problemas estruturais da socie
dade em que vivem. Por exemplo, os partidos liberais e os partidos
socialistas enfrentam de maneira oposta os atuais problemas estrutu
rais da sociedade brasileira, como tamanho e papel do Estado, papel
do capital e do trabalho, papel da tecnologia, etc.

Estado mínimo, desregulamentação do mercado, mercado li
vre, desestatização ou privatização da economia, máximo de eficiên
cia, rentabilidade, produtividade e emprego das tecnologias de ponta
fazem parte das políticas programáticas dos partidos liberais. Estado
incentivador de políticas sociais e regulador do mercado, mercado
social, estatização ou propriedade pública dos setores estratégicos
da economia, combinação de eficiência, produtividade e tecnologias
de ponta com políticas de pleno emprego são pontos das políticas
nroorarnâticas nos nartidns sncia Iistas
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: .',Ã propaganda de cada uma dessas políticas·programáticas pro-
critífH;~saltar as vantagens de cada um de seus aspectos para o país
e,pátá~maioria da população, já que elas têm influência sobre seg
l1Íehms dà população que possuem peso no eleitorado.
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Estrutura Organizacional

Partidos e candidatos só conseguem colocar em prática sua es
tratégia política e realizar sua comunicação e propaganda se possuí
rem alguma estrutura organizacional. Essa estrutura, porém, varia
de partido para partido. Isso porque ela não depende somente daque
la necessidade de realizar ações políticas e de propaganda. Na ver
dade, a estruturação em diretórios, executivas e outras formas de
filiação e organização representa somente a manifestação exterior
da mentalidade ideológica e política que predomina no partido.

Um partido, por exemplo, pode ter bases difusas ou organiza
das, tanto de forma democrática quanto autoritária. Pode manter
uma certa democracia na cúpula e nenhuma democracia nas instân
cias intermediárias e na base. Pode ter caciques que tudo decidem
ou que se subordinam às decisões democráticas. São possíveis inú
meras combinações que, como se disse, dependem das opiniões
ideológicas e políticas predominantes no partido.

Os partidos podem ainda possuir uma estrutura regional e/ou
nacional. No caso brasileiro, os partidos políticos surgiram como
partidos regionais, no século passado, e só recentemente foram con
solidando sua estrutura nacional. Mesmo assim, há vários partidos
cuja inserção geográfica ainda é restrita a algumas regiões.

Os partidos podem ou não possuir estruturas de base como ins
trumentos horizontais de presença em todos os espaços da vida na
cional. Há partidos que compensam essa ausência de bases
organizadas por meio de eficientes meios de comunicação ou pelo
trabalho de clientela política.

Esses aspectos estruturais ou organizacionais dos partidos vão se
refletir de forma decisiva na sua comunicação e propaganda. Partidos
com grande aceitação na população e maior partícipação dos filiados
em sua vida terão. uma propaganda de massa mais ativa e capilar. Parti
dos sem militância política precisarão investir massivamente em comu
nicação e propaganda pagas para obter efeitos idênticos.

PLANEJAR PARA VENCER

CORRELAÇÃO DE FORÇAS

No fundo, se observarmos as .ações dos partidos e dos políti
cos, candidatos ou não, através dos mais diferentes meios de comu
nicação e propaganda, chegaremos à conclusão de que todas elas se
direcionam para um mesmo alvo: modificar a correlação de forças,
se esta estiver desfavorável, ou consolidá-la e ampliá-la, se ela for
favorável. O que significa isso, porém?

Significa, em primeiro lugar, que a população, em geràl, não
é homogênea, Ela se apresenta segmentada em classes, setores ou
grupos sociais e possui diferentes preferências partidárias e polí
ticas, em proporções que variam de país para país. Essa propor
cionalidade na segmentação social e política chama-se correlação
de forças.
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Em termos sociais, a segmentação e a correlação de forças são
mais fáceis de medir, podendo ser identificadas pela renda, posição
social, traços culturais e distribuição geográfica. Em termos políti
cos, a segmentação é bem mais variável, indo do apoliticismo à pre
ferência por partidos ou candidatos. Por isso, a correlação de forças
políticas é muito flutuante e seu dimensionamento, mais difícil.

Detectar a real correlação de forças sociais e políticas faz parte
do trabalho dos partidos para definir suas políticas, sejam as progra
máticas, sejam as conjunturais, aqui incluídas as eleitorais. E para
os candidatos isso é uma tarefa permanente durante a campanha.
Simplesmente porque quem está com a correlação de forças a seu
favor tem tudo para ganhar ou se manter no poder.

Correlação Social

A identificação dos segmentos sociais conforme a renda é mui
to utilizada pelo marketing comercial. Ela determina classes de A a
E, segundo as faixas de poder aquisitivo da população: a classe A
indica a faixa de maior poder aquisitivo, e a faixa E, a de menor po
der aquisitivo. As faixas B, C e D estão entre as extremas e indicam
faixas de poder aquisitivo descendente.

As faixas de renda traduzem o poder de consumo de bens ma
teriais e, também, de educação, conhecimento, saber e cultura, as
sim como a possibilidade de localização geográfica em áreas mais
ou menos privilegiadas. Por isso, a propaganda comercial e política
Hirecionada a uma faixa de renda não pode ser igual à propaganda
para as demais.

Grosso modo, o escalonamento das faixas constrói uma figura
piramidal, na qual a faixa A está no topo e a faixa E, na base. Nos
países desenvolvidos, a base da pirâmide é mais estreita, com um re
lativo equilíbrio entre as faixas. Em países como o Brasil, a base da
pirâmide é muito larga, ocorrendo inclusive a possibilidade de se
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corlsiderar a existência de mais uma faixa F, tão larga quanto a E e
abãixo desta, sem renda ou poder aquisitivo.

c ' ..Para o marketing comercial essa faixa F é desprezível, mas
~araa propaganda eleitoral ela se torna crescentemente importante,
pârHcularmente após a concessão do direito de voto aos analfabetos.
Como se sabe, a maioria dessa faixa de renda é constituída por pes
Sb!lS Sem qualquer instrução ou alfabetização.

Na distribuição conforme a posição social, mais utilizada na
sbcioiogia, temos a classe empresarial, as classes médias, as classes
íd.balhadoras e, ainda, uma classe ou subclasse não incluída na vida
econômica e social que tem recebido diferentes denominações: des
camisados, marginalizados, despossuídos ou excluídos. Como no es
calonamento das faixas de renda, o das classes sociais também
forma uma pirâmide, tendo no topo a classe empresarial e na base a
classe marginalizada.

A superposição de uma pirâmide sobre a outra apresenta uma
certa correspondência entre as diferentes faixas de renda e as dife
rentes classes sociológicas. Mas há um certo cruzamento das classes
sociológicas com as classes de faixas de renda. Um trabalhador as
salariado, por exemplo, pode ter uma renda superior à de um micro
empresário. Nessas condições, na pirâmide sociológica o trabalhador
pode estar numa faixa inferior à do microempresário. Entretanto, na
pirâmide das classes de renda o trabalhador ficará posicionado
numa faixa superior. Esse fato pode tornar mais complicada a pro
paganda política e eleitoral.

Por outro lado, as classes ou faixas sociais estão espacialmente
distribuídas por todo o território nacional, embora não na mesma
proporção. Zonas rurais, cidades pequenas, médias e grandes, assim
como as megalópoles, apresentam características muito próprias de
localização dos segmentos sociais, além de traços culturais específi
cos que precisam ser levados em conta ao serem estabelecidas estra
tégias de política e propaganda eleitorais.
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. Nas eleições de 1994, por exemplo, a propaganda a favor da
segurança foi uma peça muito importante da campanha voltada para
as classes médias. Entretanto, ela teve resultados muito diferentes
no eleitorado da classe média das cidades intermediárias, em com
paração com o mesmo tipo de eleitorado no Rio de Janeiro e em
São Paulo.

Finalmente, outro dado importante a ser considerado pelos
candidatos e partidos, em sua comunicação e propaganda, é a força
social que prioritariamente deve ser atingida para se obter uma cor
relação de forças políticas favorável. Sua ação eleitoral deve estar
voltada, queiram ou não, para a conquista de algum ou alguns dos
segmentos sociais existentes. Sem conhecer a força real de cada um
deles é difícil determinar aquele que pode dar maior sustentação à
sua candidatura e, em conseqüência, que estratégias política e de co
municação devem ser empregadas para conquistar tal apoio.

Fernando Collor, como se sabe, direcionou sua propaganda
principalmente para os setores da base da pirâmide social (classes
ou segmentos inferiores), que possuem uma força social superior
aos setores intermediários (classes médias) e aos setores do cume da
pirâmide (elites ou setores abastados). Para dar completa credibili
dade a essa prioridade, sua propaganda chegou a atacar de forma
violenta os ricos e os empresários, embora procurasse também o
apoio destes por outras formas. Collor sabia que eleitoralmente era
fundamental contar com os votos dos setores inferiores, mas majori
tários. Ganhou.

Perfil da População e Correlação Política

o exemplo acima ilustra que, na prática política e eleitoral, o
que vigora não é a .correlação de força social, isto é, não há uma re
presentação direta da força social na política. Embora os setores so
ciais intermediários e do cume da pirâmide social sejam minorias
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sociais, eles são maiorias políticas, enquanto as maiorias sociais são
minorias políticas.

Isso se deve a métodos variados aplicados pelas faixas A e B
(empresários e classes médias, fundamentalmente). Elas têm conse
guido combinar a posse do poder político, suas condições econômicas,
o maior acesso às informações e ao saber, e' estratégias competentes,
. ta~to políticas quanto de comunicação, para exercer uma influência
decisiva sobre as classes C e inferiores. Com isso, conquistam sua
. confiaJ1.ça para representá-las politicamente. O exemplo da campa
nha do .ex-presidente Collor é justamente o maior da história atual.

I~sq'.m:ostra que aquele partido ou político que consegue alcan
çaripfluência sobre os setores sociais que englobam a maioria da
população conquista o direito e a legitimidade de falar e agir por es
ses setores sociais, mesmo que não pertença a eles. Assim, muda a
seu favor a correlação de forças políticas e passa a exercer aquilo
que se chama de hegemonia política. E dá o primeiro e mais impor
tante passo para a conquista de cargos eletivos do poder político ou
do Estado.

Estratégias e táticas políticas e de comunicação objetivam, en
tão, obter mudanças favoráveis na correlação de forças políticas _ di-.
ferente da correlação de forças sociais - e na hegemonia. Nesse
sentido, partidos e candidatos tratam o eleitorado como se estivessem
tratando as classes sociais ou de renda. E com razão. O eleitorado é
uma parte da população com uma divisão social proporcionalmente
idêntica. A conquista da preferência da maioria: do eleitorado .repre
senta, então, o mesmo que a conquista da maioria da população, ou a
conquista da hegemonia na correlação de forças políticas.

A constante verificação da correlação de forças políticas deve
ser uma das preocupações permanentes de um candidato, em espe
cial quando esse candidato está disputando um cargo majoritário.
Isso significa que ele terá que medir periodicamente a sua força ou
influência político-eleitoral e a dos concorrentes. Se estiver em valh
tagem, deve reforçar as políticas e a propaganda que permitiram. a
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vantagem e prestar atenção às mudanças de política e de propaganda
dos adversários. Se estiver em desvantagem, deve mudar as políticas
~ a propaganda que se mostraram ineficientes, a fim de modificar a
correlação política que lhe é desfavorável.

Perfil do Eleitorado

Pela maior sensibilidade política do eleitorado, o conhecimen
to de seu perfil torna-se uma tarefa indispensável para os que ope
ram os problemas político-eleitorais.

Cerca de três quintos da população brasileira (mais de 90 mi
lhões de um total de 150 milhões) são eleitores. Nessas condições,
pode-se de.duzir que a mesma proporção de três quintos de cada
classe de renda ou sociológica é formada por eleitores potenciais. A
incorporação dos jovens de 16 a 18 anos e dos analfabetos tornou
desprezíveis os possíveis desvios nessa proporção.

Assim, do ponto de vista numérico, cerca de 80% do eleitorado
é constituído pelas classes C a F ou, em termos sociológicos, por
parte das classes médias, trabalhadores e marginalizados. Por outro
lado, os 20% restantes, das classes A e B, ou elites e grande parte
dos setores médios, são os que têm conhecimentos e saber, os que
agem como formadores de opinião pública e possuem influência
ideológica e política sobre a maioria daqueles 80% do eleitorado.

Esse tem sido, por exemplo, um dos obstáculos (além da difi
culdade representada pela falta de recursos materiais e tempo) para
que trabalhadores e setores médios de baixa renda consigam se ele
ger para cargos públicos. O que nos interessa agora nesse fato é que
ele 'produz efeitos psicológicos nos diversos segmentos do eleitora
do que interferem de maneira importante na propaganda eleitoral.

Muitos eleitores das classes subalternas, por exemplo, descon
sideram seus parceiros de classe de renda ou sociológica como ca
pazes de representá-los politicamente. É muito comum ver negros
dizendo que. não votam num candidato porque ele é negro. Ao mes-
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Descobrir a Variação das Demandas e Expectativas

Além dos aspectos psicológicos e do peso de cada segmento do
eleitorado, é essencial descobrir as demandas e expectativas de cada
um, em cada conjuntura eleitoral dada. Como essas demandas e expe
ctativas variam com o tempo, de eleição para eleição, é fundamental
que sejam realizadas pesquisas quantitativas e qualitativas periódicas.
Só assim as mudanças ou variações nessas demandas e expectativas
podem ser adequadamente descobertas e devidamente levadas em con
ta na elaboração das políticas e propaganda eleitorais.

Sem levar em consideração a variação nas demandas e expectati
vas do eleitorado, as políticas e a propaganda eleitorais podem estar
voltadas para atender demandas e expectativas passadas e não surtirão
o efeito desejado. Seria o mesmo se algum dos candidatos a cargos ma
joritários ou proporcionais, em 1994, centrasse sua propaganda contra
os "marajás". Estes continuaram e continuam existindo, mas o apelo
contra eles parece haver se esgotado em 1989.

ELEiÇÕES, UMA CONJUNTURA ESPECIAL

Cada momento da vida de uma sociedade é uma conjuntura.
Conjuntura política é o conjunto de fatores que retrata um determi
nado momento da estrutura política da sociedade em movimento. É
como se congelássemos a imagem de um filme. A imagem congela
da exprime uma conjuntura, enquanto o filme representa o movi
mento estrutural. Em certo sentido, pode-se dizer que o movimento
estrutural é uma Sucessão de conjunturas ou momentos conjunturais.
Entretanto, essa sucessão não é uma soma comum das conjunturas,
já que ela modifica diversos elementos da estrutura.

Conhecer a conjuntura em que se vive a cada momento é fun
damental porque são os diferentes aspectos da conjuntura que deter-
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minam se um partido e seus candidatos mantêm ou trocam suas tãtí
cas e sua propaganda.

,Oiferslltes Tipos de Conjuntura
;"",';,,:,, .'.':' :", .,:-;;' 'o' -. - «,",'''':'':i''''':;~,',,','::','..,,': "'i":i' ',','--'. ' "

. Em: JeIlllos" específicos, pode haver conjunturas econômicas,
sociais, clllturais, religiosas ou de outro tipo. Em termos geográfi
cos e~~emomento conjuntural pode ser internacional, regional, na-

" '~""",," '''' .",. .... .
cionaI, estadual ou local. Essas diferentes conjunturas influem e
inte1~ielUi~a~ n~s outras.
' : iA C~ªjuntura política é, em geral, a resultante da combinação
cOlllple2Clldessasdiferentes conjunturas, determinando o rumo geral
da situação. Em 1984, por exemplo, a conjuntura brasileira sofreu
profundas transformações quando a maioria dos partidos e políticos
se engajou na campanha das diretas-já e exigiu a eleição de um go
verno.cívil,

"Omovimento político pela mudança do regime militar ganhou
Urna dimensão que forçaria o governo a fazer mudanças. Nessas
condições, mesmo políticos que não achavam aconselhável eleições
presidenciais diretas naquele momento foram obrigados a se incor
porar aOS. comícios e outras ações para não perder espaço. Analisa
ram acertadamente a conjuntura criada e adotaram táticas (discursos,
acordos, çontatos políticos, etc.) que os colocaram em situação van
tajosa para I;)momento seguinte.

Na análise de conjuntura política, não se pode desprezar ne
nhllmJato político. As movimentações sociais e políticas, as modi
ficações na economia, as mudanças no humor e no sentimento
popular, as jogadas políticas do governo e dos partidos, as estraté
gias de comunicação e propaganda - tudo isso influi na caracteriza
ção da conjuntura do momento. Durante os períodos eleitorais a
conjuntura se torna muito mais dinâmica, com acontecimentos polí
ticos se sucedendo com muito maior rapidez. Isso porque as eier-
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ções são uma conjuntura especial que comporta vários outros mo
mentos conjunturais.

Eleições como Momento Conjuntural

As eleições, pelo simples fato de obedecerem a uma perio
dicidade no calendário político da sociedade, constituem um mo
mento conjuntural. Mas são um momento conjuntural especial no
movimento político. Elas possuem a capacidade de introduzir mu
danças na correlação de forças e, portanto, no poder sobre o Estado
e as demais relações da sociedade. Ao mesmo tempo, geram dife
rentes conjunturas durante o período da campanha eleitoral.

As eleições de 1994, por exemplo, tinham muitas diferenças
em relação às eleições de 1989 por serem o que se chamou de elei
ções casadas: além da eleição do presidente, deveriam ser eleitos
governadores, senadores e deputados federais e estaduais. A eleição
de 1989 foi exclusivamente presidencial. Só isso já lhe dava uma ca
racterística conjuntural diferente. Apesar disso, porém, a campanha
presidencial seria o gancho para todas as demais campanhas, defi
nindo o rumo destas. Esse era um fato determinante, já que a eleição
presidencial deveria indicar uma mudança na correlação de forças
na sociedade e, portanto, apontar para mudanças estruturais, qual
quer que fosse o candidato eleito.

A conjuntura eleitoral de 1994, por outro lado, começou bem
antes de 1994. A rigor, começou em meados de 1993, com as carava
nas de Lula pelo interior e com as movimentações políticas dos de
mais partidos para escolher um candidato que unificasse todas as
forças anti-Lula, Esse momento, marcado por movimentações polari
zadas, caracterizou a conjuntura eleitoral em sua primeira fase. A es
colha de Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda,
já na perspectiva de ser o candidato anti-Lula, marcou a conjuntura
seguinte. O lançamento do Plano Real criou uma outra conjuntura
dentro da conjuntura eleitoral. E assim por diante.
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.Sê estudarmos cada um desses momentos, verificaremos como
, A .' ~ t l to:, -j., ,: •.,',

a comunicação e a propaganda evoluíram e mudaram conforme as
conjâhHitàs iam se sucedendo. Basta ver a propaganda em relação
a()Síiiâttes de preferência eleitoral.

No caso de Lula, na primeira fase sua propaganda procurava
destaêâi- seus altos índices. No caso de seus adversários, ainda sem
tal1c{idaHl definido, a propaganda procurava aproveitar os índices de
.~~rãpátk reforçar o medo em relação à sua vitória e, ao mesmo
. teII1~o,Hfduzir à necessidade da escolha de alguém que tivesse con-
chçõ'ú de derrotar Lula e fosse confiável. Na fase final, as condições
se hi~~rtel"am:a propaganda de Lula descartava os índices das pes-

\ 'l,i., ~J::: '-~, ,'."', "'.'
quisas e a de Fernando Henrique Cardoso procurava demonstrar a
elevação de seus índices e a inevitabilidade de sua vitória.

Ení resumo, é comum que o período ou conjuntura eleitoral in
fiu~ncie todas as ações da sociedade durante o tempo da campanha
e, às vezes, até antes do início da campanha. Nesse sentido, pode-se
fálar de uma conjuntura eleitoral geral, referente a todo o período
compreendido pela campanha, e de conjunturas eleitorais específi
cas e locais, referentes a determinados momentos dentro da conjun
tura eleitoral geral.

A conjuntura eleitoral geral é caracterizada pelo conjunto das
demandas e expectativas do eleitorado e pela ação política dos parti
dos e dos candidatos. Por exemplo, durante a campanha presidencial
de 1994, que mencionamos anteriormente, as demandas populacio
nais pelo fim da inflação caracterizavam a conjuntura geral. Isso foi
percebido muito bem pelos que procuravam um candidato anti-Lula,
enquanto a campanha Lula não lhe deu a atenção que merecia.

As conjunturas específicas ou locais, por outro lado, caracteri
zam-se por fatores diversos que interferem no curso da campanha.
Como exemplo ilustrativo de fatores desse tipo pode-se citar.a inva
são de forças militares na usina de Volta Redonda, em 1988, que foi
aproveitada pela propaganda para influenciar as eleições em diver
sos municípios.
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Mudança de Conjuntura

Pelos exemplos anteriores, nota-se que um dos grandes proble
mas dos analistas consiste em descobrir o momento em que muda a
conjuntura. Outro, é o de distinguir os fatores que passaram a ser
predominantes na nova conjuntura. Em 1994, por exemplo, as cam
panhas de Lula, Quércia e Brizola não deram sinais de haver notado
que a introdução da URV e a anunciada mudança na moeda iriam
causar uma completa mudança na conjuntura política do país e, por
tanto, na conjuntura eleitoral. Na prática, isso só se tornou consen
sual com o anúncio do Real.
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Os adversários de Fernando Henrique Cardoso também não
conseguiram distinguir que, com a introdução da nova moeda, os fa
tores psicológicos de crença na estabilidade econômica passavam a
ser predominantes na nova conjuntura, pouco importando a discus-

. são eco,nâmica sobre a consistência ou não do Plano. Enquanto as
propagandas do governo e dos apoiadores de Fernando Henrique
Cl:U'doSO batiam na tecla da moeda forte e doReal valorizado, a pro
pagand~ des outros candidatos se perdia em explicações econômicas
sobre p~rdas salariais, perigo de recessão e outros fatores que no
. mOIllentonão,preocupavam, psicologicamente, a população.

Também na campanha presidencial de 1989, a maioria dos
analistas políticos custou a reconhecer o momento em que a campa
nha de Collor deslanchou e em que ele deveria ser tomado como
p~inSip~adversário por todos os demais candidatos. Isso lhe permi
tiu uma boa folga para avançar mais rapidamente e consolidar sua
posiç~o~enquanto a munição da propaganda dos adversários se per
dia em ataques mútuos.

Acompanhamento e Análise da Conjuntura

Por tudo o que foi visto anteriormente, o acompanhamento e a
análíse da conjuntura são tarefas muito importantes, principalmente
p~ra os que estão envolvidos numa campanha eleitoral. É através
d~~se llcompanhamento e da análise da conjuntura que se pode des-
,.c~brir,s.e;ai ou não ocorrer a mudança de uma conjuntura para outra,
~:'p().f'ta~.t~,indicar o momento em que se devem realizar mudanças
nastáti~as.'e até mesmo nas estratégias.
....'..".'".':Ó ~~emplo mais recente e de maior sucesso foi, sem dúvida,

como Já descrevemos, a utilização da conjuntura criada pela adoção
do Real como arma mais importante da estratégia, das táticas e da
propaganda da candidatura Fernando Henrique Cardoso, em 1994.
S\la principal concorrente, a candidatura Lula, ao contrário, foi inca-
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paz de criar uma tática adequada para responder à nova conjuntura,
e sua propaganda se perdeu, dando tiros para todos os lados. Em
1989, Collor também se aproveitou da situação econômica do go
verno Sarney transformando-a em um dos pilares de sua campanha e
de sua propaganda, enquanto os demais candidatos, como regra,
consideravam que atacar Sarney seria bater em cachorro morto.

Não há uma receita única para acompanhar e analisar uma con
juntura, já que fatores que interferem em uma podem não interferir
em outra. Porém, pode-se dizer que, em termos genéricos, o acom
panhamento político conjuntural deve voltar-se para descobrir a
evolução das principais tendências de cada conjuntura específica.
Grosso modo, devem-se examinar as seguintes questões:

a. Na economia: inflação deve manter-se estável, deve cair ou su
bir? Plano do governo está atingindo seus objetivos? Economia
vai crescer? Desemprego deve diminuir ou crescer? Massa sala
rial vai crescer ou cair? Como se comportarão os preços?

b. Na vida social: todos os setores ou só alguns deverão beneficiar
se com uma melhoria da situação econômica? Distribuição da
renda tende a ser mais eqüitativa ou mais polarizada? Pobreza e
miséria deverão se expandir ou contrair? Classe média está em
pobrecendo ou melhorando seu padrão de vida? Políticas sociais
tendem a melhorar ou não? Níveis de violência continuarão altos
ou tendem a arrefecer?

c. Na política: quais as linhas principais de ação de cada um dos Po
deres da República? Como a população interpreta essas linhas?
Como tendem a se comportar as diferentes forças políticas?

d. Na campanha eleitoral: quais as mudanças de estratégia e de táti
ca (na política, na comunicação, etc.) introduzidas pelos princi
pais adversários? Quais os problemas das demais conjunturas
que estão influenciando mais fortemente a campanha eleitoral?

Um acompanhamento desse tipo permite aos candidatos sinto
nizar suas campanhas com as mudanças da situação.

- ... - .• v· ~ .~_.'.....,... ...... _
" '
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e equipes de campanha são obrigados a realizar um
IÍll'oaltlhllmen'toda conjuntura, analisando as modifica
rrocessam em cada um dos aspectos que a compõem.
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plano de propaganda eleitoral. E, finalmente, da estrutura organiza
cional. necessária para realizar o conjunto de ações previstas pela es
tratégia e do cronograma da campanha. Tudo isso conformado num
planejamento estratégico e num plano operacional.

A comunicação e a propaganda não estão, portanto, soltas no
ar. Elas estão articuladas com um conjunto de ações e políticas de
campanha direcionadas pela estratégia geral.

Objetivos Estratégicos

Evidentemente, o objetivo óbvio de qualquer candidato é ser
eleito. Mas esse é o objetivo central, embora existam candidatos que
se lançam numa eleição com o objetivo central de vencer na eleição
seguinte. Nesse caso, o objetivo central é firmar sua imagem, verifi
car os pontos fortes e fracos de seu perfil e as áreas de mais fácil pe
netração de seu nome e de suas propostas, de modo a preparar sua
estratégia para o próximo embate.

Além do objetivo central devem ser estabelecidos objetivos se
cundários, relacionados com a obtenção de votos concentrados em
determinadas áreas e dispersos em outras, com a conquista de certos
aliados importantes e com o apoio das bases sociais e políticas. A
definição desses objetivos é fundamental tanto para a ação política
quanto para a estratégia da comunicação. Uma ação cega em relação
aos objetivos estratégicos vai gerar uma propaganda cheia de vacila
ções e sem rumo, e é a certeza da derrota.

Adversários, Base Social e Política, Aliados

A determinação dos adversários numa campanha eleitoral é
imprescindível para a conquista dos votos, isso tanto para candida
tos majoritários quanto para proporcionais. É a forma simbólica e
negativa por meio da qual um candidato se identifica com seu elei-
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torado. Aproveita toda a carga de rejeição do eleitorado diante dos
adversários para transformá-la em força favorável à sua própria can
didatura. Os exemplos de Collor e Fernando Henrique Cardoso são
muito ilustrativos. Ambos foram anti-Lula, conseguindo potenciali-

.. z~~ 13: seu favor a rejeição que o candidato petista sofre em pratica
me.Iltetodas as camadas sociais.

. .Táa base social e política está relacionada com o ambiente ou
terreno em que o candidato vai procurar seu eleitorado. Todo candi
dato deve disputar uma parcela do eleitorado para capacitar-se à vi
tória. Essa parcela pode ser mais ampla ou mais restrita, mas de uma
maneira ou de outra vai exigir a definição das classes do eleitorado
que deve atingir com sua campanha, conforme examinamos ante
riormente.

Essa definição tem papel decisivo na adequação do perfil do
candidato, na estratégia de comunicação, na determinação dos alia
dos e das propostas políticas a apresentar. Se o candidato vai dispu
tar preferencialmente os votos dos descamisados, ele não pode se
apresentar como um "almofadinha", "nem falar difícil", nem apre
sentar como seus principais aliados os empresários da Fiesp. Se ele,
entretanto, vai brigar pelo voto das classes médias, ele tem que se
apresentar dentro dos padrões aceitos por essas classes e não pelos
descamisados. Nesses casos, as propagandas de cada um serão com
pletamente diferentes.

Quanto aos aliados, eles são necessários tanto para ampliar o
poder da campanha quanto para atacar os adversários pelos mais di
ferentes flancos. As alianças nem sempre são explícitas ou formais.
Se dois candidatos possuem um adversário comum, eles podem uti
lizar argumentos idênticos em sua propaganda contra esse adversá
rio, sem que para isso precise haver um acordo escrito. Por outro
lado, se vários candidatos possuírem pontos programáticos conver-
gentes, eles podem realizar uma propaganda unificada, apoianqp-se
mutuamente, o que é mais viável quando os candidatos disputam
cargos de níveis diferentes.
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De qualquer maneira, um candidato sem aliados dificilmente
terá sucesso. Candidatos a vereador precisam estar coligados com
alguma candidatura a prefeito, e vice-versa, e buscar aliados que
não sejam candidatos, mas tenham influência na opinião pública.
Isso é verdade para qualquer outro tipo de candidato e deve se refle
tir na propaganda. Embora não exista transferência automática de
votos, a propaganda do apoio de um político ou de um formador de
opinião a um candidato abre novos apoios e, quase certamente, re
presenta votos a mais.

Programaou Propostas

É a parte positiva ou afirmativa do candidato. Através de pro
postas ou de um programa (conjunto de propostas), o candidato arti
cula sua perspectiva de ação futura com as expectativas e demandas
do eleitorado. Quando o candidato tem uma história de ação a favor
de tais expectativas e demandas, ele possui um handicap em relação
aos demais candidatos. Suas promessas não aparecem, então, como
promessas, mas como continuidade de sua ação em novo patamar. A
propaganda, nesses casos, tem condições maiores de obter resulta
dos positivos.

A forma como os programas ou propostas são apresentados va
ria muito. Há candidatos que apresentam plataformas com diversos
pontos a serem defendidos. Há outros que reúnem tudo isso num
slogan ou num símbolo, às vezes com muita felicidade e força. Jus
celino Kubitschek, na campanha de 1955, sintetizou seu programa
no slogan "50 anos em 5". Jânio Quadros, quando foi candidato a
presidente, em 1960, cunhou o símbolo da vassoura, para exprimir
todo seu programa de combate à corrupção e de moralização dos
costumes. Tancredo Neves apresentou o programa da Nova Repúbli
ca. Fernando Collor voltou a sintetizar as propostas de campanha
nos slogans de combate aos "marajás". Fernando Henrique Cardoso
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sintetizou seu programa nas prioridades indicadas pelos cinco dedos
da mão, tendo como base a estabilização do Plano R~al.

Como se vê, definidas as propostas pela estratégia política,
cabe à comunicação transformá-las em mensagens ou símbolos que
toquem fundo no imaginário do eleitorado.

Perfil do Candidato

Todo candidato tem um perfil próprio, relacionado com sua
origem e posição social, com sua adesão ideológica e política, com
sua ação pública no município e/ou estado e com a imagem pública
que formou com base em tudo isso. O ideal é que esse perfil seja
mantido durante a campanha, dando autenticidade ao candidato .
Nem sempre, porém, isso ocorre. Há aspectos nesse perfil que o tor
nam antipático a uma parte do eleitorado, que criam rejeição a seu
nome e que necessitam de uma nova modelagem para superar essas
dificuldades.

O tratamento desses problemas é, em primeiro lugar, um as
sunto político, da estratégia eleitoral. É esta que vai definir se vale a
pena manter a autenticidade e enfrentar a rejeição ou se é preferível
maquiar um pouco o perfil do candidato e comer a rejeição pelas
bordas. Definido isto, é ainda a estratégia política que vai estabele
cer as linhas de ação política para realizar o que foi definido. A co
municação e a propaganda, por seu turno, com base nas definições
da estratégia política, vão apresentar ao eleitorado o perfil do candi
dato, autenticado ou maquiado, através dos diferentes meios com
que conta.

TÁTICAS

Táticas são as orientações ou ações que procuram resolver os
problemas postos por conjunturas específicas. São, digamos assim,



as escaramuças e combates que ocorrem durante a guerra que é a
campanha eleitoral. Enquanto a estratégia cuida do conjunto da
campanha, as táticas cuidam de cada evento ou acontecimento den
tro da campanha, seja em termos políticos ou de comunicação e pro
paganda, seja em termos organizacionais.

A Tática como Elemento da Estratégia

As táticas devem subordinar-se à estratégia, devem contribuir
para a implementação da estratégia, e não o contrário. Isso significa
que pode acontecer o absurdo de se conseguir uma grande vitória tá
tica que, em lugar de ajudar a vitória estratégica, leve à sua derrota .

Um dos casos históricos mais famosos de uma situação desse
tipo é a do general do Império Romano chamado Pirro, que conse
guiu vencer seus adversários numa batalha importante. Essa vitória,
porém, custou-lhe baixas tão grandes, inclusive em suas reservas,
que representou sua derrota na guerra. "Vitórias de Pirro" são as vi
tórias táticas que levam à derrota estratégica.

Os exemplos de candidatos que conseguem vitórias na publica
ção das pesquisas de intenção de votos e perdem nas urnas poderiam
ser comparados a essas vitórias de Pirro. A propaganda de Fernando
Henrique Cardoso, anunciando vitória sentado na cadeira de prefei
to, em São Paulo, na campanha de 1984, foi desgastante e ajudou na
sua derrota para Jânio. A vitória anunciada foi uma vitória de Pirro,
também.

Em virtude disso, as táticas, sejam políticas, sejam de propa
ganda, devem preocupar-se sempre em modificar ou manter a corre
lação de forças políticas a favor de quem as adotou, isso é, se
estamos em desvantagem, adotamos uma série de ações que nos per
mitam ficar em vantagem para obter o sucesso na etapa decisiva da
campanha. Se estamos em vantagem, procuramos consolidar ou am
pliar essa correlação de forças. A medida do sucesso ou insucesso
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tático é justamente o fato de a correlação de forças ter melhorado a
nosso favor ou a favor do adversário.

Nunca é demais citar o exemplo ilustrativo da campanha presi
dencial de 1994. Até junho Lula levava uma nítida vantagem na pre
ferência eleitoral, enquanto Fernando Henrique mal aparecia nas
pesquisas. Dentro de sua estratégia para vencer as eleições, uma das
táticas essenciais de Fernando Henrique relacionou-se com as medi
das para estabilizar a economia, fazendo os índices inflacionários
baixarem sensivelmente. Essa tática foi essencial para a mudança na
correlação de forças entre os dois candidatos, mostrando-se extre
mamente eficaz.

Mas Fernando Henrique Cardoso utilizou ainda táticas comple
mentares bastante eficazes. Adotou, por exemplo, como suas diver
sas das propostas da oposição, o que causou muita confusão nas
fileiras que apoiavam Lula. Fernando Henrique Cardoso apresenta
va-se, primeiro, como um candidato das mesmas forças sociais e po
líticas que apoiavam Lula e com propostas de reformas idênticas.
Porém, em segundo lugar, sua propaganda apresentava-o como me
lhor, mais preparado, com mais trânsito nas diversas forças políticas,
menos radical e com mais condições para realizar seus compromis
sos de campanha. Foi uma tática eficiente. Serviu para consolidar e
ampliar a nova correlação de forças favorável a Fernando Henrique.

Definição dos Problemas Táticos

Por essas e por outras é preciso, a todo momento, definir os
problemas táticos que envolvem a campanha, problemas que surgem
com a evolução da conjuntura. No acompanhamento da conjuntura é
essencial um contínuo levantamento dos novos problemas, a adoção
de linhas de ação para enfrentá-los, a verificação dos resultados des
sas ações sobre a conjuntura e, outra vez, o levantamento de novos
problemas, repetindo-se o ciclo anterior numa espiral que só termina
depois de apurado o último voto .
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Esses problemas podem ser dos mais diferentes tipos. Podem,
por exemplo, ser causados pela criação de fatos políticos diretamen
te positivos, como os das caravanas de Lula pelo interior do Brasil,
da criação do Real por Fernando Henrique, ou da utilização do sen
timento religioso por Francisco Rossi. Em casos como esses, os ad
versários devem criar táticas que neutralizem os efeitos negativos
desses fatos sobre suas campanhas e, ao mesmo tempo, gerar fatos
ou situações positivas para si.

A criação de fatos políticos negativos para sua própria campa
nha é outro problema tático sério. Declarações infelizes, como a de
Maluf sobre o estupro, ou a de Lula sobre a sub-raça nordestina, ou
a de Fernando Henrique sobre a maconha ou a crença em Deus, são
exemplos já clássicos desse tipo. Em geral, a tática do adversário
consiste em amplificar o fato político negativo por meio da propaganda
e da comunicação, colocar quem o criou em posição politicamente de
fensiva ou imobilista eexplorar ao máximo as possibilidades para me
lhorar a correlação de forças a seu favor.

Mas numa campanha podem ocorrer problemas táticos de dife
rentes tipos. Slogans pouco eficientes, materiais de propaganda mal
feitos, discursos mal articulados, má utilização dos apoiadores e
inúmeros outros problemas idênticos, ocorridos tanto na campanha
de um candidato quanto na de seus adversários, representam material
de trabalho para as táticas políticas e de comunicação. Isso demanda
um rastreamento constante dos problemas existentes, uma contínua
adoção de medidas e linhas de ação, e assim sucessivamente.

Formas de Ação

A abordagem de um problema tático inclui as formas de como
enfrentá-lo. Em outras palavras, por exemplo, diante de uma denún
cia do adversário não basta programar um pronunciamento pela TV,
uma coletiva de imprensa, uma edição especial do jornal da campa-
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~~afií["6orivocação de um comício e outras ações mais ou menos
previsr~eis. É necessária a adoção de uma metodologia adequada
pa.hi economizar esforços e aumentar a eficiência.

No exemplo da denúncia, citado anteriormente, é preciso, em
prhneiro lugar, avaliar a natureza, o objetivo e a repercussão da de
riüiicía. Pode ser uma denúncia fraca, sem consistência, cujo objeti
vo séjá desviar atenção e forças. Ou, ao contrário, pode ser uma
ação,hem fundamentada, que pode ter grande repercussão e causar
estragos consideráveis à estrutura da campanha. Somente por meio
de umá análise política adequada do problema tático surgido pode
se àcfohir a tática correspondente de resposta.

Ainda tomando como base o exemplo da denúncia, se a avalia
ção política comprovar sua fraqueza ou sua inconsistência, uma das
formas da tática adotada para enfrentá-Ia pode consistir, eventual
mente, em ignorar a denúncia, particularmente se não houver perigo
de mudança na correlação de forças.

Mas, se a avaliação indicar uma situação de gravidade, a tática
pode exigir uma resposta muito mais incisiva. Essa resposta pode
inchlir ações dos mais variados tipos, cujas formas devem ser trata
das adequadamente para surtir o efeito desejado. As ações de propa
ganda, como pronunciamento na TV, coletiva de imprensa, edição
do jornal de campanha, comício e outras devem ser articuladas a
ações jurídicas e políticas diferenciadas, todas elas planejadas em
detalhe para evitar mudanças na correlação de forças ou modificá-la
a favor do denunciado.

Formas de Organização

As constantes mudanças nas táticas, e nas ações que elas exi
gem, introduzem modificações também nas formas de organização
adotadas pela estrutura da campanha, inclusive na estrutura da propa
ganda. Às vezes é preciso criar grupos volantes nara distribuir material
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de,propaganda; ou utilizar carros de som em situações não previstas
anteriormente; ou formar grupos de trabalho para agilizar a propa
ganda no interior, e assim por diante, ou seja, a cada ação programada
pela tática é necessário encontrar as melhores formas de organização
para executá-la. É preciso reorganizar os recursos humanos e materiais
existentes, principalmente quando são escassos. Em alguns casos, ín
clusive, para garantir a flexibilidade exigida pelas constantes mudanças
nas conjunturas e nas táticas, é necessário aumentar a estrutura organi
zacional, apesar das dificuldades. Quando esse processo de organiza
ção ou reorganização das forças da campanha não acontece no tempo e
no momento certos, as ações táticas programadas, mesmo que sejam
acertadas, se perdem completamente.

PLANEJAR'PARAVENCER
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

o planejamento estratégico é uma ação precursora de todas as
demais ações que envolvem a campanha, sejam ações políticas, de
comunicação e propaganda ou de organização. Por um lado, ele pro
cura reunir todos os possíveis elementos que vão compor as ações
futuras e organizá-los de uma forma articulada. Por outro lado, ele
desencadeia as ações da campanha e procura ordená-las.

Justificativa e Possibilidades do Planejamento Estratégico

o planejamento estratégico é necessário para estabelecer as
prioridades e o encadeamento das ações no tempo e no espaço da
campanha. Ele permite, partindo das condições reais existentes em
termos de adversários, base social e política, aliados e recursos ma
teriais e humanos, estabelecer as necessidades políticas. de comuni-
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~~~Ig~propaganda e de organização para alcançar os objetivos tra
~~.4~~·Nessesentido, ele canaliza de forma ordenada as ações para
stlptL essas necessidades indispensáveis à disputa.

>, O planejamento não é, pois, uma camisa de força. Ao contrá-
Vt~:'<:" ,'~'f:.;

ri~r.E.eleque pode nos permitir, desde que corresponda às oportuní-
'~ãàesê problemas concretos existentes, uma crescente liberdade de
â.~ÂÓHiante das condições e dos adversários. Se conseguimos defi
mi; cfh antemão, as diversas fases da campanha, o que deve ser reali
±11:etô em cada fase, o momento que se deve ter materiais impressos,
ou os programas de TV, e assim por diante, o processo operacional
tonhi-se mais simples e mais eficiente.

.r, .Entretanto, o planejamento não substitui a ação nem resolve os
~f~bi~1nas.Somente aponta o que deve ser realizado, quando e por
quem. A realização prática e a solução dos problemas que surgem
iÍo Bfocesso de concretização das ações são questões do gerencia
fuento ou da coordenação operacional.

oQue Planejar Estrategicamente

o planejamento estratégico organiza os problemas ou questões
estratégicas e aponta o encadeamento lógico de sua solução. Ele é,
portanto, um aspecto importante da coordenação geral, da coordena
ção da comunicação e da coordenação operativa da campanha. Sua
natureza já aponta que ele deve vir antes das demais ações, que deve
definir os problemas estratégicos antes dos demais, e que as pesqui
sãs e seu planejamento precedem diversas outras definições das pró
prias estratégias política e de comunicação.

Dessa forma, o planejamento estratégico estabelece:

a. os planos de pesquisas: para definir o ambiente eleitoral com que
defrontamos e as nossas próprias condições;

b. o processo de definição da estratégia política: objetivos, adver
sários, base social e política, aliados, propostas, perfil do can
didato, etc.;



COMO AGARRAR SEU ELEITOR

c. O processo de definição da estratégia de comunicação: identida
de, imagem, conceito, marca e ações de comunicação (propagan
da, mídia, etc.);

d. o plano operacional.

o plano operacional deve incluir:

a. o conjunto das atividades ou ações necessárias para implementar
as estratégias política e de comunicação;

b. os recursos humanos (incluindo funções e estrutura organizacio-
nal, com organograma);

c. os recursos materiais (instalações, equipamentos,materiais diversos);
d. os recursos financeiros (para investimento e manutenção);
e. o cronograma ou prazos de execução das ações;
f as responsabilidades pessoais quanto às ações programadas.

Como Planejar

Existem inúmeros instrumentos e métodos de planejamento,
bem fundamentados e direcionados para as mais diversas áreas d .. . a
atividade humana. Todos eles possuem alguns eixos comuns que
lhes dão suporte:

a. análise do problema (conhecimento da realidade existente e das
possíveis conseqüências da ação humana sobre ela);

b. estudo das diversas hipóteses possíveis para agir sobre a realida
de com vi~tas a alcançar os objetivos desejados. Existem, por
e~emplo, ~Iversas opções para a confecção de um cartaz. É pre
CISOexammar as mais viáveis;

c. escolher as hipóteses mais adequadas ou tomar as decisões sobre
o caminho a seguir. No exemplo do cartaz é preciso escolher o
que melhor transmite a mensagem que se pretende.

d. ordenar o encadeamento das hipóteses mais adequadas de modo
a resolver, primeiro, sempre o que já encaminha a solução do
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passo seguinte (em outras palavras, devem-se tirar as penas para
cozinhar mais facilmente o pato). Por exemplo, não é adequado,
a não ser emergenciahnente, traçar a estratégia de comunicação
antes da estratégia política. Seria o mesmo que cozinhar o pato
com as penas.

Nenhum planejamento é perfeito. É sempre possível encontrar
algum defeito no melhor deles, seja porque é difícil captar o ambien
te em toda a sua extensão, seja porque esse ambiente, em particular o
de uma campanha eleitoral, muda constantemente, colocando em xe
que um ou outro aspecto do plano. Isso exige uma permanente pilo
tagem ou gerenciamento do planejamento, avaliando sua execução e
tomando decisões quanto a ajustes nas partes defeituosas.

Haverá sempre uma tensão entre o planejamento e a execução.
13 comum que os planejadores culpem os executores pelas divergên
cias entre as previsões do plano e o que se consegue de fato. Por ou
tro lado, os executores podem achar que o plano é que está errado e
exige ações que não podem ser realizadas. Na prática pode ocorrer
tanto uma como outra coisa.

O importante é que a avaliação indique corretamente se o pro
blema está no planejamento ou na execução, o que só é possível
através do acompanhamento eficaz da conjuntura. E que, definidas
as causas do desvio entre o planejado e o realizado, sejam adotados
os ajustes necessários sem perda de tempo.

Pilotagem e Ajustes
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6. COMO PREPARAR SEU CANDIDATO

Max Alvim
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possível identificada às expectativas do eleitorado. A dosagem certa
de cada item que compõe a construção da imagem de um candidato
é o principal trabalho de quem visa a eleição. E comunicação é o
princípio básico dessa dosagem.

ASSESSORIA COMO RETAGUARDA

Quem hoje em dia, nos mais diversos ramos e atividades, não
precisa de assessoria? Eficiência e aprofundamento caminham juntos.
Aconselhamento e acorripanhamento profissional são estratégicos em
qualquer área - na política não é diferente. Por melhor que seja o can
didato, ele sempre precisará da retaguarda de uma boa assessoria. Pre
cisará de uma equipe composta por profissionais especializados em
valorizar, divulgar, cuidar e manter a imagem do candidato.

Eis aqui, provavelmente, o maior problema desses profissio
nais, sejam assessores de campanha, publicitários ou criadores e
realizadores nos diversos ramos de comunicação: toda pessoa _ in
cluindo boa parte dos candidatos - pensa ter a "sua" grande fórmula
para se comunicar.

Na campanha eleitoral esse quadro não muda muito e atrapalha
bastante. E comum a pouca ou nenhuma descentralização entre candi
dato e assessoria; o que de certa forma é fácil de compreender, afinal é
a imagem "dele", do candidato, que está em jogo, e não é fácil delegar
algo tão pessoal e tão determinante na personalidade de cada um.

Mas esse fato tão natural e freqüente é determinante na hora de
se trabalhar a imagem de um candidato.

O primeiro passo para quem se propõe ao uso da comunicação
de massa numa eleição é cercar-se de profissionais. O segundo, é
delegar-lhes poder, é acreditar neles. É cobrar-lhes a responsabilida_
de pela qual estão sendo devidamente pagos.

Ness~ sentido, a valorização do trabalho especializado é tão im
portante quanto o próprio prestígio do candidato. No nosso mundo, a
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cada dia, a especialização ganha mais espaço, e o grupo dos "faz
tudo" vai desaparecendo na proporção dos seus parcos resultados.

Mas cercar-se de profissionais é trabalho para profissionais. É
para isso que existem os coordenadores de campanha. E é por isso
gl1e;,~~.~'perde"tanto tempo na construção de uma estratégia de cam
panha. É a partir daí que aparecem as necessidades. Por exemplo: de
que adianta um candidato contratar uma produtora de VT e um dire
tor de cena para realizar seu programa no Horário Eleitoral Gratuito
e não lhes delegar poder para corrigi-lo quanto à interpretação, pos
tura, linguagem verbal, etc.? Ou se não permitir correções fonoau
diológicas na sua dicção, pronúncia ou respiração? Ou, por outro
lado, desprezar a importância de uma editoração de texto nos seus
pronunciamentos, muitas vezes longos e prolixos?

Todas essas, e tantas outras, são áreas especializadas, que não
devem ser desprezadas a custo de falsas economias ou compreensí
veis inseguranças. O coordenador de campanha compreende a im
portância dessa valorização e, portanto, deve ser muito bem
escolhido, pois dele partirá a escolha de cada profissional que for
mará todo o grupo.

Não pretendemos transformar candidatos em atores, apenas
prepará-los para o uso do veículo de comunicação, e esse trabalho é
bem mais complicado do que parece. Cabe ao candidato essa com
preensão e às assessorias a orientação.

AÇÕES PARA ORIENTAÇÃO DO CANDIDATO

Acompanhamento da Imprensa

Na história de nossa política é muito recente a utilização siste
mática e científica de meios de comunicação de massa em eleições.
Talvez por esse motivo não se tenha dado o devido respeito às rela-
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çõesentre os candidatos, ou futuros candidatos, e a imprensa. Geral
mente, o que ocorre é a superexposição do candidato nos meses an
teriores à eleição - isso no caso dos candidatos majoritários, pois os
proporcionais muitas vezes nem conseguem espaço na imprensa
nessa ocasião. Esse desequilíbrio de relação facilita e intensifica
uma série de problemas. Entre eles vamos destacar a ignorância da
imprensa em relação ao candidato (sua história, popularidade,
idéias, projetos, realizações, etc.), o pequeno ou nenhum contato en
tre os jornalistas e o candidato (o que cria uma dificuldade de comu
nicação e distribuição de material sobre o candidato), e a inabilidade,
seja por falta de experiência ou por pouca exposição, do candidato
em conduzir suas entrevistas.

As assessorias têm percebido esse desequilíbrio e a cada dia
notamos com mais freqüência a exposição na imprensa de políticos
na defesa de causas e de interesses de seus eleitores. Quanto maior a
exposição coordenada e estratégica do candidato nos jornais, telejor
nais e imprensa radiofônica menor será o esforço para divulgar e
formatar sua imagem na eleição. Até porque sabemos ser a imprensa
a fonte de comunicação com maior credibilidade junto à população
brasileira.

Nesse sentido, a assessoria tem papel fundamental na interme
diação das relações entre candidato e imprensa. É ela que divulga o
candidato, munindo de pautas as redações da imprensa eletrônica e
escrita. Seja na véspera da eleição ou no decorrer da carreira políti
ca de um candidato é essa assessoria que permitirá uma divulgação
estratégica de seus atos e idéias.

Mas não será sozinha que a assessoria despertará o interesse da
imprensa. Sem dúvida o carisma pessoal e a capacidade de realiza
ção e defesa de idéias e projetas do candidato representam o maior
chamariz de matérias. Por outro lado, a habilidade do candidato em
tratar a imprensa conta muito. Assim como no meio empresarial, as
relações com a imprensa devem ser as mais cordiais possíveis. Nun-
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~a re,cusar uma entrevista é uma boa dica. Estar preparado para ela é
ímprescínd]vel.

Acompanhamento do Candidato (Assessor Carrapato)
\"i.,;',·.,.,.;:.,

, '"

,I.. ,•.~~~~ entrevista, num comício ou debate um enorme número
.~e.,:~,~?,~~.c.iIllentos,situações e interferências ocorre à revelia dos

. 9.'. ilio§;sobre.•..c....·a.·..r..r.e.g-.'a..d.o..s do candidato. Atento à coerência de suas
,V ".. .
,1, .'. ".•(uripulação estratégica de perguntas e respostas, ao ânimo
(!~~~~~é~e,aaplatéia de um "shaw-mício", o candidato perde, mui
tas ve~~~,~utros dados não menos importantes.
,,,,;.;~~~~ashoras a presença do "assessor carrapato" é muito im

p~tl~~~ê.,EIenão s6 acompanha o candidato, dando-lhe suporte ope
. ~~;~?~.~~i;·~rlogfstico,como analisa, estuda, observa o universo que
'~,?~e!~,;.~y.f~ndidato.·.É por sua participação que acontecem muitos
Oós:cHfitatos entre lideranças políticas em momentos e circunstân-
~!~~;~i.~~~rs,mas de grande valia à campanha. Seria desnecessário
.~t,~,~;,~~;~.~figuradesse assessor representa ainda muito da seguran
ça pS~ê~!9gicado pr6prio candidato ..
, , "I,~§ª~UdO,~ preciso dizer que o assessor do qual falamos é o de
p~rfl1}a~al, muito longe da realidade da política do nosso país. Co
mu~enf~., ~ncontramos assessores desqualificados, mais seguranças
do que obsérvadores estratégicos. De modo geral, até pelas caracte
rístic~s ?a profissão, o político acaba rodeado de bajuladores que
Ileiridelbhge representam com eficiência as funções de um verda
·deihi·â.~§essor..
I ~':~

Pátâ um candidato proporcional, por exemplo, as dificuldades
expr~s~~~na campanha, de ordem financeira, organizacional, parti
dária, ~t~,jgeralmente tornam utópicas as recomendações de qualifi
cação observadas anteriormente. Nesse caso, o melhor é cercar-se o
mínimo possível de bajuladores carrapatos e assumir junto ao asses
sor niáis próximo a responsabilidade e atenção dessa função.
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. Preparação para Comícios

o comício é parte tradicional das campanhas eleitorais. É a prá
tica política mais bem adaptada culturalmente à história do nosso
povo. Desde muito cedo com cara de show (sempre foi acompanhado
de um clima de festa, música e fartura), o comício trabalha com duas,
potencialidades que se completam - a capacidade oratória do candi-.
dato e a necessidade de identificação coletiva do eleitor. O nosso
anedotário popular sempre esteve recheado de casos e piadas am
bientadas em comícios, e não por acaso, pois é nos bastidores de seus
palcos que percebemos a trama e a habilidade de muitos de nossos
políticos. Mas, se no passado o talento pessoal do candidato somado
ao clientelismo pago do eleitor garantiam a eleição, hoje as coisas es
tão mudando. Nas capitais, principalmente, os grandes "shaw-mí
cios" levam somas significativas da população, freqüentemente
heterogêneas, e a habilidade oratória do político deve ser otimizada
tendo em vista o conjunto estratégico da campanha. As linhas gerais
do discurso do candidato deverão ser estudadas em conjunto com a
assessoria, com cuidado. A conjuntura da campanha e do momento
político determinará o encaminhamento conceitual do discurso, e isso
não deve ser relegado à intuição do candidato. Dos nomes de cada li
derança que dividirá o palanque com o candidato até a identificação
de seus discursos e expectativa de seus eleitores, a assessoria procu
rará absorver e manipular todas as oportunidades de votos possíveis.

Preparação para Debates

O candidato, enquanto o debate estiver no ar, está sozinho. Daí
a necessidade de planejar bem qual será a sua postura e conduta nes
se momento. Um bom caminho é ensaiar as possibilidades de per
guntas e denúncias que eventualmente aparecerão.

Não subestime a inteligência dos outros candidatos, de suas as
sessorias ou dos entrevistadores. Se existe a pergunta e não se tem
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uma resposta satisfatória, encontre-a. Não conte com esquecimen
tos, desinformação alheia ou qualquer tipo de facilidade. Num deba
te o ambiente é tenso e seco. Portanto, quanto mais seguro estiver o
candidato, melhor.

Nos intervalos cabe às assessorias corrigir desvios estratégicos
e orientar o candidato sobre as potencialidades e fraquezas demons
tradas durante o debate. Nessa hora um bom conselho é procurar,
por mais duras que sejam as críticas, tranqüilizar o candidato. No
debate, o candidato estará pondo em prova todos os conceitos apren
didos e exercidos no ambiente de suas produtoras e nas gravações
de seus programas eleitorais. É bom revê-los antes e preparar-se o
máximo possível. Postura, olho na lente, dicção, desenvolvimento
de raciocínio, sensibilidade na interpretação, segurança, autocontro
le, fluência, intimidade com os jornalistas do debate, todos os itens
serão aliados ou pontos contrários durante o debate.

Seja como for, o debate é um exercício de retórica e portanto
um talento pessoal do próprio candidato. O que podemos fazer é
despertar esse talento, ou, caso não exista, maquiar certas deficiên
cias. Assim como na editoração de textos, o que deve ser feito é a
adequação da condução do raciocínio do candidato ao seu real po
tencial de eloqüência. Não adianta um raciocínio brilhante se não
houver um candidato capaz de defendê-lo. Nesse caso, melhor pre
parar o candidato para defesas mais simples. Por outro lado, um
candidato eloqüente não lidera um debate só com palavras, precisa
de sua assessoria, precisa de informação e de conteúdo programáti
co, e apesar de tudo isso ainda precisa de carisma; afinal, parece que
só quem tem, chega lá!

Preparação para Entrevistas

Na produtora o controle dos problemas e imprevistos é pratica
mente total, principalmente se comparado às situações por que passa
o candidato em entrevistas ou debates com outros candidatos. Nes-
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sas horas o talento pessoal do candidato prevalece. Mas também
aqui, algumas dicas podem ajudar.

Quando numa entrevista de televisão, o candidato deve procurar
olhar para a lente o máximo possível -lembre-se que está falando di
retamente com o eleitor. É importante que o faça de forma natural, e
para tanto um bom .método é intercalar olhares com o repórter e a câ
mera. Sempre que o fizer, o candidato deve manter o seu olhar na
medida da conclusão de suas frases e raciocínios, evitando um "pin
gue-pongue" entre câmera e repórter - tudo muito natural.

Acontece de ele ser rodeado por muitos repórteres e, conse
qüentemente, muitas câmeras. Nesse caso, o importante é procurar
interagir com todas as câmeras. Mas como? Se um repórter da emis
sora X faz uma pergunta, responda primeiro para a lente de sua
emissora, mas não deixe de olhar, mesmo que rapidamente, para as
lentes das outras TVs. Quanto mais o candidato permanecer olhando
para as lentes, maior será sua relação com o eleitor _ é bom apren
der a desfrutá-la.

Na TV o candidato jamais deverá esquecer sua característica
principal - a velocidade. A objetividade nas respostas é comumente
a melhor garantia de que irão para o ar.

Numa reportagem de rádio o candidato deve se lembrar que o
veículo é sonoro, despojado do realismo das imagens da TV. Explo
rar a interpretação de cada frase fica mais importante. Narrar cada
cena do seu raciocínio é decisivo - o rádio desperta nas pessoas a
capacidade criativa de imaginar.

Na matéria de jornal o contato entre eleitor e candidato se esta
belece através do conteúdo de suas idéias. Portanto, ao receber um
repórter de jornal ou revista impressa, o candidato deve levar em
consideração essa característica do veículo. Ao contrário da objeti
vidade pretendida numa entrevista de TV, na matéria impressa o que
vale é a riqueza de informação e a profundidade do conteúdo. O que
não quer dizer que necessariamente deva ser um tratado de filosofia.
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Outra boa dica é procurar manter um bom relacionamento com
os repórteres. Mesmo em desagrado o candidato deve tentar conquis
tá-los. Bom humor é um grande caminho. Respeito profissional é ou
tro. Carinho no tratamento do jornalista e sua equipe é excelente.

Outro ponto importante para o candidato é procurar estar à
frente da notícia. A assessoria tem aí um papel essencial - o de in
formar ao candidato não só o andamento da campanha, mas sua ten
dência. Acordos políticos, situações especiais, escândalos, mudanças
no macroníodelo internacional, tudo deve ser do conhecimento do
candidato. Seu plano de governo é outra informação muito impor
tante e deve estar sempre na ponta da língua - é o mínimo que se es
pera do candidato. É a partir dele que se conduzem as respostas e se
impõe uma tendência política.

Preparaçâ6 paraVisitas Setorizadas

NiÚhacampanha o contato entre candidato e eleitor se estabele
ce dê muitas formas - umas mais superficiais e outras mais diretas.
N~ttlráiili~hteé nas suas bases eleitorais que o candidato irá buscar o
grosso d()s seus votos, mas acontece de certas visitas setorizadas se
rem necessárias. Se a campanha tende a consolidar novas posições
entre os metalúrgicos, por exemplo, o candidato necessariamente vi
sitará uma ele suas assembléias ou promoverá um comício na porta
de uma ou mais fábricas. Nessas horas, seu conhecimento sobre a
conjuttturadaquele grupo, anseios, plataformas políticas, reivindica
çÕes, e sobre a imagem que tem em relação a ele, candidato, deverá
ser o rrtais completo possível. Acontece de muitas vezes o candidato
ser parte dó grupo que o recebe, estando portanto plenamente capaci
tado para despertar interesse e identidade com aquele eleitor. Mas
acontece também de não haver ligação nenhuma entre os que rece
bem e aquele que visita. A assessoria precisará muni-lo de informa
ções sobre o novo grupo - o que não significa dizer que o candidato
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deva ser sobrecarregado de relatórios ou estudos sobre o perfil des
ses eleitores. Na campanha o tempo é curto e a atenção do candidato
está voltada ao dia-a-dia e ao seu principal papel: fazer política. A
assessoria "mastiga" as informações para o candidato e este as rece
be com objetividade.

o ESTILO DO CANDIDATO

Entramos agora no espaço designativo do atributo do candida
to: o que ele é, o que queremos que ele seja e como o eleitor quer
vê-lo. Sim, porque o eleitor também idealiza um candidato, espera
que se identifique com seus sonhos e crenças.

Um candidato por si já traz uma história política, e mais, um
perfil psicológico, um modo de atuação, um conjunto que diz respei
to ao seu caráter, ideologia, formação sacioeducacional, etc. Por
mais flexíveis que um candidato e seu partido sejam, suas caracte
rísticas básicas não mudarão. Aliás, melhor assim. Afinal, são essas
características que comumente qualificam o candidato como repre
sentante de um dado grupo social. Mudá-las seria quebrar o elo invi
sível que o une ao seu eleitor. Mas a carreira de um político não se
restringe à liderança de uma comunidade de bairro. Ela cresce e o
político, com ela. Muitas vezes o que era dito antes revertia em vo
tos, mas hoje traduz fracasso. Assim como a carreira, o conjunto so
cial também muda e passa a valorizar novos dogmas.

É pela ocasião do planejamento da campanha que começamos
a avaliar o perfil do candidato e os objetivos de seu partido. Nesse
momento precisamos ter a frieza de entender como o candidato real
mente é, e por outro lado, como o partido pretende se envolver e en- .
volver a campanha. Para o estrategista de marketing político, o
candidato é um produto, assim como o seu partido, que pode ser óti
mo, bom, ruim, péssimo, maltrabalhado, ou um misto de todas essas
coisas. É preciso encontrar o que há de melhor no candidato e no
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partido e valorizar sua aplicação. Mas é também importante saber
trabalhar com deficiências. Negá-las não é a solução.

Na construção da estratégia da campanha esses fatores estarão
sendo levados em consideração. É sobre a identidade do candidato
que reforçaremos sua imagem. Mas é também sobre a imagem de
seu partido que saberemos a melhor estratégia de comunicação. Um
partido desgastado na sua imagem poderá prejudicar o candidato,
caso a estratégia não leve em conta esse desgaste. Por outro lado,
nenhuma estratégia estará completa se polarizada no plano do que
se tem para oferecer. É necessário avaliar o que se quer consumir.
Como dissemos, o eleitor é participante no processo de idealização
do candidato. A cada época suas necessidades,' angústias, sua fé no
hoje e no amanhã mudam, e com elas a sua projeção de político e
partido ideal.

No cruzamento destes dados - idehtidade do candidato, pro
posta de campanha/partido, e idealização/necessidade do eleitor _ se
cria o formato da campanha.

ESTILO E NATUREZA DO DISCURSO

Por trás de qualquer discurso existe uma metodologia. Infeliz
mente algumas mal construídas. De qualquer forma, para tocarmos
no discurso, precisamos pensar a metodologia. Quando há um dis
curso, sempre há também uma ideologia e um conteúdo filosófico.
São esses elementos que metodificamos no discurso. No caso do
candidato, o que especialmente deveríamos observar? O conteúdo e
a ideologia do discurso do candidato são normalmente imaculados _
possuem tradição e coerência com seu passado e o do partido -, sal
vo as exceções dos candidatos fabricados no casuísmo dos "labora
tórios" eleitoreiros. Então, nos sobra pensar a metodologia, e a base
para esse. pensamento na campanha eleitoral é a adequação, do dis~
curso ao eleitor.
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São dois os discursos, e conseqüentemente metodologias; que
atendem ao marketing político: o discurso geral e o segmentado.

Ambos possuem função e aplicação determinada. Se aplicados de
forma indiscriminada prejudicarão o candidato.

O discurso geral é uma metodologia de raciocínio que procura
dar a todos acesso ao pensamento do candidato. É o discurso de
massa muito aplicado nos meio de comunicação de massa. O dis-, .
curso segmentado já visa outro objetivo: a comunicação aplicada ln

loco visando um 'dado segmento eleitoral.
, Hoje em dia, com a tendência da comunicação mundial, a aplica

ção do discurso segmentado vai ficando cada vez maior. As própr~as
mudanças tecnológicas e a implantação de sistemas segmentados e m
terativos justificam uma comunicação mais individualizada, específica.
O homem atual espera ser tratado como indivíduo, respeitado na sua
identidade, e não como um número na massa da humanidade.

Isso se aplica na campanha eleitoral. O candidato que possui
um discurso único a qualquer público restringe sua comunicação aos
poucos segmentos identificados à natureza desse discur~o: Por outro
lado, se esse candidato aplica uma construção metodológica contex
tualizada ao eleitor-alvo para quem irá falar, o discurso, apesar de
coerente com a ideologia principal, ganha a perspectiva da comuni
cação. Em semiótica, aprendemos que a comunicação só acontece
quando algo em comum existe entre o emissor e o re~eptor da men
sagem. Traduzindo, é preciso que o discurso do candidato tenha em
sua linguagem e conteúdo algo em comum com o ~ocabulário .e o
pensamento do eleitor. Só a partir daí será estabelecida a com~mca
ção, E só através da comunicação é possível a mudança ou nao do
comportamento do eleitor, visando seu voto. .

Tudo isso, é preciso deixar claro, não quer dizer que o dISCurSO
geral deva ser abolido. Como, por exemplo, ter um discurso seg
mentado numa entrevista coletiva? Qual será o eleitor-alvo numa
ocasião dessa? Obviamente, o discurso geral é o mais indicado. O
candidato deverá apenas estar atento às condições de cada caso e re-
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querer e discutir, junto à sua assessoria, a estratégia de sua comuni
cação.

o CANDIDATO E A EXPRESSÃO VERBAL

Chegou a hora de pensarmos no discurso do candidato na campa
nha e no horário eleitoral. Como já observamos anteriormente, cada
veículo pede uma linguagem adequada às suas características. Um
mesmo discurso político dito numa televisão e num palanque deve pos
suir formatos diferentes, apesar de manter uma coerência conceituaI.

Na televisão o candidato conta principalmente com a imagem e
deve saber explorá-Ia. Diferente da vida, a TV vê um mesmo objeto
por vários ângulos e isso, por si, demonstra a riqueza de' sua aborda
gem e poder de sedução.

Na TV, o candidato terá um discurso íntimo, olhando no olho
do eleitor, num diálogo mudo por uma das partes. Nela, o candidato
não grita, a não ser em casos raros em que pretende causar um pro
fundo impacto emocional. Deve procurar mostrar suas idéias pelas
imagens - as palavras na TV são um fio condutor que une o espaço
do virtual, como se dessem legendas a uma realidade fabricada. E
quando falar, o candidato deverá estabelecer cantata com o eleitor.
Para isso, seu discurso precisa ser claro, objetivo, direto. Não cabe
nesse suporte o espaço para divagações. Aquilo que costumamos ver
nas campanhas, principalmente entre os proporcionais, em que candi
datos defendem suas ideologias em discursos herméticos, carregados
.de citações, numa espécie de catequese dogmática, muitas vezes ana
crônica, ou, no melhor dos casos, numa linguagem verbal sofista, na
TV não acrescenta nada à comunicação entre ele e seu eleitor. Nesse
suporte a ideologia e a doutrinação são passadas pelo conjunto, pelo
escopo da linguagem videográfica. Ao candidato cabe o discurso co
loquial, numa demonstração de identidade com o dia-a-dia de todos
nós, e, principalmente, a clareza e firmeza na defesa de suas propostas.
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No rádio as coisas mudam um pouco. O candidato deixa de ser
amparado pelo poder da imagem - precisa ser convincente.

A melhor maneira de entender a linguagem do rádio é pensar
na forma lúdica com que nossas mães nos contavam histórias. To
dos nós em algum tempo de nossas vidas ouvimos ou contamos hIS
tórias. A forma delas varia, mas em comum possuem uma forte
evocação à narração. São ricas em detalhes e geralmente o contador
descreve os lugares e ambientes por onde passam os personagens,
assim como narra, um a um, o caráter psicológico deles.

Na campanha no rádio, o candidato deve levar isso em conta.
Quando estiver na defesa de uma de suas propostas, ou no confronto
com as idéias, posturas ou história de outro candidato, deve fazê-lo
de forma narrativa, proporcionando ao eleitor a possibilidade de
imaginar aquilo que é dito. Logicamente, isso não quer dizer que o
candidato deva tratar seu eleitor como uma criança e suas "histó
rias" sejam parábolas infantis. A idéia é fazer o eleitor pensar sobre
o que se diz, e a forma é conduzindo-o à visualização do discurso.

Outro fato importante na linguagem do rádio é ser ele ainda
um meio de comunicação muito utilizado em nosso país. E mais, um
meio portátil, que caminha com o eleitor. O lavrador, o "bóia-fria",
o motorista de táxi, o entregador, o ambulante, enfim, o brasileiro
em geral anda com o seu radinho de pilha - culturalmente acostu
mou-se a mantê-lo ao seu lado. Portanto, na hora de falar com esse
eleitor pelo rádio, lembre-se de que o candidato está sendo ouvido
ao "pé do ouvido" - isso merece a intimidade de um grande amigo.

No palanque o candidato ganha a perspectiva do teatro. Como
a distância entre ele e o público é grande, precisa trabalhar com a
linguagem corporal. Gestos fortes, largos, acolhedores, são bem
vindos. Veemência no discurso e uso estratégico das frases de efeito
são boas ferramentas para a condução das emoções das massas. Por
outro lado, precisa manter alguma proximidade com esse eleitor.
Uma boa idéia, é trazê-lo ao palanque. Pelo processo de identifica~
ção, ao levar um, o candidato, simbolicamente, leva todos. Como
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dissemos, no palanque o universo é teatral, absorvendo esse concei
to fica mais fácil vencer a timidez, quando ela existe, e mais eficien
te a comunicação quando é talento do candidato a oratória.

o CANDIDATO E A IMAGEM NA TV

Assim como a tela na pintura, o papel na fotografia, a película
ótica no cinema, o vídeo é o suporte da televisão.

É dentro daquele quadradinho, daquele universo eletrônico que
construímos a visão videográfica. Essa é a premissa principal a ser
observada ao se trabalhar com o vídeo. Vídeo é suporte e precisa ser
tratado tecnicamente.

Na pintura, por exemplo, o artista passa por uma série de pro
cedimentos até que a obra esteja concluída. A começar pelo trata
mento da tela, as bases de tintas, a distribuição de formas e pesos no
quadro, o uso elaborado da cor, e assim por diante.

O primeiro passo na construção da imagem videográfica é sem
dúvida a decisão do que se quer dela. Antes mesmo de entrarmos
em um estúdio, ainda na elaboração da estratégia de campanha, a
equipe de assessores do candidato se preocupará com o planejamen
to visual não só da campanha de televisão, mas em impressos, out
doors, fotos, etc.

A preferência é que tudo esteja devidamente "lincado" - ligado
- de forma a lembrar e reforçar o conjunto da mídia. A partir daí co
meça realmente o trabalho de estúdio, e com ele um roteiro de pro
dução passa a ser observado.

Antes mesmo de se preocupar com cenário, figurino, visual,
nasce uma questão fundamental para a realização dos programas
eleitorais: a escolha do equipamento de captação e edição.

Existe no Brasil uma grande quantidade de bitolas, máquinas,
câmeras, sistemas, e a escolha do equipamento determinará as passi
bilidades de realização e de linguagens.
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Por exemplo: no interior ainda é comum o uso de câmeras VHS
na captação de imagens de candidatos proporcionais. Como sabe
mos, o uso de VHS é restrito às aplicações caseiras, amadoras, e sua
qualidade tanto na captação quanto de reprodução é lamentável.

Como esperar, nesse caso, que cenário, figurino, maquiagem,
fotografia e tantos outros recursos consigam esconder uma deficiên
cia técnica?

Vamos a algumas dicas: existem hoje basicamente seis tipos de
equipamentos disponíveis no mercado profissional - Super-VHS,
RI-8, U-Matic, BETACAM, VPR (uma polegada) e o Digital, que tan
to pode ser BETACAM como D-l ou D-2.

A escolha de um ou vários desses equipamentos - no caso de
ilhas de edição híbridas - determinará o uso dos outros recursos vi
deográficos da campanha. As câmeras, por exemplo, variam na sua
sensibilidade de captação e definição, o que na prática interfere no
uso da iluminação.

Não é nosso objetivo, neste trabalho, desvendar as inúmeras
variantes técnicas na composição de equipamentos, isso deverá estar
a cargo de especialistas. Estaremos mais preocupados em demons
trar um modo/modelo de fazer, sendo necessárias adaptações especí
ficas para cada caso e equipamento.

o Estúdio

A escolha do estúdio também determina certos limites. O espa
ço irá condicionar todo o projeto cenográfico; a acústica permitirá
uma boa ou má qualidade sonora; o parque de iluminação é que dará
oportunidade para a composição fotográfica das cenas, cenários e
climas a serem desenvolvidos. Tudo isso implicará de uma forma
positiva ou não no resultado final.

No Brasil, ainda hoje, mesmo nas capitais, a escolha dos estú
dios é. pouco profissional. Em geral um espaço só porque é grande já
possui qualificação suficiente para tornar-se um estúdio. No entanto,
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é no ciiá-li-dia das gravações que os problemas irão aparecer. Um es
tádio bem-montado representa inúmeras vantagens no custo e quali
.dade da campanha na televisão. O ar-condicionado, por exemplo,
multas vezes esquecido, determinará muito da imagem cansada ou
descansada do candidato na TV - debaixo de uma carga de luz signi
ficativa, sem ar-condicionado, o candidato "derrete", sua muito, e
parece sujo e cansado.

o Cenário

Este deverá seguir os padrões visuais do restante da campanha,
formando uma unidade com ela. Mas o vídeo tem seus macetes, e
dependendo do equipamento, das formas dos logotipos de campa
nha, cores, texturas, algumas modificações serão necessárias. Geral
mente o cenário procura ser sutil e em tons leves, mas dependendo
do objetivo da campanha pode se transformar e~ ambiente pesado,
com tons fortes e quentes, ou mesmo numa escuridão total. Tudo
depende do que se quer. O mais importante é saber que é o cenário
que contextualiza a cena, que a ambienta. E isso é muito sério quan
do na identificação entre eleitor e candidato. Por exemplo: se o can
didato lista suas propostas para a agricultura, deverá aparecer num
ambiente cenográfico que lembre o universo do campo, da alimenta
ção, ou de outros signos desse contexto. Seria muito estranho vê-lo
num ambiente de hospital, entre outros.

o Figurino

O figurino não foge à regra. Deve estar subordinado à estraté
gia. Um candidato operário com representação na massa trabalhado
ra certamente não estará de terno e gravata num ambiente de
biblioteca. Isso o prejudicaria severamente. O mesmo acontecendo a
um candidato conservador, se usando camisetas estampadas, cores
berrantes ou mesmo roupas destoantes e com tons fortes. Seu eleito-



rado ficaria desapontado e ressentido com seu desrespeito. O ideal é
a roupa "parecer" com o candidato e, principalmente, o candidato se
sentir bem na roupa. Isso em geral expressa a coerência entre o can
didato e seu eleitor-alvo. Talvez a regra geral para o traje seja o cui
dado para que esteja sempre limpo, passado e bem assentado no
corpo do candidato.

A Maquiagem e o Cabelo

A maquiagem é feita basicamente para disfarçar defeitos fa
ciais e uniformizar os tons da pele. Mas maquiar é uma arte e nem
sempre o que poderia servir como complemento alcança seu objeti
voo É comum um mau profissional exagerar na dose e ridicularizar a
imagem do candidato, ou, por outro lado, reforçar traços em detri
mento da personalidade do candidato, o que significa um grave erro
estratégico. Há candidatos "imaquiáveis": os muito negros, por
exemplo, ou os excessivamente corados de sol, ou mesmo os alérgi
cos. Nesses casos a solução é apenas um papel absorvente e a cons
tante atenção para retirar o suor e a gordura da pele, que no vídeo
formam um brilho indesejado. Mas lembre-se, tudo depende do que
se quer; se o candidato está numa obra de construção civil e quer de
monstrar seu esforço e relação com os trabalhadores, o suor é bem
vindo, pois revela-se simbólico - e isso é o mais importante.

O cabelo segue a referência da maquiagem. Deve acompanhar
e valorizar a personalidade do candidato. Aos calvos uma lembran
ça: procurem minimizar o uso de contraluzes - aquela luz que se co
loca nas costas do candidato para valorizar seu contorno e criar a
ilusão de profundidade -; elas reforçam a calvície, chamando a aten
ção do eleitor sobre ela.
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o Candidato no Cenário

Isso varia muito de cenário para cenário. Mas certos princípios
são geralmente seguidos. Um deles é afastar o candidato da parede
ou janela. O objetivo é evitar sombras, limpando a imagem e pro
porcionando maior profundidade de campo, dando maior força e na
turalidade à cena. Outra dica é evitar que o candidato fique de pé,
sem suportes como cadeiras, bancadas, mesas ou outros elementos.
Por mais desinibido que o candidato seja, ele não é um ator, e sua
noção de uso de espaço e de corpo é muito limitada. Procure. ajudá
lo com apoios - o eleitor não percebe e ele se sente melhor. Mais
uma dica é estar atento à postura do candidato em cena. É comum
vê-los "enterrados" na cadeira, ou apoiados de forma torta e errada
nas bancadas, quase "caindo" do quadro. Candidatos com gravatas
tortas, camisas desajeitadas, cenários sujos - tudo isso compromete
a imagem.

o Enquadramento

Chegamos agora ao quadro propriamente dito, e esse é feito
pelo enquadramento da câmera.

Há uma máxima da fotografia que diz que a diferença entre a
pintura e a fotografia é que o pintor pensa naquilo que irá colocar no
quadro, e o fotógrafo, naquilo que tirará do quadro.

Ao enquadrar, o operador de câmera valoriza um dado aspecto
da cena, e essa escolha é muito importante para o que se pretende
comunicar. A escolha do quadro é determinada por uma série de fa
tores. O primeiro deles é o peso dos elementos no enquadramento.
Por exemplo: se você tem dois candidatos em cena, ambos sentados
em estofados, eles dialogam e surge a necessidade de mostrá-los
juntos, afinal são companheiros de chapa, é preciso enquadrá-los
num plano geral. Mas consideremos a noção de peso: se você, ao
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enquadrar, limita-os pela cintura, estando num plano geral, logo terá
um enorme espaço no alto do vídeo, desequilibrando o enquadra
mento. Ao não centralizá-los no quadro, criou-se um peso excessivo
na base do vídeo e um espaço desnecessário no alto.

Assim, seja qual for o plano adotado, um conjunto de pesos
equilibra ou não um dado enquadramento - as cores do fundo, a po
sição do logotipo, a iluminação, etc. Logicamente, não será o candi
dato a observar todos esses detalhes, mas principalmente aos
assessores de candidatos proporcionais caberá, na corrida das grava
ções, permanecerem atentos ao trabalho, às vezes apressado, dos di
retores das gravações.

o Uso da Lente

Como é bastante difundido, as câmeras modernas possuem
zoom - uma lente que aproxima ou afasta o objeto enfocado. O que é
preciso observar é que uma câmera muito próxima do candidato esta
rá provavelmente com a zoam total ou parcialmente aberta, e isso im
plica um fenômeno ótico que cria uma distorção de perspectiva - é a
chamada grande-angular. As mãos do candidato, por exemplo, sobre
uma bancada, se tornam desproporcionais em relação ao seu rosto,
formando um quadro desfigurado e inverossímil. Por outro lado, se a
câmera se afasta demasiadamente surge a necessidade de fechar a
zoam. Assim a lente usada será uma teleobjetiva. As teleobjetivas
criam um efeito natural no fundo, que é o desfoque. Desse modo o
candidato perde o cenário e "salta" para o primeiro plano. Tanto num
caso como no outro, o uso desses recursos pode ser intencional, o im
portante é estar atento e manter o controle daquilo que se faz.

Posicionamento da Câmera

Outro problema comum de enquadramento é a altura da câme
ta em relação ao candidato. Se a câmera está abaixo da linha dos
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olhos do candidato, ele estará olhando o eleitor, de alto para baixo,
demonstrando certa superioridade em relação a este. Se a câmera
está acima da linha dos olhos, o candidato estará olhando de baixo
para cima, num sinal de inferioridade - isto conceitualmente, é cla
ro. Mas, de qualquer forma, o simbólico prevalece, e em condições
normais o ideal é que a câmera esteja na altura dos olhos do candi
dato - de igual para igual.
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o Plano

Conceituou-se que o plano em dose é aquele que detalha o
rosto (do candidato, no nosso caso); o plano americano é o quadro
que compõe acima da cabeça até o terceiro botão de cima para baixo
na camisa; plano médio é o que enquadra da cintura até acima da ca
beça; e plano geral, aquele que mostra o corpo todo.

Cada um desses planos revela uma proximidade com o candi
dato, e o uso desse recurso é fundamental para a pontuação da co
municação pretendida. Textos mais emocionais pedem normalmente
um plano em dose. O eleitor vê os olhos do candidato e este quase
invade a sala do espectador. Textos dissertativos, ideológicos, geral
mente pedem planos americanos ou médios - um padrão muito visto
em nossos telejornais. Inícios de cena que merecem contextualiza
ção ambiental pedem um plano geral, de forma a mostrar onde o
candidato está. É jogando com essas possibilidades, no corte da câ
mera ou na edição, que vai se pontuando o ritmo do programa e tra
balhando sua audiência.

A Fotografia

Outro fator decisivo: a fotografia de cena - a luz.
Luz é clima. Ela determina o tipo de ambiente, sua temperatu

ra, seu espaço-tempo, sua leveza ou peso, seu caráter. Com luz



pode-se fazer quase tudo, até mesmo um cenário. A luz revela for
mas ou as esconde, reforça uma expressão ou a destrói. Para quem
faz televisão, entender a importância dessa técnica é imprescindível.
A imagem do candidato depende muito da luz, e nesse caso é ainda
mais difícil impor regras.

Normalmente a luz do candidato é soft - rebatida ou difundida,
depende. O fundo é iluminado de forma a destacar o candidato e a
climatizar o ambiente de forma aconchegante. Mas tudo isso depen
de do objetivo, depende do tipo do candidato e depende do equipa
mento que se tem para usar. O importante é no planejamento da
campanha não desprezar a necessidade de um bom parque de ilumina
ção e um diretor de fotografia. A boa imagem do candidato no vídeo
depende muito do equipamento e da sensibilidade e profissionalismo
desse diretor.
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Interpretação

Como vimos até aqui, um conjunto de técnicas e recursos é ne
cessário para um boa reprodução visual do candidato. Chegamos
agora ao outro lado da câmera. O lado de quem olha para a lente.

Não é preciso reforçar a dificuldade de se posicionar com tran
qüilidade diante de uma câmera. Todos nós em algum momento de
nossas vidas estivemos sob o olhar indiscreto e constrangedor de al
gumas dessas máquinas, mesmo que apenas das fotográficas.

A lente representa simbolicamente o olhar crítico, e ao encará
la o que fica em jogo é a nossa segurança em relação à nossa auto
imagem. Com tempo e treino, nos abstraímos desse jogo e, quase
que mecanicamente usamos a lente a nosso favor. Mas até chegar
nesse ponto é preciso paciência e o máximo de orientação profissio
nal possível.

Vamos tentar dar aqui algumas dicas para um bom posiciona
mento diante das câmeras: dominar o uso do quadro e do enquadra-

VVIVIV I 11L.It\rlf'\n ocu vl'\l~UIUAIU
201

menta é provavelmente a maior dificuldade de quem começa a con
viver com câmeras. Em nossas vidas o olhar não possui limites de
enquadramento. Vemos o todo e as partes simultaneamente. Por
isso, mesmo quando conversamos, discursamos, explicamos, o uso
do nosso corpo é indiscriminado. Mas no vídeo não é bem assim. Se
o candidato está em elos e e se mexe muito, sua cabeça vai sair e en
trar no quadro o tempo todo. Isso prejudica a atenção do eleitor e
faz com que a cena perca seu impacto. De outra forma, se o candi
dato está em plano americano e gesticula muito, suas mãos serão
"cortadas" pelo enquadramento e mais uma vez o prejuízo é seu. Há
ainda situações invertidas. O candidato está enquadrado num plano
geral com seu corpo todo no vídeo; se ele se comporta com a estati
cidade de quem está num c/ose, parecerá uma estátua viva em cena.
Nesse caso, talvez fosse necessário uma caminhada, o gestual dos
braços ou outra marcação qualquer.

Para observar e corrigir esses erros nada melhor que a presença
do diretor de cena - um profissional especializado nisso. O diretor
não só se preocupa com o uso do quadro, mas com a interpretação do
candidato, Vamos a mais alguns problemas comuns.

O candidato não é um ato r e por conseqüência não tem a obri
gação de falar perfeitamente. Há candidatos que falam "pra dentro",
quase sussurrando; outros não pronunciam corretamente as pala
vras; há aqueles que inclusive mal sabem ler. A má dicção é um
problema fonoaudiológico sério e só pode ser corrigido com o tem
po e com ajuda especializada. O que fazemos nas emergências é en
saiar bem as pronúncias, dar dicas de pontos para a respiração e
principalmente favorecer o candidato com textos sonoros, construí,
dos especialmente para seu estilo e natureza!

Nesse sentido o editor de texto é um elemento-chave na cam
panha. Televisão tem um "time" certo, que inclui tanto condução de
leitura como o uso correto do tempo do candidato. É muito comum
em gravações para programas eleitorais haver candidatos proporcio
nais com duas ou três laudas de texto para um espaço de quinze ou
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trinta segundos no programa. Nessas horas vê-se uma correria ab
surda para cortar texto e uma revolta dos candidatos por não pode
rem manifestar tudo o que queriam no texto original. Outro
problema é que mesmo estando com o texto no tempo o candidato
muitas vezes compõe uma comunicação inadequada ao veículo.
Textos carregados de expressões difíceis, ou com uma construção
lingüística mais coerente com uma mídia impressa.

O texto na TV também não pode simplesmente ser lido. O can
didato precisa olhar para a lente, se desvia seu olhar perde o olhar
do eleitor e aparenta certa insegurança. Para que isso não aconteça,
os estúdios de gravação possuem um equipamento que permite ao
candidato ler olhando para a lente. Esse equipamento chama-se
"tele-prompter". Basicamente é um aparelho de TV colocado abaixo
da lente com a tela virada' para cima. Na frente da lente uma chapa
de vidro especial, colocada em um ângulo de 45 graus, reflete a ima
gem dessa tela, Nela aparece todo o texto a ser lido pelo candidato.
Com esse equipamento basta olhar na direção da lente e ler o texto
que vai passando. Mas, mesmo sendo um recurso fácil e simples de
ser usado, erros comuns são cometidos. Um deles é o candidato fi
car muito perto da câmera. Assim, percebe-se seus olhos caminhan
do na tela, lendo o texto. Isso compromete sua credibilidade. Outro
erro é o candidato abaixar o queixo e olhar mais para baixo, como
que procurando ler o texto. Novamente fica claro o que era para pas
sar despercebido. Outro recurso para a leitura diante das câmeras é a
velha mas ainda eficiente "dalha". Basicamente, a dalha é uma folha
de papel cartolina ou papelão em que se escreve o texto com caneta
piloto. O problema da dalha é que ou a colocamos acima da lente da
câmera ou abaixo dela. Isso pode implicar um olhar baixo ou alto do
candidato. Ele perde todo o potencial do olhar direto, para o eleitor.
Uma boa dica é afastar a câmera o máximo possível. Assim, dimi
nui-se o ângulo de visão do candidato e cria-se a ilusão de que está
olhando para a lente.
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o Áudio

A captação do som da voz do candidato é importantíssima. No
vamente a escolha do equipamento determinará os resultados. Mas
também aqui, a presença de profissionais é fundamental. Geralmen
te o microfone mais usado em campanha de TV é o microfone de la
pela - aquele que colocamos logo abaixo do pescoço, no paletó, na
gravata, ou na camisa. O problema mais freqüente no uso do micro
fone de lapela está ligado à condição acústica do estúdio. Por sua
captação ser muito abrangente, se o estúdio não possuir uma acústi
ca adequada, o microfone irá registrar um som com grande presença
de ruídos, tendendo a níveis médios.

Se, por outro lado, há muito barulho ao redor do candidato, o
microfone de lapela irá abafar muito sua voz. O mais importante é
compreender que não adianta uma boa imagem se o som é compro
metedor, afinal a TV é um suporte audiovisual. E lembre-se, o me
lhor som direto é o que passa despercebido.

Noções de Finalização

O uso de efeitos no vídeo consolidou-se desde o aparecimento
do vídeo-tape, e a cada dia determina ainda mais a linguagem na te
levisão.

A definição do que é, ou não, efeito é um pouco abrangente.
Em tese qualquer manipulação da imagem e de sua trilha sonora,
'seja através de edição, sobreposição, distorção, redução ou amplia
ção, caracteriza-se como efeito.

Em primeiro lugar é preciso entender que a edição é sem dúvi
da o recurso mais empregado numa eleição. Na edição a ideologia é
mais bem controlada. Montam-se discursos, manifestam-se tendên
cias, subvertem-se ordens, recuperam-se gravações que pareciam
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perdidas, desenterram-se mortos ou matam-se alguns vivos, enfim, a
edição é arma do conceito. Seu primeiro princípio é a "decupagem".

DECUPAGEM

Não existe edição sem cortes. Quanto maior o seu número,
mais rápida fica a edição; quanto menor, mais lenta ela se torna. A
aceleração ou não da edição determina o andamento do programa.
Um programa com edição muito lenta corre o risco de tornar-se te
dioso; com edição muito rápida pode ser incompreensível e poluído.
É preciso saber medir o momento da aceleração e o da desacelera
ção e esta alquimia é responsável por boa parte do sucesso do pro
grama.

BANCO DE IMAGENS

Outro fator importante que auxilia a edição é a riqueza de ima
gens. Quanto maior o banco de imagens, mais informativa e atraente
fica a edição. A imagem fala mais que as palavras, seu sentido é
universal e deve ser privilegiada na edição.

EFEITOS ESPECIAIS

Os efeitos especiais são, sem dúvida, recursos importantes na
edição de programas. São inúmeros e vão desde os efeitos eletrôni
cos, manipulação de imagens, computação gráfica, até os efeitos so
noros. Geralmente o efeito bem utilizado é aquele que ou pontua a
edição, como é o caso das vinhetas de passagem, ou lhe dá suporte _
são os efeitos background ou de fundo. É o caso, por exemplo, do
croma-key - a sobreposição do candidato num fundo previamente
gravado.

Os maiores riscos no uso de efeito são o exagero e a inadequa
ção. Se ocorre o uso indiscriminado do efeito, o conteúdo do progra
ma fica prejudicado por sua forma e a linguagem sobrepuja o
conceito. O programa fica parecendo uma "árvore de natal". Se
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ocorre inadequação setorizada do seu uso, é comprometido, parcial
mente ou totalmente, o todo do programa.

EFEITOS SONOROS

Os efeitos sonoros são importantes numa campanha. As vinhe
tas sonoras somam especialmente no esforço de pontuação e dinâ
mica, dando mais ritmo ao programa. As trilhas sonoras são mais
envolventes. A trilha é um grande recurso na condução da emoção.
Sabendo usá-la, o editor valoriza o status do texto ou da imagem, e
lhes atribui sentimento. Uma trilha adequada pode fazer mais por
um candidato do que muitos textos, principalmente se ele tiver pro
blemas de interpretação. A trilha camufla imperfeições e seduz o
mais acurado espírito crítico. O jingle deve ser, neste sentido, a tri
lha mais bem estudada na campanha, já que representa todo o senti
mento que se espera que o eleitor identifique no candidato.
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ou concorrentes em força e volume de campanha e de votos. A apa
tência de caos e desorganização pode até se fazer presente, mas a
realidade de cada campanha deve ser diferente. Ela tem que ser or
ganizada de tal forma que o candidato e seus materiais de propagan
da estejam sempre nos lugares certos nos momentos certos. Como
fazer isso é o que veremos neste capítulo.

PREPARAÇÃO

Qualquer campanha começa, evidentemente, pela decisão de
alguém candidatar-se a algum cargo eletivo. Esse pré-candidato
terá, de imediato, que avaliar suas possibilidades dentro do partido
ou da legenda. Políticos que participaram em várias campanhas, ou
têm trânsito partidário fácil, não enfrentarão problemas sérios de le
genda. Mas políticos novos devem tratar desse assunto com muita
atenção.

Por outro lado, tanto os políticos antigos quanto os novos terão
que verificar seriamente suas possibilidades no ambiente político
existente. Ou seja, entre o eleitorado. Há muitos exemplos de políti
cos antigos surpreendidos por votações baixas. Isso porque eles não
verificaram, como deviam, suas verdadeiras possibilidades eleito
rais, nem se prepararam adequadamente. Quem não lembra da vota
ção do doutor Ulysses Guimarães para presidente, em 1989?

Cada campanha é uma campanha diferente e exige uma prepa
ração conveniente. Essa preparação, embora possa variar de candi
dato para candidato, abrange grosso modo as seguintes medidas:

a. constituição de um grupo embrionário de preparação da campa
nha, aí incluída a propaganda;

b. medidas iniciais preparatórias;
c. elaboração da estratégia e de seus planos correspondentes.

97
Grupo Embrionário

O primeiro passo recomendado aos pré-candidatos de todos os
tipos é a organização de um grupo embrionário, ou grupoprecursor.

. ~ss~. grupo deve ser formado para pensar e preparar a campanha.
Sua função principal consiste em levantar as possibilidades eleito
rais internas e externas do pré-candidato.

Entre as possibilidades internas pode-se listar: .

• Seu nome é bem aceito pelos diretórios do partido? Por quantos?
• Que diretórios estão com disposição de indicar seu nome?
• Que diretórios estão dispostos a votar nele na convenção?
• Existe alguma liderança do partido que se sente prejudicada por
sua candidatura? O que essa liderança pretende fazer?

• Existem outras dificuldades à concretização da candidatura?
• O pré-candidato possui recursos financeiros capazes de sustentar
uma campanha? Ou possui apoiadores com disposição de contri
buir?

Dependendo do partido e do pré-candidato, essa lista pode ser
maior ou menor. O grupo embrionário deve examiná-la e avaliar to
das as informações possíveis sobre os problemas que seu candidato
pode ser obrigado a enfrentar dentro do partido.

Mas, além disso, existem as possibilidades externas, provavel
mente mais complicadas. Como, por exemplo:

• O nome do candidato é conhecido pela população ou parte dela?
Onde? .

• O can~ida.to tem atividade social? Tem histórico de participação
em açoes Junto a comunidades? Em quais? De que tipo? É reco
nhecido pela população como ativista social?

• ~ual o seu perfil real? Ideológico, psicológico, político? Que
Imagem passa à população? Isso corresponde ao perfil desejado
pelo eleitorado?
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• A candidatura é para valer, isto é, para se eleger? Ou a candidatu
ra é para preparar condições para uma futura disputa? Se for para
eleger, quantos votos serão necessários?

• Qual seu eleitorado-alvo? Qual o perfil desse eleitorado?

A lista de questões, nesse caso, deve ser bem maior. De qual
quer maneira, são as respostas a essas perguntas que vão definir as
medidas iniciais que o grupo deve adotar para:

a. obter um mapa bastante completo de informações sobre o am
biente da campanha de seu candidato;

b. evitar surpresas internas negativas;
c. iniciar a divulgação da candidatura.

Medidas Iniciais

o mais adequado é que a maior parte das perguntas relaciona
das com as possibilidades externas, isto é, referentes ao eleitorado,
sejam respondidas por pesquisas de opinião. O grupo embrionário,
dessa forma, dependendo dos recursos existentes ou potenciais, terá
que entrar em contato com profissionais da área e discutir a contra
tação da pesquisa mais adequada à definição de tais possibilidades
(ver o capítulo Pesquisa de hoje, voto de amanhã). A contratação da
pesquisa, porém, não significa que o grupo deva ficar inativo até sua
realização. Há uma lista de medidas, referentes tanto às possibilida
des internas quanto externas, que é necessário colocar em prática.

Se há resistências internas ao nome do pré-candidato, por
exemplo, é necessário saber de que tipo elas são e tomar as medidas
para .enfrentá-Ias. A comunicação e a propaganda já começam a agir,
então, desde logo. Elas devem voltar-se para amolecer as resistências
e conquistar aliados, com o objetivo de garantir a legenda. Isso terá
que ser feito mesmo antes de estar traçada a estratégia eleitoral, já
que a elaboração desta depende muito dos resultados dá pesquisa.
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Se lião existem resistências sérias ao nome do pré-candidato,
os esforços podem se concentrar então, imediatàmente, na difusão
do seu nome. Toda a comunicação e propaganda, nessa fase, devem
voltar-se para que as pessoas fiquem sabendo que "Fulano de tal"
vai sair candidato. Ninguém vota em nome que não conhece.

Por isso, a propaganda deve aproveitar criativamente todos os
meios e formas possíveis para tornar conhecido o nome com que seu
candidato vai concorrer. Sem esquecer, é claro, que existem limita
ções impostas pela legislação eleitoral ao uso de nomes e apelidos
pelos candidatos. Não adianta nada gastar dinheiro, tinta e papel
num nome ou apelido que será vetado pela Justiça Eleitoral no mo
mento da inscrição.

Elaboraçãoda Estratégia

As atividades e medidas iniciais, reforçadas pelos resultados
da pesquisa, darão ao grupo embrionário os elementos para a elabo
ração da estratégia da campanha. Isso, como se sabe, inclui:

a. a estrirtégia político-eleitoral;
b. a estratégia de comunicação (abrangendo a propaganda);
c. o planejamento estratégico;
d. o pl~h~Jamentooperacional;
e. o ciimensionamentoda estrutura organizacional.

1\.ô chegar a esse ponto, é quase certo que o grupo embrionário
. não poderã mais continuar atuando sem contar com profissionais espe
ciali~fdô~ etn campanhas eleitorais, tanto na área política quanto na
cotl1l1nicaçâo.O ideal seria que profissionais dessas áreas estivessem
orieniáiidôa campanha desde o início da preparação. Ou, pelo menos,
que tenham dado direção política à pesquisa. Mas se isso, por qualquer
motivo,hã.o foi possível, é importanteque, desse momento em diante, a
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campanha seja profissionalizada, mesmo que o grupo seja a base
para a montagem da estrutura organizacional da campanha.

O uso de pesquisas científicas, a análise dessas pesquisas com
os instrumentos da política, a utilização de meios de comunicação
modernos e a necessidade também da política para orientar a comu
nicação estão impondo, cada vez mais, o emprego de especialistas,
nas disputas eleitorais. Os candidatos que profissionalizam suas
campanhas têm, assim, maiores condições de errar menos e levar
vantagem sobre os que realizam campanhas eleitorais de forma
amadorística. Profissionais elaboram com muito mais acerto estraté
gias e planos de campanha.

A elaboração da estratégia político-eleitoral (ver o capítulo
Planeia r para vencer) trata da definição dos objetivos ou metas a al
cançar, dos adversários ou concorrentes a enfrentar, das bases so
ciais e políticas a conquistar, dos aliados aos quais juntar-se e das
propostas a serem apresentadas ao eleitorado.

A elaboração da estratégia de comunicação (ver o capítulo Co
municar para convencer) é delimitada pela estratégia política e trata
da identidade, imagem, conceito, ações de comunicação e marca da
campanha. Deve detalhar as ações da propaganda impressa e eletrô
nica, de mídia e da propaganda tradicional, sem esquecer de se en
quadrar na legislação sobre o assunto.

O planejamento, tanto estratégico quanto operacional, trata da
ordenação das ações político-eleitorais e de comunicação no espaço
e no tempo eleitoral, de acordo com uma adequada utilização dos re
cursos humanos, financeiros e materiais. E permite visualizar mais
claramente o dimensionamento da estrutura organizacional.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E O LUGAR DA PROPAGANDA

A estrutura organizacional depende de dois fatores básicos. O
primeiro é o planejamento estratégico da campanha (política e de
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comunicação). Esse planejamento, como se sabe (ver o capítulo Pla
nejar para vencer), deve determinar tudo que a campanha necessita
para alcançar as metas estabelecidas. O segundo fator diz respeito
aos meios ou recursos real e potencialmente existentes. O mais co
mum é que os meios existentes não consigam, pelo menos no come
ço, atender a todas as necessidades colocadas pela estratégia da
campanha. Existe, então, uma certa divergência entre o planejamen
to estratégico e os meios existentes para executá-lo.

Essa divergência vai se refletir no dimensionamento ou tama
nho da estrutura organizacional. Se levarmos em conta somente o
primeiro fator, isto é, o planejamento estratégico, vamos criar uma
estrutura organizacional de tamanho ideal, capaz de atender plena
mente às necessidades da estratégia. Entretanto, como os meios
existentes não permitem criar essa estrutura ideal, corremos o peri
go de considerar que é impossível alcançar as metas estabelecidas
pela estratégia. Cria-se um impasse.

Diante dele, algumas campanhas reduzem seu planejamento
estratégico aos limites de seus meios e' da estrutura organizacional
que foi possível montar. Ao fazerem isso, jamais conseguem evoluir
dessa estrutura possível, o que termina por manter reduzida a pró
pria dimensão da campanha, tornando muito difícil alcançar as me
tas estabelecidas. São campanhas que já começam perdendo.

Outras campanhas, porém, mesmo com meios e estrutura orga
nizacional pequenos no início, mantêm metas e planejamento estra
tégico elevados. São obrigadas, então, a trabalhar no sentido de
fazer a candidatura crescer e, com isso, alavancar maiores recursos.
Com recursos maiores, expandem a estrutura organizacional, fazem
a candidatura crescer ainda mais, alavancam novos recursos, voltam
a expandir a estrutura organizacional, e assim sucessivamente. São
campanhas que atuam realmente para vencer.

Esses exemplos, porém, não explicam como resolver a diver
gência entre a estrutura organizacional ideal e a estrutura orgamza;,.,
cional possível. Qual delas deve ser dimensionada? E como, a p:trtir
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de uma estrutura possível, chegar a uma estrutura ideal, que atenda
às necessidades da estratégia?

Na maioria dos casos, as campanhas começam com a estrutura
possível e realizam a campanha possível, limitada pela capacidade
daquela estrutura. O problema consiste, então, em chegar à estrutura
ideal que permita realizar a campanha determinada pelo planeja
mento estratégico. Para resolver esse problema pode-se trabalhar
com três processos operacionais na montagem da estrutura organiza
cional:

a. planeja-se ou dimensiona-se a estrutura ideal para cumprir o pla
nejamento estratégico;

b. dimensiona-se a estrutura possível, que pode ser concretizada
imediatamente com os meios existentes;

c. realiza-se, na prática, a evolução da estrutura possível no rumo
da estrutura ideal, de acordo com o crescimento da campanha, a
entrada de maiores recursos e as prioridades determinadas pelo
planejamento estratégico em cada momento.

Estrutura Ideal

É aquela que teoricamente atende, organizacionalmente, a todas
as necessidades do planejamento estratégico, tanto políticas quanto
de comunicação. Em termos genéricos deve conter:

a. uma coordenação geral;
b. coordenações de comunicação, finanças, agenda, operacional e

administrativa;
c. assessorias especiais do candidato e da coordenação geral.

A coordenação geral, à qual estão subordinadas as demais
coordenações, deve possuir:

a. uma secretaria;
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b. uma assessoria de planejamento e acompanhamento de situações;
c. uma assessoria de análise de conjuntura;
d. uma assessoria jurídica;
e. no final da campanha, uma assessoria de fiscalização estatística;
f. dependendo das necessidades, pode ser prevista a contratação de

consultores especiais.

A coordenação de comunicação pode ter uma estrutura própria
ou contratar uma empresa de comunicação para realizar toda a cria
ção e produção do material de propaganda. No caso de estrutura
própria, ela pode comportar os seguintes setores:

a. criação;
b. produção de propaganda impressa;
c. produção de TV;
d. produção de rádio;
e. mídia.

No caso de contratação de empresa especializada, a coordenação
de comunicação deve possuir uma secretaria para contato e acompa
nhamento do trabalho da empresa.

A coordenação de finanças deve ter os setores de:

a. captação de recursos;
b. tesouraria;
c. contabilidade.

A coordenação da agenda faz a ponte entre o candidato e o
conjunto da campanha e pode ter setores especializados, como gru
pos de planejamento, precursor e de ação, dependendo do volume e
extensão da campanha.

A coordenação operacional precisa ter setares que atendam
fundamentalmente aos contatos com comitês de campanha e à pro
paganda tradicional:

a. distribuição de material impresso;
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b. colocação de faixas e cartazes;
c. operação de carros de som;
d. preparação e realização de comícios e outras ações corpo-a-corpo.

No final da campanha esses setores devem ser transformados
em fiscais eleitorais e fiscais de apuração.

A coordenação administrativa trata do funcionamento e manu
tenção da sede ou comitê da campanha, dos transportes e da segu
rança. O candidato, por sua vez, precisa ter secretário(s), segurança
e assessoria de imprensa próprios.

Essa estrutura ideal pode ter o seguinte organograma:

Coordenador de agenda

Contabilidade
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Estrutura Possível

É aquela que depende dos recursos existentes. Nesse caso, to
mando como parâmetro o mínimo indispensável, são fundamentais:

a. a coordenação geral;
b. os setores de comunicação, operacional (incluindo a agenda) e

administrativo.

O setor administrativo engloba finanças e todas as demais
áreas restantes. O candidato terá que se valer diretamente dessa es
trutura, sem qualquer assessoria especial.

O organograma dessa estrutura simples fica do seguinte modo:

Coordenador geral

Operacional

Os recursos humanos e materiais para cada setor vão variar de
acordo com as possibilidades reais e com a adequação do planeja
mento estratégico aos recursos existentes.

Evolução da Estrutura Possível à Estrutura Ideal

Como já se disse, o mais apropriado é elaborar um planeja
mento estratégico que seja adequado para alcançar as metas estabe
lecidas. Entretanto, isso é como viajar numa estrada. Deve-se partir

,"dR quálômetro zero, ou seja, das condições e recursos existentes,
paÍ'~alcançar o quilômetro mil, ou dois mil, com condições e r,ecut
sos que se deve obter ao longo da viagem e que, em:linhas gerai:s,
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devem estar previstos pelo planejamento estratégico. Em outras pa
lavras, é preciso saber onde conseguir combustível, onde fazer ma
nutenção, onde conseguir equipamentos e acessórios para atravessar
trechos lamacentos, e assim por diante,

Tratando-se de uma campanha eleitoral, parte-se com as condi
ções e com a estrutura organizacional possíveis para atender o início
do planejamento estratégico, ou sua primeira fase. Mas esse mesmo
planejamento já deve prever o crescimento da campanha e de sua
estrutura organizacional, já que uma falta de previsão pode deixar a
campanha sem rumo. Por isso, recomenda-se que haja uma previsão
da estrutura ideal e do processo pelo qual a estrutura possível pode
transformar-se em ideal.

É adequado, inclusive, prevendo o processo de crescimento da
campanha, estabelecer prazos para o encorpamento dos diferentes
setores em função das prioridades e necessidades. Por exemplo, é
preciso saber em que momento a campanha deve contar com uma
coordenação de finanças, ou em que momento a coordenação de co
municação deve estar com todos os seus setores funcionando. Isso é
verdade para todos os setores previstos da estrutura organizacional
ideal.

As campanhas que contam com um planejamento elástico, e pre
vêem o crescimento da estrutura organizacional com antecedência,
conseguem aproveitar com vantagem o crescimento da campanha.

Espaço da Comunicação na Estrutura

A rigor, a comunicação atravessa praticamente todas as demais
atividades da campanha e, portanto, interfere sobre todos os setores,
o que a transforma numa das mais importantes colunas da estrutura
organizacional. Basta rever o organograma da estrutura organizacio
nal para visualizar isso. A coordenação operacional, por exemplo,
viabiliza a propaganda criada e produzida pela comunicação. O can-
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didato, por sua vez, é um importante veículo de comunicação de sua
própria campanha. A coordenação geral, afinal de contas, canaliza a
maior parte da política para uso na comunicação, e assim por diante.

Além disso, a comunicação possui uma especialização e uma
autonomia de criação e produção muito próprias, que a destacam na
turalmente no curso da ação eleitoral. Essa importância e autonomia
da comunicação, assim como sua interferência sobre todos os de
mais setores da estrutura organizacional, têm gerado a impressão de
que a comunicação é a verdadeira coordenação das campanhas elei
torais.

Na verdade, porém, a comunicação é a responsável por trans
formar em símbolos e mensagens a política dos candidatos. Essa po
lítica, definida pela estratégia política, é que deve gerar a estratégia
de comunicação, e não o contrário. Evidentemente, quando a políti
ca não é clara ou não corresponde às aspirações do eleitorado, não
há comunicação que dê jeito.

Por outro lado, se a estratégia política é acertada, mas a comu
nicação não consegue transformá-la em símbolos e mensagens que
sensibilizem a mente e o coração dos eleitores, os resultados não se
rão positivos. Isso mostra o quanto a política e a comunicação de
vem andar juntas, tanto na estrutura organizacional quanto na ação
prática.

Nesse sentido é útil alertar, mais uma vez, para a importância
das pesquisas (ver o capítulo Pesquisa de hoje, voto de amanhã). A
comunicação, para corrigir possíveis defeitos em suas mensagens e
meios, necessita do constante acompanhamento das pesquisas. En
tretanto, as pesquisas não podem ser direcionadas para a verificação
exclusiva dos problemas de comunicação. Isso porque prováveis
problemas de campanha podem estar não na comunicação, mas na
política. Portanto, tanto a orientação para as pesquisas quanto a aná
lisb e a conclusão sobre elas devem estar mediadas pela estratégia
política, que fornece os elementos para os ajustes da comunicação.
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Pode-se considerar como exemplo a decisão de Fernando ColIor
em utilizar Miriam Cordeiro contra o candidato Lula. Ela foi basea
da, em primeiro lugar, nas indicações das pesquisas que mostravam
grande sensibilidade do eleitorado a acusações daquele tipo. Em se
gundo lugar, num conhecimento bastante aproximado da psicologia
de Lula diante de problemas familiares. Esses indicadores aponta
vam com grande dose de acerto para dificuldades na campanha ad
versária em responder de forma cabal e com todos os meios à
acusação. Foi, assim, uma decisão política que a comunicação vei
culou no momento certo e na forma adequada, independentemente
de qualquer juízo de valor ético que se faça.

Outro exemplo no mesmo sentido foi a decisão de Fernando
Henrique Cardoso em tomar o plano de estabilização da economia
como o principal instrumento de sua campanha. As pesquisas indi
cavam o cansaço da população com anos e anos de inflação alta e
sua expectativa prioritária na estabilidade econômica. Essa decisão
e estratégia eminentemente políticas foram transformadas numa in
teligente estratégia de comunicação que utilizou ao máximo a marca
Real e permitiu a Fernando Henrique Cardoso mudar a correlação
de forças eleitorais e vencer ainda no primeiro turno.

COORDENAÇÃO E SISTEMA DECISÓRIO

Quanto mais uma campanha eleitoral avança no tempo, mais
quer firmeza na coordenação e mais rapidez exige em seu sistema
de decisões, qualquer que seja a estrutura organizacional montada e
o estilo de trabalho estabelecido. . ~

Em outras palavras, há candidatos que utilizam um estilo de
mocrático de fazer campanha. Seus apoiadores participam em gru
pos consultivos e/ou deliberativos, e sua estrutura organizacional
está formada fundamentalmente por voluntários, que pretendem não
só suar a camisa, mas também ser ouvidos sobre os rumos da cam-
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panha. No outro extremo, há candidatos que empregam o sistema
mais comum de comando pessoal e de estrutura organizacional for
mada por contratados que, dispostos ou não a suar a camisa, estão
ali para receber ordens.

Em ambos os casos, ou em casos mistos, a rapidez nas deci
sões e a firmeza da coordenação são fundamentais para o andamen
to da campanha. Por isso, é indispensável definir desde o começo:

a. o tipo de coordenação da campanha;
b. a relação entre a coordenação e o candidato;
c. os sistemas decisórios a serem adotados e o espaço da comunica

ção nesses sistemas.

Tipos de Coordenação

Evidentemente, os tipos de coordenação dependem em grande
medida da estratégia e dos planejamentos estratégico e operacional.
Mas eles dependem, ainda, do caráter e do estilo de trabalho e co
mando do coordenador escolhido, assim como do candidato.

Não há grande mistério nesses problemas. Há candidatos extre
mamente centralizadores, que interferem na coordenação da campa
nha a todo momento e querem estar a par de todas as minúcias e
decisões de cada setor. Há outros que delegam a seu coordenador
todos os poderes, delimitando o papel de cada um dos dois no pro
cesso eleitoral, e que só pretendem conhecer as grandes decisões e
os problemas que realmente podem interferir no curso da campanha.

Existem coordenadores que também centralizam tudo, como há
os que delegam poderes aos coordenadores de área, cobrando os re
sultados e interferindo somente nos problemas que são importantes.
Por outro lado, há campanhas em que os membros da coordenação
possuem peso político e tendem a interferir mais ativamente no pro
cesso de comando, seja para o bem, seja para o mal. Existem, ainda,
aquelas campanhas em que, além dos coordenadores com peso polí-
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tico, encontram-se engajadas lideranças partidárias ou políticos ami
gos do candidato, que se sentem no direito de opinar e participar das
decisões.

É possível, desse modo, enumerar uma quantidade relativa
mente grande de tipos de coordenação de campanha, que dependem
de muitos fatores. Entretanto, o importante é que tanto o candidato
quanto o coordenador geral tenham uma visão clara do tipo de coor
denação que possuem. Com base nessa visão, eles devem estabele
cer como vai ser sua relação durante a campanha e definir Como
será o sistema de tomada de decisões.

Relação entre Candidato e Coordenador

Numa campanha; o ideal é que o candidato esteja em contato
permanente com seus eleitores, tanto os que já estão conquistados
quanto os potenciais, de forma direta e indireta. Sua agenda deve es
tar cheia de visitas a bairros, comunidades, conjuntos habitacionais,
favelas, escolas, clubes, locais de trabalho. O fundamental é o corpo
a-corpo com a população. Tudo isso entremeado, o máximo possível,
com entrevistas a TVs, rádios, jornais e revistas, e participação em
comícios, carreatas e outras formas de propaganda tradicional.

Um candidato não deve ter tempo, portanto, para preocupar
se com detalhes do funcionamento do comitê, ou se o cartaz ficou
pronto, ou outras coisas desse tipo. A responsabilidade sobre tudo
isso deve caber, em primeiro lugar, ao coordenador geral, embora
o candidato deva manter-se informado sobre os problemas e não
possa ignorar ou deixar de participar das decisões fundamentais
da campanha.

Ele deve dar a última palavra sobre a estratégia política, mes
mo que não tenha cabido a ele sua elaboração. Ele deve dar aprova
ção final sobre os materiais criados pela comunicação e sobre as
táticas políticas a ser adotadas em cada momento conjuntural. Po-
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rém, dada a palavra final do candidato sobre os assuntos em que
deve participar, cabe ao coordenador tomar as providências para to
mar as medidas através da estrutura organizacional. O candidato
deve ficar livre para dar prioridade aos seus contatos com a popula
ção e com os meios de comunicação.

Nem sempre é possível acertar de início todos os detalhes des
sa divisão de trabalho e de responsabilidades entre o candidato e o
coordenador. Entretanto, um acordo preliminar e ajustes constantes
entre os dois a respeito desses problemas são fundamentais para o
bom andamento da campanha.

Sistema Decisório

Não resta dúvida de que, em qualquer campanha, a decisão so
bre os problemas estratégicos e sobre os problemas táticos impor
tantes cabem ao candidato e/ou ao coordenador. Entretanto, há pelo
menos duas ordens de problemas a ser levadas em conta nesse pro
cesso. A primeira diz respeito ao envolvimento de outras pessoas,
formal ou informalmente, no sistema decisório de questões impor
tantes. A segunda diz respeito ao sistema decisório de problemas
operacionais.

No primeiro caso, é preciso colocar em funcionamento um sis
tema em que as pessoas sintam-se participantes do processo de deci
são. Elas devem ser envolvidas, de uma forma ou de outra, na
discussão dos problemas estratégicos e/ou táticos enfrentados. Esse
envolvimento pode incluir os demais coordenadores e outras pes
soas engajadas na campanha, até mesmo indiretamente.

É importante, nessa sistemática, considerar os prazos para a to
mada das decisões. Levando em conta essa necessidade, é preciso
organizar as consultas e/ou reuniões de forma ágil e flexível, de
acordo com a urgência requerida. Desse modo, não é necessária
uttia reunião formal para chegar a uma definição, desde que um ra-



112 COMO AGARRAR SEU ELEITOR e:c.~.••.-.•__i........•••
~._...
~
er~~.~..-.••
~

ettt
a__....
ê=tt....,..••.........,
.-:J

zoávelnúmero de pessoas com peso na campanha seja devidamente
consultado em tempo hábil.

'For exemplo, consideremos uma campanha em que se encon
tram envolvidos, além de quatro coordenadores de área, mais uns
seis políticos de certa influência na campanha. Essas dez pessoas,
mais o coordenador geral e o candidato, deveriam fazer parte do sis
tema decisório da campanha. No caso de denúncias graves contra
um adversário, ou de mudanças radicais em alguns aspectos da es
tratégia política e na comunicação, todas essas pessoas deveriam ser
ouvidas, seja em reuniões formais, seja em contatos pessoais, para a
tomada de decisões.

No segundo caso, os coordenadores de setor ou responsáveis
de grupo devem ter certa autonomia para adotar decisões práticas
que não entrem em choque com as orientações gerais da campanha.
Se eles puderem envolver os profissionais de suas áreas na tomada
dessas decisões, com sugestões e palpites, melhor. De qualquer
modo, a coordenação geral deve ser constantemente informada do
andamento dessas decisões operacionais para não ser apanhada de
surpresa.

Alguns analistas políticos supõem que é melhor ter mais gente
envolvida no processo de tomada de decisões, desde que esse pro
cesso seja rápido. A participação de um número maior de pessoas
permite realizar com mais facilidade e mais amplamente as ações e
atividades decididas. Mas há analistas que consideram demorado
demais ouvir um grande número de pessoas e sugerem o sistema
oposto: poucas pessoas para tomar decisões e muita gente para reali-
zá-Ias. Ambos os sistemas parecem haver gerado resultados satisfa-

é,tórios, em determinadas condições.
Qualquer que seja o sistema decisório adotado, porém, ele

deve ser esclarecido para todos os envolvidos de modo a não criar
ressentimentos. Ressentimentos geram resistências passivas ou ati
vas dentro da campanha ou, o que é pior, deserções. Uma campanha

ORGANIZAR PARA ELEGER

deve agregar pessoas e ter a capacidade de transformá-las em ativ~~
tas entusiastas. O contrário é um mau caminho.

A Comunicação no Sistema Decisório

As decisões relacionadas com a comunicação, que envolvem
u~a constante troca de opiniões dentro do setor e uma relação muito
VIvacom a coordenação geral e o candidato, devem ser tratadas de
forma mais direta, ágil e cuidadosa do que as demais decisões.

A comunicação envolve questões em que qualquer deslize
pode causar danos irreparáveis a uma campanha. Elas estão relacio
nadas sobretudo com os materiais elaborados para a propaganda ele
trônica, cujo impacto no eleitorado é imediato. Isso exige que todas
as ~ecisões das "equipesde comunicação, principalmente aquelasre
lacionadas com os programas de TV e rádio, sejam submetidas à
coordenação para aprovação"antes de serem produzidas.

Essa exigência pode causar problemas para o envolvimento
mais amplo de pessoas nas decisões quanto à comunicação. A rapi
dez com que as providências devem ser adotadas nessa área restrin
ge naturalmente o círculo de pessoas que podem ser consultadas
Assim, no caso de sistemas deeisérios mais amplos, é necessário
que todos os envolvidos tomem consciência e aceitem as particulari
dades do funcionamento da comunicação. Uma comunicação "deva
gar, quase parando" seria um desastre,

EXECUÇÃO E SISTEMA DE VERIFICAÇÃO EAVALIAÇÃO

Faz parte do senso comum a idéia de que não basta adotar de
cisões para que as coisas se realizem. Após tomar uma decisão é ne
ces~á=io todo um processo de medidas operativas para que aquela
decisão se transforme numa realização prática. Do ponto de vista da

t13
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coordenação, isso significa que é indispensável contar com uma sis
temática de operacionalização das decisões e, além disso, com um
sistema para verificar e avaliar a execução das decisões.

Conexão entre Decisão e Execução

Como vimos, as decisões podem ser adotadas em diferentes ní
veis da campanha. Algumas decisões são privativas do candidato e
da coordenação geral. Outras são delegadas aos coordenadores de
setores e outras, ainda, podem ser atribuídas a responsáveis de áreas
ou assessores.

No entanto, qualquer que seja o nível em que uma decisão tenha
sido tomada, é fundamental. definir com que meios (humanos, finan
ceiros e/ou materiais) poderá ser concretizada, quem vai executá-la
(responsável isolado ou encadeamento de responsáveis) e em quanto
tempo (prazo ou prazos) deve ser realizada. Ou seja, uma decisão
que não indique as condições básicas em que deve ser implementada
corre o perigo de tornar-se ineficiente, de não ser executada.

Fornecidos os meios e apontados os prazos para a execução de
uma decisão, essa execução passa a depender da ação prática ou
operacional do responsável ou responsáveis, sejam eles coordenado
res ou profissionais escolhidos para as tarefas. Tomemos como
exemplo a decisão de fazer um cartaz para difundir o nome e o rosto
do candidato no prazo de uma semana. A responsabilidade inicial
por sua implementação é do coordenador de comunicação. A ele
cabe dar a tarefa ao pessoal de criação, orientando-os sobre o que se
pretende com o cartaz. Com base no prazo geral estipulado para ter
o cartaz pronto (uma semana), ele estabelece o prazo para a criação
(um ou três dias). Criado o cartaz e aprovado pelo sistema decisório,
sua produção passa a ser de responsabilidade do setor de produção
impressa, que já deve ter verificado com antecedência preços e pra
zos de fotolitos e impressão.
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Com o cartaz impresso, a responsabilidade por sua distribuição
e fixação passa para a coordenação operacional, que organiza quem
vai realizar essa tarefa, onde e em que prazo, fornecendo aos opera
dores transporte e material de colagem. Como se vê, uma decisão
relativamente simples envolve muitas vezes diversas responsabilida
des, diferentes prazos parciais e vários tipos de meios para sua exe
cução. Ao adotar uma decisão é preciso levar tudo isso em conta.

Na verdade, cada decisão demanda um planejamento operacional
específico, que preveja de forma ordenada cada um dos passos a ser
seguidos para chegar aos resultados esperados no prazo adequado.

Métodos de Verificação e Avaliação

Existem inúmeros métodos de verificação e acompanhamento
da execução das decisões, desde os mais rudimentares aos mais so
fisticados. O importante, no entanto, é que o método seja eficiente e
possa fornecer à coordenação,a qualquer momento, a situação práti
ca em que se encontra a execução de uma decisão .

Se existe na estrutura organizacional uma assessoria de plane
jamento e acompanhamento, isso facilita uma verificação quase di
reta do andamento das ações decididas. Se essa assessoria não
existe, o coordenador deve responsabilizar alguém para realizar essa
missão, ou organizar-se de forma a que ele próprio a cumpra. Ele
pode preparar planilhas de acompanhamento, realizar reuniões de
verificação com os outros coordenadores ou empregar uma série de
outras ações que possam lhe fornecer um mapa real da situação.

Sem um mapa ou controle desse tipo, a coordenação corre o
perigo de tomar a mesma decisão diversas vezes, sem vê-la executa
da. Por isso, a aplicação de algum método de cobrança ou verifica
ção, a ser observado por todos os responsáveis e coordenadores no
processo de execução das decisões, é indispensável para que a cam
panha saia da conversa e se torne realidade.
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Qualquer que seja o método adotado,· ele inclui a verificação
do seguinte:

a. meios fornecidos para a execução;
b. qualidade de implementação do trabalho;
c. dificuldades enfrentadas no processo de realização prática;
d. medidas empregadas para resolver tais dificuldades;
e. capacidade operacional dos responsáveis pelo trabalho;
[. cumprimento dos prazos estabelecidos.

No entanto, a verificação acima restringe-se a comprovar se a
decisãofoi ou não executada, se as tarefas foram ou não realizadas.
Do ponto de vista geral da campanha isso é muito importante, mas
não basta. É necessário, além disso) avaliar os resultados do traba-

".... .

lho e se eles tiveram o efeito esperado ou alcançaram os objetivos
desejados. Por exemplo, ao colocar faixas num bairro, não basta
compfóvar que elas foram colocadas. É preciso saber se a população
local tomou -cónbeciniento delas, se gravou em suas mentes a men
sagemda faixa, se fiébtÍ ~ensibíÍi:hda; se vai apoiar o candidato.

i Portanto, o sistema de avaliaçã~' dos resultados do trabalho
: .::. 'lo -~ . . ': , '.'" . ,'-.. ._ _._

pode obngar a: campanha a realizar ações complementares. No caso
citado' acima seria recomendável realizar uni programá de visitas às
casas do bairro para entregar novos materiais e conversar com os
moradores, a'fim de medir o efeito da 'colocação das faixas. Esses
sistemas de verificação e avaliação empurram, assim, a campanha
continuamente para novas ações e permitem realizar os ajustes ne
cessários .para melhorá-la.

"",



PESqUISAS, CAMPANHAS E
VITÓRIAS ELEITORAIS DO PT.

A primeira capital conquistada pelo PT
foi Fortaleza, em 1985. A candidata do PT
era Maria Luiza Fontenele. Faltando três dias
para as eleições, o candidato da situação
estava com 56%, na mesma pesquisa que
apresentava a nossa candidata com 22%. A
militância acreditou na vitória, foi às ruas e
ganhou as eleições.

Essa situação se repetiu em todo o País,
desde então, e muitas vitórias foram obtidas,
apesar das pesquisas garantirem ser
impossível ganhar. Um exemplo recente é o
de Criciúma, em 2000, onde o candidato da
situação era imbatível. A militância acreditou
na vitória e ganhamos. Blumenau, em 1996,
também é um bom exemplo de como
acreditar na vitória faz a diferença: o
candidato da situação estava com 70 mil
votos de diferença (nas pesquisas), em
relação a Décio Lima, do PT.

(*) Mílton Pomar é "marqueteiro" do PT há 16 anos e
essa é a sua 3a campanha estadual em Santa Catarina.

Mílton Pomar (*)

Chapecó, em 1996, era um caso
perdido para o PT, no início de julho. A
diferença de intenção de votos entre o
candidato do PPBe Fritsch era tão grande
(64% e 6%), que especialistas em
pesquisas garantiram não haver chance de
ganhar, porque o quadro estava
consolidado. Além disso, havia um outro
candidato, do PMDB, que estava em 2°
lugar. Outra análise das pesquisas,
entretanto, nos mostrou haver condições
objetivas para ganhar e "o caminho das
pedras" - a estratégia a ser seguida até a
vitória.

O maior problema foi convencer a
militância e os dirigentes do próprio PT de
que era possível ganhar. A nossa estratégia,
de tornar Fritsch conhecido e apresentar
propostas, deixava-os furiosos, porque
queriam que batêssemos no adversário
principal, que estava com dez vezes mais
intenção de votos. Alguns candidatos e
candidatas a vereador faziam campanha
para ser de oposição, não acreditavam na
vitória de Fritsch.

Não foi fácil manter o rumo, com
tantos querendo mudanças na campanha e
tão poucos acreditando na vitória. Somente
no final de setembro, quando muitos se
deram conta de que algo estava
acontecendo a nosso favor, passando a
acreditar na possibilidade de vitória, é que
houve a empolgação para a arrancada final.
Quase não ganhamos Chapecó. Se a
militância demorasse mais alguns dias para
acreditar na vitória, não haveria tempo para
crescer na velocidade necessária e não
ganharíamos.

/



Hoje vtvernos uma situação idêntica'
na disputa estaãual, As pesguisasjá
>divulgad~s mostr~rn que>Fritsch é .o único
a.crescer,Amin8~idescl~Lpinício e Lulz
Henrique não sai do lugar. As pesquisas
nos mostraram também o "caminho das
pedras". A estratégia deflnlda no início
provou-se correta, de mostrar o Fritsch,
fazer a ligação com o Lula, apresentar
propostas e as nossas ações onde
governamos. Agora, com 0icrescim.ento
de Fritsch, passar a apresentar a dupla

proposta/contraponto. 'ao adversário
principal, sem atacar o 20 lugar porque
precisamos que ele fique onde está.

Há ainda o risco de Lula cair nas
pesquisas. Fritsch continuará crescendo,
até atingir os -25% a 300;0 possíveis no
10 turno. A ida ao 2° turno, no Brasil e
em Santa Catarina, é líquida e certa,
mais ainda se a militância acreditar na
vitória.
Os militantes e dirigentes céticos
deveriam prestar, mais atenção nas
pesquisas. Hoje há 42°10 de indecisos,
apesar de Amin e Luiz Henrique estarem
na vitrine há 20 anos e de todo o
dinheiro que dispõem para as suas
campanhas. Amln tem 3$% na
espontânea, exatarnente os seus
eleitores mais a parcela conservadora.
Luiz Henrique tem 15%, votos do. PMDB
no estado. E o Fritsch 6%, porque ainda
não é suficientemente conhecido, porque
a maioria dos eleitores da Frente Popular
ainda não sabe que ele é o nosso.
candidato e o de Lula também. Essa é a
diferença entre Fritsch e os adversários:
Fritsch é o único que vai crescer, ele está
no piso.; eles não vão crescer, estão no
teto.

Fritsch tinha 10°10 na estimulad~, final
de agosto. Milton Mendes tinha 6°1o na"
estimulada no final de setembro de
1998, às vésperas das eleições, quando
obteve quase 16°/0 dos votos válidos.
Fritsch inicia a campanha no rádio e TV
com 10°/0 - mais do. que em Chapecó em
1996, na mesma época.

O crescimento de Fritsch em agosto
ocorreu justamente na parcela do
eleitorado que tradicionalmente vota na
direita: os mais pobres e os menos
instruídos - que são a grande maioria dos
eleitores! Isso prova que estamos no
caminho certo. É necessário agora mais
velocidade, mais campanha, mais gente
na rua, mais candidatos falando das
nossas propostas ao governo e menos
deles próprios.
As chances são maiores de elegermos
mais deputados e deputadas, estaduais e
federais, de acordo com o crescimento de
Fristch e de Lula. Quem é candidato ou
candidata e acha que o melhor é fazer
campanha para si do que para os
majoritários - inclusive o candidato e a
candidata ao Senado - está
redondamente enganado(a). A campanha
é uma só. Se for bem, vai bem para
todos. Imagine: Lula com 35% dos votos
válidos, 1 milhão e 200 mil votos. Fritsch
atingindo 25%, serão 850 mil votos!

Há pesquisas nas quais não podemos
confiar? - Claro! Pe-squisasmal
analisadas? - Também. Mas o importante
na campanha não são esses números o, -
mais importante são. as nossas propostas
de governo, Lula e Fritsch, o que estamos
fazendo. em nossos go.vernos, e' a
campanha na rua, conversando com as
pessoas, com muita paciência e muitos
argumentos. Ganhando as pessoas, ao
invés de ganhar delas no debate. A
CONQUISTA do voto também requer
carinho ...



....
,. Campanha eleitoral existe para isso: alterar situações dominantes, os

"quadros consolidados", intenções de votos estáticas. O candidato de
oposição em Goiás, em 1998, tinha 50/0 no início, contra 650/0 do Amin de
lá, um ex-tudo: governador, senador, ministro. O dono de Goiás. Ganhou

o moço dos 50/0, porque acreditaram na vitória .

mI.
PRESIDENTE.

V/CE JOSÉ ALENCAR

.* .'deI, Mi
Salvatti130
A Senadora de San/a Catarina

Por último, uma reflexão: se os
candidatos da situação, Amin e LH, são
tão fortes, porque não cresceram? A
propaganda está na rua desde 6 de
julho, quase dois meses, por que não
cresceram? Por que Amin caiu, ao invés
de subir? A pesquisa Datafolha
publicada no De em 3 de julho de 2001
(é isso mesmo, 2001) é a melhor prova
- na estimulada Amin obteve 50%, LH
26% e Fritsch 6%. Compare com o
Ibope de 28/8/02: Fritsch 10%, LH
23% e Amin 46%. Por que Amin não
está com 60% e LH 300/0?

A vitória é de quem acredita nela. A
vitória é de quem trabalha por ela. A

vitória é de quem a merece. Há quase
um mês de campanha, e depois mais
21 dias de 2° turno. Invista apenas
dois meses de sua vida para eleger um
presidente, um governador, um senador
e uma senadora, deputados e
deputadas dos quais você vai se
orgulhar. Pense e se arrepie com a
quantidade de coisas boas que
poderemos fazer, em Santa Catarina e
no Brasil: Reforma Agrária; Erradicação
do Analfabetismo; Fome Zero;
Educação e Saúde Públicas, Gratuitas e
de Qualidade; Saneamento; Habitação
Popular; Geração de Trabalho, Emprego
e Renda; Libertar da Miséria Milhões de
Pessoas; e Tanto Mais!



Ir ' RIA É DE QUEM ACREDIT -ELA
A omissão nesse momento significa a reeleição de Amin (mais quatro anos de PPB

e PFL), a eleição de Paulinho Bornhausen (oito anos!), a reeleição de Casildo
(mais oito anos!) e a vitória deles na Câmara e na Assembléia. Você vai se sentir

bem nesses 48 meses (96, no caso do Senado) a mais de PPB,PFLe PMDB?
, ,

A ITORIA E DE QUEM TRABALHA POR E
Invista apenas dois meses de sua vida para eleger um presidente, um

governador, um senador e uma senadora, deputados e deputadas dos quais você
vai se orgulhar.

. Além da busca do voto casa-a-casa e corpo-a-corpo, lembre-se de que
a metade do eleitorado define o voto por convencimento de amigos parentes
e familiares. .... . .. .
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Vá ao diretório municipal ou ao comitê de campanha e veja como participar.

Sejat::'iatiVo, crie fatos ecomunique a imprensa

A partir de 11 de setembro: Massificação das propostas de Geração de Trabalho,
Emprego e Renda.
O que fazer: organizar grupos de panfletagem do material sobre o tema de casa
em casa.

13 de Sétembro: Marque o 13
OqueFazer:
- Colar adesivos em carros, motos, bicicletas, carroças, tratores, casas etc.
Bandeiraços nas sinaleiras, praças, avenidas e calçadões.

- Manifestações simbólicas com: 13 adultos, 13 jovens, 13 crianças, 13 carros, 13
balões. Grandes bonecos e a festa do 13.

- Pintar o 13 em casas, muros, calçadas e placas.

20 de setembro: Dia para debater as questões da mulher.
O que fazer: Promover caminhadas, panfletagens, entrega de rosas vermelhas
e visitar maternidades e outros locais de concentração de mulheres

22 de setembro: Dia da Juventude
O que fazer:
Atividades culturais em praças e ruas com bandas de Hip - Hop, rock, pagode e
outros, com material de campanha.
- Organizar festivais, atividades esportivas do gosto da cidade.
- Organizar passeios de bicicletas, motos e carreatas e fazer bandeiraços.

Coordenação Estadual da Campanha.



eu voto efim ooupe emu a"
Res_Qosta Agosto Setembro Outubro
E definitivo 64.8 64.9 83.8
Pode mudar 22.3 23.6 13.4
Não sabe 13.0 11.5 2.8

" "" "

"S é d "fiv, od dr?"

Seu voto é definitivo ou pode mudar?
Eleitores de Pepe

Resposta A_g_osto Setembro Outubro
E definitivo 83.6 78.2 87.5 r-.
Pode mudar 14.2 21.3 11.5 I-
Não sabe 2.3 0.5 1.0

"Seu voto é definitivo ou pode mudar?"
Eleitores de Sartori

Resposta ~osto Setembro Outubro
E definitivo 52.6 66.3 88.1 to-
Pode mudar 47.4 33.7 10.7 ~
Não sabe - - 1.2

"Em qual destes candidatos você n(Jovotaria dejeito nenhum?"
Res_Qosta Aqosto Setembro Outubro
Não r~eita nenhum 24.9 26.6 40.6
Pepe 11.9 19.8 26.7
Sartori 11.4 8.3 27.8
Todos 8.3 4.0 0.8
Ns/nr 14.5 5.0 4.1

"Emqual destes candidatos você nso votaria dejeito nenhum?"(outubro)
Resposta Pepe Sartori Nenhum todos Nslnr
Eleitores de Pepe - 52.0 43.0 - 5.0
Eleitores de Sartori 61.3 - 34.5 - 4.2
Nslnr 6.3 - 75.0 6.3 12.5

"Quem você ac a que vai gan ar?"
Resposta Maio Agosto Setembro Outubro
Não sabe 76.0 19.3 15.0 25.2
Pepe Vargas 21.0 73.6 78.2 37.5
Sartori 0.3 4.7 4.5 37.3
Kalil - 2.6 2.3 -
Outros 2.7 - - -

"Quemvocê acha que vai ganhar?"(agosto)
Re~osta Pepe Sartori Kalil Nllbr Nslnr
Pepe vai ganhar 93.6 47.4 41.4 45.5 52.1
Sartori vai ganhar - 28.1 - 6.1 -Kalil vai ganhar - - 34.5 - -
Nslnr 6.4 24.6 24.1 48.5 47.9

"Quemvocê acha que vai ganhar?"(setembro)
Resposta Pepe Sartori Kalil Nl/br Nslnr
Pepe vai ganhar 91,9 68.4 44.4 70.0 58.7
Sartori vai ganhar - 16.8 3.7 - 2.2
Kalil vai ganhar - - 25.9 - 4.3
Nslnr 8,1 14.7 25.9 30.0 34.8

"Quemvocê acha_g_uevai ganhar?"(outubro)
Resposta Pepe Sartori Nl/br Nslnr
PE!pevai_ganhar 61.5 10.1 - 37.5
Sartori vai g_anhar 12.0 66.1 60.0 43.8
Nslnr 26.5 23.8 40.0 18.8

h h
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Qual a importância para a decisão de voto I)

Resposta Comerciais TV Campanha rua debates .Aamiaos Horário.
Muito importante ...1l\i) 3.1 2.8 IA~· --. 21.6 ....~\t/ 11.3 3.9
Importante

, ---t> 33.9 ~> 30.6 r~"'~34.7 .~V "* 52.2 37.6
Em Termos 12.9 10.5 6.2 /" 8.0 14.4
Não tem importância 40.6 53.2 27.8 27.0 35.0
Ns/nr 9.5 2.8 9.8 1.5 9.5

Resposta Pepe Sartori Os dois nenhum Nslnr
Tem compromisso real com a
saúde 58.4 15.9 4.1 2.3 19.3
Fala mais a verdade

40.1 19.3 1.3 7.2 32.1
Tem compromisso com os mais
pobres 54.2 16.5 3.9 4.6 20.8
Atacou mais o adversário

23.9 43.4 6.2 1.0 25.4
Por aue vota em PeDe?150.7%J

Resposta % resposta P j6J,OPrefeitura 38.5
Atende os bairros 12.0
Aluda os mais pobres/oelos trabalhadores 7.5
Realizações na saúde 7.0
Não sabe dizer 6.5
E o melhor candidato 5.5 '*Votou no primeiro turno 4.5
Pelo partido 4.5
Simpatia 3.0
Pelas idéias 2.0
Orçamento participativo 1.5
Anti-Sartori 1.5
Competente 1.0
Bom candidato 1.0
Para mudar 1.0
Honesto 0.5
Outros motivos 2.5

Qual dos candidatos

Por que vota em Sartori? (44.0%)
Resposta % resposta
Para mudar 16.7
Anti-PT 11.3
É o melhor candidato/menos pior 9.5
Tradição partidária 8.9
Pepe não fez nada/prefeitura 7.8
Não sabe dizer 7.1
Pelo partido 4.2
Pelas propostas 3.6
Expectativa de melhora 3.0
Experiência 1.8
Identidade política 1.8
Verdade X mentira 1.8
Contra a reeleição 1.2
Honesto 1.2
Confia nele 1.2
Outros motivos 18.9

Por que não vota em Pepe? (%
Resposta % resposta
Pelo partido 34.6
Não fez nada/prefeitura 14.4
Antipatia 10.6
Não sabe dizer 10.6
Não cumpre/só promete 5.7
Para mudar 4.8
Radical/idéias 3.0
Governo do estado 2.9
Incapaz 1.9
Evangélicos 1.9



•,.

ua opa o e sua pre erencla.
Resposta maio Agosto Setembro Outubro
PT 18.1 16.3 19.3 17.5
PMDB 7.6 5.7 10.8 9.3
PDT 2.3 2.6 2.3 0.8
PPB 0.5 - 1.0 0.5
PV - - 0.5 0.3
PTB 0.5 0.3 - -
PL - - 0.3 0.3
PPS - - 0.3 -
PSB 0.3 - 0.3 -
PSDB - - 0.3 -
PFL 0.3 - - 0.3
PSDB - 0.3 -
PCdB - 0.5 - 0.3
Nãotem 70.5 74.4 65.2 70.4

"Qualo partido que vocé não gosta?"
Resposta Maio Agosto Setembro Outubro
Nenhum 74.9 72.8 70.2 70.4
PT 9.3 13.2 18.3 17.2
PMDB 6.8 5.7 4.8 6.4
PcdoB 1.6 0.3 1.5 0.3
PFL 2.1 1.6 1.3 0.8
PPB - 0.5 1.3 0.5
- PT - - 0.8 1.8
Todos 1.6 3.1 0.8 -
PDT 1.1 0.5 0.8 1.3
PSDB 2.3 1.6 0.3 0.8
PL - - 0.3 0.3
PSB 0.3 - -
PTB 0.3 0.3 - -
" .. "

"Q I má d " - '?"

Na sua opinIão como está sendo o trabalho da prefeitura de Oexies?
Resposta maio Outubro
Otimo 9.6 11.1

~ 6{J.'1-Bom 46.0 49.6
Regular 33.3 28.8
Ruim 2.6 5.7) '"t,gPéssimo 3.4 2.1
nslnr 5.2 2.8

"Quala sua opinião sobre o trabalho do governo do estado (Ollvio Outra)?'
Resposta maio Outubro
Ótimo 1.6 1.0
Bom 17.3 15.4
ReQular 38.8 39.1
Ruim 16.0 20.6
Péssimo 19.4 15.4
nslnr 7.0 8.5

"Quala sua opinião sobre a atuação do governo federal (Femando Henrique)?"
Resposta maio Outubro
otimo 1.3 1.8
Bom 8.0 16.5
Regular 30.2 32.9
Ruim 17.3 19.3 ~~
Péssimo 40.1 25.2 If"""~,~----~-'"
Nslnr 3.1 4.4 )

"Vocêsaberia dizer qual dos candidatos a prefeito re oresentao governo de Fernando Henrique Cardoso?'~D
Resposta aQosto Outubro
PepeVargas 2.6 2.8
Sartori 27.7 42.7 ~.
Kalil 10.1 3.6
Nenhum 0.5 3.3
Todos 0.8 0.3
Sartorie Kali! 1.0
Nãosabe 57.3 47.3



Da Arrecadação e
Aplicação de Recursos

da

Das Disposições Legais

A lei 9.504, de 30 de setembro de 1997 estabelece normas para a
realização das eleições e, de forma mais especifica, dispõe sobre a
Arrecadação e Aplicação de Recursos nas Campanhas Eleitorais em seus
arts. 17 a 27. Dispõe sobre Prestação de Contas em seus arts. 28 a 32.
Dispõe, ainda, sobre o financiamento das campanhas eleitorais com
recursos públicos em seu art. 79 e, finalmente, sobre.doações de pessoas
jurídicas em seu art. 81.

Com vistas à instrumentalizaçãoda Prestaçãode Contas das Campanhas
Eleitorais de 2000, o Tribunal Superior Eleitoral expediu a Resolução nO
20.566, de 2 de mar~ de 2000.

É com base nos diplomas legais mencionadosque se consubstanciamas
normas constantesdestas Instruções.

Das Despesas da Campanha Eleitoral

As despesas da campanha eleitoral serão pagas pelos partidos ou
candidatos, e financiadas na formadestas Instruções.
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Dos Comitês Financeiros Municipais

Prazo para constituição

Até 10 (dez) dias úteis após a escolha de seus candidatos em
convenção, o partido constituirá comitês financeiros municipais, com a
finalidadede arrecadar recursose de aplicá-losnas campanhaseleitorais.

Vinculação

Os comitês financeiros municipais devem ser constituídos para cada uma
das eleições em que o partido apresente candidato próprio, podendo
haver reunião, num único comitê, das atribuições relativas às eleições de
um dadomunicípio.

Os comitês financeiros municipais serão registrados, até cinco dias após
sua constituição, no juízo eleitoral competente para o registro dos
candidatos.

Registro

Da Administração Financeira da Campanha

O candidatoa cargo eletivo fará, diretameriteou por intermédio de pessoa
por ele designada, a administraçãofinanceira de sua campanha, utilizando
recursos:

• que lhe sejam repassadospelo comitêfinanceiro municipal, inclusiveos
relativosà cota ào FundoPartidário;

• recursos própriosou

• doações de pessoas físicas ou jurídicas, na forma estabelecida nestas
instruções.

Contas bancárias

A aberturade contas bancáriasespecíficaspara registrar todo o movimento
financeiro da campanha - vedada a utilização de conta bancária já
existente - é obrigatória:

• para o comitê financeiro municipal;

• para os candidatos a prefeito;
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• para os candidatos a vereador, nos municípios com mais de 20 mil
eleitores

Exceção

A obrigatoriedadede abertura de conta bancária específica para registrar
todo o movimento financeiro da campanha inexiste para candidatos a
prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária.

Nestecaso - bem como para os candidatos a vereador em municípios
com menos de 20 mil eleitores - o comitê financeiro municipal e o
candidatodeverão utilizar livro caixa, autenticadona Justiça Eleitoral, para
registrode toda movimentaçãofinanceira.

Abertura da conta bancária

Os bancos acatarão, obrigatoriamente, o pedidopara abertura de conta
de qualquer comitê financeiro municipal ou candidato escolhido em
convenção,destinadaà movimentaçãofinanceirada cam-panha,sendo-Ihes
vedadocondicioná-Iaa depósitominimo.

Depósitos não identificados

Qualquerrecursodepositadoem conta correnteque não tenha identificação
de sua origem, na forma estabelecidanestas Instruções, não poderá ser
utilizado pelo comitê financeiro ou pelo candidato, devendo ser
transferido para o respectivo partido político, para a destinação
prevista para as sobras de campanha.

Doações efetuadas diretamente em conta bancária
••

Doações feitas díretarnente em conta bancária de comitês financeiros
municipais e candidajos deverão ser efetuadas por meio de cheques
cruzados e nominais, exigindo-se a identificação do doador
especificando o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoa
Física (CPF) ou Cadastro Nacional da PessoaJurídica (CNPJ).

Nas doações de valor igualou inferior a dez reais (inclusive as
provenientes do serviço 0900), será necessano, apenas, o
preenchimento do nome do doador na respectiva guia de depósito.

Responsabilidade pela prestação de contas

O candidato é o único responsável pela veracidade das informações
financeiras e contábeis de sua campanha,devendo assinar a re~pectiva
prestaçãode contas sozinho ou, se for o caso, em conjuntocom a pessoa
que tenha designadoparaessa tarefa.
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Das Doações e Contribuições

Período inicial

A partir do registro dos comitês financeiros e após a retirada dos
recibos Eleitorais, pelo candidato, junto ao comitê financeiro
municipal, poderá ocorrer a arrecadação de recursos para campanha
eleitoral.

Período final

A arrecadação de recursos de que trata o item anterior somente poderá
ocorrer até o dia da eleição, à exceçãodaquelesdestinadosao custeio das
obrigações a pagar, que deverão estar arrecadados até a prestação de
contas.

Limites

As doaçõese contribuiçõesficam limitadas:

• no caso de pessoa física - a 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidosno ano de 1999;

• no caso em que o candidato utilize recursos próprios - ao valor
máximodegastos estabelecidopeloseu partido;

• no caso de pessoa jurídica - 2% (dois por cento) do faturamento bruto
do ano de 1999. J#

\
Penalidade

A doação -dequantia acima dos limites fixados nestas Instruçõessujeita o
infrator ao pagamentode multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em
excesso.

Sem prejuízo do disposto no item anterior, a pessoa jurídica que
ultrapassar o limite fixado para doações estará sujeita à proibição de
participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder
Público pelo período de cinco anos, por determinação da Justiça
Eleitoral,em processono qual seja asseguradaampladefesa.

Conversão para UFIR
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As doações, contribuições e receitas serão convertidas em UFIR, pelo
valor desta no mês em que ocorrerem.

Documentação

_.
"

Os candidatos e os comitês financeiros municipais devem manter à
disposição da Justiça Eleitoral, pelo prazo fixado para a guarda da
documentação, a escrituração da movimentação financeira ocorrida, de
forma a possibilitar a aferição da origem de suas receitas e a destinação de
suas despesas, com documentação que comprove a entrada e saída de
recursos ou de bens recebidos e aplicados.

As despesas realizadas, quando questionadas pela Justiça Eleitoral,
deverão ser comprovadas pela apresentação do original ou de cópia
autenticada da documentação fiscal.

...

Guarda da documentação

Candidatos e comitês financeiros munícipats deverão guardar a
documentação concernente a suas contas até 180 (cento e oitenta) dias
após a diplomação.

Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo às
contas, a documentação a elas concernente deverá ser conservada até o
trãnsito em julgado da decisão final.

Vedações

É vedado, ao comitê financeiro municipal e ao candidato receber, direta ou
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive
através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

...

entidade ou governo estrangeiros;

órgão da adrniqistração pública direta e indireta ou fundação mantida
com recursos provenientes do Poder Público;

• concessionário ou permissionário de serviço público;

• entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária,
contribuição compulsória em virtude de disposição legal;

• entidade de utilidade pública;

•
•

• entidade de classe e sindical;

• pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;

• instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política
criados e mantidos com recursos do Fundo Partidário.
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Da Comercialização de Produtos ou Serviços

Respeitadoo disposto na legislação fiscal. não será considerado doação
o resultado da venda de bens ou serviços. tal como a de camisetas,
broches.bonés.bandeiras. adesivos. ingressose outros.

Apresentação de Demonstrativo de Resultados

o demonstrativo de resultados das operações previstas no item anterior
deverá ser apresentadojunto com a prestação de contas, evidenciandoo
períododa venda. seu valor total. o valor da aquisição dos mesmos bens e
serviços. ou de seus insumos. ainda quando recebidos em doação. e o
resultadoliquido da comercialização.

Do Limite de Gastos

Juntamente com o pedido de registro de seus candidatos. os órgãos
municipais dos partidos políticos ou as coligações comunicarão ao juiz
eleitoralos valoresmáximosde gastos que farão por candidato.

Candidatura de Vice-Prefeito

Os valores relativos à candidatura de vice-prefeito serão incluídos nos
valores pertinentes à candidatura do prefeito e serão informados pelo
partido a que for filiado o candidato a prefeito.

Coligações

\ .
Tratando-se de coligação. cada partido que a integra fixará o valor
máximo de gastos de que trata este item.

Penalidade

Gastar recursosalém dos valores declarados nos termos destas Instruções
sujeitao responsávelao pagamentode multa novalor de cinco a dez vezes
a quantiaemexcesso.

Dos Recibos Eleitorais
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Confecção, encaminhamento e distribuição
_.

..

A Direção Nacional do partido. ouvidos os órgãos de Direção Municipal.
poderá providenciar e custear a confecçãodos recibos eleitorais. conforme
o modeloconstante no AnexoX destas Instruções.encaminhando-os.sem
ânus. à direção municipaldo partido.

No caso da direção nacionalatribuir a responsabilidadepela confecção dos
recibos a órgãos regionais ou municipais,providenciará para que neles não
ocorra coincidênciade numeração.

A direção municipal do partido redistribuiráos recibos eleitorais, sem ânus,
aos comitês financeiros municipais dos partidos e estes aos
candidatos .

Informações devidas à Justiça Eleitoral

Até 10 dias após a impressão dos recibos eleitorais. o órgão partidário
que encomendarsua confecçãoinformaráao juiz eleitoral:

• o nome, endereço e telefonedo responsávelpela confecçãodos recibos
Eleitorais;

• a numeração dos recibos emitidos e encaminhados aos comitês
financeirosmunicipaise candidatos.

Qualquer alteração na distribuição dos recibos eleitorais será
imediatamente comunicada ao juiz eleitoral.

Vedação

É vedada a utilização de recibo eleitoral cuja numeração não corresponda
ao informadono juízo eleitoral.

Conversão

Toda doação a co~tê financeiro munícipal e a candidato específico,
inclusive os recursos próprios aplicados em campanha e as
transferências recebidas, deverão fazer-se mediante recibo eleitoral,
em formulário impresso, segundomodeloconstantedo AnexoX.

Dos Gastos Eleitorais

São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados pela lei 9.504/97 e por estas Instruções. entre outros:

1. confecçãode material impressode qualquernaturezae tamanho;
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2. propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de
divulgação, destinada a conquistar votos;

3. aluguel de locais para a promoção de atas de campanha eleitoral;

4. despesas com transporte ou deslocamento de pessoal a serviço das
candidaturas;

5. correspondência e despesas postais;

6. despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e
serviços necessários às eleições;

7. remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços necessários às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

8. montagem e operação de carros de som, de propaganda e de
assemelhados;

9. produção ou patrocínio de espetáculos ou eventos promocionais de
candidatura;

10. produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os
destinados à propaganda gratuita;

11. pagamento de cachê de artistas ou animadores de eventos
relacionados a campanha eleitoral; -

12. realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

13. confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros
brindes de campanha;

14. aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de
propaganda eleitoral;

15. custos com a criação e a inclusão de sítios na Internet;

16. multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto
na legislação eleitoral.

Gastos pessoais
Qualquer eleitor poderá realizar gastos estimáveis em dinheiro. em apoio
a candidato de sua preferência.até a quantia equivalente a um mil UFIR,
não sujeitos a contabilização, desde que não sejam reembolsados.

\
Obrigações a pagar

As despesas de campanha que não forem pagas com os recursos
arrecadados até o dia da eleição serão registradas como Obrigações a
Pagar e deverão estar quitadas até a data da entrega da prestação de
contas.
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Da Prestação de Contas

Do Dever de Prestar Contas

Quem deve prestar contas

• o comitê financeiro municipal do partidô:

• o candidato.

\
A quem prestar contas

.., As prestações de contas deverão ser feitas ao juízo eleitoral que deferiu o
registro da candidatura.

Dos Atributos das Prestações de Contas

As prestações de contas dos comitês financeiros e dos candidatos devem:
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• ser corretam ente formalizadas e apresentadas, contendo todas as
peças descritas nestas Instruções, mesmo que não haja
movimentação financeira. hipótese em que as peças serão
apresentadas com os dizeres "sem movimentação financeira";

• permitir fácil compreensão das informações, bem como a
identificação de documentos e de transações efetuadas;

• conter conciliação bancária. quando for o caso, conforme Anexo XII;

• conter relação analítica das obrigações a pagar. devidamente
assinada pelo candidato e. quando se tratar de prestação de contas do
comitê financeiro municipal. pelo presidente do comitê e pelo
tesoureiro. se houver.

Das Peças Integrantes

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CANDIDATO

Os candidatosdeverãoapresentar. em sua prestação de contas. ainda que
sem movimentação financeira. as seguintes peças:

1. Fichade qualificaçãodo candidato (Anexo I).

2. Demonstraçãodos RecibosEleitoraisRecebidos (Anexo IV);

3. Demonstraçãodos RecursosArrecadados (Anexo VI), acompanhada de
Notas Explicativas. incluindo descrição. quantidade, valor unitário e
avaliação das doações estimáveis em dinheiro pelos preços praticados
no mercado.com indicaçãoda origemda avaliação e o respectivo recibo
eleitoral;

4. Demonstraçãode TransferênciasEfetuadas(AnexoVII);

5. Demonstraçãode Obrigaçõesa Pagar (Anexo VIII). assim consideradas
as despesasde campanhanão pagas"'atéo dia da eleição. que devem
estar quitadas até a data da entrega da prestação de contas;

6. Demonstração d~s Origens e Aplicações dos Recursos (Anexo IX).
especificando:

• os recursos próprios, os recursos eventualmente arrecadados. os
valores transferidos pelo comitê financeiro municipal e,
devidamente destacado, o que recebido posteriormente ao dia
da eleição para custear obrigações a pagar;

• as despesas realizadas e efetivamente pagas, lançando-as de
acordo com o art. 26 da Lei n° 9.504/97, e discriminando
devidamente, na rubrica Outras Despesas. os gastos não
contempladosnas demais rubricasdo grupo de despesas;

• as transferênciasefetuadasaos comitês financeiros municipais dos
partidose aos candidatos;

• as imobilizações;

• as obrigações a pagar, cujos valores serão lançados na DOAR
apenas no campo 3 - Transporte da demonstração de
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obrigações a pagar, ou seja, não serão lançadas no campo 2 _
Despesa, referente aos pagamentos efetuados;

• as eventuais sobras financeiras, deduzidas as obrigações a pagar,
legalmente contabilizadas.

7. extra to da conta bancária aberta em nome do candidato ou o livro caixa
devidamente autentícado na Justiça Eleitoral (este apenas nas hipóteses
legalmente previstas de não-obrigatoriedade de abertura de conta
bancária), demonstrando a movimentação financeira ou a não
movimentação financeira ocorrida em todo o período de campanha;

Prestaçãode contas dos Candidatosa Vice-Prefeito

A prestação de contas dos candidatos a prefeito abrangerá as contas dos
candidatos a vice-prefeito.

•-•=,
•••
~••I•t••

Despesas contraídas pelo comitê financeiro em favor do
candidato

o candidato deverá apresentar cópia da nota explicativa elaborada pelo
comitê financeiro municipal contendo as despesas contraídas por ele, em
seu favor, para aferição do limite de gastos.

Assinatura

As peças das prestações de contas devem ser assinadas pelo candidato e
pela pessoa que este houver designado para proceder à administração
financeira de sua campanha, se houver.

PRESTAÇÕESDECONTAS DOCOMITÊ FINAN$:EIRO

Os comitês financeiros municipais deverão apresentar, em sua prestação
de contas referente 'ãs eleições majoritárias e proporcionais, ainda quando
não haja movimentação financeira, as seguintes peças:

....

1. Ficha de Qualificação do Comitê Financeiro (Anexo II);

2. Demonstração do Limite de Gastos (Anexo III);

3. Demonstração dos Recibos Eleitorais Recebidos (Anexo IV);

4. Demonstração dos Recibos Eleitorais Distribuídos (Anexo V);

5. Demonstração dos Recursos Arrecadados (Anexo VI), acompanhada
de Notas Explicativas, incluindo descrição, quantidade, valor unitário e
avaliação das doações estimáveis em dinheiro pelos preços praticados
no mercado, com indicação da origem da avaliação e o respectivo
recibo eleitoral;

6. Demonstração de Transferências Efetuadas (Anexo VII);

-
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7. Demonstração de Obrigações a Pagar (Anexo VIII), assim
consideradas as despesas de campanha não pagas até o dia da
eleição, que devem estar quitadas até a data da entrega da
prestação de contas;

8. Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos (Anexo IX),
especificando:

• os recursos eventualmente arrecadados, as cotas do Fundo
Partidário porventura recebidas, os valores transferidos pelos
comitês financeiros municipais e pelos candidatos e, devidamente
destacado, o que recebido posteriormente ao dia da eleição
para custear obrigações a pagar;

• as despesas realizadas e efetivamente pagas, lançando-as de
acordo com o art. 26 da Lei n° 9.504/97, e discriminando
devidamente, na rubrica Outras Despesas, os gastos não
contemplados nas demais rubricas do grupo de despesas;

• as despesas eventualmente contraídas pelo comitê financeiro
municipal do partido em favor de candidatos, que deverão ser
comprovadas por meio de notas explicativas, para aferição do limite
de gastos desses candidatos;

• as transferências efetuadas aos comitês financeiros municipais dos
partidos e aos candidatos;

• as imobilizações;

• as obrigações a pagar, cujos valores serão lançados na DOAR
apenas no campo 3 - Transporte da demonstração de
obrigações a pagar, ou seja, não serão lançadas no campo 2 -
Despesa, referente aos pagamentos efetuados;

• as eventuais sobras financeiras, deduzidas as obrigações a pagar,
legalmente contabilizadas.

9. extratos da conta bancária aberta em nome do comitê financeiro
municipal ou o livro caixa devidamente autenticado na Justiça Eleitoral
(este apenas nas hipóteses legalmente previstas de não-obrigatoriedade
de abertura de conta bancária), demonstrando a movimentação
financeira ou a não movimentação financeira ocorrida em todo o
período de campanha. ..

\
Assinatura

As peças integrantesda prestaçãode contas do comitêfinanceiromunicipal
devemser assinadaspor seu presidentee pelotesoureiro,quandohouver.

Da Apresentação
Magnético

das Contas em Meio

A prestaçãode contas poderá ser apresentada em meio magnético, em
sistemaa serdisponibilizadopeloTribunalSuperiorEleitoral.
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A apresentação das contas em meio magnético não exime os comitês
financeiros municipais e os candidatos da entrega das peças impressas
pelo referido sistema, previstas nestas Instruções, devidamente
assinadas.

O Tribunal Superior Eleitoral expedirá os atos necessários à
regulamentaçãodo dispostoneste item.

Das Sobras de Campanha

Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros ou de
bens estimáveis em dinheiro, em qualquer montante, esta deverá ser
declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos,
transferidaao partido ou à coligação, neste caso, para divisão em partes
iguaisentreos partidosque a compõem.

Destinação das sobras de campanha

As sobrasde recursos financeirosde campanhaou de bens estimáveisem
dinheiro serão utilizadas pelos partidos políticos, de forma integral e
exclusiva, na criação e manutenção de instituto ou fundação de
pesquisa e de doutrinação e educação política, o que deverá ser
comprovado na subsequente prestação de contas anual do partido
político.

Do Encaminhamento das Prestações de Contas
à Justiça Eleitoral

Prazo para prestar contas
\

j

~.

As contas de comitês financeiros municipais e candidatos devem ser
prestadasao juiz eleitoralque deferiuo registrodos candidatosaté o dia 31
de outubro de 2000, salvo para aqueles que concorrerema um eventual
segundo turno, hipótesena qual as contas deverão ser prestadas até 28
de novembro de 2000.

Eleições majoritárias

As prestaçõesde contas dos candidatos às eleições majoritárias serão
feitas pelo candidato e encaminhadas ao juízo eleitoral por intermédio
do comitê financeiro.
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Eleições proporcionais

As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão
feitas pelos próprios candidatos, podendo ser encaminhadas por intermédio
do comitê financeiro municipal ao juizo eleitoral.

Inobservância do prazo para encaminhamentodas prestações
de contas

Impede a diplomação dos eleitos, enquanto perdurar a não-apresentação
das contas.

Obrigaçõesdo Comitê Financeiro

Ao receber as prestações de contas e demais informações dos Candidatos
às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que
optarem por prestar contas por seu intermédio, deverá o comitê financeiro
municipal:

• verificar se os valores declarados pelo candidato como tendo sido
recebidos por intermédio do Comitê conferem com seus próprios
registras financeiros e contábeis;

• resumir as informações contidas nas prestações de contas, de forma a
apresentar demonstrativo consolidadodas campanhas dos Candidatos;

• verificar se a prestação de contas do candidato está de acordo com
estas Instruções;

• encaminhar ao juízo eleitoral, até. o trigésimo dia posterior à
realização das eleições (31 de outubro de 2000), o conjunto das
prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do
item anterior, ressalvada a hipótese seQuinte;

• havendo segUndo turno, encaminhar a prestação de contas dos
candidatos que ~isputarem, referente aos dois turnos, até o trigésimo
dia posterior à sua realização (28 de novembro de 2000).

Do Descumprimento das Normas

o partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação
de recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados
por abuso do poder econômico.

15 de 18

.,. "' , ,.

..•••I•I••••••••••-
1)

•--
o



.'o.

"Os grupos de pressão tendem a ser multiplicar. Portanto,
procure se identiJ car com eles, ou obter sua confiança."

"Ao rejeitar idéias te alguém, deixe claro que está rejeitamo apenas
a idéia, não a pes coa."

"Parta do princtpe de que todas as criticas são construtivas,"

"Procure ver em ceda chamada telefônica uma oportunidade, não uma
ameaça."

"Tato polftico é convencer o eleitor de que ele é mais importante que nós."

"Planeje sempre com antecedência. Assim as circunstâncias se adaptarão
aos planos. "
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Planejamento

"Para fazer um planejamento confiável, é
preferivel ser pessimista que otimista. "

o planejamento é a preparação para qualquer empreendimento que,
por meio de estudos e etapas técnicas, visa alcançar a melhor forma para o
desenvolvimento de uma ação e a consecução do seu objetivo definido. O
planejamento decorre da necessidade de ação, donde podemos defini-lo co
mo a decisão antecipada da ação, A partir de problemas a serem resolvidos,
fazem-se levantamentos e análises, iniciando um planejamento para implan
tar uma estratégia de ação. Assim, deve haver uma ligação estreita entre pia
nejamento e estratégia de campanha.

Pode-se subdividir o planejamento em sete etapas, a partir da suposi
ção de que a meta já está claramente definida.

AVALIAÇÃO

'.Nesta fase faz-se o levantamento de todos os dados possíveis que sir-
vam para compor um quadro da situação atual, a partir da qual se pretende
lazer a previsão.

·PREVISÃO

A principal característica desta fase é a formulação de hIpóteses pOI



meio das quais se projeta a situação para um período futuro, acrescentando e
suprimindo elementos 10 sentido de procurar antever problemas, prováveis
barreiras e situações previsíveis em decorrência de diversas possibilidades de
ação no andamento de .ua campanha.

BUSCA DE SOLUÇÕES

Aqui, equacionam-se os problemas e as barreiras que se obtiveram por
meio da previsão e procura-se encontrar as soluções. Estas soluções consti
tuem-se na base para :, determinação das estratégias de ação.

ORÇAMENTO

Esta etapa, a partir do conhecimento proporcionado pelas anteriores,
determina quais os materiais aserem empregados na campanha, bem como os
serviços que se farão necessários pára permitir sua realização, sem proble
mas ou imprevistos. inclui os brindes, faixas, cartazes, adesivos, custos de
montagem dos comités, custos de apoio às campanhas dos candidatos alia
dos, contratação de cabos eleitorais, custos de assessoria de imprensa, via
gens, criação de símbolos, slogans e peças promocionais, além de outros
Itens e custos correspondentes que darão consistência à campanha,

ADEQUAÇÃO DOS MEIOS E RECURSOS

o orçamento correspondente ao levantamento dos custos que seriam
necessários para a realização da campanha ideal é outro dado importante. A
somatória de todos os Itens vai dar a você condições de avaliar o montante
de recursos financeiros e humanos que terá que levantar para que seja possí
vel a contratação total ou parcial do orçamento. Nesta fase, faça um balanço
de todos os recursos disponíveis e realizáveis a curto, médio e longo prazos
para determinar sua real possibilidade de fazer frente aos gastos orçados.
Leve em conta as contribuições de terceiros, doações e tudo que possa repre
sentar entrada de bens e recursos, adequando o orçamento às suas possibili
dades.

PROGRAMAÇÃO DOS FORNECIMENTOS E RECEBIMENTOS

Uma vez determinada a receita que você dispõe para executar a sua
campanha e elaborado o cronograma de entrada de recursos, o passo a ser
68

dado é a programação dos fornecimentos de materiais e serviços necessários.
a fim de que as entradas e saídas coincidam, evitando os estrangulamentos
decorrentes de uma programação falha, bem como eliminando o risco de nâo
encontrar material ou serviços desejados, no tempo certo.

DIVIDIR O PLANO DE AÇÃO EM ETAPAS

Esta ação é necessária, pois o planejamento de uma campanha em ano
eleitoral é, por excelência, um planejamento a médio prazo, c o objctivo
também só é atingido a médio prazo, ou seja, com a realização das eleições e
a apuração dos votos recebidos. Como um planejamento é programado por
meio da formulação de hipóteses baseadas em probabilidades, é importantís
simo que se determine um meio de testar estas hipóteses. cuja confirmação
ou negação determinará um novo rumo à campanha, ou a sua sequência até ii

próxima etapa, e assim por diante. Para que se divida um plano de açáo em
etapas distintas, é necessário que se faça o desdobramento de objetivo erigi
nal em vários objetivos periféricos ou parciais, atingfveis e mensuráveis em
diferentes espaços de tempo.

Exemplos de objetivos periféricos:

• Conquistar 'x' votos na região 'h'.
• Manter sua pretensão no segmento 'tal' do eleJtorado.
(t Diminuir a influência do candidato 'y'.

Esta divisão permite a reavaliação de sua estratégia a partir da revisão
das etapas, aumentando significativamente o potencial e a possibilidade dl'
êxito de sua campanha.

COMO PLANEJAR

Nesta parte, procuramos encontrar uma formula que permita a qual
quer candidato fazer um planejamento eficiente para a sua campanha.

Inicialmente, responda a duas perguntas básicas:

Qual é a sua meta?
Como atingi-Ia?



Para responder a estas duas questões é necessário que se encontrem
diversas respostas a outras questões colocadas a partir delas. O primeiro
grupo de questões serve para que se determine a meta com precisão e inclui
perguntas como estas:

Qual é o mandato pretendido?
Qual é a condição (número de votos) necessária para que isso ocorra?

Supondo-se que as respostas a estas perguntas sejam que o mandato
pretendido é a Assembléia Legislativa ou a Câmara Federal e que o número
de votos necessários é 40.000, já se tem estabelecida a meta principal.

As perguntas que se seguem são formuladas como se fosse você que as
fizesse e as respostas consistem na execução de um planejamento global de
sua campanha. ~---~

1 - Qual é o potencial de votos em cada bairro, cidade, município,
região ou estado onde concorro?

R - Você pode obter esta informação encomendando pesquisas e
aliando o resultado destas àquelas já realizadas por seu partido,
por outros candidatos ou órgãos de pesquisa. Também pode ana
lisar dados fornecidos pelo TRE e pelos censos do IBGE.

L - Quantos votos eu já tenho? (meu potencial)

R - A obtenção da resposta é feita a partir de uma análise realista e
pessimista que você possa fazer e estimar sobre o seu eleitorado
cativo. .

3 - Onde estão? (onde estão e quem são meus eleitores?)

R - Aqui, você tem que estimar ou pesquisar qual é a sua penetração
territorial e em quais seg~entos da população estão seus eleito
res.

4 - Quantos votos me faltam?
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R - Basta que você subtraia o número de votos que acha dispor do
número necessário para eleger-se.

5 - Qual a margem de segurança necessária para assegurar a minha
eleição?

R - Geralmente, detennina-se esta margem de segurança multiplican
do o número de votos que precisa por quatro.

6 - Onde tenho mais chance de ir buscá-lo?

R - A resposta pode ser obtida aplicando-se o princípio da semelhan
ça ou similaridade, determinando como leitores potenciais aque
les que guardam maior semelhança com os obtidos na pergunta
três, pois é mais fácil expandir sua influência a partir dos seg
mentos de população e territórios onde tenha a sua presença con
solidada.

7 - Quais são meus concorrentes?

R - É o levantamento de quais são os candidatos que disputam com
você os mesmos votos, tanto de seu próprio partido como dos
demais.

8 - Qual é a situação deles em relação ao eleitorado?

R - Você deve saber, por meio dos instrumentos citados na resposta
número um, qual a penetração, por região ou segmento popula
cional, de seus concorrentes, para saber quais são os seus pontos
fortes e fracos e onde são mais vulneráveis.

'} - Qual a situação do meu partido e a dos outros partidos?

R - Os motivos e inceresses são os mesmos da resposta anterior, só
que, por meio de candidatos,· procura-se obter informações sobre
os partidos.

10 - Quem poderiam ser meus aliados?



H - Analise outros candidatos do seu partido a mandatos não-coníli
tantes.

11 - Onde eles atuarn e qual a sua situação?

i.<' esta resposta é decisiva e importante para você, pois vai permi
tir-lhe estudar quais os aliados mais importantes, evitando alian ..
ças duvidosas e pouco vantajosas em termos de retomo. Permite.
tarnbém, que você amplie seu universo eleitoral e abranja muitas
regiões que lhe eram inacessíveis.

12 - Quantos votos esta aliança poderia me transferir?

R Esta questão vai completar as duas anteriores, pois nunca um
r.andiclato que disp<iiib; de um potencial alto de votos vai transfe
ri-los integralment:; ao seu aliado, pois tal fato independe de sua
vontade ou fidelidade à aliança.

13 - Qual é a melhor maneira de manter meus votos e conseguir os
votos que me faltam?

R Aqui começa a elaboração das estratégias de ação, onde você vai
determinar quais são seus inimigos mais fortes e onde estão loca
Lizados, a fim de defender o seu reduto eleitoral e consolidar a
sua posição e, a partir daí, procurar ampliar a faixa de seu eleito
rado .. 2 bom frisa! a importância desta consolidação, pois é erro
comum o candidato preocupar-se demais em conseguir novos
eleitores, esquecendo-se de proteger as posições conquistadas.'i

14 - Quando e onde você deve estar presente?

R - Responde-se a esta questão por meio da elaboração de um rotei
ro~c<llendário e um cronograma de atuação durante a campanha,
onde se inclui a realização dos comícios e pronunciamentos, pro
gramando-se festas, concursos e eventos.

Depois de responder a estas perguntas, você deve, ainda, manter uma
margem de segurança no planejamento da campanha. Desta forma, poderá
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55 jê}
Vai ser mais difícil em 2004, apesar das aparências ~

Há um grande assédio ao PT nos municípios, em busca de alianças e de filiação para
candidaturas no próximo ano, e há, também, na mesma direção, uma pressão
considerável de dirigentes petistas ansiosos por ganhar a qualquer preço. Esse
movimento convergente - em todo o país? - deverá resultar em uma diluição do partido
em escala nacional, através de filiações de futuros candidatos, alianças com todos os
partidos, o dobro do número de candidaturas majoritárias e o triplo de proporcionais, em
relação a 2000. Se a qualidade do que temos hoje é sofrível do ponto de vista político e
ideológico,que dirá em novembro de 2004!
-Tanto interesse pelo PT deriva do fato de que a votação em Lula, em 2002, nos
municípios, pode ser repetida ou aproximar-se muito - atingindo pelo menos a votação
dos candidatos(as) ao governo e Senado. Isso significa que há possibilidade de vitória em
umaquantidade muito grande de municípios, se souberem buscar os votos de 2002. Essa
tese já se confirmou em 2000, em Santa Catarina, nos quais a votação para prefeito
quase colou na do Lula (98). _
Quem é candidato a prefeito pode eleger-se pelo PT principalmente em pequenos
municípios (3.495 até 10 mil eleitores, 62,8% do total de municípios e 14,7% do
eleitorado) e, talvez, nos 1.750 entre 10 mil e 50 mil eleitores (29,6 milhões de eleitores).
Petistasque querem ter a prefeitura nas mãos, podem chegar lá através de um candidato
neopetista"muito amigo" (de longa data...) do PT, que "tem chance", enquanto os nossos
"não têm". Essa deverá ser a lógica dominante para a discussão sobre alianças e a
aprovaçãode filiações de "figuras públicas" exclusivamente para serem candidatos.
Virão mordendo na garganta
Possível de um lado, mais difícil do outro: com certeza, em 2004 haverá um nível inédito
de acirramento contra o PT, justamente porque agora ele deixou de ser apenas mais um
adversário, para se constituir em "o" adversário, o inimigo a destruir (principalmente para
PFL, PP, PT8, PSDBe outros menos cotados). Emmuitos Estados, onde as bancadas do
PT cresceram bastante no ano passado, ele passou a ser o segundo partido mais forte,
candidatíssimo a ganhar em 2006. Assim, nos 320 municípios acima de 50 mil eleitores,
que somam63,5 milhões de eleitores, vai ser briga de gente grande.
O que há de comum, em muitos municípios onde corremos o risco de perder na re
reeleição,é a inexistência de um(a) candidato(a) forte, capaz de somar-se à - em geral -
boa imagem do partido e da administração. O(a) atual prefeito(a) já foi reeleito(a), e,
absurdo dos absurdos, durante esses três anos de segunda gestão não conseguiram dar
visibilidadea outros nomes, tornando-os fortes do ponto de vista eleitoral.
Há muitos municípios importantes onde estamos nos mexendo para agitar pra valer a
partir de agora. Antes assim, porque a largada já foi dada, e quem não se agilizar vai ficar
na poeira. Em Santa Catarina, iniciamos em março o curso de coordenadores de
campanhaseleitorais, hoje na Sexta etapa mensal, com cinco turmas no Estado, no total
100 alunos de 50 municípios. Há ainda uma turma de campanheiros ("marqueteiros" de
esquerda) adquirindo formação complementar, para assessoria in loco, e o Mutirão de
Construção Partidária, em todas as micro-regiões, preparando a pré-campanha e
debatendo vários aspectos da campanha. Além disso, estamos fazendo reuniões de
motivação da militância e planejamento dos diretórios e dos GTEs municipais até o final
do ano.

Milton Pomar é campanheiro profissional desde 1986, foi secretário de Comunicação do
PT-SCe atualmente integra o GTE (Grupo de Trabalho Eleitoral) Nacional



Quem é pobre deve começar mais cedo
Milton Pomar*

o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do PT Nacional começou cedo desta vez. A
primeira reunião ocorreu dia 19 de maio; e o que deveria ser planejamento, ocorreu nos
dias 7 e 8 de julho. Houve a mega-reunião de vereadores e deputados estaduais, em
Brasília, dias 27 e 28 de junho; e está prevista outra mega-atividade, nos dias 30 e 31 de
agosto, em Belo Horizonte, com Duda Mendonça, o guru de Maluf e agora de setores do
campomajoritário, para ensinar os petistas a ganharem campanhas eleitorais.

Foram formados vários grupos de trabalho, e já estão em atividade: plano de governo,
planejamento, pesquisas, cursos para candidatos(as) e elaboração de materiais didáticos
(vídeo, cartilha, CD-room). Nos estados e municípios, esse ritmo da Nacional começa a
ser seguido, com a formação de GTEs, planejamento do 2° semestre de 2003, realização
de pesquisas, levantamento de dados etc, etc.

Momento delicado

Há um grande assédio ao PT nos municípios, em busca de alianças e de filiação para
candidaturas no próximo ano; e há, também, na mesma direção, uma pressão
considerável de dirigentes petistas ansiosos por ganhar a qualquer preço. Esse
movimento convergente - em todo o país? - poderá resultar em um diluição do Partido
em escala nacional, através de filiações de futuros candidatos, alianças com todos os
partidos, o dobro do número de candidaturas majoritárias e o triplo de proporcionais, em
relação a 2000. Se a qualidade do que temos hoje é sofrível do ponto de vista político e
ideológico,que dirá em novembro de 2004!

Tanto interesse pelo PT deriva do fato de que a votação em Lula, em 2002, nos
municípios, pode ser repetida ou aproximar-se muito - atingindo pelo menos a votação
dos candidatos(as) ao governo e senado. Isso significa que há possibilidade de vitória em
uma quantidade muito grande de municípios, se souberem buscar os votos de 2002.
Essa tese já se confirmou em 2000, em Santa Catarina, nos quais a votação para prefeito
quase colou na obtida por Lula em 1998.

Quem é candidato a prefeito pode eleger-se pelo PT, principalmente em minúsculos e
pequenos municípios (3.495 até 10 mil eleitores, 62,8% do total de municípios e 14,7%
do eleitorado) e, talvez, nos 1.750municípios entre 10 e 50 mil eleitores (29,6 milhões de
eleitores).

Petistas que querem ter a prefeitura nas mãos, podem chegar lá através de um
candidato neopetista "muito amigo" (de longa data...) do PT, que "tem chance", enquanto
os nossos "não têm". Essa poderá ser a lógica do Campo Majoritário para a discussão
sobre alianças e a aprovação de filiações de "figuras públicas" exclusivamente para
seremcandidatos.

Vai ser mais difícil

Possível de um lado, mais difícil do outro: com certeza, em 2004 haverá um nível
inédito de acirramento contra o PT, justamente porque agora ele deixou de ser apenas
mais um adversário, para se constituir em "o" adversário, o inimigo a destruir
(principalmente para PFL, PP, PTB, PSOB e outros menos cotados). Em muitos estados,
onde as bancadas do PT cresceram bastante no ano passado, ele passou a ser o
segundo partido mais forte, candidatíssimo a ganhar em 2006.

Assim, nos 320 municípios acima de 50 mil eleitores, que somam 63,5 milhões de
eleitores, vai ser briga de gente grande. Sabe-se desde já que municípios importantes
onde o prefeito é ligado ao PT, correm o risco de cair nas mãos de nossos adversários.

Questões recorrentes



Durante as campanhas eleitorais, três questões ressurgem, e sempre há promessas
inflamadas de que vamos fazer e acontecer. Depois das eleições, com a rotina e as
novas atividades, deixa-se o assunto de lado. Como o ofício exige, volto à carga.

Primeiro lugar disparado: a necessidade, mais do que nunca, de combatermos a
compra de votos, em minúsculos e gigantescos municípios. A compra é crime, impede
nos de ter prefeitos e (principalmente) vereadores, permite à bandidagem controlar as
câmaras municipais. A redução da compra de votos depende da Justiça Eleitoral passar
a enxergar e da ação combinada da repressão com a divulgação das punições.
Quilombo, no oeste de Santa Catarina, é um caso típico: nós ganhamos a prefeitura em
2000, mas não levamos. A questão arrasta-se na Justiça, com idas e vindas típicas, e no
próximo ano tudo se repetirá...

Segundo, a falta de segurança da votação eletrônica. Se fosse boa, seria utilizada nos
EUA há 20 anos. Qualquer leigo em informática, que tenha assistido alguns dos muitos
filmes a respeito, imagina o que um hacker é capaz de fazer. Por último, a manipulação
das pesquisas e a sua divulgação fraudulenta, nos esquemas com a mídia.

Xô Corrupção

o PT bateu muito na questão da corrupção em 2000, em todo o país. A campanha
espalhafatosa (ratos comendo a bandeira nacional) do Partido depois, em 2001, foi "fogo
de palha", como se diz no interior, não sei se porque cumpriu o papel (incluindo exorcizar
antigos clientes de Duda Mendonça?) ou, dada a natureza delicada do tema nos novos
tempos, de grandes e caras campanhas, e da oportunidade de identificação e punição
dos corruptos a nível federal, graças ao fato de termos em nossas mãos o comando do
BancoCentral, Receita Federal, Polícia Federal, Abin etc.

Tenho fé que em 2004, além dos exemplos estaduais e municipais (principalmente
grandes cidades) teremos muito mais para mostrar - os envolvidos no esquema bilionário
de lavagem de dólares, por exemplo -, provando que só com o PT nos governos a
corrupção pode ser efetivamente combatida.

Estratégias internas

Dentro do PT, há quem trabalhe para a reeleição de Lula com um grau de
pragmatismo muito grande. A sua estratégia de poder via eleições pressupõe a utilização
de todos os instrumentos e técnicas do marketing político, para ganhar em 2004 e 2005.
o nó da questão continua a ser como obter dinheiro necessário para esse esquema
norte-americano de campanhas eleitorais, com muitas pesquisas quantitativas e
qualitativas, propaganda de qualidade - em especial programas e comerciais de rádio e
TV - e boa assessoria de imprensa, tudo a um custo muito elevado. Isso para não falar
das mocinhas uniformizadas distribuindo panfletos ou agitando bandeiras, e todo aquele
"show" típico das campanhas do agrado dos marqueteiros e candidatos da direita.

Essa pasteurização do processo eleitoral tem, também, um preço político elevado, na
medida em que afasta a militância e atrai os oportunistas de todo tipo.

O desconhecimento dos dirigentes de esquerda a respeito do marketing político é um
empecilho considerável, porque eles tendem a omitir-se da elaboração da propaganda e
da condução da campanha, deixando para os "especialistas" essa responsabilidade - o
que contribui para empobrecer politicamente a campanha. Um exemplo recente é a
campanha do governo Lula sobre as reformas, idêntica em tudo à da Força Sindical há
quatro anos: "vamos desatar esse nó".

Ganhar o PT em 2005 passa por ganhar as eleições em 2004, tanto para o Campo
Majoritário como para a esquerda do PT. A diferença entre eles e nós, é que eles já estão
trabalhando duro para ganhar em 2004, aparentemente sem dúvida sobre o que é
estratégico e o que é tático nesse momento.

Operam para não hàver prévias e para saber - através do Ibope e do Vox Populi -,
quem "tem chance" nos 150 maiores municípios, e, assim, definir quais são prioritários
para receber ajuda "marqueteira" (Duda Mendonça e franquiados nos estados) e
financeira.



A lógica pragmática, nessa questão da prioridade, é muito oportunista: quem deve ser
prioritário para a Nacional: os municípios onde "temos chance" eleitoral? Ou aqueles que,
por razões políticas são mais importantes, nos quais eventual e aparentemente mente
não "temos chance" eleitoral, mas que justamente por isso devem receber ajuda,
garantindo vitória política - e eJeitoral, quem sabe?

Fazer o quê?

A grande maioria dos quadros da esquerda evita tornar-se "figura pública", candidatar
se a cargos eletivos. Essa é uma das razões para a situação atual no PT: "figuras
públicas" com cada vez menos convicção ideológica de esquerda e cada vez mais com
características populistas, para dizer o mínimo. Cabe à esquerda do Partido conhecer
melhor os instrumentos e as técnicas do marketing político, para poder depois debater
quais as melhores opções técnico-políticas, enriquecendo o processo, ao invés de
atrapalhá-lo.

A esquerda petista precisa lançar o máximo de quadros candidatos em 2004 e entrar
na disputa eleitoral para ganhar. Preparar os nossos vices e suplentes para serem
candidatos em 2006 e 2008. Definir 2006 a partir de 2005 e 2004. Acompanhar e, onde
for possível, dar direção no processo hoje em curso a nível nacional, nos estados e
municípios.

Precisamos definir qual é a política para os pequenos municípios, objeto de desejo do
PMOB e de outros partidos da base do governo lula. Há quem queira, no Campo
Majoritário, priorizar os pequenos municípios, "porque foi nos grotões onde nós
perdemos as eleições". (Outros preferem investir nos grandes, onde se concentra a
maioria do eleitorado, mas admitem que neles será mais difícil em 2004, a menos que a
situação econômica melhore sensivelmente.)

Vamos entrar em novo ciclo de administrações municipais sem um mínimo de
discussão nacional sobre as atuais e as anteriores. A primeira vitória em Diadema (SP)
completa 21 anos, e a grande maioria do Partido desconhece a situação do povo desse
município, hoje novamente sob administração petista. Faz realmente uma baita diferença
um governo municipal do PT? - Nós temos que saber a respeito das administrações,
para podermos debater suas limitações e possibilidades, as políticas públicas em vigor e
as propostas a serem feitas para os eleitores (no caso de terceiras gestões, apenas o
óbvi_oé inaceitável).

O mesmo se pode dizer a respeito do desempenho de nossos vereadores _ há uma
grande quantidade de situações absurdas, desde a falta de identidade com o PT, até a
ausência absoluta de formação política, passando por atuação medíocre e a recusa em
contribuir financeiramente. O resultado é que muitas vezes não nos constituímos
enquanto oposição e alternativa nos municípios.

Foi dada a largada, queiramos ou não. Seguindo a velha máxima de que quem é
pobre deve começar mais cedo, em Santa Catarina iniciamos em março o curso de
coordenadores de campanhas eleitorais, hoje na 6a etapa mensal, com cinco turmas no
estado, no total 100 alunos de 50 municípios. Há ainda uma turma de campanheiros
("marqueteiros" de esquerda) adquirindo formação complementar, para assessoria in
loco, e mais algumas outras iniciativas, sobre as quais o melhor é manter sigilo, porque
estão de olhos em nós.

Mílton Pomar é "campanheiro" profissional desde 1986, foi secretário de
Comunicação do PT-SC e atualmente integra o GTE Nacional.

---- -- -----------
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CORRENDO ATRAS DO PRElUIZO*

Milton Pomar do GTENacional

o que podemos fazer, nos quatro meses que antecedem o início formal das
campanhas, além da preparação de candidatas, candidatos, coordenadores e
demais integrantes das equipes?Aponto sete questões fundamentais:

a) Motivação:dos candidatos (as) e da equipe, com a máxima de que todos
"têm chance", principalmente se trabalharem muito, obtiverem muitos
recursos, fizerem planejamento, boa propaganda e combaterem pra valer a
compra de votos;

b) Divulgação:dos (das) candidatos(as), das ações de nossas prefeituras e
vereadores, do governo Lula e dos nossos parlamentares estaduais e
federais, tomando o cuidado de focar nas diferenças, ao invés de uma
overdose de informações cheias de números;

c) Conhecimento de realidade: saber tudo sobre o município, a
administração municipal, a câmara de vereadores, as eleiçõese a população
(característicase opiniões);

d) Planejamento do período (até 10 de julho, mais ou menos): estrutura da
equipe, propaganda partidária, eventos (a cada semana, alguma atividade
em local diferente - é preciso "acontecer" o tempo todo);

e) Plano de Governo: a sua elaboração dever servir para ampliar o máximo
os apoios e estabelecer "pontes" com segmentos com os quais não temos
contatos e que podem contribuir com a campanha;

f) Formaçãopolítica: debate sobre políticas públicas, modelos e o momento,
fornecendo bons argumentos para a campanha;

g) Contatospara obter recursos.Nesseúltimo ponto reside uma de nossas
principais debilidades, todos sabemos. Justo por isso, devemos alterar nosso

"modus operandi" de maneira radical, fazendo orçamento realista, de quem
quer ganhar eleiçõese não apenas disputá-Ias; estipulando metas semanais
de arrecadação; e trabalhando com afinco para cumprir metas.

* Parte do Artigo publicado no Jornal Página 13, nO30, Janeiro, 2004, p. 9.
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Pequenos municfpios, grandes desafios
Os pequenos municípios são e continuarão a ser, por muito tempo, um grande desafio
para o PT, sob vários aspectos, a começar pela imprecisão do termo - "pequeno",
nesse caso, significa o que exatamente?
O PT considera municípios de pequeno porte os 4.615 que nas eleições de 2002
tinham menos de 20 mil eleitores. Apesar de constituirem a maioria (83%) do
universo de 5.565 municípios existentes naquele ano, reunem apenas 28% dos
eleitores.
Há uma parcela considerável desses pequenos, 2.018 para ser exato, com menos de 5
mil eleitores, e, desses, muitos, muitos mesmo, têm menos de 2 mil eleitores. Como
classificá-los - muito pequenos? Apenas a título de ilustração, há 60 municípios com
menos de 2 mil eleitores no Rio Grande do Sul, enquanto Sergipe tem apenas um. Os
"muito pequenos" somam 6,3 milhões (5,47%) dos eleitores.
Nas faixas de 5 mil a 10 mil eleitores, há 1.477 municípios, com 10,6 milhões de
eleitores, e 1.120 municípios de 10 mil a 20 mil, totalizando 15,6 milhões de eleitores.
Esses quase 2.600 municípios, com 26,2 milhões de eleitores, seriam mais
apropriadamente os de "pequeno porte".
Os "muito pequenos" municípios, em sua esmagadora maioria, não possuem diretório
do PT. Essa realidade muda pouco entre os municípios com até 5 mil eleitores, e um
pouco mais naqueles com mais de 10 mil eleitores.
Há quem defenda que o PT dê prioridade aos pequenos municípios, do ponto de vista
eleitoral. Mas os números de eleitores e a realidade da estrutura partidária indicam
que a prioridade deve ser para os 801 médios municípios (20 mil a 100 mil eleitores),
com 30,4 milhões de eleitores no total, e onde o PT está organizado, tem estrutura e
resultados eleitorais crescentes.
Não faz sentido priorizar os muito grandes (62 com mais de 200 mil eleitores) e os
grandes (87 com 100 mil a 200 mil) e "saltar" a faixa dos médios e onde há PT etc,
para priorizar os pequenos e muito pequenos. A análise detalhada dos números de
eleitores dos municípios, estado por estado, revela uma situação de elevado potencial
eleitoral para o PT a nível nacional, em especial nos grandes e médios, com a
possibilidade concreta, em muitos estados, de darmos "um banho" (ressalve-se que
essa análise trata do momento atual, é evidente a sua concretização dependerá muito
da evolução da conjuntura ... ).
O PT Nacional priorizar os 950 municípios de 20 mil a mais de 200 mil eleitores
significa investir sobre 83 milhões (67% do total) de eleitores, concentrando os parcos
recursos humanos e financeiros, dentro da mesma lógica vigente da profissionalização
máxima do processo eleitoral. Ou, na linguagem pragmática, investir onde é possível
obter a melhor relação custo-benefício.
Como ficarão os os pequenos e muito pequenos? Onde há PT haverá campanha e os
diretórios estaduais farão a sua parte, com resultados compatíveis com o grau de
organização partidária e os resultados eleitorais, principalmente das campanhas de
2002. Imagino que conseguiremos candidaturas a prefeito(a) em grande parte dos
municípios com mais de 5 mil eleitores, elevando a cobertura a algo próximo a 100
milhões de eleitores, algo fantástico.
Isso não significa deixar de lado os pequenos e muito pequenos municípios. O PT
Nacional pode fazer muito por eles, se combater com eficácia, desde já, a compra de
voto. Se há algo que que pode continuar diminuindo nosso desempenho eleitoral, é a
criminosa prática de compra de voto, dominante nesses municípios, em especial no
que diz respeito à eleição de vereadores(as). Podemos até conseguir eleger
prefeitos(as), mas com pouquíssimos vereadores ou até nenhum.

Milton Pomar é "companheiro" desde 1986, foi secretário de Comunicação do PT-SC
e atualmente ínteqra o GTE Nacional



A diferença que faz
Milton Pomar*

Um dos grandes desafios em 2004 será reelegermos a maioria de nossos prefeitos(as), com
destaque para os municípios com mais de 100 mil eleitores e as capitais, onde a disputa será
feroz. Essa situação será agravada nos municípios onde buscamos a re-reeleição (terceira gestão
consecutiva), porque o(a) atual prefeito(a) não pode mais concorrer, e o "capital" da sua imagem,
construída nos sete anos, não é transferível - pelo menos, não em sua totalidade.

Herdamos administrações em situação caótica, na quase totalidade dos municípios que
ganhamos em 2000, com dívidas pesadas e uma estrutura precária. Esse quadro desastroso
generalizado dificultou muito - e ainda dificulta, em vários municípios -, a inversão de prioridades
que é uma de nossas marcas principais. .

Apesar disso, o balanço comparativo dessas administrações, em relação às dos partidos nossos
adversários, é francamente favorável às prefeituras petistas. A análise da "performance" dos
municípios administrados pelo PT é impressionante, em quaisquer áreas, do aumento da
arrecadação do IPTU (em relação aos carnês emitidos), até a melhora dos índices de
desenvolvimento social.

Acredito que o PT conseguirá publicar essas informações até meados do ano que vem,
municiando os(as) candidatos(as) a prefeito(a) e vereador(a), de maneira a permitir-lhes
argumentos sólidos e exemplos incontestáveis da diferença que faz uma prefeitura do PT. Mesmo
com as nossas tradicionais debilidades de formação política, comunicação etc., a companheirada
"linha de frente" das prefeituras e câmaras de vereadores se desdobra e consegue fazer, além da
rotina obrigatória, o que antes simplesmente não era feito, do esforço de massificar a
alfabetização e a educação de jovens e adultos, à melhora significativa na área de saúde, por
exemplo.

Trabalho há mais de dez anos assessorando prefeituras nossas, em vários Estados, e tenho
convicção de que poderemos reeleger a quase totalidade, se soubermos mostrar para a
população - principalmente a mais pobre e a mais beneficiada, as diferenças entre a nossa
administração e as anteriores. Há tempo hábil para isso. Mostrar o significado, em toda a sua
extensão, do Orçamento Participativo. Ou como o tempo de espera para uma consulta diminuiu,
ao invés de anunciar o aumento do número de consultas. Mostrar as diferenças da maneira que a
população sente, para que entenda e faça a defesa.

Temos muito o que mostrar, mas não mostramos. A hora é agora, não em maio do ano que vem.
Mas mostrar aos beneficiários -- em geral, mais de 60% da população de qualquer município está
nas categorias "analfabeto" e "analfabeto funcional" --, não apenas à parcela "culta". Jornais e
boletins cheios de texto, tão do nosso agrado, não produzem o efeito necessário em dois terços
da população.

O entendimento de que a comunicação é uma questão política, portanto de todo o governo, e não
um "problema" da secretaria ou assessoria de comunicação da prefeitura, facilitará bastante para
se encontrar os meios de chegar ao povão. Iniciar agora um esforço nesse sentido, mobilizando
toda a equipe "linha de frente", pressupõe levantar todas as ações realizadas, identificar as mais
significativas para o povão e desencadear ofensiva planejada de divulgação, tendo presente que a
absorção dessas informações deverá se dar de maneira "homeopática", ao longo dos próximos
meses.

Ao levantar informações em algumas prefeituras petistas, de estados diferentes, para a
elaboração de um livro sobre o tema, constatei a diferença que faz uma prefeitura nossa, em
relação às demais. Não é pouca coisa. Por isso, vamos à luta para divulgar, principalmente pro
povão, o que foi e está sendo feito, nos municípios e estados onde governamos, e, é claro,
também as ações do governo federal.

Milton Pomaré integrante do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) Nacional
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oORÇAMENTO

Énesta fase que a campanha começa a tomar
características mais práticas, ultrapassando a fase
do planejamento. Um orçamento bem feito é a
garantia de que a campanha não irá parar por
falta de recursos financeiros, já que é muito co
mum subdimensionar os custos e ter desagra
dáveis surpresas quando se aproxima o final de
uma campanha, como falta de material e impres
sos ou recursos para fazê-los. É imperdoável
parar uma campanha simplesmente porque não
se tem mais material para a militância trabalhar.
O orçamento deve sempre priorizar os últi

mos meses de campanha, pois é aí que as pes
soas estão mais envolvidas no processo elei
toral e com maior tendência a se decidir sobre
determinado candidato Portanto, o volume de
materiais necessários é maior.

A elaboração de um orçamento exige mi
núcia, tem que ser o mais completa possível,
procurar cobrir todas as brechas e deve ser feita
levando-se em conta as necessidades levanta
das pelo planejamento com relação à quanti
dade de áreas e eleitores a atingir.

Um bom orçamento deve, primeiramente, le
vantar a quantidade demateriais necessários a cur
to, médio e longo prazo, para adequá-lo ao volu
me de recursos arrecadados durante a campanha.

Em segundo lugar, deve pesquisar máximo
de fornecedores para cada tipo de material, pois
sabemos que a diferença de preço entre um for
necedor e outro pode ser muito grande. Uma
fonte para descobrir fornecedores são as Pági-
.nas Amarelas das listas telefônicas, bem como
a consulta a pessoas experientes em campanhas
ou nas áreas específicas (departamentos de im
prensa, jornalistas, publicitários etc.)

O último item para confeccionarmos um bom
orçamento é o levantamento de custos junto aos

fornecedores listados. No final deste capítulo
damos um exemplo de ficha de orçamento.

Sugestão de modelo para levantar orçamento............ ....
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ITENSDE UMORÇAMENTO
Um orçamento deve tentar esgotar todos os

custos diretos e indiretos de uma campanha.
A seguir relacionamos os gastos mais comuns
em uma campanha:

1-Veículos: gastos com compra ou aluguel,
gasolina, manutenção, instalação de som, de
coração (pintura);

2- Serviços especializados: jornalista, fotó
grafo, arte-finalização, locutores para rádio eI
ou comícios. Uma dica: procure identificar,
entre as pessoas próximas, as que desenvol
vem este tipo de trabalho, pois você consegui
rá baratear o custo da campanha;

3- Despesas Operacionais: palanques,
shows, som, decoração, barracas;

4- Materiais de campanha: gastos com irn
~pressas, faixas, cartazes, adesivos;

5- Brindes: camisetas, chaveiros, bonés,
porta-títulos, canetas;
6- Mala direta: etiquetas, envelopes,

pastagem etc;
7- Comitê: aluguel, água, luz, telefone, alu

gueI de telefone, móveis, utensílios, material
de escritório, limpeza, conservação.

Dica
Nunca fique "nas mãos" de um único forne

cedor, pois, por vários motivos, ele pode não
cumprir os prazos necessários.Se houver con
dições, forme um estoque prévio de materiais e
matéria-primas (papel, camisetas, bonés etc).
Isto barateia muito os gastos numa campanha,
que tendem a ter uma elevação grande de pre
ço no decorrer da campanha eleitoral.
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17) Quanto eu tenho para gastar e quais os
meus recursos humanos disponíveis?

Nas campanhas petistas esse tem sido um dos
temas mais espinhosos. Seja como for, um plane
jamento de gasto e arrecadação é fundamental.

O trabalho cooperativado (compra de papel,
camisetas, carro-de-som etc. ) entre candidatos
é muito valioso. Apesar da dificuldade de pô-lo
em prática pelo conflito de interesses, sugeri
mos que os candidatos petistas tentem fazê-lo.

18) Quanto me falta arrecadar?
A partir dos recursos disponíveis ou previs

tos, temos que determinar quanto falta.
19) Como e onde conseguir?
Não adianta querer fugir desse tema. Cam

panha (mesmo a petista, que tem custo muito
mais baixo que as dos adversários) se faz com
dinheiro. Um esforço sincero, otimista e criati
vo de arrecadação de recursos é fundamental.

20) Quanto tempo eu levarei para arreca-
dar esse valor?

O pré-candidato precisa ter uma previsão de
quanto tempo levará para
arrecadar o dinheiro para
sua campanha. Previsões
erradas podem causar es
trangulamento da campa
nha pela falta de material
impresso, combustível etc.

21) Quais são as minhas
chances?

Feito todo esse levanta
mento, o candidato terá con
dições de responder às ques
tões capitais: tenho potencial de voto suficiente
para me eleger? Se tenho, terei apoiadores e con
dições materiais para fazer a campanha? A res
posta a essas questões deve ser sincera e, na me
dida do possível, racional, sem ilusões. Em cam
panha não existem mágicas. Não há, pelo me
nos para nós, do PT, votos fantasmas. Uma elei
ção pode ser perdida durante a campanha, mas
só será ganha se a história do candidato a tiver
construido nos anos anteriores.

22) Quais os temas que deverão constar do
meu programa?

O programa dever responder a alguns itens:
a) tem que ser condizente com o mandato

almejado. Não adianta prometer que vai influir
na política estadual de meio ambiente se o man
dato pretendido é de vereador;

b) deve referir-se às aspirações, realidades e
necessidades das principais correntes de apoio
da candidatura. Não pode, porém, ser "fecha
do", excessivamente restritivo a ponto de difi
cultar novas adesões;

c) deve ser simples, direto, objetivo e pontu
al, fornecendo ao apoiador argumentos na hora
de pedir votos e uma visão do que se pretende
com o mandato em relação ao eleitor, a suas
aspirações ou convicções;

d) a esquerda tem uma tendência a deificar
programas. No entanto, por mais que eles se
jam importantes, não ganham eleições sozi
nhos. Como dizia um velho revolucionário rus
so, podemos escrever um programa a cada meia
hora, mas pô-lo em prática é que são elas.

23) Qual o melhor símbolo e slogan para a
minha campanha?

Os componentes ideológicos, políticos, da
campanha devem ter um logotipo e slogan que
os resuma e simbolize. Trataremos disso quan
do analisarmos a propaganda e a comunicação
na campanha (pág.38).

24) Qual o melhor visual para minha cam-
panha?

Também será analisada à pág. 38.
25) Que outros serviços serão necessários ?

Além de comunicação, a
campanha envolve uma infra
estrutura grande, como carro,
carro-de-som, material para
comícios, comitê etc. Esses
serviços precisam estar orça
dos e previstos.

26) Como consolidar os
apoios?

Aqui, o pré-candidato de
terminará quais as ações ne
cessárias para garantir os

apoios potenciais e quando deve executá-las.
27) Como adaptar a minha estratégia aos

meus apoiadores?
A campanha não é feita apenas como nós

gostaríamos, mas, também, como os apoiadores
julgam que deve ser feita. Esse casamento é
delicado e deve ser bem pesado pelo pré-can
didato. Embora não seja boa política contrariar
apoiadores, em alguns momentos talvez seja
necessário fazê-lo, para não comprometer a li
nha geral da campanha.

28) Quando e onde devo estar presente?
Esta questão está ligada à anterior. As ações

de campanha devem obedecer a um cronograma
que, embora necessite ser flexível, não pode
ser modificado a todo instante, sob pena de se
desfigurar o plano traçado.

29) Quais os outros meios de atingir os
eleitores?

Aqui, deveremos considerar outros meios e
eventos que embora não sejam produzidos pela
campanha, podem ser utilizados por ela. Ob-

Ter uma visão sempre
atualizada do que
está acontecendo

na nossa campanha,
na do partido e na
dos concorrentes
é fundamental.
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• /"sevocê conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. Se você se

conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. Se você não conhece nem
o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas."
Sun Tzu

APRESENTAÇÃO
Em campanha eleitoral não há lugar para o improviso. Especialmente nas campanhas do PT, que não
contam com o poder de grandes somas em dinheiro nem com a simpatia da grande imprensa, é preciso
muito senso profissional, disciplina e compromisso político.
Organizamos este caderno com o objetivo de auxiliar a racionalização de nossos esforços e recursos
em campanhas eleitorais, sem a pretensão de esgotar o assunto. Aqui estão dicas e sugestões capazes
de nos ajudar a construir, com os recursos humanos e materiais disponíveis, candidaturas e mandatos
comprometidos com o Projeto Petista.

ANÁLISEDE CONJUNTURA
Para lembrar:
ANÁLISE: Significa "decompor em partes", portanto, da análise podemos dizer que envolve dissecar
todos os elementos que compõem determinado processo social para termos o reconhecimento do
terreno em que vamos atuar e formular as melhores ações a serem desenvolvidas.
ESTRUTURA:A estrutura é reconhecida pela formação econômica, política e social, por longo espaço
de tempo, numa determinada sociedade. Define-se por seu caráter permanente e por ter movimento
lento de mudança.
CONJUNTURA: É uma situação onde determinamos acontecimentos ocorrem em certo espaço de
tempo, sob certas circunstâncias ligadas entre si. A conjuntura é dinâmica e tem caráter transitório.
TÁTICA: É a forma de intervir na realidade. A tática deve ser a ponte entre a conjuntura analisada e a
estratégia definida.
ESTRATÉGIA: É a política global para alcançar o objetivo estratégico e obter sua manutenção.
Dica: No caso do PT, o socialismo é o objetivo estratégico.
DICA: Não há uma análise neutra. Todo aquele que se ocupa de realizá-la está dentro da própria
conjuntura (e claro, na estrutura) mas, para que o resultado de nossa análise conjuntural seja
satisfatório é preciso sermos críticos, sem mascarar os elementos encontrados. O exercício da análise
de conjuntura deve ser objetivo. Lembre-se sempre que não se trata um panfleto e sim um instrumento
para a ação política e deve ser o mais'fiel possível para que o resultado seja o desejado.

Construindo a Análise de conjuntura:
1Defina o Objeto de Análise:
Escolha local (território / sociedade em questão) e tempo (período a ser analisado).
Ex.: Nosso objeto da análise conjuntural é o Brasil em 1999.

2 Informe-se:
Colher todo o tipo de informação sobre o objeto de análise é indispensável.

3.Escolha a sua Forma de Visualização da Sociedade:
Existem muitas metodologias para análise conjuntural, mas o importante mesmo é que, seja qual for o
método utilizado, a visualização seja completa e objetiva.
SUGESTÕES:
- Visualizar sobre um grande pano de fundo (por exemplo o capitalismo) a movimentação social
identificando qual o papel de cada força envolvida (como em um grande teatro, os atores) o "enredo"
oferecido pelas relações e contradições estabelecidas entre e sobre cada uma e todas elas, pode ser um
bom exercício para a análise proposta.
- Um campo de batalhas também é uma visualização bastante utilizada: Quem faz parte dos exércitos?,
Qual o campo de batalhas? Quais os movimentos? Quais as posições? Quem são os aliados? Quem são



• os inimigos? Quem está excluído dos grupos organizados? Qual a forma de organização dos exércitos?
Qual o nível de organização dos exércitos?

4. Elaborar a Tática para Transformar a Conjuntura.
POLÍTICA DE ALIANÇAS
A análise competente da conjuntura é um passo importante para que se perceba, de pronto, que a
dimensão da política de alianças ultrapassa a política de coligações partidárias.
O panorama fiel realizado sobre os cenários políticos e as forças que sobre eles atuam colocam para
muito além das siglas partidárias as nossas alianças rumo à consolidação do projeto dos trabalhadores.
O termo Política de Alianças, portanto, atua sobre todas as nossas prováveis relações de construção:
No sentido de atingir os objetivos designados pela candidatura,
Na caracterização de nossa atuação,
Na governabilidade e em nossas identidade fora da esfera partidária.
Enquanto coligação compreende apenas siglas, as alianças envolvem movimentos, segmentos sociais,
categorias e também os Partidos Políticos. Alianças não têm prazo de validade, duram o tempo dos
compromissos firmados e podem não envolver como objetivo imediato uma eleição.
Em se tratando de eleições, precisamos considerar alianças e coligações observando seu peso na
consecução dos objetivos da candidatura e suas possibilidades de garantir a governabilidade necessária
ao mandato.

DICA: Uma Política de Alianças partindo de uma boa análise conjuntural e de uma boa "amarração"
política é garantia de um resultado satisfatório no que toca ao acúmulo de forças que esta pode
oferecer.
Já a política para coligações partidárias além de levar em conta todos os aspectos, objetivos e
amarrações observados para a política de alianças sociais, deve ser cuidadosa no sentido de assimilar
que existem questões imediatas relativas à eleição e ao mandato que devem ser devidamente
trabalhadas para não acarretarem prejuízos à construção da candidatura e conseqüentemente do
mandato.

ATENÇÃO:
Quando tratamos de Política de Alianças e de sua utilização tática desvinculando-a da elaboração
estratégica, ou vice-versa, podemos incorrer em dois erros fatais:
-Taticismo: (conhecido também por aliancismo) que consiste na supervalorização dos acordos táticos
sem considerar seu papel estratégico.
-Dogmatismo: (Doutrinarismo) que ignora os passos concretos (táticos) que constróem a estratégia e
assume para o nosso grupo ou linha de pensamento a única expressão da "verdade" sem que esta
interaja com os outros atores sociais.

OS OBJETIVOS DA CANDIDATURA
Nem toda candidatura é "pra vencer". Os objetivos de uma campanha vão desde manter determinada
liderança em evidência, passando por testar o cacife do candidato, até vencer e construir um mandato,
além de ser um bom modo de divulgar posições políticas e angariar simpatias ao partido.
Quando a finalidade da candidatura é chegar à vitória, faz-se necessário avaliar de forma sincera e
destemida as reais possibilidades de atingir-se a meta, evitando sobressaltos e frustrações.
Listamos algumas Perguntas capazes de auxiliar o posicionamento do candidato e seu grupo de
apoio, no planejamento da campanha:
1- Qual é a meta?
Aqui, devemos responder o que se pretende com a candidatura - Pretende-se eleger? - Pretende-se
projetar o candidato para eleições futuras? - Pretende-se fortalecer um projeto político? - Muitas vezes
a meta abrange todas as alternativas propostas.
2- Como atingi-la?
Aqui, a pergunta é: - de quantos votos precisamos para eleger? Partindo da história eleitoral do
candidato, do partido e dos adversários na cidade, podemos estimar a quantidade de votos necessários



• à conquista do mandato. É importante lembrarmos que o desempenho a ser levado em conta não é
apenas o do candidato, mas dos outros candidatos do partido ou coligação.
3- Qual o potencial de votos do pré - candidato?
A partir da história de militância e dos prováveis apoios que terá o candidato, deve-se mapear os
segmentos regionais e de interesse nos quais tem-se chance de obter votos.
O mapeamento deve considerar as áreas geográficas de atuação (bairros, distritos, ...) os segmentos
sociais e os grupos da sociedade civil organizada que tendem a apoiá-lo ou onde imagina-se conseguir
apoio. Este mapeamento é vital, pois determina se o pré-candidato terá, ou não, chances na campanha.

DICA: É bom que se faça este mapeamento e as projeções de forma realista. Devemos ter cuidado
com as ilusões. O universo de amigos e conhecidos é maior do que aqueles que efetivamente dedicam
seu voto, aliás, é comum prometer voto a mais de um conhecido. Usamos como praxe multiplicar por 3
vezes o número de votos necessários para a eleição. (Exemplo: Se a necessidade é de 500 votos para
elegermos um vereador, em determinado município, precisa-se mapear 1500 votos atingíveis.)

4- Quantos votos potenciais já dispomos?
A resposta é obtida pelo mapeamento referido acima.
5- Onde estão?
Resposta também localizável no mapeamento.
6- Quantos votos nos faltam?
Realizado o mapeamento, se o resultado de votos atingíveis for inferior ao necessário para a eleição,
deve-se calcular os que faltam.
7- Onde temos chance de buscá-los?
Aqui, deve-se mapear os locais e segmentos onde podemos buscar os votos que nos faltam. ( bairros,
distritos, categorias, movimentos específicos ...)
8- Quem são nossos concorrentes?
Este levantamento é necessário para sabermos quem são os candidatos (dos outros partidos ou do PT)
que estarão disputando os mesmos votos que nós.

IMPORTANTE: Quando o concorrente detectado pela pergunta acima for um candidato do PT é
preciso agir com companheirismo e respeito, no sentido de fortalecer a opção pelo PT e, se for o caso,
pelo outro candidato.

9- Qual a situação deles em relação ao eleitorado?
A resposta a esta pergunta nos fornece um mapa capaz de nos dar condições de avaliar: - Quem tem
chances? - Quem está em vantagem? - Como poderemos diminuir nossas desvantagens?
10-Qual a situação do PT no município? E a dos outros partidos?
Aqui, tentaremos prever a composição da próxima legislatura ( - Quantas cadeiras o PT ocupará? _
Quantas cadeiras para os outros partidos?)
DICA: Nesta questão é útil analisar-se os desempenhos anteriores do PT e dos outros partidos, como
ponto de partida.
11-Quem poderia ser nosso aliado?
Nesta pergunta devemos mapear o universo de atuação de nossos apoiadores.
DICA 1 : O mapa deve indicar a influência de cada apoiador nos segmentos em que atua. Lembrando
sempre que a participação do apoiador não significa necessariamente influência sobre em determinado
segmento.
DICA 2 : É preciso ter claro que a margem de transferência de votos não é significativa, estima-se em
apenas 5%. Porém, os apoiadores, caso sejam mesmo influentes, podem abrir passagem ao seus
candidatos em seus meios de atuação.
12- Como manter nossos votos e conseguir os que faltam?
Esta resposta indica a estratégia da campanha: - O que é necessário fazer para, no tempo disponível,
com o universo de votos em potencial à disposição, com os recursos humanos e materiais disponíveis,
atingir a meta estabelecida para a eleição do nosso candidato.



• DICÁ : A elaboração da estratégia de campanha conta com quatro aspectos a serem levados em
consideração:

=> A ESCOLHA DA ÁREA GEOGRÁFICA: deve-se definir onde nossos concentrar esforços, aliás, é
bom lembrar que campanhas com poucos recursos devem optar pela concentração dos esforços.

=> A DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO ELEITORAL: devemos definir os critérios de atuação na
campanha. ( ideológico: situação I oposição; direita I esquerda. pragmático: o que faremos quando
eleitos, personalistas I carismáticos: enfoque nas atitudes do candidato.)

=> O TOM DA CAMPANHA: deve-se definir a atuação do candidato em relação aos outros
candidatos. (polêmico, neutro, ponderado ...)

=> ESCOLHA DOS TEMAS: Esta é uma decisão importantíssima. Os temas escolhidos devem ser
tratados pelo candidato com clareza e objetividade. As vezes, é mais importante a forma da abordagem
dos temas ( passar credibilidade, ser acessível) que dar um "show" incompreensível ao público.

PLANEJANDO O ORÇAMENTO
1- Quanto custará atingir a meta?
Aqui, tentaremos prever os gastos necessários a uma campanha. O orçamento deve tentar esgotar todos
os custos diretos e indiretos de campanha. Quanto mais completo o orçamento, mais segurança
teremos que a falta de recursos não paralisará nosso trabalho.
DICA: a falta de recursos no final da campanha (que deve ser o ponto alto) pode comprometer o
sucesso da candidatura.

ITENS MAIS COMUNS DE UM ORÇAMENTO DE CAMPANHA:
Veículos: gastos com compra ou locação de veículos, combustíveis, manutenção, instalação de som,
pintura, decoração ...
Serviços especializados: fotógrafos, jornalistas, arte-finalistas, locutores ...
DICA: Deve-se procurar entre os apoiadores pessoas que sejam profissionais especializados, isto pode
baratear bastante a campanha.
Materiais de campanha: impressos, faixas, adesivos, cartazes, camisetas, chaveiros, bonés, canetas,
porta-títulos, pastas ...
Instalações e utensílios para o comitê: aluguel, telefone, taxas, móveis e utensílios, materiais de
escritório, limpeza e conservação.
Despesas operacionais: palanques, shows, som, barracas ...

2- Quanto já temos para gastar?
Aqui, para nós do PT, responde-se uma das mais dificeis questões. É bom lembrar que nossa
criatividade e solidariedade são bons instrumentos para vencer a barreira da falta de recursos.
3- Quanto nos falta?
A partir da previsão do orçamento e da resposta à pergunta anterior, define-se o quanto falta arrecadar.
4- Como e onde vamos conseguir este valor?
Mesmo nossas campanhas que são menos caras que as dos adversários necessitam de dinheiro, mais
uma vez a criatividade é a palavra-chave da campanha.
S- Quanto tempo levarei para arrecadar este valor?
É preciso prever um prazo de tempo para efetuar a arrecadação do valor necessário.

IMPORTANTE: Previsões mal feitas podem estrangular a campanha e deixá-la prejudicada por falta
de recursos.
6- Quais as minhas chances?
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Um Pouco de História
Evolução da Pesquisa

A Pesquisa Tem Que Estar Bem Acompanhada
O Papel da Pesquisa
Tipos de Pesquisas

Qualitativas X Quantitativas
A Amostra

Tipos de Amostra
O Erro Amostral

Erro Amostral X Intervalo de Confiança
Erro Amostral
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Questionário

Análise dos Resultados
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Levantar o perfil do atual prefeito versus características necessárias
Levantar quais são as principais lideranças políticas e comunitárias

• Detectar o mapeamento de influenciadores políticos
Levantar nível de conhecimento de potenciais candidatos
Levantar a imagem geral de potenciais candidatos
Aferir opotencial e a rejeição a potenciais candidatos

• Levantar o nível de conhecimento de cada candidato
• Aferir potencial e rejeição de voto
• Identificar as razões expontâneas para votar ou não em cada um
• Levantar pontos fortes o fracos de cada candidato
• Identificar cada candidato com grupos de atores sociais
• Identificar cada candidato com propostas e soluções
• Levantar intenção de voto expontânea e estimulada

Nessa segunda fase, o principal é medir exatamente a força do candidato em relação aos demais, ..
localizando seus pontos fortes e fracos.

FASE Hl-Monitoramento

o fundamental é o monitoramento dos seguintes pontos:

• Acompanhar a evolução das intenções de voto, potencial e rejeição
• Acompanhar evolução da imagem dos candidatos
• Medir continuamente adesão a temas da campanha
• Testar propostas e programas de governo
• Medir impacto de fatos da campanha, da propaganda eleitoral e dos debates

Nesta última fase o importante é não ser pego de surpresa, mantendo uma visão abrangente da
campanha, mas ao mesmo tempo checando questões pontuais.

>lI
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Em um planejamentoideal, a pesquisa qualitativa deve sempre preceder a
principalmente,quando o assunto é desconhecido do pesquisador, novo,inexplorado

A pesquisa fornece subsídios para a construção do questionário da pesquisa

Vantagens da pesquisa qualitativa:

• As técnicas de abordagem permitem explorar temas que não são muito racionalizados.
• As técnicas de abordagem permitemvisualizar imediatamente reações a estímulos.
• A não padronização dos instrumentos permite verificar dinâmicas ida e volta de argumentos,

estímulos, etc...). .
• São mais fáceis de apresentar para "leigos", o cliente se sente mais a vontade para interpretar.
• As pessoas da campanha/marketing são mais habituadas, principalmentepor causa de testes

de propaganda de TV. .
• Os resultados podem ser imediatos, pois os analistaspodem fazer comentários logo após os

grupos.
• A padronização do questionário e a amostragem permitem projeção/generalização dos

resultados.
•. Pode-se testar de forma precisa o relacionamento entre variáveis, possibilita testar hipóteses

de forma inequívoca. . ..
• São menos passíveis de erros de interpretação, pois os resultados são mais concretos.
• Fornecem índices de popularidade que podem ser comparados.
• Em geral são mais baratas que as qualitativas.
• O relatório finalde uma pesquisa quantitativa fica pronto mais rápido do que a análise final de

uma pesquisa qualitativa.

11
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Contrário ao senso comum, o tamanho da amostra independe do tamanho da população =

pesquisada. Uma amostra de 1.200 entrevistas pode ser usada para representar uma nação como
um todo ou apenas um município, com a mesma precisão.

o tamanho da amostra não determina se ela é de boa ou má qualidade,mais importante do que o
seu tamanho é a sua representatividade, ou seja, o seu grau de similaridadecom apopulação emestudo

• Do grau de confiança que se quer obter nos resultados
• Do grau de detalhamento desejado na análise
• Dos recursos e tempo disponíveis

25/01/00 15:24
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Dois tipos de amostra são amplamente utilizados: as probabilísticas e ~s por
qual escolhida de acordo com o problema emquestão.

Este modelo é bastante criticado pelos teóricos por não se pautar em moldes probabilísticos,ou
seja, na ideia de todos os elementos da têm a mesma probabilidade de serem
selecionados.

A principal vantagem da amostra porquotas é a economia que se faz de tempo e de dinheiro.

Cada vez mais agilidade, criatividade e sobre tudo racionalidade em termos da relação ..., ,,,.1 .
beneficio são exigidas por todos aqueles que tomam decisões. . .

A utilização de amostras por quotas é avalizada pela experiência do IBOPE ao longo dos seus 53
anos e de instituições internacionais de pesquisa que utilizam o mesmo método.

Na Inglaterra e na Alemanha foram feitos estudos comparativos com amostras simultâneas de
quotas e probabilisticas em situações eleitorais e as amostras por quotas se aproximaram mais dos
resultados das eleições do que as amostras probabilísticas.

Na verdade, as amostras utilizadas pelo IBOPE são estratificadas com a locação proporcional ao
número de eleitores em cada estrato.

Amostras selecionadas em múltiplos estágios, sendo os dois primeiros probabilísticos e o últimopor quotas:

As quotas são necessárias para evitar viéses decorrentes da não existência de cadastros de eleitores
dentro dos setores censitários e da impossibilidade do levantamento de tal informação durante apesquisa.

• Municípios
• Setores censitários dentro do município
• Respondente

Com a utilização da amostra por quotas no último estágio de seleção, nos afastamos
conscientemente do modelo teórico probabilístico e nos aproximamos do modelo clássico dasquotas.

o cálculo do erro amostral a partir da utilização das quotas, deixa de ser exato para se tornar
aproximativo, mas os viéses citados são evitados.

25/01100 15:24
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Questionário

As perguntas do questionário são os componentes mais importantes de uma pesquisa, pois tem um
efeito muito mais profundo nos resultados da pesquisa do que qualquer outro elemento.

• Em quem o Sr. vai votar no dia da eleição?
• O Sr. vai votar no candidato de esquerda ou de direita no dia da eleição? (requer

discernimento ideológico e identificação do candidato com estas posturas)

A melhor maneira de assegurar que a questão focaliza diretamente o assunto é perguntar de modo
mais objetivo possível o que se quer saber:

Questões curtas estão menos sujeitas a erro tanto por parte do entrevistado quanto do
entrevistador.

Quando as perguntas se tornam muito longas, a tendência é de que os entrevistados se esqueçam
da primeira parte da questão, antes mesmo de ter ouvido a pergunta toda. .. ..

Os requisitos de clareza e simplicidade garantem que todos os entrevistados interpretarão a
questão da mesma maneira.

Outros pontos importantes na hora de formular as perguntas são o vocabulário e a gramática
utilizados.

11
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Para diminuir o erro amostral em 1%, deve-se aumentar muito a amostra, pois a relação não édiretamente proporcional.

No caso da pesquisa política, estes erros são geralme~tedesiguaispara os diversos candidatos em
função da distribuição .geográfica de cada candidato.

25101/00 15:24
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Usar, na medida do possível, palavras que fazem parte do cotidiano do indivíduo e sentenç~s
simples. É preferivel duas ou mais sentenças simples do que uma composta.

Não podemos esquecer que a maior parte da
bastante baixo.

• tenham palavras com sentido ambíguo (manter)
• usem palavras muito enfáticas (crise) ..
• não sejam aplicáveis (dirigir)
• ..exijam muito da memória (vezes)
• tenham duas questões implícitas (partido)
• sejam tendenciosas (votar), etc ...

Analisando-se a tabela sobre nível de informação sobre meio ambiente e ecologia poderíamos
concluir que quanto maior a idade do entrevistado mais mal informado ele está sobre o tema.

Freqüentemente os usuários de pesquisa acabam se concentrando apenas em quem está na frente,
esquecendo-se de analisar os resultados pelos vários segmentos da população.

Análise dos Resultados

A variável dependente (aquela que se quer explicar) deve ser tabulada pelas independentes
(aquelas que poderiam explicar o fenômeno estudado).

Num primeiro momento, todas as variáveis demográficas são utilizadas como variáveis
independentes(sexo, idade, grau de instrução, local de moradia, etc ...).

Quando o dado é controlado por grau de instrução a conclusão é outra.

11
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Chegou a hora de organizar
nossas campanhas para conquis
tarmos o maior número possível
de postos nos legislativos por todo
o país. O material que você está
recebendo: "Organizando uma
Campanha Petista: Roteiro e
Dicas", traz um resumo, com algumas novida
des, da cartilha "Preparando a batalha eleitoral",
publicada pelo GTENacional nas eleições muni
cipais de 199b.

A partir daquele texto, elaborado pelos com
panheiros Justino Pereira, Eder Shell e Eloi Pietá,
a Secretaria de Forrnação do DN e o atual GTE
nacional, procurou sistematizar e sintetizar as
melhores informações e dicas para que os com
panheiros petistas possam ser respaldados no
processo de organização e estruturação de suas
campanhas para vereador.

As eleições de 2000, serão um
importante momento na nossa luta
contra as elites locais, regionais e
nacionais. Organizando as nossas
campanhas para o parlamento, em
articulação direta com as campa
nhas para o executivo, estaremos

dando um importante passo rumo à grande vitó
ria e o crescimento eleitoral do PT

A derrota do projeto hoje encabeçado por
FHC,passará em 2000, por todas as cidades do
país - da menor e mais distante à maior e bem
situada - precisaremos colocar nas ruas toda a
garra, criatividade e disposição da militância
petista.

Esperamos com este texto, contribuir para
subsidiar os companheiros em seus projetos de
organização política e eleitoral. Temos muito o
que fazer. Desejamos boa sorte a todos.

Saudações petistas.

José Dirceu
IJresidente Nacional do PT

João Paulo
Coordenador do GTENacional

Joaquim Soriano
Secretário de Formação do DN

Oséas Duarte
Secretário de Comunicação do DN



o Perfil do
Vereador(a) Petista

Não importa o tamanho da cidade;
em qualquer lugar do Brasil nossos
vereadores(as) devem defender o
mesmo projeto nacional. estratégico e
conjuntural. Todosdefendem o socialis
mo, a redistribuição de renda, a reforma
agrária, os investimentos prioritários nas
políticas sociais, a democracia para
todos em todas as dimensões, a partici
pação popular,o combate à violência, a
recusa ao neoliberalismo. Defendem a
igualdade entre homens e mulheres e
combatem a discriminação racial.
Respeitama liberdade de opção religiosa
e sexual das pessoas. Lutam pela
preservaçãodo meio ambiente.

De outro lado, nossos vereadores(as)
são aliadosdos movimentos populares e
sindicais. A maior parte deles participa
ativamente de organizaçõesdeste tipo.
E, mesmo aqueles que não são militan
tes destes movimentos, defendem a sua

." _: __ 1- _:_: .. _ .__ .•__ •• _

social. que vai além da base partidária
(uma parte do povo, uma parte da
cidade, uma categoria profissional.o
resultado de uma história de vida e de
luta na comunidade). O partido lhe
transmite força e, ao mesmo tempo, ele
também reforça o partido.

O organismo partidário que de perto
discute e orienta o vereador é a banca
da de vereadores. Quando o vereador é
um só, esta orientação termina sendo
daqueles petistas que, junto dele,
compartilham suas atividades políticas.
Na maior parte das vezes são como
ele, integrantes da direção partidária no
município.

As obrigações do vereador com o
partido têm entre seus símbolos
importantes a contribuição financeira e,
nas cidades maiores, a destinação ao
partido de parte das assessorias. O
cumprimento destas obrigações pode
ter pouco significado, se não vier
acompanhado de uma política tipica
mente petista na ação do vereador.

como contrapartida ur
da sociedade e do par

Vereador(a)
do PT e as Elei

Assim como na diSI
naqualnossopartidoc
nr-nnY'-'r"n"lrv nrjnrirl'jr1oc



como oportunidades de afirmar a política
do PT.eleger prefeitos e vereadores. No
caso dos não eleitos, a eleição deve ser
vista como uma ocasião para firmar
lideranças no partido e na sociedade.
Precisamos ir à campanha com uma visão
de longo prazo.Devemos buscar na
sociedade sobretudo o voto que resulta
da participação nas lutas sociais, o voto
que reconhece nossa solidariedade,
nosso compromisso com os excluídos,
nossa seriedade, nossa dedicação, nossa
competência, nossosvalores.

A vitória política se dará não
necessariamente com a eleição do
candidato (a), mas fundamentalmente
se conseguirmos plantar na sociedade
a idéia de que o PTé uma alternativa

concreta para mudar a realidade social.
Esta dimensão nos ajuda a constituir
urna postura ética, solidária e articulada
com os objetivos táticos e estratégicos
do PT,evitando que a não eleição resulte
na desmobilização de muitos.

Todasas candidaturas devem se
preocuparcom a organizaçãopermanente
do partido. Esteé um momento muito
propícioparaampliar e retomar a organiza
ção partidária,pois é normal que muitos
filiados e simpatizantesvoltem a se
mobilizarnesta época. Caberáprincipal
mente às liderançasque se candidatam
seremo motor na continuidade da organi
zaçãodo partidoapós as eleições.Tam
bém os candidatosdevem se preocupar
com a organizaçãopopular,paraque

depois esta prossigae possa ser ampliada.
Devemos ser realistas sem, no entanto, ter
medo da força política das elites e de sua
ofensivaatual Nossaforça social e política
é grande, pelo que significamos em âmbito
local e nacional como resistência contra as
desigualdades,de honestidade na conduta
e persistência na defesa dos interesses da
maioria da população.

O candidato(a) precisa ter consciência
de que ele é a vitrine do partido para a
sociedade. Todosos focos recaem sobre
ele. Sua postura política, pessoal, seu
envolvimento com as lutas sociais, seu
comportamento na relação com a
sociedade serão observados e avaliados
constantemente e compreendidos como
a "cara do PT". •



Definir a Candidatura

o primeiro passo a ser dado
por alguém que planeja ser
candidato(a) é definir qual o
objetivo da candidatura. O objetivo
não é necessariamente apenas a
eleição. Algumas candidaturas
podem estabelecer como objetivo
a afirmação de um nome na
política local, o fortalecimento de
uma corrente de pensamento ou
dar visibilidade a um movimento
social específico. Porém,
independente do objetivo de uma
candidatura, para ela ser bem
sucedida deverá necessariamente
ter um bom desempenho eleitoral.
Campanhas assentadas em
ilusões, geradas pela falta de
informação sobre o verdadeiro
potencial de votos, já
"quebraram" muitos militantes e
muitos diretórios do PT.

As campanhas não são
momentos mágicos onde tudo é
possível. Pelo contrário, traduzem
a realidade, as possibilidades
conjunturais e estruturais de cada
partido ou candidato. Ao contrário
do senso comum, não é possível
ganhar todas as campanhas e
reconhecer isso é fundamental.
Pode-se perder uma campanha
ganha, porém é muito difícil
ganhar uma campanha perdida.

Como Atingir os
Objetivos da CalTlpanha

1° Passo:
De Quantos Votos Preciso?

Com os objetivos traçados, é neces
sário definir a quantidade de votos para a
eleição do candidato(a).

Tomando como base a história eleitoral
da pessoa, do partido, dos adversários na
cidade, podemos estimar o número de
votos necessários para conquistar o
mandato. É importante lembrar que, neste
caso, interessa não apenas o desempenho
pessoal do candidato, mas também o
desempenho das outras pessoas do
partido ou coligação.

Definido o número de votos necessá
rios para a eleição, está estabelecida a
meta a ser perseguida na campanha até
o dia das eleições.

2° Passo:
Gual o Potencial de Votos
da Minha Candidatura?

A partir da história de militância e dos
prováveis apoios que terá, o candidato
mapeará os segmentos regionais e de
interesse nos quais ele tem chance de
ser votado.

Assim, o pré-candidato deverá
mapear as suas áreas geográficas de
atuação (bairro etc.). os segmentos
sociais e os grupos da sociedade civil
organizada, que tendem a apoiá-lo, ou

onde ele imagina poder conseguir apoio.
Este mapeamento é fundamental,

pois vai determinar se o pré-candidato
terá, ou não, alguma chance na campa
nha. Deve ser feito de forma serena e,
de preferência, realista. É melhor estimar
o potencial de votos para menos do que
para mais. Cuidado com as ilusões. O
universo de conhecidos é sempre muito
maior do que aqueles que efetivamente
se dispõem a votar no candidato. Além
disso, é comum pessoas prometerem
seu voto a mais de um candidato.

3° Passo:
Quantos Votos Eu Tenho?

É a partir do mapeamento dos votos
em potencial (2° passo) que se responde
a esta pergunta. São os votos firmes,
praticamente consolidados pela candida
tura. É de onde parte a campanha. Não
se deve confundir votos em potencial
com votos consolidados.

A importância do mapeamento
destes votos é determinar a quantidade



-' ,I. d serem ainda conquIst30oS
eleiçào do candidato.

4° Passo:
"",,,~,.,~,,,.,--,,,_.,.._.-

üuantos Votos me Faltam?
Respondendo a esta pergunta,

começa-se o delineamento da campa
nha. A candidatura terá de definir, a
partir desta referência, a política de
crescimento da campanha. A base para
o df' .envolvimento da candidatura é o
publico potencial definido no 2° passo.

é bastante provável que este
universo não seja o suficiente para
garantir a eleição. Logo, deverá ser
planejada uma política de ampliação da
candidatura para outras áreas de
atudÇtio. Paraesta ampliação deverão
:c;erlevados em consideração lugares

exista alguma afinidade com o
da candidatura e de preferência

Clr!C]i_o li PTtenha poucos ou nenhum
canoioato.

Em Resumo:
Estes 4 passos podem ser resumi

dos em 2: Como manter os meus votos
e conseguir os que me faltam?

Aqui vem a estratégia da campa
nha que, grosso modo, consiste em
responder: o que é necessário fazer
para, no tempo disponível, com o
universo potencial à disposição, com a
história do candidato e com os recur
sos materiais e humanos disponíveis,
conseguir os votos necessários para
vencer a eleição? •

Definições.PrEliminarEs daCampanha

Pr-oqr-arna da Carnpar,r',,5

Aqui se define o perfil da candidatura.
Emfunção do histórico do candidato, de
compromissos políticos assumidos com
seus apoiadores e do público alvo a ser
atingido na campanha, deverão ser
definidos os temas que constarão no
programa e que se refletirão no discurso
e materiais de propaganda do
candidato(a) .

O programa deve ser simples, direto
e objetivo. Deve fornecer ao candidato e
apoiadores argumentos que justifiquem
a candidatura na hora de pedir votos. O
eleitor tem que identificar, por meio do
programa, o sentido da candidatura e
suas convicções.

O programa tem que ser condizente
com o mandato desejado. Deve referir
se às aspirações, realidades e

necessidades do candidato e seus
apoiadores. Não pode, porém, ser
fechado a ponto de dificultar novas
adesões.

A Marca da Campanha

Os componentes ideológicos e
políticos da campanha, que definem o
perfil da candidatura e seu programa,
devem ter um logotipo e um slogan que
os representem e simbolizem. Isto é a
marca da campanha, que estará
presente em todos os materiais de
divulgação do candidato(a). Quanto mais
criativa esta marca, mais fácil será para
os eleitores a identificação da
candidatura.

É importante também o
candidato(a) mostrar a sua cara na
campanha. Seja por meio de cartaz,



panfleto ou outros materiais. A
fisionomia do candidato é parte
adicional da marca da campanha e é
importante que ela seja a mesma em
todos os materiais. Capriche na
fotografia, afinal de contas o PT tem
cara boa.

Não esquecer que neste ano a
votação é eletrônica em todos os
lugares e que o candidato(a). além de
nome, tem número. Eé no número que o
eleitor vai votar. Logo, este número deve
aparecer em destaque em todos os
materiais.

Orçamento da Campanha

Fazero orçamento é estimar as
despesas necessárias para conquistar os
votos pretendidos: aluguel de comitê,
linha telefônica, alimentação, carro de
som, combustível. gráfica, programa de
rádio e/ou 1V etc.

O orçamento deve sempre priorizaro
último período, a reta final da campanha,
pois é aí que as pessoas estão mais
envolvidasno processo eleitoral e com
maior tendência a se decidir sobre
determinado candidato. Portanto, o
volume de materiais necessários é maior.

A elaboração de um orçamento exige
minúcia, tem que ser o mais completa
possível. procurar cobrir todas as
brechas e deve ser feita levando-se em
conta as necessidades levantadas pelo
planejamento com relação à quantidade
de áreas e eleitores a atingir.

Um bom orçamento deve,
primeiramente, levantar a quantidade de
materiais necessários a curto, médio e
longo prazo, para adequá-lo ao volume
de recursos arrecadados durante a
campanha.

Em segundo lugar, deve-se pesquisar
o máximo de fornecedores para cada
tipo de material. pois sabemos que a
diferença de preços entre um fornecedor
e outro pode ser muito grande. Vale a
pena consultar pessoas experientes em
campanhas.

~~~~,!~ão~
Nunca fique "nas mãos" de um

único fornecedor. pois. por vários

motivos. ele pode não cumprir os
prazos necessários. Se houver
condições.forme um estoque prévio de
materiais e matérias-primas (papel.
camisetas. bonés, etc.). Isto barateia
muito os gastos numa campanha. que
tendem a ter uma elevação grande de
preço no decorrer do processo.

Uma forma valiosa de minimizar
os custos de uma campanha é o
trabalho cooperativo (compra de
papel. camisetas, carro-de-som etc.)
entre candidatos. Apesar da
dificuldade de pô-lo em prática pelo
conflito de interesses, sugerimos
que os candidatos petistas tentem
fazê-lo. •



organização vertical de
qualquer atividade se

manifesta por meio de um
orqanoqrarna. Uma campanha
eleitoral não é diferente: exige muito
estorço e disciplina.

Põr isso a campanha necessita de
um organograma determinando: quem
taz o quê, responde a quem e quando.
Náo é mais possível o PTfazer
campanha fiando-se apenas na
(imprescindlvel) boa vontade da
militância. Tarefas técnicas exigem
especialização.

É necessário recrutar entre os
militantes os mais aptos paracada

tarefa, preenchendoum organograma
mais oumenoscomo o exemploa seguir:

Conselho Político

Vai dar o direcionamento estratégico
da campanha e representar os diversos
interesses envolvidos. Deve estar
próximo do dia-a-dia o suficiente para
ser um "terrnôrnetro" da campanha.

É uma estrutura ágil, de poucas
pessoas, capaz de redirecionar a campa
nha frente a um acontecimento político.
Se reúne quase que diariamente e deve
ter autoridade frente a todos os setores
que integram a campanha.

(oordenador(a)
dE Campanha

Vai fazer o que o nome diz: tomar
decisões administrativas e políticas do
dia-a-dia. Precisagerar e gerir ações
que solucionam problemas. Não faz
parte do seu papel choramingar porque
o material da gráfica ainda não veio ou
porque não chegou material de campa
nha para determinado militante. Sendo
que uma campanha já tem problemas
de sobra, ele precisa fazer as coisas
acontecerem e, somente após a
solução do problema, tentar descobrir
os pontos que impediram essas ações
de campanha. A função exige alguém
com garra, experiência, autoridade,
capacidade de organização, conheci
mento do candidato e da campanha e
afabilidade - mas que, de vez em
quando, vai ficar com fama de chato
por insistir na correção de problemas
freqüentes de campanha. É claro que
não pode ser um mal-humorado ou
antipático, pois isso gera tensões e
afasta apoios e votos. É bom que possa
ser alguém com dedicação integral à
campanha.

Responsável pelas Finanças

É, obviamente, a função mais ingrata
das campanhas petistas devido à falta
crônica de recursos. Exigeconhecimen
to dos princípios petistas, disciplinas e
persistência. De preferência, deve ser



delegada a alguém que tenha experiên
cia em lidar com dinheiro ou em obter
dinheiro. As soluções comuns de quem
não é da área, como rifas, festas e venda
de material de campanha, embora não
devam ser abandonadas - por serem
ações de afirmação de apoio da parte de
quem contribui -, precisam ser aliadas a
outras mais promissoras, como, por
exemplo, apoio de pessoas em dinheiro
ou em materiais, que podem ser usados
ou permutados.

Com a nova legislação, o responsável
pelas finanças precisa agir em conjunto
com o candidato e o Comitê de Financei
ro da Campanha Majoritária, para a
apresentação da prestação de contas na
Justiça Eleitoral.

Responsável por Recursos
Materiais e Humanos

A campanha necessita de alguém
que cuide de repor estoques, providencie
novas peças publicitárias, faça contato
com gráficas e compre materiais, cuide
de serviços etc.

Esta pessoa também precisa estar
contatando militantes que possam fazer
trabalhos de graça, ou mais baratos
(costureiras, pintores, jornalistas,
publicitários, especialistas em computa
ção). Deve ser responsável. também,
pela integração de quem chega à
campanha, falando sobre o partido, o
candidato e as melhores formas da
pessoa ajudar a eleger o candidato.

Coordenação
de Campanha

Deve ser composta pelo candidato
e militantes apoiadores do dia-a-dia da
campanha. Nas suas reuniões, que
devem ser, no mínimo, semanais,
serão discutidos alguns assuntos
como a rotina da campanha, a solução
dos problemas mais freqüentes e os
acontecimentos da semana,
planejandoas próximas atividades.

Além dos membros do Conselho
Político,têm de participar desta
coordenação responsáveis pelas
regiões, pelos grupos de interesses,
pelas áreas de ampliação da
campanha.

o Candidato(a)

Funçãode candidato é ganhar
apoios e votos, não administrar o
comitê com suas dívidas, conflitos,
rotinas etc. O candidato que centraliza
(por opção ou por falta de quem o
substitua) este tipo de atividades tem
menos tempo para conquistar votos.
Logo, menos chance de ser eleito.

O candidato tem que estar nas
ruas, nas lutas, nos meios de
comunicação, nas escolas, nos bairros,
ocupações, assentamentos. Para isso
a agenda do candidato(a) será chave e
deverá ser construída a partir dos
eixos estratégicos definidos pelo
conselho político. _
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ocê agorajá sabe de quantos votos
precisa para se eleger,já tem um

programa, uma marca de campanha e seu
comitê está estruturado. É horade ir à luta.

A campanha deve ser pensada como
um processo crescente. Começa num
determinado ritmo que vai acelerando ao
longo do tempo. É preciso medir as forças
para não começar a todo vapor na campa
nha e Quandochegar em julho "perder o
gás"" lsto desgasta a dandidatura,
desestimula os militantes, enfraquece a
campanha e leva à derrota.

Paraum melhor entendimento da
dinâmica de uma campanha, vamos dividi
la ao longo do processo eleitoral em 3
fases, além de uma atenção especial para
o dia da eleição, em 01/10/2000.

10 Fase da Campanha~
Consolidandoos Votos e
Ampliando os Apoios

Estafase vai até o dia 06/07, quando
legalmente a campanha estará autoriza
da. Omais importante neste momento é
amarrar os apoiadores entre o universo
dos eleitores potenciais da candidatura.
Fazerreuniões nas áreas geográficase
segmentos sociais afins, com as princi
pais lideranças. É o momento de justificar
o porquê da candidatura e os objetivos do
mandato parlamentar.Como neste
períodoa propagandaeleitoral ainda está
proibida,aproveite este tempo para
reuniões nas casas das pessoas, sindica
tos, igrejas, terreiros, clubes etc.

Além de centrar os esforços no
público em potencial da candidatura,
deve-se estar atento para buscar
ampliação do leque de apoio à campa
nha. Deve-se também identificar novas
áreas ou setores sociais como passíveis
de entrarem para a campanha.

Se preocupar sempre, a cada novo
segmento social ou grupo de pessoas
conquistadas para a campanha, em trazer
a principal liderança deste setor para
integrar a coordenação de campanha.

E importante conseguir nesta fase
formas de aparecimento públicas, seja
por meio da mídia local (jornal. progra
mas de rádio), seja por fatos políticos
que repercutam na sociedade local.

Uma campanha bem organizada vai
registrando em formulários (de preferên
cia em disquete), o nome e endereço de
possíveis apoiadores da candidatura.
Este esforço deverá ser feito desde o
início da campanha para se montar uma
mala direta que seja eficiente, para
enviar material de propaganda via
correio. Uma boa mala direta, bem
selecionada, rende bons votos.

20 Fase:
Botando o Bloco na Rua

Este período vai de 06/07 a 15/08
(início da propaganda eleitoral de rádio/
TV). Agora a campanha está liberada. O
importante é firmar a imagem da candi
datura no eleitorado alvo. Aqui a campa
nha já definiu onde a candidatura deve
centrar esforços e os outros lugares



onde ela marginalmente atrairá eleitores.
O candidato já sabe onde ir, o discurso já
está treinado. As reuniões mais fecha
das começam a diminuir e a agenda da
candidatura passa a priorizar as ativida
des de rua. E a hora de panfletar nos
bairros, nas fábricas, nas escolas. Fazer
comícios. Atingir a todas as áreas
geográficas e setores definidos como
alvo com o panfleto da campanha.
Mostrar que a candidatura existe e
tem força. Aqui também deverá haver
um esforço para reforçar a coordenação
de campanha com novos apoiadores.
Não esqueça: o esforço para aumentar a
mala direta continua.

3° Fase:
Reta Finalda Campanha

Esta última fase começa em 15/08,
início da propaganda gratuita no rádio e
TV. É o momento mais quente da campa
nha, quando os candidatos majoritários
organizam os grandes comícios e o
eleitorado começa a definir o seu voto.

Não se pode mais perder tempo, é
campanha na rua o tempo todo. O
material de campanha não é mais o
panfleto e sim o santinho, com a
logomarca, a cara e o número do candi
dato, além da explicação de como o
eleitor deve votar. Não esquecer que
neste ano em todos os lugares a
urna será eletrônica.

A candidatura deve caprichar na
apresentação do programa de TV (onde
houver) e rádio. O mau uso destes

espaços pode prejudicar toda a estraté
gia de campanha.

É comum nas campanhas do PT a
aproximação de apoiadores na reta final.
Estas pessoas e seu enorme potencial
de trabalho tendem a ser minimizados
pela inexperiência de como fazer campa
nha ou pela inibição. Um treinamento
básico e a elaboração de orientações
para a campanha, um folheto do tipo
"como abordar um eleitor" ou "como
ajudar na campanha" são iniciativas que
dão resultado.

É hora de enviar a mala direta para
todos os eleitores cadastrados pela
campanha. Deve constar desta corres
pondência uma carta pessoal do
candidato e alguns panfletos de boca
de urna .•

ste dia é muito importante. Tem
que ser bem planejado e com

antecedência, pelo conselho polítiCO e
pela coordenação de campanha

É o dia para confirmar o voto do
eleitor, pois 3 maioria já definiu o seu
voto. Porém, uma parcela do eleitorado
ainda está indecisa principalmente no
nome do vereador Logo, urna boa boca
de urna, além da confirmação do voto,
deve ganhar ali o eleitor indeciso, Um
eleitor que votará na legenda do PT pode;
definir neste momento o voto na candi
datura. Jamais dispute com um
eleitor que já definiu o voto por
outro candidato do PT.

É bom lembrar que candidaturas que ,~~:
desvincubm da campanha majoritária tt~:i'
grandes dificuldades na boca de urna, pu'
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3 referência de voto mais forte do eleitor é
exatamente a do candidato a prefeito.

A experiência indica que uma boa
boca de urna deve ser concentrada. Não
tem sentido panfletar numa área onde a
campanha é fraca. É mais rentável
garantir apoiadores em todas as seções
das áreas geográficas de atuação da
campanha, de preferência com pelo
menos 2 apoiadores em cada local de
votação. Para isso, a direção da campa
nha deve estudar minuciosamente o
mapa eleitoral para garantir uma boa e
eficaz cobertura na boca de urna.

Recomenda-se a elaboração de um
panfleto dirigido aos apoiadores, orien
tando-os sobre como abordar os eleito-
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res neste dia, assim como realizar uma
grande plenária de campanha para
organizar este esforço.

Esta plenária é importante também
para dar moral à turma, mostrar que a
campanha pode ser vitoriosa. Preparar
os militantes para entrarem na boca de
urna a todo gás, com camisetas de
campanha, bandeiras do PT,enfim,
transformando o dia das eleições em
uma grande "festa" de afirmação do PTe
da candidatura.

É nesta plenáriade boca de urna que
também se orienta os apoiadores da
campanha paraa fiscalizaçãoe apuração.
Os dirigentes da campanha deverão
definir quais farão parte deste processo,

• t :,

registrá-los para tal e instruir sobre os
procedimentos a serem adotados, de
preferência com um material específico
de "orientação para fiscalização". Um
bom fiscal do PT deve defender os
interesses da sua candidatura a
vereador(a), mas também da candi-
datura majoritária e dos demais
proporcionais do PT e da coligação.

No dia das eleições, todos os apoia
dores deverão ter o telefone do comitê de
campanha (que terá gente de plantão),
para informar a ocorrência de alguma
irregularidade.O comitê de campanha da
candidatura deverá ter telefones de
advogados do PTpara acioná-Ios com
rapidez,em caso de necessidade. •



OCA) Militante

o militante ou apoiador é uma das
principais mídias da campanha: além de
pedir votos, ele apresenta o programa de
mandato, fala sobre o candidato, defen
de o PTdos direitistas, argumenta e
contra-argumenta. É assim uma "mídia
interna" de curto alcance, mas de
enorme capacidade de ganhar a aten
ção, simpatia e voto do eleitor potencial.

Desta forma, o PTe a campanha
terão muito a ganhar se treinarem bem
seus militantes, dando-lhes argumentos
de defesa do partido e de seus candida
tos, técnicas de abordagem do eleitor,
forma de tratar os adversários, informa
ções sobre as eleições, motivação e
desinibição para pedir votos.

Emsuma, treinar os militantes é
ganhar uma ótima mídia para a campa
nha do partido.

A Estrela

Oscandidatoslas) petistas não devem
ter medo de mostrar a estrela do PT.Elaé
a marca de luta do partido, dá identidade
ao candidato, ganhavoto e ajuda a
alavancarcampanhas, especialmente as
proporcionais.Porisso, na composição da
marca do candidato, a estrela vermelha
precisaestar em destaque.

Mídia Impressa

Nesta categoria estão inclusos os
jornais, santinhos, cartazes, folhetos,
revistas etc. É uma das mais tradicionais
formas de fazer campanha eleitoral.
especialmente para a esquerda, carente
de recursos que permitam outros meios
de comunicação mais caros.

Evite letras pequenas e textos
longos. Fujada combinação dos dois: um
material com estas características não é
lido nem pelo mais aguerrido apoiador.
Peçasde campanha não são espaços
para o treino de dotes literários. Seja
criativo, mas com objetividade, simplici
dade e brevidade. As primeiras informa
ções são as mais importantes; em
seguida vêm as de segunda grandezae
assim por diante. Desta forma, se o leitor
não passar do primeiro parágrafo, ele já
estará informado sobre a essência do
que lhe queremos transmitir.

Os impressos da campanha
também não sãomeios paradesenvolvi
mento de ensaiosnem teses longas,do
tipo "a vida do candidato desdequando
ele veio garotinho de Minas". lembre-se
de que estaremos lutando para conseguir
a boavontade do eíeitorlal. Paraisso,
precisamos ser sintéticos, usandomuitas
imagens, gráficos, comparaçõese frases
destacadasque resumem teses.

Nunca se esqueça: você não está
escrevendo para si próprio, nem para os
membros do diretório, para quem
apenas um material mais substancioso é
o bastante. Por isso, tem que ser sim
ples, curto e direto.

Não queira falar de tudo ao
mesmo tempo. Na medida do possível.
ataque os pontos do seu programa de
maneira isolada, para frisá-los e facilitar
a memorização. Lembre-se, também,
que nem todo assunto é do interesse de
toda a base eleitoral que você pretende
atingir; da mesma maneira, não deixe de
ter materiais diferenciados que falem
sobre o que cada segmento do seu
eleitorado-alvo quer ouvir.

Os materiais devem trazer sempre
a forma pela qual um eleitor interessado
pode se comunicar com o candidato



legislação, que pune com alta multa
qualquer material fixado em bens
públicos, fará com que os muros e
espaços residenciais ganhem importân
cia nas nossas campanhas. Ter desde já
um cadastro de endereços disponíveis
para pintar é fundamental.

Do ponto de vista gráfico, os muros
devem ser bem feitos, se aproximarem
do artístico, para que haja diferenciação
dos demais candidatos. Os muros com
cara de pichação causam má impressão.

(endereço, telefone, e-mail etc.).
Cartaznão é panfleto. Ele serve

para lembrar aos eleitores que o candi
dato existe, mostrar o seu rosto, seu
slogan, logotipo, número de legenda e
só. O congestionamento e o excesso de
informações atrapalham este objetivo.

A cor é elemento distintivo. Um
cartaz colorido destaca-se entre dezenas
de outros em preto e branco;

Todasua campanha precisa ter
uma unidade visual. Omesmo acontece
com os impressos. Padronizeformatos,
cores, tipos de letras, efeitos gráficos,
logotipo. toto do candidato etc. Se você
escolher os elementos visuais adequa
dos, a estandardização permitirá queos
seus materiais sejam identificáveis à
distância pela repetição dos mesmos
padrões.

Muros E Outdoors

Omuro serve corno rnídiade apoio
numa campanha para que, quando o
eleitor o veja, lembre-se do candidato ou
de outras peças que viu ou ouviu.
Tambémserve, assim corno o outdoor.
para marcar terreno e dar idéia de
volume de campanha pela ocupação do
espaço visual da cidade ou do bairro.
Muros e outdoors não votam nem
ganham votos. Porém.alguns segmen-
.tos do eleitorado tendem a considerar
.forte uma campanha com muitos muros
ou outdoors. agressiva e monopolizante
visualmente.

Antes. numa candidatura proporcio
nai petista. ter muitos muros não era
fundamental. eles serviammais para
agradar os militantes. Porém,a nova

Camisetas e Bonés

Neste paísde carentes, os candida
tos tradicionais distribuem milhões de
camisetas e bonés para pessoas que as
recebem de bom grado e fazem publici
dade gratuita deles. É pouco provável



que quem recebeu a camiseta vote em
quem a deu. A relação custo/benefício
nãoparece compensar.

E claro que o PTnão faz este tipo de
uso deste material, nem tem dinheiro
para fazê-lo se, por ventura, pretendes
se. Por isso, pensamos que o uso de
camisetas e bonés nas campanhas
petistas poderia se guiar pelo seguinte:

a camiseta ou boné é paraquem
faz campanha, para o militante realmente
engajadoque está nas atividades do dia
a-dia. Não dê camiseta para quem
aparece uma vez no comitê dizendoque
vai votar no candidato. É material perdido;

também não a dê para quem
..aparece todos os dias no comitê e as
distribui "a rodo";

camiseta e bonés, se bem feitos e
bonitos, podem ser vendidos e ajudar as
finanças da campanha;

Plaquinhas

Coma restrição ao uso de proprieda
despúblicas paraa fixação de material,
essasplaquinhasde compensadocom
dimensõesaproximadasde 40 cm x 60
cm deverão ganhar importância e poderão
ser colocadas nas casas de apoiadorese
nospostes de iluminação pública.Devem
ser claras, usar letras grandese com boa
visibilidade.Lembre-se: não se trata de
um panfleto, mas de um minioutdoor para
marcara presençavisual do candidatoem
determinado bairro.

Faixas Plásticas
---~--~-

Substituem as faixas de pano quando
se necessita de uma grande tiragem;
tem bom acabamento, preço e durabili
dade. No formato de 60 cm x 80 cm,
com a impressão da foto do candidato,
viram galhardetes ideais para serem
colocados em postes. São importantes
também para as casas de apoiadores
que preferem não pintar seus muros.

Programa dE Rádio

Osouvintes de rádio são fiéis.
Porém, se são fiéis, eles não ouvem com
muita atenção, pois estão sempre
fazendo outras coisas. Por isso, uma
programação de rádio precisa ser
objetiva e, principalmente, repetitiva, já
que o grau de "absorção" do ouvinte é
pequeno.

Rádio é emoção. Ganhapontos quem
consegue passar confiabilidade, sinceri
dade, descontração e emoção de forma
clara, coloquial e repetitiva. É necessário
criar imagens no rádio, usar expressões
que façam o ouvinte visualizá-Ias.Rádio
é uma conversa entre duas pessoas.
Não há espaço para discursos
inflamados. .

Pelascaracterísticas já apontadas
e por ser curto, nos parece que o tempo
de rádio será melhor aproveitado pelo PT
de forma coletiva: falar da legenda, da
importância de se votar no PTe de

outros temas coletivos rende muito mais
que a fragmentação em dezenas de
candidatos nos quais o ouvinte não
prestará atenção.

Programa de TV

TV é show, não é palanque. Gestos
bruscos ou voz agressiva servem mais
para distrair e antipatizar do que outra
coisa. O telespectador presta atenção
em alguém na TV e tende a simpatizar
com essa pessoa em função do seu tom
de voz, sua expressão facial. sua aparên
cia e seu discurso, aquilo que a pessoa
está dizendo. Não adianta apresentar na
TV um belo discurso sem uma bela
embalagem. O candidato tem que saber
se postar diante da cãrnera. numa
conversa individual com o espectador.

Na TV, precisamos falar em ordem
direta com frases curtas. Lembre-se
que, ao contrário do leitor de jornal, o
telespectador não tem chance de reler
um texto que não tenha compreendido
bem.

TVtem que ter produção.Piorpara
nós,que teremos em váriascidades
chancesde usarTV,sem muitos recursos
paraproduziros programas.Mesmo assim,
é melhorter TV do que nãoter. Uma
alternativaparaa nossafalta de dinheiro
parecesera cotizaçãode váriascidades
parabancaros programasde TV. Omesmo
vale parao alugueldo estúdio de rádioe a
contrataçãode profissionais.Emtempo:
este nãoé um meio paraamadores. ~



Mulheres Candidatas
ela primeira vez os partidos políticos
serão obrigados a ter na lista

daqueles(as) que disputam uma vaga na
Câmara Municipal. pelo menos 30% de
mulheres. Mais do que nunca, será
fundamental que a nossa campanha do PT
tenha a cara, a voz e a esperança da luta
das mulheres.

Uma candidata deve estar preparada
para falar de temas gerais. Contudo, uma
candidatura comprometida com as
mulheres deve priorizaras questões
pertinentes e/ou específicas das mulheres.
Paraestar sintonizadacom o assunto....

É preciso conversar com as mulheres.
Ouvi-Iasé fundamental. Este é um

desafio do trabalho cotidiano da
candidata. Por isso, na campanha é
essencial organizarvisitas, passar de casa
em casa, conversar com as mulheres
sobre o que elas sentem, pensam, se

angustiam... O que elas ouvem no rádio.
Conversarsobre os filhos e suasaspira
ções em relaçãoa eles. Trocaridéias
sobre o trabalho doméstico e as idéias de
como reduzi-lo.Falarsobre o custo de
vida. Apresentar nossaspropostas para
mudar a vida das mulheres e homens
deste país.

Paraisso é importante montar um
Comitê ou grupo de apoio de mulheres e
estabelecer e distribuir as atividades a
serem realizadaspor ele.

O que épreciso para montar um
grupo de apoio de mulheres?

Primeiro passo, é formar um grupo de
mulheres interessadas e buscar um lugar
para se reunir regularmente. Podeser a
casa de uma das integrantes do grupo,
um bar, ou montar uma sede para o
comitê de mulheres da sua candidatura.

É fundamental que na sede do comitê
tenha materiais da candidata a
vereadora e também do candidato(a) a
prefeito(a). E, se for possível. o próprio
comitê pode produzir algum material.

Que tipo de atlvidade pode
fazer um Comitê de Mulheres?

Afixar faixas indicando que no
local funciona um Comitê da candidata;

fazer uma lista de pessoas que
podem ajudar nas atividades do dia-a-dia
da campanha, no dia da eleição para
fazer "boca de urna" e também para
fiscalizar as apurações. Anote o nome,
endereço e um telefone para cantata. É
sempre útil ter um cadastro;

entrar em cantata com o comitê
geral da campanha para pegar materiais
de propaganda;

distribuir boletins, adesivos, faixas,
cartazes para as amigas, vizinhas,
colegas de trabalho ou da escola;

promover reuniões, festas, bazares
e outras atividades da campanha;

escrever cartas e ligar para
amigas e parentes para divulgar a
campanha;

as mulheres que participam do
comitê podem ceder seus muros para
fazer a propaganda da vereadora e do
majoritário(a). colocar faixa na casa ou
apartamento e adesivo no carro ou colar
cartazes nos locais que freqüenta;

promover a exibição de vídeos de
temas relacionados às mulheres e
debates;



elaborar folhetos sobre algum
tema que seja importante para as
mulheres junto às quais trabalha. E
utilizar nesses materiais o símbolo das
mulheres do PT e a cor lilás;

promover visitas e mutirões de visita
no bairro, com ou sem a candidata. O
contato pessoal é extremamente importan
te. E é o que mais convence as eleitoras;

participar de atividades organiza
das pelas mulheres e das atividades
gerais da campanha e levar para essas
atividades a bandeira das mulheres do PT.

Enfim, as possibilidades são muitas,
mas o fundamental é cultivar a
criatividade para colocar a campanha na
rua. Fazer as pessoas acreditarem que
podemos mudar nosso destino.

Dicas de Comunicação

Procurarparticipar de debates em
programas de rádio. Além de ser o
veículo de comunicação mais presente
no dia-a-dia das mulheres, o rádio é
também um dos meios mais utilizados
para divulgar preconceitos contra o PT.

Antes de qualquer fala procure
anotar os pontos mais importantes que
deseja ressaltar.

Quandofor entrevistada, indepen
dente da pergunta, fale o que você
gostaria que as pessoas ouvissem.

Ao tirar fotos para a campanha
leve sempre em conta o contraste da cor
da roupa x cor da pele. Isto faz diferença.

Epor último, porém não de menor
importância, procure entrar em contato
com a Secretaria de Mulheres do seu
estado ou município. Isso potencializa a
campanha e pode contribuir para a
organização das mulheres no partido.

Dicas gerais para
candidatos e candidatas:

1. Mulher não é minoria.As mulheres
sãoa maioriada população.Tratá-Iascomo
minoriaé expressãode umavisãotradicio
nal de ummundodominadopor homens.

2. As mulheres são cerca de 40% da
populaçãoque trabalha fora de casa.
Lembremdisso quandofalarem em classe
trabalhadora,nos trabalhadoresem geral.
nos problemasno local de trabalho.

3. Dona-de-casa também é trabalha
dora. Sua jornada diária é três ou quatro
horas mais longa do que a de um
trabalhador comum.

4. Um aspecto central da opres-
são das mulheres é a violência e o
abuso do seu corpo. O corpo da
mulher não é material de propagan-
da. Esta é uma luta decisiva do
movimento de mulheres. Respeite e
apóie esta luta.

5. As questões das mulheres são
questões sociais. Lutar pelas reivindica-·
ções das mulheres é uma parte funda
mentai da luta por uma sociedade justa,
democrática e igualitária e faz parte do
nosso projeto socialista. •

As sugestões que ora apresentamos foram adaptadas do PTInforma Mulheres nO6. publicado em agosto de 1994.

NlEgI'O$ E Negras
ou Antirraclsmo

Como ponto relevante de campa
nha destacar a crueldade do racismo
em nosso país: é um fator agravante
da condição de trabalho e de vida
do povo negro que representa metade
da população brasileira;

no marco dos 500 anos do
chamado "descobrimento do Brasil",
lembrar que nosso país viveu quase
400 anos de escravidão e de utilização
da força de trabalho de negros e negras;

mostrar que é impossível a
construção da cidadania do povo negro
nos limites da sociedade atual e que o
combate ao racismo é importante, seja
na construção de um modelo de
desenvolvimento para o Brasil e para as
nossas cidades, como para pensarmos
uma sociedade mais justa e igualitária;
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associar este debate mais geral
com a denúncia de casos concretos
de racismo e com a forma desigual
de tratamento da população negra de
suas cidades;

dar especial destaque às
condições de vida e trabalho da
juventude negra e das mulheres negras
de suas cidades;

recuperar, durante a campanha,
a presença negra na vida das cidades,
fatos históricos, marcos e
personalidades importantes na história
das cidades.

divulgar as,iniciativas legislativas
entidiscrrrmatóaas possíveis de serem
implementadas em suas cidades que,
se eleitos, serão desenvolvidas pelos
seus mandatos;

utilizar no material de campanha -
boletins, jornais, panfletos etc. -
símbolos e cores ligados à luta negra;

incorporar a produção cultural

negra, hip hop, samba, capoeira,
grupos de teatro e outras formas de
manifestações culturais existentes,
como parte das respectivas campanhas.

Importante: o PT,por meio da
Secretaria Nacional de Combate ao
Racismo, vai implementar uma
campanha pelo voto racial e anti
racismo. Esta campanha deve estar
articulada com a propaganda do que
acumulamos na formulação de políticas
públicas de combate e superação do
raciscmo por meio de nossos governos
(estaduais e municipais) e das ações de
nossos parlamentares (Senadores,
Deputados Federais e Estaduais,
Vereadores) com peças de campanha
unificadas em âmbito nacional,
garantindo a mobilização e visibilidade da
questão racial nestas eleicões e a
ampliação da luta anti-racismo em
nossas cidades.

. Participe desta campanha! •

C:andidatltrª
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o vereador deve pensar no
município e na cidade (área urbana)
como um organismo vivo, que cresce ou
diminui, que se transforma, que se
mexe, que se alimenta de coisas e gente
que vêm de fora e que também despeja

para fora, assim como também
perde cidadãos que se vão.

Agora, em tempo de desemprego,
recuperar áreas urbanas ou rurais,
revitalizar espaços degradados na cidade
entre outras atividades, podem ser
importantes geradores de emprego e
renda para os cidadãos.

Tão importante quanto "onde"
chegar é "como" chegar. O meio é um
dos fins. A sustentabilidade da transfor
mação social no âmbito das macro
estruturas está nas microtransformações
de valores que orientam o comporta
mento do indivíduo.

As ações e projetos têm que ser
válidos a partir da realidade local, para
depois ter validade regional, estadual ou
nacional.

Deve-se priorizar as ações e
projetas menores, mais baratos, de
menor impacto ambiental e alto retorno
social, de alta interatividade e eficácia
participativa do público-alvo, principal
mente se replicáveis.

As ações devem buscar a
complementaridade interinstitucional



e a combinação de instrumentos
(saúde+educação+saneamento+renda).

RIOS: Pormeio desta visão pode
se pensar nos rios da cidade Como
estamos aproveitando aquilo que ele
oferece - água, peixes, eletricidade,
histórias etc. -, o que estamos jogando
neles de volta, quem está sendo prejudi
cado, o que seria mais barato e simples
de fazer para acabar ou, pelo menos,
reduzir ao mínimo estes despejos.

TRÂNSITO: Humanizaro
trânsito também pode ficar mais fácil a
partir desta visão. Vejam o que
Cristóvam Buarque fez em Brasília,
uma medida muito simples: os pedes
tres têm preferência nas faixas de

pedestres. Todo carro pára na faixa
com um simples levantar de braço do
pedestre. Quantas coisas boas pas
sam a acontecer depois disto, além de
maior respeito pelo pedestre e eleva
ção da auto-estima daqueles que não
têm carro.

USOS URBANOS: A nossa
cidade já tem PlanoDiretor? Por que não
envolvermos toda a população na
formulação de um plano para a nossa
cidade, relendo os usos que todos fazem
da cidade e, com base nisto e nos
desejos de todos, redefinimos e
potencializamos vocações - residencial,
industrial, comercial, lazer,áreas de
conservação etc.? Com isso podemos

inverter a lógica da especulação que
relega fundos de vale ao abandono ou à
moradia de risco para pobres. Podemos
também revitalizar áreas degradadas por
obras mal-planejadas (viadutos, por
exemplo) com iniciativas comunitárias
que gerem ocupação, renda e novos
usos para estas áreas.

MATAS: Como a cidade está
crescendo ou não sobre a zona rural?
Como gostaríamos de promover um
êxodo da cidade para o campo. gerando
renda. recuperando áreas degradadas.
beiras de rios etc.?

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL:
Uma política eco-industrial poderia

também ajudar a incentivar empregos e
oportunidades no campo, revertendo o
fluxo insustentável campo-cidade.

Outros temas:
POLUiÇÃOATMOSFÉRICA.
VISUAL ESONORA.
ARBORIZAÇÃOURBANA.
APOIOÀ ORGANIZAÇÃODA
SOCIEDADECIVIL.
CICLOVIAS.
CAMINHADAS URBANO-RURAIS
(de reconhecimento e malhação).
TREINAMENTODEPROFESSORES
EM EDUCAÇÃOAMBIENTAL.

Assim. todos os assuntos/iniciativas
pertinentes à melhoria da qualidade de
vida na cidade e no campo podem ser

melhor operadas a partir desta
nova visão sobre a cidade. ~



importante que o partido tenha claro
que a entrada de representantes

jovens nos espaços políticos representa a
oxigenação destes espaços, colocando
assim, para toda a população, a esperança
de uma política renovada, sem corrupção e
abuso do poder.

Já são 20 anos de história deste PT
velho de guerra e ele é, sem dúvida, o
nosso partido. O partido da juventude,
tão jovem quanto nós, nosso
companheiro de lutas políticas.

Precisamos destacar que não dá mais
para aceitar a situação de chamarem a
juventude só para carregar o piano.

Temos certeza que os
companheiros jovens nesta eleição não
fugirão da raia, mas é preciso que o
partido saiba que juventude não é só
para carregar piano, juventude, assim
como o PT.faz política muito bem, a
sua luta está na construção de uma
nova sociedade.

Todosnós sabemos que a juventude é
muito segmentada, que é provenientede
vários movimentos que têm suas lutas
específicas, mas dentro desta luta existe
uma que supera as segmentações da
juventude, que é a luta por uma sociedade
melhor e os direitos da juventude.

É importante que se destaque a
importância das lutas dos movimentos e
dos jovens, as eleições são momentos
especiais, por isso a necessidade de um

alerta: por mais que existam segmentos
diferenciados, as eleições são um
momento de união de bandeiras dos
movimentos juvenis, vamos todos
trabalhar juntos para que jovens
vereadores e jovens prefeitos sejam
eleitos nestas eleições de 2000.

Dicas para atuação

A plataforma do candidato não
deve se segmentar demais, devemos
construir propostas para toda a
sociedade.

Ter comitê e atividades que
possam aglutinar a juventude.

A juventude representa renovação,
explore bem isto.

Dicas para todos do PT

A juventude do PTnão é apenas
campanheira, tem formulação para
contribuir, e muito, com todas as
candidaturas.

Os jovens, no geral, quase
sempre não têm a experiência de
maioria dos militantes mais antigos do
partido. Errossão naturais e acontecem
com todo mundo, não seja rígido
demais com os jovens companheiros,
atitudes como estas afastam muitos
jovens da política.

Candidatosjovens são sempre
novidade,sua trajetária nem sempre é
longa, por isso é preciso respeito, mesmo
que sua história não seja longa. •



ara os militantes dos movimentos
populares que são candidatos, o

processo eleitoral se constitui em um
momento particularmente importante,
com um forte caráter educativo e de
mobilização de seu setor ou segmento
social.

É um momento em que se fortale
cem as bases para avançar no projeto
de construção de uma nova sociedade,
buscando a adesão ao nosso projeto e,
evidentemente, o voto.

As relações dos mandatos com os
movimentos, porém, são bastante
complexas e as expectativas e compro
missos devem ser claramente debatidos.

Neste sentido, é muito importante
os nossos candidatos terem clareza dos
limites objetivos de uma Prefeitura e de
um mandato de vereador, não fazendo
promessas nem assumindo compromis-

sos que não poderão cumprir.
A relação dos nossos mandatos com

os movimentos populares não pode ser
de subordinação, cooptação ou ter um
caráter estritamente utilitarista. Nosso
vereador, especialmente, tem uma
grande importância para o fortalecimen
to dos movimentos, apoiando e amplifi
cando suas reivindicações. No entanto,
deve ser compreendida e muito traba
lhada a autonomia dos movimentos
também em relação às nossas adminis
trações e mandatos.

Por outro lado, os movimentos
organizados e mobilizados, mantendo a
sua autonomia, são importantes fatores
de pressão no sentido da aprovação e
implementação de programas ou
projetos de lei de seu interesse e
articulados estrategicamente ao projeto
de uma sociedade socialista.

A propaganda eleitoral é permiti
da a partir de 06 de julho de 2000. É
proibida qualquer propaganda paga no
rádio e televisão, mesmo que seja para
anunciar a realização de atos ou
comícios eleitorais. A partir desta data,
candidatos podem fazer funcionar, das
8 às 22h, alto-falantes em carros ou
sedes de Comitês - proibido o uso a
menos de 200 metros de hospitais e
casas de saúde; escolas, bibliotecas,
igrejas e teatros quando em funciona
mento; quartéis, sedes dos Poderes
Executivo e Legislativo e de Tribunais
Judiciais.

É permitida, também a partir de
06 de julho, a fixação de placas,
estandartes, faixas e assemelhados nos
postes de iluminação pública, viadutos,
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ção do evento, o funcionamento do
tráfego e dos serviços públicos que o

possa afetar.

passarelas e pontes, desde que não lhes
cause dano, dificulte ou impeça o seu
uso e o bom andamento do tráfego. A
fixação de faixa em árvore, localizada em
praça pública, ou a fixação de propagan
da em tapumes em construção de bens
públicos é considerada propaganda
eleitoral irregular.

Nos quinze dias anteriores à data
da Convenção Oficial do Partido (que
será realizada entre os dias 10 e 30 de
junho). os pré-candidatos podem veicu
lar propaganda dirigida aos convencio
nais do Partido, vedado o uso de
outdoors, rádio ou televisão.

Comícios eleitorais ou atos de
propaganda partidária, inclusive
carreatas, não dependem de licença
prévia. Apenas deve ser feita uma
comunicação à polícia, para reservar o
local e como forma de garantir a realiza-

lndepende de licença municipal ou
autorização da Justiça Eleitoral. a
veiculação de propaganda eleitoral em
bens particulares, por meio de faixas,
placas, cartazes, pinturas ou inscrições;
ou a distribuição de folhetos, volantes ou
outros impressos. Nos bens públicos, de
uso comum, ou cujo uso dependa de
cessão ou permissão do Poder Público, é
vedada a veiculação de propaganda, a
pichação e a inscrição à tinta.

A propaganda deverá sempre
mencionar a legenda PTe, onde houver
aliança, o nome da Coligação e a legen
da de todos os partidos que a integram
(no caso de propaganda majoritária); ou
o nome da Coligação e a legenda PT(no
caso de propaganda proporcional),
sendo proibida propaganda em língua
estrangeira.

Propaganda por outdoor somente
é permitida após a realização do sorteio
pelo Juiz Eleitoral (que deve ocorrer até
10 dejulho).

Dia 28 de setembro, até a Oh,é
o último dia para realização de comíci
os e reuniões públicas. Dia 30 de
setembro é o último dia para o funcio
namento de alto-falantes (até as 22
horas) e distribuição de volantes. No

dia da eleição é crime eleitoral a
distribuição de panfletos ou volantes e
a promoção de carreatas.

Logo após a escolha em
Convenção Oficial, o candidato é
obrigado a abrir conta bancária
especifica em qualquer instituição
bancária para registrar todo o
movimento financeiro da respectiva
campanha. Somente estão dispensados
os candidatos de Municípios onde não
haja agência bancária, bem como os
candidatos a Vereador em municípios
com menos de 20 mil eleitores.

O candidato deve dar importância
máxima à prestação de contas da
campanha a ser apresentada ao Juiz
Eleitoral. já que as exigências legais são
bastante rigorosas. Todos os gastos
devem ser contabilizados e os extratos
das contas bancárias deverão ser
entregues junto com a prestação de
contas, que deverá ser apresentada até
01/11/2000.

Os candidatos devem manter
contato permanente com os respectivos
Diretórios, já que a direção nacional
estará, durante todo o processo eleitoral.
encaminhando manuais e instruções
sobre inelegibilidades e
desincompatibilização, registro das
candidaturas perante a Justiça Eleitoral,
prestação de contas, propaganda,
fiscalização e apuração das eleições. •
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São Paulo,23 de janeiro de 2000

Compromisso
Eleitoral dos(as)
candidatos(as) do PT

1. As marcas conquistadas
OPTé hoje uma referência consolida

da de luta em defesa da justiça social,
de empenho na organizaçãoda socieda
de, de governo em favor dos pobres e de
honestidade no trato da questão pública.

Comestas marcas o PTfortalece
seus laços com o movimento social, se
constitui numa alternativa real de
governo e ocupa uma presença impor
tante no Legislativo.

O PTconquistou estes espaços
atuando durante 20 anos como um
partido político, baseado nos princípios
do Manifesto de fundação, do Estatuto,
do programa e as devidas atualizações
de conjuntura até as resoluções do II
Congresso (novembro de 1999).

Estes componentes positivos da
. imagem do PTformam um precioso
patrimônio - reconhecido até pelos
adversários mais contundentes do
partido - que deve ser preservado e
ampliado.

As campanhas eleitorais e os manda
tos eletivos são vitrines especiais para o
fortalecimento do PTe de suas marcas.
Daíporque candidatos, dirigentes,
personalidades públicas e detentores de
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mandatos eletivos são filiados com
maiores responsabilidades; pois têm ao
seu alcance maiores possibilidades de
utilização de meios de expressão, de
recursos e de audiência pública. Cabe,
principalmente a esses militantes,
consolidar de forma exemplar as propos
tas, a ética e a disciplina do partido.

Ao firmar este documento, as
candidatas e os candidatos do PT
reiteram seu compromisso com as
deliberações partidárias e explicitam sua
concordância com as regras específicas
de relacionamento entre o partido e os
militantes que disputam eleições bem
como os que serão eleitos.

2. Os Compromissos de Campanha
Caráter partidário das campa-

nhas eleitorais:
A candidata ou o candidato proporci

onai terá garantido o registro de sua
candidatura e o acesso ao apoio técnico,
político e material fornecido pelas
instâncias partidárias somente se:

a) contribuir financeira e regularmen
te com os fundos coletivos de apoio às
eleições, para garantir a constituição.e o
funcionamento dos GTEs- Gruposde
TrabalhoEleitoral - constituídos nas
instâncias, a sustentação da campanha
dos majoritários e o auxílio às candidatu
ras proporcionais (nos moldes aprovados
pelo 110 Congressoe regulamentações
posteriores do DN).

. .

b) destinar espaço significativo nos
materiais de propaganda, aos candidatos
majoritários, à legenda partidária e,
quando houver, à coligação.

Caberáao DN estabelecer o patamar
mínimo de contribuição financeira e o
modelo básico de distribuição de espaço
nos materiais de propaganda. Respeita
das estas referências, os DRse OMs -
por maioria absoluta - poderão aumen
tar (nunca diminuir) as contribuições
financeiras e/ou os espaços nos materi
ais de propaganda.

Arrecadação: O candidato majoritá
rio e no mínimo dois integrantes da
executiva farão obrigatoriamente parte
do Comitê Financeiro,viabilizando assim
o caráter coletivo das decisões e da
responsabilidade pela arrecadação, pelos
gastos e pelas eventuais dívidas.

Prestação de contas das campa-
nhas eleitorais.

Todos os candidatos prestarão contas
da arrecadação e dos gastos de campa
nha, de acordo com a Lei. obedecendo
rigorosamente as resoluções do PTe do
TSE.Da mesma forma, as instâncias
prestarão contas ao Partido da utilização
dos recursos dos fundos coletivos.

3. Os Compromissos dos Mandatos.
Caráter Partidário do Mandato

Osmandatos de executivos e de



.. •• parlamentares do PTdevem estar a
serviço do programa do Partido.A
candidata ou candidato, considerando o
caráter partidário do mandato, reconhece
que o Partido dos Trabalhadorestem o
direito de tomar as medidas necessárias
para manter esse mandato contra eventu
ais decisões que descumpram resoluções
partidárias ou que resultem na saída do
partido.

O executivo ou parlamentar que
descumprir resolução partidária estará
sujeito a sanções que poderão ir da
simples advertência ao pedido de cassa
ção de mandato feito pelo Partido.

O Partido, por sua vez, compromete-se
a lutar pela inclusão deste princípio na lei.

3.1. Melhores condições para o
exercício dos mandatos:

Os petistas detentores de mandatos
eletivos devem se empenhar na constru
ção das melhores condições para o
exercício dos mandatos. Isto significa
colocar à disposição da população o maior
leque de informações em especial aquelas
relativas à arrecadação e gastos no
Executivo e no Legislativo. Significa
também dar ampla publicidade aos
procedimentos e tramitações internos e
adequar as instituições ao atendimento
dos interesses da população. Fazparte
deste objetivo batalhar pela qualificação
das assessorias no legislativo e no execu
tivo, pela informatização e outros meca
nismos que favorecem a democratização.

3.2. O parlamentar se compromete a
lutar contra a utilização de privilégios ou

regalias (como subvenções sociais,
concessão de bolsa de estudos, ajudas de
custo por convocação extarordinária e
outros auxílios) ou subterfúgios que
possam gerar, mesmo involuntariamente,
desvios de recursos públicos para o
proveito pessoal ou de terceiros e ações
de caráter eleitoreiro ou clientelístico.

4. Executivos e Instâncias: Conselho
Político

Será constituído em cada governo do
PTum conselho político integrado, neces
sariamente, pelo Prefeito, Secretários,
direção partidária e liderançade bancada.

O DN e os DR'sdefinirão as cidades
onde deverão ter assentos nestes conse
lhos. Nos governos de coalizãodirigidos
por outros partidos, o Conselhopolítico
deverá ser um dos itens programáticos da
coligação.

O caráter do conselho político será
definido pelos novos Estatutos do PT.

5. Assessorias e Funcionários
As bancadas municipais, estaduais e

federal. constituirão, onde houver,asses
soria coletiva, além das assessorias
individuais de cada um.

5.1. Paraa infra-estrutura da assesso
ria coletiva e de outros organismos do
Partido, cada parlamentar deve colocar à
disposição os meios necessários para seu
funcionamento, nas condições
estabelecidas no Estatuto do Partidoe
Resoluções aprovadas pelas instâncias
superiores do Partido, respeitadas a

legalizaçãoe as normas vigentes nas
instituições em que se encontrem.

5.2. A Assessoria coletiva deverá
servir para um aprimoramento da relação
da bancada parlamentar com o Partido,
para a elaboração de políticas públicas,
estabelecendo canais de comunicação
diretos para que sejam implementados
os projetas defendidos pelo Partido.

6. Contribuição Financeira
A candidata ou candidato, se eleita!

eleito, compromete-se a entregar,
mensalmente, uma contribuição finan
ceira nas condições estabelecidas pelo
Estatuto, Regimento Interno ou Resolu
ções dos órgãos superiores do Partido.

7. Bancada, lideranças e instâncias
A Bancada Parlamentar é uma

instância orgânica partidária que se
subordina às deliberações do Diretório
de nível respectivo.

A indicação da Liderança da Bancada
será de responsabilidade da própria
bancada, ouvida a Comissão Executiva
do Diretório correspondente. A liderança
da Bancada integra a Comissão Executi
va e o Diretório de nível correspondente,
com direito a voto. Pelomenos um
integrante desta Comissão Executiva
participará regularmente das reuniões de
bancada.

8. Planos e projetos no legislativo
Periodicamente - no mínimo

semestralmente - os Diretórios promo-



verão reunião com a Bancada do nível
correspondente para balanço, presta
ção de contas, apresentação de
propostas comuns e indicação de
diretrizes.

Os planos procurarão indicar os
projetos polêmicos ou de grande
relevância que devem passar por
ampla discussão interna no Partido
antes de serem apresentados pelos
parlamentares.

•

9. Planos, projetos e acompanha-
mento no Executivo

Periodicamente - no mínimo semes
tralmente - os Diretórios promoverão
reunião com o Executivo do respectivo
nível para balanço, prestação de contas,
apresentação de propostas comuns,
indicação de diretrizes e constituição de
uma comissão de acompanhamento de
rotina.

Os planos procurarão indicar os
projetos polêmicos ou de grande relevân
cia que necessitam de ampla discussão
interna no Partido, antes de serem
apresentados ou executados no governo,
levando em conta os prazos e os compro
missos com a população e com alguns
Partidos que integram a coligação.

Essa comissão será constituída com
o governante, integrantes do governo,
da Comissão Executiva e da bancada.

Os assessores parlamentares da
assessoria individual, da coletiva e da
liderança bem como todos os
secretários, administradores chefes de
gabinete e demais petistas nomeados
pelo executivo, entregarão mensalmente
ao Partido uma contribuição financeira
nas condições estabelecidas pelo
Estatuto e Regimento em vigor e demais
resoluções dos organismos superiores
do Partido.

11. Assessorias dos Executivos
A escolha dos integrantes de 10 e

20 escalões dos governos municipais,
estaduais e federal é de responsabilida
de dos prefeitos, governadores e do
presidente, ouvidos, as instâncias
partidárias e os partidos coligados,
quando houver.

12. Nepotismo
O mandatário petista não poderá

nomear ou designar para cargos em
comissão e funções de confiança ou
livre provimento que compõem os
quadros de pessoal do Executivo e
Casas Legislativas, o cônjuge, compa
nheiro ou parente até o terceiro grau.

13. Outros compromissos
As Bancadas parlamentares, os

Diretórios e os Encontros poderão
adotar resoluções para aperfeiçoar a
concepção petista e partidária dos
mandatos eletivos majoritários ou
proporcionais, desde que não estejam

em contradição com o Estatuto,
Resoluções Nacionais e este Compro
misso, submetendo-as ao referendo
das instâncias superiores. As presentes
normas deverão ser observadas
obrigatoriamente a partir da campanha
eleitoral por todos os candidatos,
candidatas, parlamentares e membros
do Executivo eleitos pelo Partido.

Declaro que estou de acordo com
este compromisso bem como com as
normas e resoluções do Partido - tanto
em relação à campanha quanto em
relação ao exercício do mandato - bem
como com o conteúdo estabelecido no
Programa, no estatuto do Partido e no
Regimento Interno.

(Nome do Candidato(a) por extenso)

(Assinatura)

(Cargo a que está concorrendo)

Data e local: / /---

Atenção: Após a assinatura em três vias
do "Compromisso Partidário das
Candidatas e Candidatos Petistas 2000",
uma via deverá ficar no Diretório
Municipal, uma via com o Candidato ou
Candidata e a terceira deve ir para o DR.

Diretório Nacional do
Partido dos Trabalhadores

.... , ..
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Manual de Pesquisas e Propaganda Eleitoral

~ INIRODUÇÃO:
Combase na Lei 9.504/97 e nas Resoluções nOs20.950 e 20.951, de
13.12.01 e 20.988, de 21.02..02, dó tS.:e.i ressaltaremos os aspectos mais
importantes em matéria de pesquisas e propaqanda eleítoral,

PESQUISASELEITORAIS(Resolução n.o 20.950J
As pesquisaseleitorais poderão ser divulgadas a qualquer tempo, inclusive no dia das

eleições. Na divulgação dos resultados da pesquisa, obrigatoriamente, serão informados
o período da realizaçãoda coleta de dados, as respectivas margens de erro e o nome de
quem a contratou e da entidade ou empresa que a realizou (art. 6° da Res.).

Nas pesquisasfeitas mediante apresentação ao respondente da relação de candidatos,
dela deverá constar o nome de todos aqueles que tenham solicitado o registro da
candidatura (art. 11 da Res.).

1- REGISTRODAS INFORMAÇÕESNA JUSTiÇA ElEITORAlIArl2' da RasJ:
Desde 10 de janeiro de 2002, as entidades e empresas que realizarempesquisasde opinião
pública relativas às eleiçõesou aos candidatos, para conhecimento público, já estão obriga
das, para cada pesquisa, a registrar até cinco dias antes da divulgação, no T.S.E., quando
se tratar de eleição presidencial, ou nos T.R.Es., sobre eleições federais e estaduais, as
seguintes informações:
I. o nome de quem contratou a pesquisa;
II. valor e origem dos recursosdespendidos no trabalho;
III.metodologia e período de realizaçãoda pesquisa;
IV. plano amostral e ponderaçãoquanto a sexo, idade, graude instrução, nível econômico e
área física de realizaçãodo trabalho, intervalo de confiança e margem de erro;
V. sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalizaçãoda coleta de dados e
do trabalho de campo, especificandoo local da pesquisa,com indicaçãodo município e dos
bairros em que realizada;
VI. questionáriocompleto aplicadoou a ser aplicado;
VII. nome de quem pagou pela realizaçãodo trabalho.
Os pedidosde registro deverão ser instruídos com o extrato do contrato social da empresa
ou entidade, com a qualificaçãocompleta dos responsáveislegais, bem como com o ende
reço, o número de fax ou o correio eletrônico em que receberá notificaçõese comunicados
daJustiçaEleitoral.
O pedido de registro poderáser encaminhado,quando possívelpor fax ou correio eletrônico,
nos númerosde fax e os endereçoseletrônicos que serão divulgados pelosTribunais Eleito
rais. A não obtenção de linha ou defeitos de transmissão ou recepção não escusará o
cumprimento dos prazos legais.



2- DIREITOS DOS PARTIDOS E COUUÇÕES:
.a) Imediatamente após o protocolo do pedido de registro da pesquisa, a Secretaria Judiciária

do Tribunal correspondente determinará a afixação do aviso, no local de costume, de
aviso comunicando o registro das informações legais exigidas, colocando-as à disposição
dos partidos políticos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre
acesso pelo prazo de trinta dias (§ lOdo art. 4° da Res.). Após decorrido o prazo de 30
dias, será desafixado o aviso e arquivados os respectivos documentos.

b) Havendo impugnação, será autuada como Representação e distribuída no mesmo dia a
um relator. A Secretaria notificará imediatamente o representado, preferencialmente por
fax ou correio eletrônico, para, querendo, apresentar defesa em quarenta e oito horas.

c) Mediante requerimento ao T.R.E., (ou T.5.E., no caso de pesquisa sobre eleição presiden
cial), que deverá ser decidido em vinte e quatro horas, os partidos polítlcos poderão ter
acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados
das entidades que divulgarem pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os
referentes à identificação dos entrevistadores, e, por meio de escolha livre e aleatória de
planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados,
preservada a identidade dos respondentes (art. 7° da Res.).

d) Imediatamente após tornarem pública a pesquisa, as empresas e entidades men
cionadas no artigo anterior colocarão à disposição dos partidos ou coligações as informa
ções registradas na Justiça Eleitoral e outras que possam ser divulgadas, bem como
os resultados. Esses dados poderão ser fornecidos em meio magnético ou impresso
ou encaminhados por correio eletrônico, quando solicitados (§ lOdo art. 7° da
Res.).

3- PENAliDADES:
a) Divulgação de pesquisa sem o prévio registro de tais informações sujeita os responsáveis

a multa no valor de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00 (art. 8° da Res.).
b) Divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a

um ano e multa no valor de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00 (art. 9° da Res.).

c) A não entrega dos resultados, das informações registradas na Justiça Eleitoral e outras
que possam ser divulgadas, imediatamente tornarem pública a pesquisa, ou qualquer ato
que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos políticos constitui
crime punível com detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de R$ 10.641,00 a R$
21.282,00 (§. 20, do art. 7° da Res.).

d) A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas
mencionadas no item "c" acima, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados
corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de
destaque, de acordo com o veículo usado (art. 30, § 7° da Res.).

e) Pelos crimes acima definidos, podem ser responsabilizados penalmente os representantes
legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador (art. 10 da Res.).
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PROPAGANDAEM GERAL(Resolução 0.° 20.988J
l-INIcIO: Somente é permitida a partir de 06 de julho, exceto no período das convenções
(na quinzena anterior à escolha doia candidato/a pelo partido), quando está autorizada a
denominada "propaganda íntrapartídána", através de faixas e cartazes em local próximo à
convenção, com mensagemaos convencionais, vedado, porém, o uso de rádio, televisão,
outdoor e internet. Propagandaeleitoral fora do período permitido sujeita o responsável pela
divulgaçãoe o beneficiário,secomprovado seu prévio conhecimento,à multa de R$21.282,00
a R$ 53.205,00 ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior (art. 3D, § 20 da
Res.). Recentemente, o TSE decidiu que "propaganda ostensiva, por meio de placas com
porte e quantidade consideráveis,de confecção requintada, de evidente elaboração gráfica
industrial, configura-se indício de notoriedade." Nesse entendimento, o TSE revogou a
Súmula 17, que estabeleciaque "não é admissívela presunçãode que o candidato, por ser
beneficiário de propagandaeleitoral irregular, tenha prévio conhecimentode sua veiculação".

2-GARANnASPARAR~ZlÇÃODAPROPAGAND~
• Ninguém pode perturbar, inutilizar ou alterar propaganda permitida por lei. Não devemos

nos inibir em fazer propagandaeleitoral. Devemosser firmes em defender os direitos que
nos são assegurados.(art. 61 da Res.)

• A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser obje-
to de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia (art. 62,
§ 2° aRes.).

• A propaganda deverá sempre mencionar a legenda partidária, PT. Na propaganda
majoritária da Coligação, deverá ser usada, obrigatoriamente, sob sua denomina
ção, as legendas de todos os partidos que a integram; na propaganda para eleição
proporcional, o PT usará apenas sua legenda sob o nome da Coligação.

• Na propagandados/as candidatos/as a presidente da República,a governador/a de esta
do ou do Distrito Federale a senadores, deverá constar, também, o nome doia candida
to/a a vice-presidente, a více-covernador/a ou dos/as candidatos/as a suplente de sena-
dor/a.

• A propaganda só poderá ser feita em língua nacional (é crime eleitoral a realização de
propagandaem línguaestrangeira), não devendo empregar meios publicitários destinados
a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais,
devendo a Justiça Eleitoral adotar medidas para fazer impedir ou cessar imediatamente a
propaganda realizadacom infração ao disposto nessa norma (art. 80 da Res.).

• As autoridades administrativas federais, estaduais e municipais proporcionarão aos parti
dos e coligações,em igualdadede condições, as facilidades permitidas para a respectiva
propaganda (art. 80 da Res.).

• Aos partidos e coligaçõesé asseguradaa prioridade postal a partir de 07 de agosto
de 2002 para a remessa de material de propaganda de seus candidatos (art. 82 da
Res.).

• Nos três mesesque antecedemo pleito (a partir de 06 de julho), independentemente do
critério de prioridade, os serviços telefônicos oficiais ou concedidos, farão instalar, nas
sedes dos diretórios devidamente registrados, telefones necessários,mediante requeri
mento do respectivopresidentee pagamento das taxas devidas (art. 256, § lOdo Código
Eleitoral).

• É lícita a manifestaçãoindividual e silenciosada preferênciado cidadãopor partido, coliga
ção ou candidato, incluídaa que se contenha no próprio vestuário ou se expresseno porte
de bandeiraou flâmula ou pela utilizaçãode adesivosem veículosou objetos de que tenha
a posse (art. 66 da Res.).



3-ATOS DI PROPAGANDA ElEITORAl:
• A realízaçãode qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral (passeatascom ou sem

carro de som; mini-comícios ou similares) em recinto aberto não depende de licença da
polícia (art. 245, Cód., art. 10 da Res. e art. 5°, inc. XVI da ConstoFed.).

• Se for um ato de grandes proporções, que possa afetar o funcionamento do tráfego e
dos serviços públicos, o/a candidato/a, o partido ou a coligação deverá comunicar à
autoridade policial em, no mínimo, 24 horas antes de sua realização, a fim de que esta
tome as providências necessáriasà garantia da realizaçãodo evento e ao funcionamento
do tráfego e serviços públicos que o evento possa afetar. (§ lOdo art.l0 da Res.).

• Ninguém pode impedir a realização do evento. A comunicação é para reservar o local.
Impedir o exercício de propaganda é crime eleitoral (art. 332 do Código Eleitoral).

4- COMíCIOS:
• Podemser realizados dasB.üü às 24 horas (art. 39, § 4° da Lei nO9.504/97)
.. Os comícios poderão ser realizados em quaisquer locais devendo o/a candidato/a, o

partido ou a coligação promotora do ato encaminhar a devida comunicação à autoridade
policial em, no mínimo, vinte quatros horas antes de sua realização, para que fique
garantido, de acordo com a prioridade do aviso, o direito contra qualquer que no mesmo
dia, hora e lugar, pretenda celebrar outro comício. E, ainda, para que a autoridade policial
tome as providência necessáriasà garantia da realização do comício, bem como o fun
cionamento do tráfego e dos serviços públicos afetados pelo evento. Alertamos os com
panheiros, que definidas as datas dos eventos, reservem os locais com antecedência.

• Os tribunais regionais eleitorais poderão constituir Coordenaçãode Fiscalizaçãode Propa
ganda Eleitoral para organizar, no estado, e exercer, nas capitais, o poder geral de polícia
em relação à propaganda eleitoral, bem como dispor sobre localização de comícios e
distribuição de outdoors. (art. 63 da Res.)

• A coordenação de fiscalização de propaganda eleitoral acima referida deverá adotar as
providênciasnecessáriaspara coibir práticas ilegais, mas não poderá, de ofício, instaurar
procedimento para punir irregularidades na propaganda, devendo encaminhar notícia ao
Ministério Público. (art. 63, § 1° da Res.)

• O T.S.E.em resposta à consulta nO773, firmou entendimento de que não há normas
legais que impeçam a presença de filiados a outros partidos ou da manifestação de
apoio a candidato de outra agremiação, devendo tal questão ser examinada, exclusiva
mente, por órgãos de disciplina e ética dos partidos.

limo. Sr. Dr. Delegado de....(município)
(deixar espaço)
Comunicamos a V. Sa., nos termos do art. 39 da Lei n° 9.504/97 e art. 10 da Res. 20.988102·-T.S.E.,que o
PARTIDO.DOS TRABALHADORES-PT, realizará no próximo dia das às...... horas, um ato de propa-
ganda para divulgar suas propostas, na Praça (ou Rua) .
Aguarda-se de V.Sa. sejam adotadas as providências necessárias para garantir a realização do evento, o

I funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar.
I No aguardo da confirmação da reserva do local e da data,
Subscrevemo-nos,
Atenciosamente,
(local e data) .
(assina o presidente do Diretório do PT, da Coligação ou candidato)
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5- PROPAGANDA PAGA NA IMPRENSA ESCRITA:
• Pode: É permitida a divulgação paga, na imprensa escrita, inclusive no dia das eleições, de

propaganda eleitoral no espaço máximo a ser utilizado por edição, para cada candidato,
de 1/8 de página de jornal padrão e de % de página de revista ou tablóide. Ao jornal de
dimensão diversa do padrão e do tablóide aplica-se a mesma regra, de acordo com o tipo
a que mais se aproxime (art. 18 da Res.).

• Não Pode: Divulgar propaganda acima desses limites. Os responsáveis pelos veículos de
divulgação, bem como os partidos, coligações ou candidatos beneficiados ficarão sujeitos
à multa de R$ 1.064,10 a R$ 10.641,00 ou o equivalente ao custo da divulgação da
propaganda paga, se este for maior, além de se caracterizar uso indevido de meio de
comunicação social, passível de representação nos termos do artigo 22 da Lei Comple
mentar nO 64/90.

• Não caracteriza propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a candidato/a, a
partido político ou a coligação pela imprensa escrita, mas os abusos e os excessos, assim
como as demais formas de uso indevido do meio de comunicação, serão apurados nos
termos do art. 22 da Lei Complementar 64/90 (art. 18, § 3° da Res.).

6- ALTO-FAlANTES:
• Pode: a partir de 06/07 (seis de julho) até à véspera das eleições, das 08 às 22

horas, instalar e fazer funcionar, alto-falantes ou amplificadores de voz, nas sedes e
dependências, assim como em seus veículos ou à sua disposição, em território nacional,
com observância da legislação comum (art. 11, II da Res.).

• Não Pode: é vedada a instalação e o uso dos alto-falantes ou amplificadores de som em
distância inferior a 200 metros (art. 11, § 1° da Res.):

a) das Sedes dos Executivos e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e res-
pectivas Prefeituras Municipais;

b) dos Tribunais Judiciais;
c) dos quartéis e outros estabelecimentos militares;

d) dos hospitais e casas de saúde;
e) das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros quando em funcionamento;

1- PANFLEIAGENS:
• É permitida a distribuição de panfletos, volantes, folhetos ou outros impressos nas ruas do

Município, independentemente de licença, decretos, posturas municipais, sem necessidade
de qualquer licença municipal, de autoridade pública ou de autorização da Justiça Eleitoral,
inclusive nas portas das escolas. Nessas atividades podem ser montadas barracas portá
teis, como ponto de referência e venda de material. Barracas fixas, só com autorização
da Prefeitura local. Os impressos deverão ser editados sob a responsabilidade do partido,
da coligação ou doia candidato/a (art. 14 da Res.).

• Ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral, nem utilizar, alterar ou perturbar os meios
lícitos nela empregados (art. 61 da Res.). É crime eleitoral impedir o exercício de propagan
da ou inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado (arts.
48 e 49 da Res.)



8- PICHAÇÕES, CARTAZES E FAIXAS, INSCRiÇÕES NAS FACHADAS DAS SEDES ECOMIT~S:
• Pode: afixar livremente (faixas, placas, cartazes, pinturas, inscrições ou murais) em

bens particulares (residências, automóveis, terrenos e muros), desde que haja per
missãodo detentor de sua posse, não sendo necessáriaa obtenção de licença municipal
ou de autorização da Justiça Eleitoral. (art. 13 da Res.).

• Permite-se a fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados nos postes de
iluminação pública (desde que não sejam suportes de semáforos) viadutos, passarelas e
pontes, desde que não lhes cause dane, dificulte ou impeçao seu uso e o bom andamen
to do tráfego. (art. 12, § iOda Res.).

• Permite-se, ainda, a colocação de bonecos e de cartazes não fixos ao longo das vias
públicas, desde que não dificulte o bom andamento do trânsito (art. 12, § 30 da Res.).

• A veiculação de propaganda eleitoral nas dependênciasdo PoderLegislativo ficará a crité
rio das respectivas"MesasDiretoras (art. 12, § 50 da Res.). Nas fachadas das sedes do
Partido e dependências (Comitês do PT e dos candidatos), é assegurado o direito de'
fazer inscrever, livremente e independentemente de licença da autoridade pública e do
pagamento de qualquer contribuição, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes
parecer (inc. I do art. 11 da Res.). Ou seja, o nome do Partido, da Coligação, de seus
candidatos, podem ser escritos em faixas, quadros, painéis, etc..

• Não configura propaganda eleitoral o uso e a divulgação regulares do nome comercial
de empresa, ou grupo de empresas, no qual se inclui o nome pessoalde seu/sua dono/a,
ou presidente, desde que feitos habitualmente e não apenasno período que antece-
de às eleições (art. 72 da Res.)

• Não pode: nas árvores e jardins localizados em áreas públicas, mesmo que não lhes
causedano (art. 12, § 2° da Res.). Nos bens cujo uso dependade cessão, permissão ou
concessãodo Poder Público, ou que a ele pertençam, bem como nos de uso comum, é
vedada a pichação e inscrição a tinta e a veiculação de propaganda (art. 12 da Res.).
Templos religiosos, igrejas, mesquitas, cinemas teatros, supermercados, lojas, clubes,
estádios de futebol, tapumes de obras e prédios públicos são consideradosbens de usos
comum, ainda que pertencentes a particulares, sendo proibida, portanto, a veiculação de
propaganda.

• A pichação, inscrição ou a veiculaçãode propaganda em desacordocom o disposto acima
sujeitam o responsável à restauração do bem e multa no valor de R$ 5.320,50 a
R$ 15.961,50 (art. 12, § 6° da Res.).

9- OUTDOORS, QUADROS OU PAINÉIS DE PUBLICIDADE OU OUlDOORS E1ETRONICOS:
• Considera-seoutdoor os engenhos publicitários explorados comercialmente (art. iS, § 10

da Res.).A propaganda por meio de outdoor somente será permitida após realização do
sorteio, a ser efetuado pelo Juiz Eleitoral, no Município até 10/07/2002 (art. 15 da
Res.). Os Tribunais Regionais deverão publicar na imprensa oficial, até 08/07/02, a
relação dos partidos e coligaçõesque requereram registro de candidatos.

• No mínimo, 50% dos espaços existentes no município deverão ser reservados para
propaganda eleitoral, sendo que, 30% serão destinados aos partidos e coligações que
tenham candidato a Presidente; 30% àqueles com candidato/a a governador/a e a
senadoria e 40% aos partidos e coligações que tenham candidatos a deputado/a fede
rai, estadual ou distrital.

• Os locais destinados à propaganda eleitoral deverão ser divididos em grupos eqüitativos
de pontos com maior e menor impacto visual, tantos quantos forem os partidos polítícos
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e coligações concorrentes, cuja relação deverá ser entregue, ao Juiz Eleitoral, pelas
empresas de publicidade até 25/06/02.

• Atenção: Após o sorteio, os partidos e coligações deverão comunicar às empresas, por
escrito, como usarão os outdoors que lhe foram atribuídos no sorteio, com especificação
de tempo e quantidade. Como se vê, o T.S.E., contrariando a Lei Eleitoral, que definiu que
os painéis sorteados ficarão àdisposição do Partido durante o período eleitoral decidindo a
cada renovação a quantidade e o período para sua utilização, resolveu modificar o texto
legal, impondo uma definição já no início da campanha. É preciso que o Partido defina
quantos e em que período serão utilizados os outdoors atribuídos no sorteio. Em caso de
dúvida, o Partido não deve dispensar sua utilização, já que se posteriormente tiver inte
resse, juridicamente terá maiores dificuldades em retomar os espaços que lhe foram
sorteados. Deve, assim, comunicar que utilizará os outdoors em todo o período, e quan
do for preciso, apresenta ofício desistindo de determinada quinzena ou período. As em
presas não podem fazer quaisquer outras exigências.

• Os que não forem utilizados deverão ser redistribuídos entre os demais concorrentes
interessados, fazendo-se novo sorteio, se necessário, dele não. participando os
partidos e coligações que dispensaram sua utilização. (art. 15, § 9° da Res.).

• A distribuição interna do número de outdoors caberá a cada Partido ou Coliga-
ção nos termos do art. 15, § lO, que estabelece: "Os partidos políticos e as coligações
distribuirão entre seus candidatos os espaços que lhes couberem."

• O preço para a veiculação da propaganda eleitoral nos painéis não poderá ser superior ao
cobrado normalmente para a publicidade comercial. A cobrança indevida ou a violação do
disposto no art. 15 da Res., sujeita a empresa responsável, os partidos, coligações ou
candidatos, à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50 (§ 12 do art. 15 da Res.)

• Aplicam-se as mesmas regras acima para o efeito de propaganda em painéis eletrôni-
cos, adotando-se, ainda, as seguintes providências:

a) as empresas deverão relacionar os horários disponíveis para a veiculação de propaganda
eleitoral em quantidade não inferior à metade do tempo respectivo de funcionamento
diário;

b) os horários com maior e menor impacto deverão ser divididos eqüitativamente, tantos
quantos forem os partidos e coligações concorrentes, para serem sorteados e utilizados
durante a propaganda eleitoral. (art. 16 da Res.)

• A colocação de placas ou cartazes em bens particulares em tamanho, características ou
quantidade que possa configurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico,
deverá ser apurado e punidos nos termos do art. 22 da Lei Complementar 64/90 (art.
15, § 13 da Res.). .

• No segundo turno não ocorrerá novo sorteio para distribuição de outdoors, cabendo aos
candidatos os que lhes foram destinados no 1o ~urno (art. 17 da Res.).

lO-INTERNET:
• É permitida a criação e inclusão de sítios na Internet para a veiculação de propaganda

eleitoral (X:V do art, 26 da Lei 9.504/97). Aplicam-se, no entanto, as vedações e penali
dades descritas no item 2 do Capítulo "Regras para rádio e televisão fora do horário
gratuito", abaixo enumeradas, aos sítios mantidos pelas empresas de comunicação soci
al na Internet e demais redes destinadas à prestação de serviços de telecomunicações
de valor adicionado, inclusive provedores da Internet.



• Os candidatos poderão manter sítio na Internet com a terminação can.br como mecanis
mo de propaganda eleitoral. aja candidato/a interessadoja deverá providenciar o cadas
tro do respectivo domínio no órgão gestor da Internet Brasil, responsável pela distribuição
e pelo registro de domínios (www.registro.br) observando a seguinte especificação: http:/
/www.nomdocandidatonumerodocandidatouf.can.br. em que nome doja candidatoja de
verá corresponder ao nome indicac;fo no campo 42 do formulário de Autorização para
Registro daCandídatura (ARC), número doja candidatoja deverá corresponder ao núme
ro indicado no campo 6 do mesmo formulário e uf deverá corresponder à sigla da unidade
da Federação em que oja candidatoja estiver concorrendo, sendo que os candidatos a
presidente da República utilizarão a sigla br (art. 70 da Res.).

• O registro do domínio somente poderá ser realizado após o efetivo requerimento do
registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral e será isento de taxa, ficando a cargo
doja candidato/a as despesas com criação, hospedagem e manutenção do sítio. (art.
70, § iOda Res.)

• Os domínios com a terminação can.br serão automaticamente cancelados após a vota
ção em primeiro turno, salvo os pertinentes a candidatos que estejam concorrendo em
segundo turno, que serão cancelados após essa votação. (art. 70, § 20 da Res.)

• Em páginas de provedores de serviços de acessoà Internet, não será admitido nenhum
tipo de propaganda eleitoral, em qualquer período. (art. 71 da Res.)

11-AÇÃO PARA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS:
• O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e independentemente da ação

penal competente, poderá demandar, no juízo cível, a reparação do dano moral,
respondendo por este o ofensor, e solidariamente, o partido político deste, quando
responsável por ação ou omissão, e quem quer que, favorecido pelo crime, haja de
qualquer modo contribuído para ele (art. 9° da Res.).

12- CORDRAVEDADA AOS AGEmS PÚBliCOS EM CAMPANHA REITORAl:
AJ CRIME[arl40 da lei 9.504/91 e arl42 da ResJ:
• O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens associadas ou

semelhantes às empregadas por órgão do governo, empresa pública ou sociedade de
economia mista constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano,
com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no
valor de R$ 10.641,00 a R$ 21.282,00.

BJAGENTESPÚBLICOS:
• Para efeitos legais, reputa-se agente público quem exerce, ainda que transitoriamente

ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou
entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 36, § iOda Res.).

• Os candidatos à vice-presidente da República, oja governadorja ou oja vice-governadorj
a de Estadoou do Distrito Federalem campanha eleitoral não poderão utilizar transporte
oficial, que, entretanto, poderá ser usado exclusivamente pelos servidores indispensáveis
a sua segurança e atendimento pessoal, sendo-lhes vedado desempenhar atividades
relacionadas com a campanha (art. 37, § 40 da Res.).

• Os candidatos à reeleição de governadorja e vice-governadorja de Estado e do Distrito
Federal poderão utilizar suas residênciasoficiais, com os serviços inerentes à sua utiliza-
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ção normal, para a realização de cantatas, encontros e reuniões pertinentes à própria
campanha, desde que não tenham caráter de ato público (art. 36, § 2° da Res.).
Poderão,ainda, permanecer na residência oficial, com o uso dos serviços inerentes à sua
utilização normal e eventual realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à
própria campanha, desde que não tenham caráter público (art. 36, § 3° da Res.). O
ocupante de residênciaoficial poderá, no seu interior, gravar mensagenspara propaganda
eleitoral, desdeque não se utilize de imagens externas do localou que a ele se refira (art.
36, § 4° da Res.).

CJPROIBiÇÕES:
• São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tenden
tes a afetar a igualdadede oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: (art, 36,
inc. I a V da Res.):
1- ceder ou usar,em benefíciode candidato/a, partido político ou coligação, bens móveis

ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção
partidária;
Il- usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que

excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
IlI- ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,

estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanhaeleitoral de candidato, partido políticoou coligação,durante o horário de expedien
te normal, salvo se o/a servidor/a ou o/a empregado/a estiver licenciado/a;

IV- fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato/a, partido político ou coliga
ção, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeadosou subvenciona
dos pelo PoderPúblico;

V- nomear,contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagensou por outros meios dificultar ou impedir o exercíciofuncional e, ainda,
ex offieio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos
três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno
direito, ressalvadas:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de

funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou

Conselhosde Contase dos órgãos da Presidênciada República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele

prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de

serviços públicosessenciais,com prévia e expressaautorização do Chefe do Poder Exe
cutivo;

e) a transferênciaou remoçãoex ottiao de militares, policiaiscivis e de agentespenitenciários.

• Nos três meses que antecedem o pleito (a partir de 06/07/02), não podem:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estadose Municípios, e dos

Estadosaos Municípios,sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvadosos recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para a execução ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emer
gência e de calamidadepública;



b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no merca
do, autorizar publicidade institucional dos atas, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta,
salvo em caso de gráve e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela
Justiça Eleitoral;

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gra-
tuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante
e característica das funções de governo;

d) contratar shows artísticos pagos com recursos públicos na realização de inaugurações
(art. 39 da Res.);

• art. 73, § 3° da Lei 9.504/97 e § 5° do art. 36 da Res. estabelecem que a vedação
contida no item "b" e "c'~ descritas acima, aplicam-se apenas aos agentes públicos das
esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição (esfera estadual e
federal), portanto, a administração municipal poderá realizar publicidade institucional nes
se período.

• Atenção: Aos/as candidatos/as a cargos do Poder Executivo, e não portanto, somente
aos/as candidatos/as à reeleição, é proibido participar, nos três meses que precedem o
pleito, de inaugurações de obras públicas (art. 40 da Res.).

• Outras vedações:
a) realizar, em ano de eleição, antes dos três meses que antecedem as eleições, despe

sas com publicidade dos órgãos públicos, ou das respectivasentidades da administração
indireta, que excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito
ou do último ano imediatamente anterior à eleição, prevalecendo o que for menor (art.
36, inc. VII da Res.);

b) fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos
que exceda a recomposiçãoda perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição,
a partir de 9 de abril de 2002 e até a posse dos eleitos (art. 36, inc. VIII da Res.);

c) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos pú- .
bhcos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não po-
dendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizempromoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos. (art. 37, § 1° da c.F./ art. 38 da Res.); A infração
deste dispositivo, configura abuso de autoridade, nos termos do art. 22 da Lei Com
plementar nO64/90, ficando o/a responsável, se candidato/a, sujeito ao cancelamen-
to do registro a sua candidatura (art. 38, parágrafo único da Res.).

OJ PENAliDADES:
a) O descumprimento dos itens acima acarretará a suspensão imediata da conduta

vedada quando for o caso, e sujeitará os responsáveisa multa no valor de R$ 5.320,50
a R$ 106.410,00, sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, ad-
ministrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes; sem prejuízo das de
mais sanções, sendo o responsável pela transgressão o/a candidato/a ficará sujeito a
cassação do registro. O valor das multas será duplicado em casode reincidência (§§ 7,
8° e 9° do art. 36 da Res.).

b) As condutas acima enumeradas caracterizam, ainda, atos de improbidade adminis-
trativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nO8.429/92 e sujeitam-se às disposi
ções daquele diploma legal, em especial as cominaçõesdo art. 12, inciso III.
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c) As sançõesde que trata o item "a" acima, aplicam-se também aos partidos, coligações e
candidatos/as beneficiados/as pelas condutas ilegais dos agentes públicos.

d) Os/as candidatos/as a cargos do Poder Executivo que participarem, a partir de 10 de
julho, de inauguraçõesde obras públicas ficam sujeitos à cassaçãodo registro (art. 40,
parágrafo único da Res.).

13- PROIBiÇÃO DE PROPAGANDA E ÚLTIMOS DIAS DE CAMPANHA:
• Não será tolerada propaganda:

1- de guerra, de processosviolentos para subverter o regime, a ordem política e social
ou de preconceitosde raça ou de classe;

11- que provoque animosidadeentre as ForçasArmadas ou contra elas, ou delas contra
as classese instituições civis;

111- de incitamento de atentado contra pessoaou bens;
IV- de instigaçãoa desobediênciacoletiva ao cumprimento de lei de ordem pública;
V- que implique oferecimento, promessa ou solicitaçãode dinheiro, dádiva, rifa, sorteio

ou vantagem de qualquer natureza;
VI- que perturbe o sossego público, com algazarras ou abuso de instrumento sonoros

ou vantagem de qualquer natureza;
VII- por meio de impressos ou de objetos que pessoa inexperiente ou rústica possa

confundir com moeda.
VIII- que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais

ou a outra qualquer restriçãode direito.
IX- que caluniar,difamar ou injuriar quaisquer pessoas,bem como órgãos ou entidades

que exerçam autoridade pública.
X- que desrespeiteos símbolos nacionais. (art. 7° da Res.).

• Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a Justiça Eleitoral adotará medidas
para impedir ou cessar imediatamente a propaganda realizadacom infração do disposto
acima (art. 8° da Res.).

• É proibidaqualquer propaganda paga de candidato/a, Partidoou Coligaçãono rádio e .
televisão, mesmo que seja para anunciar a realizaçãode atos ou comícios eleitorais.

• A partir de 10de julho de 2000 não serão veiculadosos programas partidários previstos
na Lei 9.096/95 - Lei dos Partidos (art. 4° da Res.).

• A partir de zero hora do dia 04 de outubro (até meia-noite de 03/10), e até 24 horas
depois das eleições,fica vedada qualquer propaganda política mediante rádio, televisão,
inclusivea realizaçãode debates. No 1° turno, o horário eleitoral gratuito encerra-se no
dia 03/10, e no 20 turno no dia 25 de outubro. Nesse mesmo período, não poderá,
ainda, ser realizadaqualquer propagandamediante comíciosou reuniõespúblicas (art. 3°
da Res.), comíciosenceram-seàs 24hs do dia 03 de outubro.

• É vedada, durante todo o dia da votação e em qualquer local público ou aberto ao
público, a aglomeraçãode pessoasportando os instrumentos de propaganda (bandeiras
ou flâmulas), de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de
veículos (art. 66, § 1° da Res.).

III No recinto das seçõeseleitorais e juntas apuradoras, aos mesários e escrutinadores
é proibido o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido
político ou coligaçãoou candidato/a (art. 66, § 2° da Res.). .

• Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido, nas vestes utilizadas,
o nomeou a siglado partido políticoou coligaçãoa que representa(art. 66, § 3° da Res.).



14 i00 'ODER DEPOÚClA:
• ó poder de polícia sobre a propaganda será exercido exclusivamente pelos juízes

eleitorais, nos municípios, e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais
nas capitais e municípios com mais de uma zona eleitoral, sem prejuízo do direito de
representaçãoa ser exercido pelo Ministério Públicoe pelos demais legitimados. (art. 62
da Res.)

• Na fiscalizaçãoda propaganda eleitoral, compete ao/à juiz/juíza eleitoral, no exercício do
poder polícia, tomar as providências necessáriaspara coibir práticas ilegais, comunican
do-as ao Ministério Público, mas não lhe é permitido instaurar procedimento de ofício
para a aplicação de sanções. (§ lOdo art. 62 da Res.)

• A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de
multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia. (§ 2° do art. 62 da
Res.)

• Paraa procedência da representação e imposiçãode penalidade pecuniária por realiza
ção de propaganda irregular, é necessário que a representação seja instruída com
prova de sua autoria e do prévio conhecimento do beneficiáriol a, caso este/
esta não seja responsável pela propaganda. (art. 64 da Res.)

• O prévio conhecimento doia candidato/a estará demonstrado se este/a, intimadoja
da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazode vinte e quatro
horas, sua retirada ou regularização.

15 - DOS IMPEDIMENTOS DOS MAGISTRADOS E SERVENTUÃRIOS DA JUSTiÇA
• Ao/À juiz/juíza eleitoral que seja parte em açõesjudiciais que envolvam determinado/a

candidato/a é defeso exercer suas funções em processoeleitoral no qual o/a mesmo/
a candidato/a seja interessado/a (art. 74 da Res.).

• A existência de conflito judicial entre magistrado/a e candidato/a que preceda à escolha
em convenção deve ser entendida como impedimento absoluto ao exercício da
judicatura eleitoral pelo juiz/juíza nele envolvido, como autoria ou réu/ré. (art. 74, § 1°
da Res.)

iii Sea iniciativa judicial superveniente à escolhaem convençãoé tomada pelo/a magistra
do/a, este/esta se torna, automaticamente, impedido/a de exercer funções eleito
rais. (art. 74, § 2° da Res.)

lIIiiII Se, posteriormente à escolha em convenção, candidato/a ajuíza ação contra juiz/juiza
que exerce função eleitoral, o seu afastamento dessa função somente pode decor
rer da declaração espontânea de suspeição ou do acolhimento de exceção
oportunamente ajuizada, ficando obstada a possibilidadeda exclusãodoia magistra
do/a decorrer apenas de ato unilateral doia candidato/a. (art. 74, § 3° da Res.)

II A filiação a partido político impede o exercício de funções eleitorais por membro do
Ministério Público, até dois anos do seu cancelamento (art. 75 da Res.).

iii Da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final da eleição,
não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais ou como juiz/juíza eleitoral o
cônjuge, o parente consangüíneoou afim, até o segundo grau, de candidato/a a cargo
eletivo registrado na circunscrição (art. 76 da Res.).

III Não poderá servir como escrivão/ã eleitoral ou chefe de cartório, sob pena de demis
são, o membro de órgão de direção partidária, nem o/a candidato/a a cargo eletivo, seu
cônjuge e seu parente consangüíneo ou afim até o segundo grau (art. 77 da Res.).
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INSTRUÇÕES SOBRE O HORARIO ELEITORALGRATUITO
[Cap. VI da ResJ

1- EMISSODS E PERioDO DO HORMIO GRATUITO NO RADIo E TElEVISÃO:
o horário eleitoral gratuito deverá ser transmitido, obrigatoriamente, por todas as emisso

ras que operam em VHFe UHFe os canais de televisão por assinaturasob responsabilidade
do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das AssembléiasLegislativas, da Câmara
·Legislativado Distrito Federale das CâmarasMunicipais. (art. 67 da Res.).

O período do horário eleitoral, no 10 turno, é de 45 dias, de 20 de agosto a 03 de
outubro e 20 turno: a partir das 48 horas da divulgação dos resultados do 10 turno
até 25 de outubro. Na veiculação da propaganda gratuita será considerado o horário de
Brasília-DF.

1° TURNO, EM BlOCO E EM REDE[art 22 da ResJ:
A) NA ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE, às terças, quintas-fei-

ras e sábados:
• NATELEVISÃO,cinquenta minutos diários: das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55.
• NO RÁDIO,cinquenta minutos diários: das 7h às 7h25, das 12h às 12h25.

B) NA ELEIÇÃO PARA DEPUTADO/ A FEDERAL, às terças, quintas-feiras e sába-
dos:

• NATELEVISÃO,cinqüenta minutos diários: das 13h25 às 13h50 e das 20h55 às 21h20.
• NO RÁDIO,cinqüenta minutos diários: das 7h25 às 7h50, das 12h25 às 12h50.

C) NA ELEIÇÃO PARA GOVERNADOR/ A DE ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, às
segundas, quartas e sextas-feiras:

• NA TELEVISÃO,quarenta minutos diários: das 13h às 13h20 e das 20h30 às 20:50h.
• NO RÁDIO, quarenta minutos diários: das 7h às 7h20, das 12h às 12h20.

D) NA ELEIÇÃO PARA DEPUTADO/A ESTADUAL E DEPUTADO/A DISTRITAL, às
segundas, quartas e sextas-feiras:

• NA TELEVISÃO,quarenta minutos diários: das 13h20 às 13h40 e das 20h50 às 21hl0.
• NO RÁDIO,quarenta minutos diários: das 7h20 às 7h40 e das 12h20 às 12h40

E) NA ELEIÇÃO PARA SENADOR! A, às segundas, quartas e sextas-feiras:
• NA TELEVISÃO,vinte minutos diários: das 13h40 às 13h50 e das 21hl0 às 21h20.
• NO RÁDIO,vinte minutos diários: das 7h40 às 7h50 e das 12h40 às 12h50.

2- DIVISÃO DO TEMPO:
• O horário será dividido entre partidos e coligaçõescom candidatos, desde que tenham

representação na Câmara dos Deputados (Res. 20.069, de 16/12/97), sendo 1/3 dividido



igualitariamente e. 2/3 proporcionalmente ao número de seus respectivos representantes
na Câmara dos Deputados (a bancada existente na data de início da legislatura que
estiver em curso, ou seja, 1%2/99 - Res. 20.627, de 18/05/00), considerado, no caso
de coligação, o resultado da soma do n.° de representantes de todos os partidos que a
integram.

• Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição, obtiverem
direito a parcela do horário eleitoral inferior a trinta segundos, será assegurado o
direito de acumulá-lo para uso em tempo equivalente (art. 26, § 60 da Res.).

• Para fins de divisão do tempo, não serão consideradasas frações de segundo, deven
do as sobras correspondentes ser adicionadas ao tempo destinado ao último partido ou
coligação a se apresentar para determinada eleição, a cada dia (§ 40 do art. 26 da Res.).

• As coligações serão sempre tratadas como um único partido (§ 50 do art. 26 da Res.).
• Por ocasiãodo plano de mídia, as emissorasde rádio e televisão e os representantes dos

partidos, cuidarão para compensar sobras e excessos, respeitando-seo horário de propa
ganda eleitoral gratuita (§ 7° do art. 26 da Res.).

• Se o/a candidato/a a presidente, a governador/a ou a senadoria deixar de concorrer, em
qualquer etapa do pleito, e não havendo substituição, far-se-á nova distribuição do
tempo entre os candidatos remanescentes (§ 30 do art. 26 da Res.).

3-INSERÇÕES NO RÁDIO ENA TElEVISÃO, INClUSIVE AOS DOMINGOS [ln.29 da ResJ: Trinta minu
tos diários em inserções em múltiplos de 15 segundos, ou seja, de 15, 3D, 45 ou 60
segundos, a critério de cada partido ou coligação e por eles assinadas obrigatoriamente,
devendo ser distribuídas proporcionalmente ao longo da programação. (§1° do art. 29 da
Res. e Res. 20.698/00)
• HORÁRIO: das 8h às 12h., das 12h às 18h, das 18h às 21h, e das 21h às 24h., levando

se em conta os blocos de audiência. (Art. 29, II da Res.)
• O tempo das inserçõesserá dividido em partes iguais - seis minutos para cada cargo -

para a utilização nas campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais,
bem como de suas legendas partidárias ou das que componham a coligação, quando for
o caso; (Art. 29, I da Res.)

• Na veiculação das inserções é vedada a utilização de gravações externas, monta-
gens ou trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais,
e a veiculação de mensagensque possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou
coligação. (Art. 29, III da Res.)

4- CÁlCUlO DA DISTRIBUiÇÃO DO TEMPO: (elaborado pelo assessorMoacir Casagrande).
O tempo (uma hora e quarenta minutos por dia - 50 minutos em cada período)

será dividido da seguinte forma:

A) UM TERÇO, IGUALITARIAMENTE:

• Serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que lançarem candidato/
a(independente do número de partidos por coligação) e tenham representantes na
Câmara dos Deputados.



CÁLCULO DOS 1/3 DO TEMPO DIÁRIO:

B) DOIS TERÇOS, PROPORCIONALMENTE:
• Serão distribuídos conforme a representação de cada partido político na Câmara dos

Deputadosno inícioda atuallegislatura (não importa se um partido cresceuou diminuiu a
bancada de iOde fevereiro de 1999 até hoje), considerando, no caso de coligação, o
resultado da soma do número de representantes de todos os partidos políticos que a
integram. Esse tempo será proporcionalmente dividido. O PT em 10/02/00 tinha 59
deputados, que equivale a 11,5% dos 513 deputados (59/513), ou seja 11,5% do total
de tempo de TV.

Deps. % PRES/DEP.FED. GOVJDEP.EST. SENADOR
Min. Sego Min. Sego Min. Sego

PFL 105 20,4678% 6 49 5 27 2 43

PSDB 99 19,2982% 6 25 5 08 2 34

I PMDB 83 16,1793% 5 23 4 18 2 09

PPB 60 11,6959% 3 53 3 07 1 33

PT 59 11,5010% I 3 50 3 04 1 32

PTB 31 6,0429% 2 O 1 36 O 48

PDT 25 4,8733% I 1 37 1 17 O 38

PSB 18 3,5088% 1 10 O 56 I O 28

PL 12 2,3392% O 46 O 37 O 18

PCDOB I 7 1,3645% O 27 O 21 O 10

PPS I 3 0,5848% O 11 O 09 I O 04

PSD 3 0,5848% O 11 O 09 I O 04

PMN I 2 0,3899% O 07 O 06 O 03
PSC 2 0,3899% O 07 O 06 O 03
PRONA I 1 I 0,1949% O 03 O 03 O 01I
PSL ! 1 I 0,1949% O 03 O 03 I O 01I

PST I 1 0,1949% O 03 O 03 TI i O I 01I

PV i 1 I 0,1949% O 03 O 03 I O I 01,I
TOTAL i 513 ! 100,0% I

! I I
I



rPREs:-----~ .
I Minutos/dia Seg./dia 2/3 1/31 50 3000 2000 1000

GOv. I 40 2400 1600 800
SENADOR I 20 1200 800 400
DEP.FED. I 50 3000 2000 1000
DEP.EST. I 40 2400 1600 800
Fonte: Moacir Casagrande - Liderança do PT - Câmara dos Deputados

5- HORÁRIO ElEITORAI·NO SEGUNDOTURNO:
• Ondehouver, serão vinte minutos diários, em dois períodos, divididos igualmente entre os

candidatos, e ainda, mais trinta minutos diários em inserções,sendo quinze minutos para
campanha de presidente da Repúblicae quinze minutos para campanha de governador/
a, se, após proclamados os resultados, não houver segundo turno para presidente da
República,o tempo será integralmente destinado à eleição de governador/a, onde hou
ver (§ 30 do art. 27 da Res.) e será iniciado 48 horas após a proclamação dos resulta
dos do 10 turno e veiculado até a antevéspera da eleição, iniciando-seàs sete e às doze
horas, no rádio; às treze e às vinte horas e trinta minutos, na televisão.

• O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos.
• No segundo turno, o filiado a um partido pode participar do programa de propaganda

eleitoral de candidato/a de agremiação distinta, desde que sua legenda não tenha mani
festado apoio a outro concorrente (art. 33, parágrafo único da Res.).

6- PlANO DEMíDIA fArL 30 da ResJ:
• Com relação às inserções, a partir de 08 de julho, o Tribunal Superior Eleitoral e os

tribunais regionais eleitorais convocarãoos partidos ou coligaçõese os representantes das
emissorasde televisão para elaborarem o plano de mídia com base no tempo devido a
cada um deles, garantida a participação proporcional nos horários de maior e menor
audiência. (art. 30 da Res.).

1- SORTEIODAORDEMDE 'E'CUIAÇÃO DO HORÁRIO1An. 28 da ResJ:
• Até 18 de agosto de 2002, o Tribunal Superior Eleitoral e os T.R.Esefetuarão o sor
teio para a escolha da ordem de veiculaçãoda propaganda de cada partido ou coligação.
Iniciado o horário eleitoral, a cadadia que se seguir,o partido ou coligaçãoque veicular por
último a propaganda na véspera, será o primeiro, apresentando-se os demais na ordem
do sorteio.

8- FITASDOSPROGRAMAS lArt 23 da Res.J:
A)MAPASDEMÍDIA: Independentemente do prazo da entrega das fitas (item abaixo), o

T.S.E.,atendendo pedido das emissoras, estabeleceu nova exigência aos partidos e coli
gaçõessobre a sistemática da entrega das gravações. Os partidos ou coligaçõesdeverão
apresentar mapas de mídia às emissoras, até às 14h da véspera da veiculação
do programa, e para as transmissões aos sábados, domingos e segundas-fei
ras, até às 14h da sexta-feira imediatamente anterior. Se a mesmafita do progra
ma for utilizada para dois ou mais dias ou períodos, devemos mencionar expressamente
tal fato no mapa de mídia, ou seja, devemos registrar sempre para qual período e horário
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aquela fita se destina. Fazero mesmo no caso das inserções, incluindo, ainda, a ordem
das mensagens no caso de serem diferentes (de 15, 30 ou sessenta segundos). No
mapa de mídia, deverão estar expressos, necessariamente,os seguintes dados:
I- nome do partido ou da coligação;
II- título ou número do filme a ser veiculado;
III-duração do filme;
IV- dias e faixas de veiculação;
V- nome e assinaturade pessoa credenciada pelos partidos ou coligaçõespara a entrega.

ATENÇÃO: As emissorasficam eximidas de responsabilidadedecorrente de transmissão de
programa em desacordo com os mapas de mídia apresentados, na hipótese de não ser
observado o prazo acima estabelecido. Não podemos, em nenhuma hipótese, deixar de
observar o prazo acima. O mapa de mídia é exigido, inclusive, para as inserções, que serão
veiculadas também aos sábados e domingos. O prazo de entrega do mapa de mídia
nada tem a ver com o prazo de entrega das fitas. Omapademídia deve ser protocolado
antes da entrega das fitas. Para não sermos surpreendidos, recomendamosque seja utiliza
do o modelo abaixo, durante todo o período de campanha. Para cada programa novo a
ser veiculado, deve ser protocolado o mapa de mídia correspondente. As inserções não
entram em rede, portanto, o partido deverá providenciar a entrega de cópia do mapa de
mídia para cada uma das emissoras UHF ou VHF e para os canais por assinatura que
operem no Estado.



MANUAL DE PESQUISAS E.· PROPAGANDA ElE1TOAAl

(Colocar local e data)
À Emissora ....
Ale: Responsável pela transmissão do horário eleitoral gratuito
(deixar espaço)
Pelo presente, nos termos do artigo 23 da Resolução n." 20.988-IS.E., apresentamos, abaixo, o mapa de
mídia do horário eleitoral gratuito do Partido dos Trabalhadores-PT (ou da COLIGAÇÃO ...), referente ao
programa em bloco (em rede) e às inserções que serão veiculadas na ordem estabelecida por sorteio
realizado na Justiça Eleitoral.
Esclarecemos, desde já, que na hipótese de não ser protocolado novo mapa de mídia dentro do prazo
estabelecido na Resolução supra mencionada, deverá ser considerado, para fins de cumprimento das
exigências legais, o último mapa de mídia já arquivado nessa emissora, garantindo-se, assim, a veiculação
do programa eleitoral gratuito do Requerente.
Mapa de Mídia do Programa em Bloco
1- nome do partido ou da Coligação: (Partido dos Trabalhadores ou Coligação...)
11- título ou número do filme a ser veiculado: (recomendamosseja colocado um número, que pode ser o
do dia da transmissão ou iniciando-sepelo número 1)
111- duração do filme (é o tempo total que nos foi reservado por lei, de acordo com a grade estabelecida
pela Justiça Eleitoral, que inclui as sobras)
IV- dias e faixas de veiculação (colocar o dia da veiculação do programa em bloco e os períodos. Por
exemplo: se o programa 1 for veiculado somente no período noturno, ou se for nos dois períodos. Quando
veicularmosumprograma diurnoe outro noturno, deveremosespecificaro número, o dia e o período de cada
transmissão).
V- nome e assinatura de pessoa credenciada pelos partidos ou coligações para a entrega das fitas
(especificar nome(s) daquele(s) que irá(ão) entregar a(s) fita(s) do programa, com a(s) assinatura(s)
correspondente(s).Recomendamosque seja indicado mais de um nome, que devem ser pessoas de extre
ma confiança do Partido).
Mapa de Mídia das Inserções
1- nome do partido ou da Coligação: (Partido dos Trabalhadores ou Coligação...)
11- título ou número do filme a ser veiculado: (recomendamosseja colocado um número, que pode ser o
do dia da transmissão ou iniciando-se pelo número 1)
111- duração do filme (colocar a duração de cada inserção, que poderá ser de até sessenta segundos)
IV- dias e faixas de veiculação (para cada inserção, colocaro dia da veiculaçãoe a(s) faixa(s) de veiculação
(das 8h às 12h;das 12 às 18h,das 18às 21h, das 21 às 24h, observadaa grade e ordem estabelecidapor
sorteio na Justiça Eleitoral. Por exemplo: se a inserção 1for veiculadadurante todos os períodos do mesmo
dia, ou especificar em qual período. Se tivermosmais de uma inserção no mesmo dia, colocar o número e a
faixa de horário correspondente.). .
V- nome e assinatura de pessoa credenciada pelos partidos ou coligações para a entrega das fitas
(especificar nome(s) daquele(s) que irá(ão) entregar a(s) fita(s) do programa, com a(s) assinatura(s)
correspondente(s).Recomendamosque seja indicado mais de um nome, que devem ser pessoas de extre
ma confiança do Partido).
Solicitamos seja protocolada a cópia em anexo, indicando-se o nome do funcionário que recebeu o pre
sente, bem como a data e horário de recebimento, para os fins de direito.
Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,
FULANO DE TAL
Representante do Partido ou da Coligação, especialmente designado para esse fim.
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B) CLAQUETES:
• Em cada fita a ser encaminhada à emissora, o partido político, ou coligação, deverá

incluir a denominada claquete, na qual deverão constar as seguintes informações
1-nome do partido ou da Coligação: (Partido dos Trabalhadores ou Coligação ... )
II- título ou número do filme a ser veiculado: (recomendamosseja colocado um número,

que pode ser o do dia da transmissão ou iniciando-sepelo número 1)
III- duração do filme (é o tempo total que nos foi reservado por le~ de acordo com a

grade estabelecidapelo Cartório Eleitoral que inclui as sobras)
IV- dias e faixas de veiculação (colocar o dia da veiculaçãodo programa em bloco e os

períodos. Por exemplo: se o programa 1for veiculadosomente no período noturno, ou se
for nos doisperíodos. Quando veicularmosumprograma diurno e outro noturno, deveremos
especificar o número, o dia e o período de cada transmissão).

ATENÇÃO: As informaçõesconstantes da claquete servirão para controle interno da emisso
ra, que não poderá ser veiculada ou computada no tempo reservado para o pro-
grama eleitoral.( Art. 24 , § 3° da Res.)

C) PRAZO DE ENTREGA DAS FITAS:
• As fitas dos programas eleitorais gratuitos deverão ser entregues, pelo partido ou coliga

ção, às emissoras responsáveis pela transmissão do programa ou das inserções, nos
horários abaixo indicados, sempre no local da geração, que deverá permanecer
aberto com pessoa responsável para recebimento das fitas (art. 24, § 2° da
Res.):

a) No caso dos programas em rede, com até 3 (três) horas de antecedência do início da
transmissão;

b) No caso das inserçõesde 15, 30 ou 60 segundos, sempre no local da geração das
ménsagens, com até 12 (doze) horas do início da transmissão, ou' seja, como as
mensagensserão inseridas nas programaçõesdas emissoras, com início às 8:00, as fitas
deverão ser entregues até às 20:00 hs. do dia anterior. A emissorageradora é obrigada
a permanecer aberta, designando sempre uma pessoa responsável para o recebimento
das fitas. (§ 2° do art. 24 da Res.)

ATENÇÃO: as inserções não entram em rede, portanto, o partido deverá providenciar a
entrega de cópia da fita em cada uma das emissorasUHFou VHFe os canais por assinatura
que operem no Estado.

D) PROCEDIMENTO PARA ENTREGA DAS FITAS:
Devemser feitos ofícios, conforme modelo abaixo, com cópia, para que possamoster a

prova da entrega no horário previsto. Sea mesmafita for utilizada para dois ou mais dias ou
períodos, devemosmencionar expressamentetal fato no ofício, ou seja, devemos registrar
sempre para qual período e horário aquela fita se destina, conforme o mapa de mídia já
protocolado na emissora, no prazo previsto no item acima. Fazer o mesmo no caso das
inserções, incluindo, ainda, no caso de serem diferentes (de 15, 30, 45 ou sessentasegun
dos), a ordem das mensagens, para que a emissora se programe e para que não haja
qualquer equívocona transmissão.

Devemos, ainda, nomear os representantes do partido ou da coligação, espe-



cialmente designados para a entrega das fitas, cujos nomesdeverão constar do mapa
de mídia. No ato da entrega da fita na emissora, o responsável pelo recebimento da fita
não poderá fazer qualquer tipo de análise do conteúdo dos programas; a conferência
restringe-se à qualidade da gravação e ao tempo de duração. Caso haja qualquer
problema na gravação que impossibilite a transmissãodo programa, devemos solicitar, atra
vés de ofício, a repetição do programa do dia anterior; do contrário, perderemos o direito à
transmissão do programa.

(Colocar local e data)
À Emissora....
Ale: Responsável pela transmissão do horário eleitoral gratuito
(deixar espaço)
Pelo presente, encaminhamos a fita magnética de gravação do programa eleitoral gratuito do Partido
dos Trabalhadores-PT (ou da Coligação....), nos termos do que dispõe § 4° do artigo 24 da Resolução n."
20.988-T.S.E., que deverá ser transmitida no horário eleitoral destinado aos programas em bloco do
dia....., no período diurno e do dia....., no período noturno, conformemapa de mídia já protocolado nessa
emissora. (ou u... destinado às inserções que serão veiculadas na ordem estabelecidapor sorteio realizado
na Justiça Eleitoral, conforme mapa....").
Solicitamos seja protocolada a cópia em anexo, indicando-se o nome do funcionário que recebeu o
presente, bem como a data e horário de recebimento,para os fins de direito.
Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,
FULANO DE TAL
Representante do Partido ou da Coligação, especialmentedesignado para esse fim.

9- PARnCIPAçÃO DE NÃO CANDIDATOS:
• Dos programas gratuitos poderão participar, em apoio aos candidatos, qualquer cida-

dão não filiado a outra agremiação partidária, vale dizer, quaisquer pessoasfiliadas
aos partidos da coligação e não filiadas a partidos (atores, populares, imagens de mani
festações, etc.); sendo vedadas a participação de qualquer pessoamediante remune-
ração (art. 54, "caput" da Lei nO 9.504/97 e art. 33 da Res.). O r.5.E, ainda, em
resposta a consulta nO 773 , firmou entendimento proibindo que representantes de
partidos ou coligações, no tempo destinado a propaganda gratuita, manifestem apoio ou
peçam votos para candidatos filiados a outros partidos. No segundo turno da eleição
será permitida, nos programas eleitorais, a participação de filiados a outros partidos,
desde que aqueles partidos tenham formalizado seu apoio aos concorrentes junto a
Justiça Eleitoral. Uma vez formalizado o apoio pelo partido a determinado/a candida
to/a é vedada a participação de seus filiados nos programas eleitorais de outro/a
candidato/a. (art. 54, par. único da Lei nO9.504/97).

10- OUTRAS EXIGÊNCIAS EVEDAÇÕES:
• Os programas de propaganda eleitoral gratuita deverão ser gravados e as gravações

deverão ser conservadas, no arquivo das emissoras, pelo prazo de vinte dias pelas
emissoras de até um kw e pelo prazo de trinta dias pelas demais e servirão como
prova dos abusos ou crimes porventura cometidos (art. 24, §§ 1° e 5° da Res.).



• Os partidos e coligações deverão constituir e nomear perante a Justiça Eleitoral, uma
Comissão PrDpaganda, especialmente designada para a distribuição do tempo do
horário eleitoral gratuito entre os candidatos registrados, majoritários e proporcionais.
(art. 35 da Res.)

• Oja candidatoja cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os atos relatívosà
suacampanhaeleitoral, inclusive, utilizar o horário eleitoral gratuito para sua propaganda.
(art. 31 da Res.)

• Nos programas gratuitos não poderão ser transmitidos, ainda sob forma de entre
vistas jornalística, imagensde realizaçãode pesquisaou qualquer outro tipo de consulta
popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que
haja manipulaçãode dados. .

• É vedada a veiculaçãode propagandaque possadegradar ou ridicularizar candidatos, (§
lOdo art. 32 da Res.)

• Ficatambém vedada a utilização de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou
vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido político ou
coligação,ou ainda produzir ou veicular programa com esse efeito.

• TRUCAGEM: Entende-sepor trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou
vídeo que possadegradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação, ou que desvir
tue a realidadee beneficieou prejudique qualquer candidato, partido ou coligação (§ 10
do art. 19 da Res.)

• MONTAGEM: Entende-sepor montagem, toda e qualquer junção de registros de áudio
ou vídeo que possadegradarou ridicularizar candidato, partido ou coligação, ou desvirtue
a realidadee beneficieou prejudique qualquer candidato, partido ou coligação (§ 20 do
art. 19 da Res.).

ATENÇÃO: É vedado aos partidos e coligações incluir no horário destinado aos candidatos
proporcionaispropagandadas candidaturasmajoritárias, ou vice-versa. Essedispositivo deve
ser entendido somente com relação à utilização do tempo e à participação dos candidatos
majoritários no horário reservadoaos proporcionaisou vice-versa. É permitida a utilização,
durante a exibição do programa dos proporcionais, de legendas, camisetas e acessóri-
os com referência a candidatos majoritários, ou, ao fundo, cartazes ou fotografias
desses candidatos. (§ 80 do art. 26 da Res.)
• As regras ou restrições definidas na Lei Eleitoral aplicam-se também às emissoras de

televisão que operamem VHF ou UHF, aos canais de televisão por assinatura sob
a responsabilidadedo Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assem-
bléias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras
Municipais (art. 67 da Res.).

• Aos canais de televisão por assinatura não compreendidos no item acima é vedada a
veiculação de qualquer propaganda eleitoral salvo a retransmissão integral do
horário eleitoral gratuito e a realização de debates (art. 67, parágrafo único, da
Res.).

• Será punida, na forma da lei, por veiculação de propaganda eleitoral a emissora
não autorizada a funcionar pelo poder competente (artigo 22, parágrafo único da
Res.).

• Noperíododestinadoà propagandaeleitoral gratuita, não prevalecerãoquaisquer contra
tos ou ajustes firmados pelas empresas que possam burlar ou tornar inexeqüível qual
quer dispositivo da legislaçãoeleitoral ou das instruções do T.S.E. (art. 251 do Código
Eleitoral.).



DIREITO DE RESPOSTA NO HORARIO ELEITORAL GRATUITO
(art. 10 da Ras. 20.951J:

1- PROCEDIMENTO:
• É asseguradoo exercício do direito de resposta aola candidato/a, partido ou coliga-

ção atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação
caluniosa, injuriosa ou sabidamente inverídica,veiculadano horário gratuito.

• O ofendido ou seu representante legal (advogado, delegado do Partido ou coligação),
deverá apresentar o pedido dentro de vinte e quatro horas, contados a partir da
veiculação da ofensa.

• Os pedidos de resposta formulados por terceiros por ofensas veiculadas no horário
gratuito, serão examinados pela Justiça Eleitoral. Quandoo terceiro se considerar atingido
por ofensa no curso da programação normal das emissorasde rádio e tv ou veiculada por

. órgão da imprensa escrita, deverá ser observado os procedimentos previstos na Lei de
imprensa junto a Justiça Comum. (art. 13 da Res.)

• Alenção para o prazo que é contado em horas.

2- DECISÃO:
• Os pedidos deverão ser distribuídos igualitariamente a cada um dos juízes auxiliares,

observadaa ordem de protocolo no respectivoTribunal Eleitoral.
• A SecretariaJudiciária notificará imediatamente o ofensor para, querendo, exercer, em

24 horas, seu direito de defesa, após o que, também no prazo de 24 horas, deverá ser
proferida a decisão. Vale dizer, os pedidos de direito de resposta deverão ser julgados
em 72 horas da data da formulação do pedido (§ 2° do art. 11 da Res.).

• Se a ofensa for produzida nos últimos dias de programa eleitoral, em dia e hora que
inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nesta lei, a resposta será
divulgadaainda que nas48 horas anteriores ao pleito, na forma que a Justiça Eleitoral
definir, em termos previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica (art. 12,
parágrafo único da Res.).

• Não sendo o pedido julgado nos prazos acima descritos, poderá ser dirigido ao órgão
superior,juntando-se cópias autênticas onde se comprove o descumprimento dos prazos,
devendo o julgamento ocorrer de acordo com o rito definido no artigo 16 da Res.20.951
(24 horas para contra-razões e 24 horas para decisão).

3- TEMPO PARA RESPOSTA:
• Deferidoo pedido, o ofendido utilizará, para sua defesa, tempo igual ao usado para a

ofensa, nunca inferior a um minuto".deduzidoeste do tempo reservadoao partido ou
coligaçãoem cujo horário foi cometida a ofensa.

• Se o tempo reservadoao partido ou coligaçãoa que pertencer o ofensor for inferior a
um minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias
para a sua complementação (art. 12, inciso III, alínea "d" da Res.). Ou seja, caso
tenham sido utilizados 15 segundos para a ofensa, ainda assim, o tempo de resposta
será de 1 minuto.



. 11- PENIlIDUES:
• A inobservânciados itens acima sujeita o partido ou coligaçãoà perda de tempo equi-

valente ao dobro do usado na prática do ilícito, no horário eleitoral gratuito
subsequente, dobrada a cada reincidência, devendo, no mesmo período, exibir-se
a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral.
(art. 34, par. único da Res.).

• Parao caso de propaganda que degradar ou ridicularizar candidatos, a infração sujeitará
o infrator a perda do direito deveiculação horário eleitoral do dia seguinte ao da decisão
(§ lOdo art. 32 da Res.) .

• Poderáa Justiça Eleitoral impedir, a requerimento do partido, coligaçãoou candidato, a
reapresentação da" propaganda, se ofensiva à honra de candidato, à moral ou 05
bons costumes. (§ 2° do art. 32 da Res.)

• A reiteração de conduta que já tenha sido punida pelaJustiçaEleitoralpoderá ensejar
a suspensão temporária do programa. (§ 3° do art. 32 da Res.) Devemos tomar
muito cuidado com esta nova punição, aliás inexistente na Lei Eleitoral, isto porque a
regra introduzida pelo T.5.E. não determina o prazo da suspensãotemporária, deixando-
a a critério do juiz auxiliar.

• Parao caso de inclusão de propaganda majoritária no horário destinado aos proporcio
nais, ou vice-versa, a infração sujeitará o partido ou coligaçãoà perda de tempo equi-
valente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo/a can-
didato/a beneficiado/a. (§ 9° do art. 26 da Res.).

12- PROIBIÇlo DECORnS OU CENSURAPRma:
• Em nenhum hipótese e sob nenhum pretexto serão admitidos os CORTESINSTAN

TÂNEOSou qualquer tipo de CENSURAPRÉVIAaos programas eleitorais gratuitos (art.
32 da Res.).



4- comáDO DABESPOSTA:
• A resposta deverá necessariamente dirigir-se aos fatos veiculados na ofensa.
• Se o ofendido for candidato, partido ou coligação tenha utilizado o tempo para resposta

sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do
respectivo programa eleitoral. Tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de
igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à multa no valor de R$ 2.128,20
a R$ 5.320,50 (art. 12, III, "g'~ da Res.).

5- EmEM DA fITA COM A RESPOSTA:
• Deferido o pedido, a emissora geradora do programa eleitoral gratuito e o partido ou

coligação, deverão ser imediatamente notificados da decisão (pela Justiça Eleitoral),
na qual deverão estar indicados o horário para veiculaçãoda resposta, quais os períodos,
diurno ou noturno, que deverá ser veiculada sempre ser no início do programa do
partido ou coligação (art. 12, inc. III, "e" da Res.).

• A fita em meio magnético contendo a resposta, deverá ser entregue à emissora
geradora pelo ofendido, até trinta e seis horas após a ciênciada decisão, e transmitida
no programa subseqüente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa
(art. 12, III, "f" da Res.).

6- NOTIFICAÇOES:
• Os pedidos de resposta, reclamações ou representações, bem como as notificações ou

intimações oriundas de reclamações, representaçõesou pedidos de resposta contra can
didatos, partidos ou coligações serão feitas, preferencialmente, por fax ou correio
eletrônico, dispensado o encaminhamento do original. Os tribunais eleitorais divulgarão
os números de fax e endereços eletrônicos para esse fim. (§§ 20, 3° e 6° do inciso II do
art. 11 da Res.).Atenção: A não obtenção de linha ou defeitos de transmissão ou recep
ção não interrompem a contagem dos prazos e tampouco podem ser alegados como
razão para descumprimento destes.

• As decisões dos juízes auxiliares serão publicadas mediante afixação na Secretaria,
entre 10 e 19 h, devendo o fato ser certificado nos autos. Havendoencaminhamento de
decisão às partes, dela deverão constar o dia e a hora em foi publicada, iniciando-se a
contagem do prazo a partir da hora da publicação e não da intimação via fax ou
correio eletrônico. (70 e 8° do art. 11 da Res.)

• Os advogados cadastrados nos cartórios como patronos de candidatos ou dos partidos e
das coligações serão notificados com a antecedência mínima de 24 horas do vencimento
do prazo, ainda que por fax ou correio eletrônico (§ 30 do art. 50 da Res.).
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REGRAS PARA RÁDIO E TELEVISÃO FORA DO
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO (RES. 20988 - Cap. VJ

1- TRATAMENTOEQuANIME:
• As emissoras devem garantir tratamento equânime entre os candidatos. Sabemos que

emissorasdão destaque para alguns candidatos. Não devemos permitir que a pretexto
da informação jornalística, seja feita propaganda aberta de seus candidatos preferidos e
contra seus adversários.

• Precisamos acompanhar as programações das emissoras e impedir qualquer tipo de
propagandaeleitoral pelo rádio e televisão fora do horário gratuito.

• Informação jornalística e liberdade de pensamento não podem ser confundidas com
propagandaeleitoral. Se uma emissora fizer programações,convidando sempre um mes
mo/a candidato/a, ou se em seus programas forem feitas transmissões que se caracte
rizam como propagandaeleitoral, o Partido deverá tomar as providências jurídicas para
fazer cessar esse tipo de programação. A seguir, citamos os artigos da Resolução que
tratam sobre essa matéria.

2- PROIBiÇÕES ÀS EMISSORAS DE RÁDIO ETElEVISÃO:
A partir de 10 de julho de 2002, é vedado às emissoras, em sua programação
normal e noticiário (art. 19 da Res.):
• transmitir, aindaque em forma de entrevista jornalística, imagens de realizaçãode pesqui

sa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível a
identificaçãodo entrevistado ou manipulação de dados;

III utilizar trucagem, montagem ou outro recursode áudio ou vídeo, ou produzir ou veicular
programa, que degrademou ridicularizem candidato, partido ou coligação ou produzir ou
veícular programa com esse efeito;

Iilll veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candida
to, partido ou coligação,ou seus órgãos ou representantes;

II dar tratamento privilegiado a candidato, partidos ou coligações;
iii veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa que faça

alusãoou crítica a candidato, partido político ou coligação,mesmo que de forma dissimu
lada, exceto programasjornalísticos ou debates políticos;

lliI divulgar nome de programa que se refira a candidato/aescolhido em convenção, ainda
quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome doia candidato/a ou com
variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o doia
candidato/a, fica proibido a sua divulgação, sob pena de cancelamento do res
pectivo registro .

.Ao partir de 10 de agosto, é vedado, ainda, às emissoras, transmitir programa apre
sentado ou comentado por candidato escolhido em convenção (art. 20 da Res.). Ou
seja, se o programa da emissora leva o nome doia candidato/a, a emissora poderá até
continuar com o programa,desde que modifique o nome, ficando expressamenteproibida a
apresentaçãoou comentáriospelo/a candidato/a, ou ainda, a menção de seu nome durante
a programação.



• Tâi$ prOibiçõese penalidades abaixo especificadas,aplicam-se, também, aos sítios manti
dos pelas empresas de comunicação social na Internet e demais redes destinadas. à
prestação de serviços de telecomunicações de valor adicionado, inclusive provedores da
Internet (§ 20 do art. 20 da Res.).

PENlUDADE:
• À inobservância de qualquer dos itens acima, sujeitará o responsável pela empresa às

penalidades previstas no art. 323 do Código Eleitorale ao pagamento de multa de R$
21.282,00 a R$ 106.410,00, duplicada em caso de reincidência (§ lOdo art. 20
da Res.).

• A emissora poderá, ainda, sofrer a punição de suspensão, por vinte quatro horas, de
sua proqramaçâo normal. A reincidência implica a duplicação da penalidade. No
períodode suspensão,a emissoratransmitirá a cadaquinze minutos a informação de que
se encontra fora do ar por ter desobedecidoà lei eleitoral (art. 69 e § 10 da Res.).A cada
reiteração de conduta, o período de suspensãoserá duplicado ( § 20 do art, 69 da Res.).

• Recebidaa reclamação sobre o descumprimento das disposiçõesda Lei Eleitoral ou das
instruções do T.S.E. (em especial as Resoluções 20.951 e 20.988), a Justiça Eleitoral
notificará a emissora reclamada para, querendo, apresentar razões de defesa no prazo
improrrogável de 48 horas (art. 5, § 10 da Res. 20.951)

4- DEBATESUlrt. 21 da Res. 20.988]:
• Assegura-se a participação em debates somente aos candidatos de partidos com repre

sentação na Câmara dos Deputados e facultada aos demais.
• A lei admite a realizaçãode debate sem a presençade candidato de algum partido, desde

que a emissora responsável comprove havê-lo convidado com a antecedência mínima de
72 horas de sua realização (§ lOdo art. 21 da Res.).

• Os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecidae divulgada pela
emissora, devendo a escolha do dia e da ordem de fala ser feita mediante sorteio, salvo
se for- celebrado acordo diverso entre os partidos interessados, ou seja, entre aqueles
que aceitaram o convite.

A- CANDIDATOS MAJORITÁRIOS: É asseguradaa participação de TODOSos Partidos e
Coligaçõesque tenham candidatos registrados (art. 21, inc. I da Res.).A apresentação dos
debates poderá ser feita:
• em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo;
• em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos;

B- CANDIDATOS PROPORCIONAIS:
• É asseguradaa participação de TODOSOSPARTIDOSque tenham candidatos registrados

e devem ser organizadosde modo a assegurar a presençade número equivalente de
candidatos de todos os partidos concorrentes ao pleito, podendo desdobrar-se em
mais de um dia. (art. 21, inc. II da Res.).

• É vedada a presençade um mesmoja candidatoja a eleição proporcionalem mais de um
debate na mesma emissora (§ 20 do art. 21 da Res.).

PENAUDADE:
• O descumprimento das regras referentes aos debates sujeita a empresa infratora à

suspensão, por 24 horas, da programação normal e à transmissão a cada 15 minutos
da informação de que se encontra fora do ar por ter desobedecidoà lei eleitoral. Em cada
reiteração de conduta, o período de suspensãoserá duplicado (§ 3° do art. 21 da Res.).
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DIREITO DE RESPOSTA NO RÁDIO E TElEVISÃO
FORA DO HORARIO GRATUITO [Res. 20.9511:

• Ficaasseguradoo exercíciodo direito de resposta, a partir da escolha dos candidatos
em Convenção, ao partido, coligação ou candidato atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículode comunicação social (art.10
da Res.).

• O ofendido, ou seu representante legal, poderá formular pedido para o exercício de direito
de resposta, dentro de quarenta e oito horas da veiculação do programa, dirigido
ao Juiz Auxiliar, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de setenta e duas
horas da data da formulação do pedido (art. 12, inc. II, "a" da Res.).

• À vista do pedido, o Juiz Auxiliar deverá notificar imediatamente o responsável pela
emissora que realizou o programa, para que preserve, sob as penas do artigo 347 do
Código Eleitoral, a gravação, que será devolvida após a decisãoe querendo, sua defesa
escrita, no prazo de vinte e quatro horas (art. 11, § 2° e art. 12, inc. II, "b" da Res.).

• O responsávelpela emissora,ao ser notificado pelo órgão competente da Justiça Eleitoral
ou informado pelo reclamante ou representante, por cópia protocolada do pedido de
resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo (art. 12, II, "c" da
Res.).

• Deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas após a decisão; o ofendido
utilizará, para sua defesa, tempo igual ao usado para a ofensa, nunca inferior a um
minuto. Atenção para o prazo da resposta, que deve ser veiculada em até 48 horas.
Aconselhamosque a entrega da fita, na emissora, seja feita até 36 horas da intimação
da decisão (art. 12, II, "d" da Res.).

• Sea ofensafor produzidaem dia e hora que inviabilizemsua reparaçãodentro dos prazos
estabelecidos,a resposta será divulgada na forma que o juiz de propaganda definir, em
termos previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica, mesmo sendo nas
quarenta e oito horas anteriores ao pleito (art. 12, parágrafo único da Res.).

• É preciso que o partido se organize, com rádio e TV escuta e sejam anotadas com
precisão as frases ofensivas do programa, que deverão acompanhar o pedido, bem
como, o horário de veiculaçãoe o nome do programa. Só teremos 48 horas, contados
da veiculaçãoda ofensa, para ingressarmos com o pedido de direito de resposta.

• O prazo é contado em horas e devemos ficar atentos para não perdermos essedireito,
muito valioso no processoeleitoral.

• Se constatarmos que um determinado programa está reiteradamente fazendo ofensas
ao Partido e aos nossoscandidatos, devemos gravar tais programações, para que pos
samos ter elementos precisos para ingressarmos com as medidas jurídicas cabíveis,
apresentando, inclusive, pedido de suspensãoda emissora.

• NOTIFICAÇÕES: OSpedidos de resposta, reclamaçõesou representações, bem como
as notificações ou intimações oriundas de reclamações, representações ou pedidos de
resposta contra candidatos, partidos ou coligações serão feitas, preferencialmente,
por fax ou correio eletrônico, dispensadoo encaminhamentodo original. Os tribunais
eleitorais divulgarãoos números de fax e endereçoseletrônicos para esse fim (§§ 2°, 3°
e 60 do inciso II do art. 11 da Res.). Atenção: A não obtenção de linha ou defeitos de
transmissão ou recepção não interrompem a contagem dos prazos e tampouco
podem ser alegadoscomo razão para descumprimento destes.



• As decisões dos juízes auxiliares serão publicadas mediante afixação na Secretaria,
entre 10 e 19 h, devendo o fato ser certificado nos autos. Havendoencaminhamento de
decisão às partes, dela deverão constar o dia e a hora em foi publicada, iniciando-se a
contagem do prazo a partir da hora da publicação e não da intimação via fax ou
correio eletrônico. (70 e 8° do art. 11 da Res.)

• Os advogados cadastrados nos cartórios como patronos de candidatos ou dos partidos e
das coligações serão notificados com a antecedência mínima de 24 horas do vencimento
do prazo, ainda que por fax ou correio eletrônico (§ 3° do art. 5° da Res.).

• Não sendo o pedido julgado nos prazos acima descritos, poderá ser dirigido ao órgão
superior, juntando-se cópias autênticas onde se comprove o descumprimento dos pra
zos, devendo o julgamento ocorrer de acordo com o rito definido no artigo 16 da Res.
20.951 (24 para contra-razões e 24 horas para decisão).

DIREITO DE RESPOSTA NA IMPRENSA ESCRITA
• É assegurado o direito de resposta, a partir da escolha doIa candidatola em con-

venção, ao partido, coligação ou candidato atingido, ainda que de forma indire-
ta, por conceito, imagem ou por afirmação caluniosa, difamatória ou injuriosa ou
sabidamente inverídica publicada em veículo de imprensa (art. 10 da Res.).

• Ofendido, ou seu representante legal, poderá requerer o exercício do direito de resposta
ao Juiz Eleitoral da Comarca, dentro de setenta e duas horas a contar das 19 horas
da data da constante na capa da publicação, instruindo o pedido com um exemplar
da publicação e o texto para a resposta (art. 12, inc. I, "a" da Res.).

• A Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para defender-se em quarenta e
oito horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de três dias a contar da
data da formulação do pedido.

• Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-à no mesmo veículo, espaço, local,
página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até
quarenta e oito horas após a decisão, ou por solicitação do ofendido, no mesmo dia
da semana em que foi divulgada a ofensa, ainda que fora desse prazo, ou tendo sido a
ofensa publicada em veículo com periodicidade de circulação maior que quarenta e oito
horas, na primeira vez em que circular.

• Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilize sua reparação dentro dos prazos
estabelecidos acima, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta
(art. 12, inc. I, "e" da Res.).

• Não sendo o pedido julgado nos prazos acima descritos, poderá ser dirigido ao órgão
superior, juntando-se cópias autênticas onde se comprove o descumprimento dos pra
zos, devendo o julgamento ocorrer de acordo com o rito definido no artigo 16 da Res.
20.951 (24 horas para contra-razões e 24 horas para decisão).

• PUBLICAÇÃO DA RESPOSTA: O ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimen
to da decisão, bem como a regular distribuição dos exemplares, quantidade impressa,
raio de abrangência na distribuição e publicidade realizada. (art. 12, inc. I, "f" da Res.)

• Sem prejuízo do crime tipificado no art. 347 do CódigoEleitoral (crime de desobediência),
o não cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta
sujeitará o infrator ao pagamento de multa de R$5.320,50 a R$ 15.961,50, duplicado em
casode reincidência.
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DOS RECURSOS SOBRE O EXERCíCIO DO DIREITO DE RESPOSTA

Este procedimento é aplicável para todos os pedidos de direito de resposta, ou seja,
dentro do horário eleitoral gratuito, durante a programação normal das emissoras de rádio e
tv e na imprensa escrita.

• Contra a decisãodos juízes auxiliares cabe agravo ao Plenodo Tribunal, em 24 horas da
data de sua publicação em secretaria, asseguradoao recorrido oferecer contra-razões
em igual prazo, a contar da sua notificação (art. 14 da Res.).

• O agravodeverá ser levado a julgamento pelo Plenáriodo Tribunal e terá como relator o
próprio juiz auxiliar prolator da decisão monocrática, que substituirá, no Plenário, membro
da mesma representação,observada a ordem de antiguidade, devendo ser julgado no
prazo de 24 horas, a contar da conclusão dos autos, independentemente de pauta.
Caso o Tribunal não se reúna neste prazo, o agravo deverá ser julgado na primeira
sessãosubseqüente (§§ 1° e 2° do art. 14 da Res.).

• Na hipótese do agravo não ser julgado nos prazos acima indicados, deverá ser incluído
em pauta, que deverá ser publicada mediante afixação na Secretaria, com prazo mínimo
de 24 horas (§ 3° do art. 14 da Res.).

• Será asseguradoaos advogados das partes o uso da tribuna pelo prazo máximo de dez
minutos, para sustentaçãooral de suas razões (§ 4° do art. 14 da Res.).

• Após o voto do relator, confirmando ou não a decisãoagravada, serão colhidos os votos
dos demais membrosda Corte. Os acórdãos serão publicados em sessão, iniciando-se
a contagem do prazo de 24 horas para a interposição de recurso especial ao T.S.E.
(art. 15 da Res.).

• Interposto o recursoespecial, o recorrido será imediatamente notificado para apresentar
sua resposta, no prazo de vinte e quatro horas (§ lOdo art. 15 da Res.).

• Decorrido o prazo de 24 horas, oferecidas ou não as contra-razões, os autos serão
remetidos ao T.5.E, inclusive por portador, caso necessário, dispensado o juízo de
admissibilidade (§ 2° do art. 15 da Res.).

• A inobservânciainjustificada desses prazos, sujeita a autoridade judiciária às penas pre
vistas no artigo 345 do CódigoEleitoral - crime eleitoral (§ 40 do art. 15 da Res.).

• NO CASO DE SER PROVIDO O RECURSO, será o tempo restituído. Paraa entrega da
fita será observado o mesmo procedimento descrito no item "DIREITO DE RESPOSTA
HORÁRIOELEITORALGRATUITO",acima, (§ 3° ao art. 15 da Res.). Existe uma regra
no direito eleitoral estabelecendoque os recursos não tem efeito suspensivo, vale dizer,
deferido o pedido, mesmo em caso de recurso da emissora, o exercício do direito de
resposta pode ser exercido (a não ser que o Tribunal suspenda a decisão do Juiz até o
julgamento do recurso). Nessesentido, aconselhamos,no casode deferimento do direito
de resposta, seja a fita da resposta apresentada logo após a decisão do Tribunal.

5- PENALIDADE:
Sem prejuízo do crime tipificado no art. 347 do CódigoEleitoral (crime de desobediência), o
não cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a respostasujeitará
o infrator ao pagamento de multa de R$ 5.320,50 a 15.961,50, duplicado em caso de
reincidência da conduta (§ 5° do art. 15 da Res.).



CRIMES ElEITORAIS

Nodia da eleições [§ 51do artigo 39 da lei 9.504/91 e art 41 da Res.20.9881
a) o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata;
b) a distribuição de material de propaganda política, inclusivevolantes e outros impressos, ou .

a prática de aliciamento, coação ou manifestações tendentes a-influir na vontade do
eleitor.

• Penalidade: A infração do disposto nos itens acima, constitui crime eleitoral, punível
com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços a
comunidade pelo mesmo período, e multa no vator de R$5.320,50 a R$ 15.961,50.

• Não é crime eleitoral a manifestação individual e silenciosa da preferência do cidadão
por partido político, coligação ou candidato, incluídaa que se contenha no próprio vestuá
rio ou se expresse no porte de bandeira ou flâmula ou pela utilização de adesivos em
veículos ou objetos de que tenha posse (art. 66 da Res.). ~

Outroscrimes eleilorais[ans. 42 a 54 da ResJ:
• uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadasou semelhan

tes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia
mista. Pena: detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de R$ 10.641,00 a R$
21.282,00.

• divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou candidatos
e capazesde exercerem influência perante o eleitorado. Pena: detenção de dois meses a
um ano ou pagamento de cento e vinte a cento e cinqüenta dias-multa. A pena é
agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão.

• caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe
falsamente fato definido como crime. Pena: detenção de seis meses a dois anos e
pagamento de dez a quarenta dias-multa, Nas mesmas penas incorre quem, sabendo
falsa a imputação, a propala ou divulga. A prova da verdade do fato-imputado exclui o
crime, mas não é admitida: I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o
ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível; II - se o fato é imputado ao
Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro; III - se do crime imputado,
embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.

• difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe
fato ofensivo a sua reputação. Pena: detenção de três mesesa um ano e pagamento de
cinco a trinta dias-multa. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é
funcionário público e a ofensa é relativa ao exercíciode suas funções.

• injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe
a dignidade ou o decoro. Pena: detenção até seis meses ou pagàmento de trinta a
sessenta dias-multa. O juiz pode deixar de aplicar a pena: I - se o ofendido, de forma
reprovável, provocou diretamente a injúria; II - no caso de retorsão imediata que consis
ta em outra injúria. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua
natureza ou meio empregado, se considerem aviltantes, a pena será de detenção de
três meses a um ano e pagamento de cinco a vinte dias-multa, além das penas corres
pondentes à violência prevista no Código Penal.

• As penas cominadas nos três últimos itens acima, aumentam-se de um terço, se qual
quer dos crimes é cometido: I - contra o presidente da Repúblicaou chefe de governo
estrangeiro; II - contra funcionário público, em razão de suas funções; III - na presença
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de várias pessoas,ou por meio que facilite a divulgação da ofensa.
• inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado. Pena: de

tenção de até seis mesesou pagamento de noventa a cento e vinte dias-multa.
• impedir o exercício de propaganda. Pena: detenção de até seis meses e pagamento de

trinta a sessentadias-multa.
• utilizar organizaçãocomercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios

para propagandaou aliciamento de eleitores. Pena: detenção de seis meses a um ano e
cassaçãodo registro se o responsável for candidato.

• fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira. Pena: deten
ção de três a seis meses e pagamento de trinta a sessenta dias-multa. Além da pena
cominada,a infraçãoao presente artigo importa a apreensãoe perda do material utilizado
na propaganda.

• participar o estrangeiroou brasileiro que não estiver no gozo dos seusdireitos políticos de
atividades partidárias, inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou
abertos. Pena: detenção de até seis meses e pagamento de noventa a cento e vinte
dias-multa. Na mesma pena incorrerá o responsávelpelas emissoras de rádio ou televi
são que autorizar transmissões de que participem os mencionados nesta regra, bem
como o diretor de jornal que lhes divulgar os pronunciamentos.

• funcionário postal não assegurar a prioridade prevista no art. 239 do Código Eleitoral.
Pena: pagamento de trinta a sessenta dias-multa.

• o serviço de qualquer repartição federal, estadual ou municipal, autarquia, fundação
estadual, sociedadede economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo Poder
Público,ou que realizecontrato com este, inclusiveo respectivo prédio e suas dependên
cias, não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou coligação. Pena: detenção até
seis mesese pagamento de trinta a sessenta dias-multa (art. 81 da Res.). Este impedi
mento será tornado efetivo, a qualquer tempo, pelo órgão competente da Justiça
Eleitoral, conforme o âmbito nacional, regional ou municipal do órgão infrator, mediante
representaçãofundamentada de autoridade pública, de representante partidário ou de
qualquer eleitor ( art. 81, parágrafo único)

• Na sentençaque julgar ação penal pela infração de qualquer dos arts. 43 a 46 e 48 e 51
da- Res., deve o/a juiz/juíza verificar, de acordo com seu livre convencimento, se o
diretório local do partido político, por qualquer dos seus membros, concorreu para a
prática de delito, ou dela se beneficiou conscientemente. Nesse caso, imporá o/a juiz/
juíza pena de suspensãode sua atividade eleitoral pelo prazo de seis a doze meses,
agravada até o dobro nas reincidências (art. 52 parágrafo único da Res.).

• Noscasosde reincidência,as penas pecuniáriasprevistas nesta Resoluçãoaplicam-se em
dobro.

Procedimento:
• Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal prevista na legislação eleitoral

deverá comunicá-Iaao Juiz da Zona Eleitoral onde a mesmase verificou (art. 57 da Res.).
• Quando a comunicaçãofor verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-Ia a termo, assi

nado pelo apresentante e por duas testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério
Públicolocal, que procederána forma do CódigoEleitoral.

• Seo MinistérioPúblicojulgar necessáriosmaiores.esclarecimentose documentos comple
mentares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quais
quer autoridades ou funcionários que possamfornecê-los.

• Respondempenalmente pelos partidos políticos e pelas coligaçõesos seus representan
tes legais (art. 58 da Res.).



RECLAMAÇÕES E REPRESENTAÇÕES EM GERAL (RES. 20.9511
• As reclamações,as reprsentações e os recursos sobre matéria disciplinada nas instruções

são consideradas de natureza urgente, devendo preferir aos demais. Os feitos eleito
rais, no período entre 5 de julho elO de novembro de 2002, terão prioridade para a
participação do Ministério Público e dosjuízes de todas as Justiçase instâncias, ressalva
dos os processos de hábeas corpus e de mandado de segurança.

• As reclamações e representações relativas ao descumprimento da Lei Eleitoral, salvo os
procedimentos específicosde direito de resposta, podem ser feitas por qualquer partido
político, coligação, candidato ou pelo Ministério Público (art. 3° da Res.).

• As reclamaçõese representações deverão ser dirigidas aos JuízesAuxiliares dos tribunais
regionais, mas eleiçõesfederais, estaduais e distritais e ao T.S.E.,na eleição presidencial,
que serão designados pelos tribunais eleitorais entre os seus ministros e juízes substitu
tos. Deverão ser distribuídas igualitariamente a cada um dos juízes auxiliares, observada
a ordem de protocolo no respectivo Tribunal Eleitoral. As reclamaçõesou representações
deverão relatar os fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias. .:-

• As petições ou recursos relativos às reclamaçõesou representaçõesserão admitidos via
fax ou correio eletrônico, quando possível, dispensado o encaminhamento do
original, devendo a Secretaria Judiciária providenciar a cópia do documento recebido,
que permanecerá nos autos (art 40 e § 1° da Res.).

• A não-obtenção de linha ou defeituosa na transmissão ou recepção não se constitui
motivo para descumprimento dos_prazos legais.

• Os tribunais eleitorais divulgarão os números de fax e endereçoseletrônicos que poderão
ser utilizados para o recebimento de representaçõesou recursos.

• Recebidaa reclamação ou representação, a Secretaria notificará imediatamente o recla
mado ou representado, preferencialmente por fax ou correio eletrônico, para, querendo,
apresentar defesa em 48 horas.

• Quando o reclamado ou representado for candidato, partido político ou coligação, as
notificações serão feitas preferencialmente por fax ou correio eletrônico, no en-
dereço informado por ocasião do pedido de registro. . •

• Os advogados cadastrados nas Secretarias dos tribunais como patronos de candidatos
ou dos partidos e das coligações serão notificados para o feito, com a antecedência
mínima de 24 horas do vencimento do prazo previsto acima, ainda que por fax ou correio
eletrônico (art. 50, § 30 da Res.).

• Os advogados poderão pedir o arquivamento de procuração na Secretaria dos tribu
nais, tornando dispensável a juntada de mandato em cada processo relativo às eleições
de 2002.

• O relator poderá encaminhar o feito ao Ministério Público e, na hipótese de não haver
pronunciamento em 24 horas, requisitá-lo para proferir a decisão em 24 horas (arts.
60 e 70 da Res.).

• As decisõesmonocráticas serão publicadas mediante afixação na Secretaria, entre 10 e
19h de cada dia, devendo o fato ser certificado nos autos. Havendo encaminhamento
de decisão às partes, dela deverão constar o dia e a hora em foi publicada.

• Contra a decisão do juízes auxiliares caberá agravo, no prazo de 24 horas da data de
sua publicação em Secretaria, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões em igual
prazo, a contar da sua notificação (art. 8° da Res.).

• O agravo deverá ser levado a julgamento pelo Plenário do Tribunal e terá como relator o
próprio juiz auxiliar prolator da decisãomonocrática, que substituirá, no Plenário,membro
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da mesma representação,observada a ordem de antiguidade, devendo ser julgado no
prazo de 48 horas, a contar da conclusão dos autos, independentemente de pauta.
Caso o Tribunal não se reúna neste prazo, o agravo deverá ser julgado na primeira
sessãosubseqüente (§§ 1° e 2° do art. 8 da Res.).

• Na hipótese do agravo não ser julgado nos prazos acima indicados, deverá ser incluído
em pauta, que deverá ser publicada mediante afixação na Secretaria, com prazo mínimo
de 24 horas (§ 3° do art. 8° da Res.).

• Será asseguradoaos advogados das partes o uso da tribuna pelo prazo máximo de dez
minutos, para sustentação oral de suas razões (§ 4° do art. 8 da Res.).

• Após o voto do relator, confirmando ou não a decisãoagravada, serão colhidos os votos
. dos demaismembros da Corte. Os acórdãos serão publicados em sessão, iniciando-se
a contagemdo prazode três dias para a interposiçãode recurso especial ao T.S.E.(Art.
9° da Res.).

• Interposto o recursoespecial, os autos serão conclusosao presidente do Tribunal que, no
prazode vinte e quatro horas, proferirá decisão fundamentada, admitindo ou não
recurso (§ lOdo art. 9° da Res.).

• Admitido o recurso especial, será assegurado ao recorrido o oferecimento de contra
razões, no prazo de três dias, contados da intimação, por publicação na Secretaria.
Decorrido o prazo de três dias, oferecidas ou não as contra-razões, os autos serão
remetidos ao T.S.E, inclusive por portador, caso necessário (§§ 2° e 3° do art. 9° da
Res.).

• Não admitido o recurso especial, caberá agravo de instrumento para o T.s.E., no
prazo de três dias, contados da publicação do despacho na Secretaria. Formado o
instrumento com as peças indicadas no §1° do art. 544 do CPCe com certidão da
publicação do acórdão recorrido, será intimado o agravado para oferecer resposta ao
agravo e ao recursoespecial, no prazo de três dias, contados da publicação na Secreta
ria (§§ 40 e 5° do art. 9° da Res.).

• NoT.s.E., provido o agravo, o recurso especialserá julgado de imediato (§ 6° do art. 9°).
• As reclamações,representaçõese recursos sobre o processo eleitoral são considerados

de-natureza urgente, devendo seu julgamento preferir aos demais Os prazos relativos
às reclamaçõesou representaçõese aos pedidos de resposta são contínuos e peremptó
rios e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados entre 5 de julho de
2002 e a proclamaçãodos eleitos, inclusive em segundo turno, se houver.

DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS:
Não sendo o feito julgado nos prazos fixados acima, o pedido pode ser dirigido ao órgão

superior, devendo a decisãoocorrer de acordo o rito definido acima (§ 10 do art. 96 da Lei
9.504/97).

Poderá, ainda, o/a candidato/a, partido ou coligação representar ao Tribunal Regional
Eleitoral contra o Juiz Eleitoral e, ao Tribunal Superior Eleitoral contra aos TREs, pelo
descumprimento das disposiçõesda Lei Eleitoral e das instruções do TSE,ou que der causa
ao seu descumprimento, inclusive quanto aos prazos processuais; nesta caso, ouvido
o representado em 24 horas, o Tribunal ordenará a observância do procedimento que
explicitar, sob pena de incorrer o Juiz em desobediência(art. 78 da Res.).
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LEI 9840, de 28/09/99, sobre CORRUPÇÃOELEITORAL
(Ir1.60 da ResJ

,

A lei 9.840 inuoduziu disposiUVo na lei Eleitoral 9.504/91, com a seguinte redação:
'.!41t 41-A - Ressalvado o disposto no ert. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedadapor esta le~ o candidato doar, oferecer,prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim
de obter-lhe o voto, bem ou vantagempessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
funçãopública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de R$1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) a 53.205,00 (
cinqüenta e três mil duzentos e cinco reais), e cassação do registro ou do diploma,
observadoo procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64/90. 'ralt
60 da Res.).
• A compra de votos era considerada apenas crime eleitoral pelo Código Eleitoral. A Lei

9.840 introduziu a cassaçãodo registro do/a candidato/a ou registro do diploma como
punição, sem prejuízo da penalidade prevista no Código. ".

• Foi feita a ressalva do disposto no art. 26 e seus incisos, ou seja, podem os candidatos
efetuar os atos ali previstos sem que sejam considerados infração à Lei Eleitoral, como
por exemplo, brindes de campanha (camisetas, chaveiros, etc.).

• A Lei n.o 9.840 modificou, ainda, o § 5° do artigo 73 da Lei Eleitoral, que passou a vigorar
com a seguinte redação:

"Arl13 _
§50 - Nos casos de descumprimento dos incisos I, II, III, IVe VI do caput, sem prejuízo
do disposto no parágrafo anterior; o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará
sujeito à cassaçãodo registro ou do diploma."

• Os incisos I, II, III, IV e VI do artigo 73 estabelecem:
'.!4tt.73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou 'não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de opottunidades entre candidatosnos pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar; em benefício de candidato, pertido político ou coligação, bens móveis
ou imóveispertencentes à administração direta ou indireta da União,dos Estados, do Distrito
Federa~dos Territórios e dos Municípios, ressalvadaa realizaçãode Convençãopattidária;.

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas,
que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos
que integram;.

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta tederet:
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de setIB serviços, para comitês de
campanhaeleitoral de candidato,partido político ou coligação,durante o horário de expedien
te normst. salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;.

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, pertido político ou coliga
ção, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeadosou subvenciona
dospelo Poder Público;.

VI - nos três meses que antecedem o pleito:.
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos
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Propaganda eleitoral X Promoção pessoal

o TSE em resposta à consulta nO 794, de 24/05/02, fixou os parâmetros entre
propaganda eleitoral e promoção pessoal.

Entende-se por ato de propaganda eleitoral aquele que leva ao conhecimento geral,
ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a
ação política que o candidato pretende desenvolverou razõesque induzama concluir que o
postulante é o mais apto para o exercício de determinado cargo público. A propaganda
realizadasem tais características,configura-se mera promoção pessoal, podendo, entre
tanto, em determinadas circunstâncias configurar abuso poder econômico.

A partir deste entendimento:

Éproibida:
• A colocação de cartazes contendo foto do pretenso candidato e o cargo que ocupa,

nos vidros traseiros de ônibus, para divulgação de livro, programa de rádio ou de televi
são, em razão da inexistência de relação entre o produto objeto da publicidade e a
menção do cargo que ocupa o postulante.

• Além disso, o artigo 37 da Lei 9.504/97, proíbe a veiculaçãode propaganda eleitoral em
bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, o que é o caso dos
ônibus e táxis, que são bens de uso comum. Esta proibição se aplica tanto na parte
externa, quanto no interior dos veículos.

ÉpemiUda:
• A veiculaçãode mensagensde felicitação ocasionais(Natal, Ano Novo, Dia Internacional

da Mulher, Aniversário do Município, etc.), antes de 06 de julho, desde que não haja
qualquer menção à eleição ou à plataforma política do possívelcandidato. Embora seja
permitida a conduta, é importante ressaltar que, a depender das dimensões, intensida
de e quantidade da propaganda aliadas aos meios de comunicaçãoem que é veiculada,
tal ato poderá configurar abuso de poder econômico,sujeitando o beneficiário a cassa-
ção do registro ou do mandato.





2004
IOde janeiro
As entidades ou empresas que
realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou
aos candidatos ficam obrigadas, a
partir desta data, a registrar na
Justiça Eleitoral as informações
colhidas. (Lei 9.504/97, art. 33);
5 de março
último dia para o Tribunal
Superior Eleitoral expedir as
instruções relativas às eleições;
5 de maio
último dia para o eleitor requerer
inscrição eleitoral ou
transferência de domicílio;
10 de julho
Data a partir da qual não será
veiculada a propaganda
partidária gratuita, nem será
permitido nenhum tipo de
propaganda política paga no
rádio e na televisão;
3 de julho
Os agentes públicos ficam
proibidos, entre outras condutas,
de nomear, contratar, demitir
sem justa causa, realizar
transferência voluntária de
recursos da União aos estados e
municíopios e dos estados aos
municípios;
5 de julho
Último dia para a apresentação
no cartório eleitoral do
requerimento de registro de
candidatura aos cargos de
prefeito, vice-prefeito e vereador;
6 de julho
A propaganda eleitoral é
permitida a partir desta data;
18 de setembro
Nenhum candidato poderá ser
detido ou preso a partir desta
data, salvo no caso de flagrante
delito:
30 de setembro
Último dia para a divulgação da
propaganda eleitoral no rádio e
na televisão, para a realização de
debates e para propaganda
política em comícios ou reuniões
públicas;
2 de outubro - último dia para a
propaganda eleitoral em alto
falantes e amplificadores de som
ou para a promoção de carreata e
para distribuição de material de
propaganda política, inclusive
volantes e outros impressos;

JANEIRO DE 2004
IOde janeiro - quinta-feira
l.Data a partir da qual as
entidades ou empresas que
realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou
aos candidatos ficam obrigadas
a registrar, na Justiça Eleitoral,
as informações previstas em lei e
em Instruções expedidas pelo
TSE (Lei n° 9.504/97, art. 33).

MARÇO
5 de março - sexta-feira
1.Último dia para o TSE expedir
as instruções relativas às eleições
de 2004 (Lei n° 9.504/97, art.
105, caput).

ABRIL

3 de abril - sábado
I.Data a partir da qual todos os
programas de computador de
propriedade do Tribunal Superior
Eleitoral, desenvolvidos por ele
ou sob sua encomenda, utilizados
nas urnas eletrônicas para os
processos de votação, apuração e
totalização, poderão ter suas
fases de especificação e de
desenvolvimento acompanhadas
por técnicos indicados pelos
partidos políticos, pela Ordem
dos Advogados do Brasil e pelo
Ministério Público (Lei n''
10.74012003).

6 de abril - terça-feira
(180 dias antes)
l.Último dia para o órgão de
direção nacional do partido
publicar, no D.Oficial da União,
as normas para a escolha e
substituição de candidatos e para
a formação de coligações, na
hipótese de omissão do estatuto
(Lei n" 9.504/97, art. 7°, § 1°).
2.Data a partir da qual é vedado
aos agentes públicos fazer, na
circunscrição do pleito, revisão
geral da remuneração dos
servidores públicos que exceda a
recomposiçãoda perda de seu
poder aquisitivo ao longo do ano
da eleição (Lei n° 9.504/97, art.
73, inciso VIII).

MAIO

5 de maio - quarta-feira
1.Último dia para o eleitor
requerer inscrição eleitoral ou
transferência de domicílio (Lei n"
9.504/97, art. 91).
2.Último dia para o eleitor que
mudou de residência dentro do
município pedir alteração no seu
título (Código Eleitoral, art. 46, §
3°, II;Res. n" 20.166, de 7.4.98).
3.Último dia para o eleitor
portador de deficiência solicitar
sua transferência para seções
eleitorais especiais.

JUNHO

10 de junho - quinta-feira
I.Data a partir da qual é
permitida a realização de
convenções destinadas a
deliberar sobre coligações e
escolha de candidatos a prefeito,
a vice-prefeito e a vereador (Lei
n° 9.504/97, art. 8°, caput).
2.Data a partir da qual os feitos
eleitorais terão prioridade para a
participação do Ministério
Público e dos juízes de todas as
justiças e instâncias, ressalvados
os processos de habeas corpus e
mandado de segurança (Lei n"
9.504/97, art. 94, caput),

25 de junho .. sexta-feira
1.Último dia para as empresas de
publicidade entregarem aos
juízes eleitorais a relação dos
locais destinados à divulgação de
propaganda eleitoral por meio de
outdoors (Lei n" 9.504/97, art.
42, § 4°).

30 de junho - quarta-feira
1.Último dia para a realização de
convenções destinadas a
deliberar sobre coligações e
escolha de candidatos a prefeito,
a vice-prefeito e a vereador (Lei
n" 9.504/97, art. 8°, caput).

\...



JULHO

IOde julho - quinta-feira

l.Data a partir da qual não será
veiculada a propaganda
partidária gratuita prevista na Lei
n" 9.096/95, nem será permitido
nenhum tipo de propaganda
política paga no rádio e na
televisão (Lei n" 9.504/97, art.
36, § 2°).

2.Data a partir da qual é vedado
às emissoras de rádio e de
televisão, emprogramação
normal e em noticiário (Lei n°
9.504/97, art. 45, I a VI):
I-transmitir, ainda que sob a
forma de entrevista jornalística,
imagens de realização de
pesquisa ou de qualquer outro
tipo de consulta popular de
natureza eleitoral em que seja
possível identificar o
entrevistado ou em que haja
manipulação de dados;
II-usar trucagem, montagem ou
outro recurso de áudio ou vídeo,
que, de qualquer forma,
degradem ou ridicularizem
candidato, partido ou coligação,
ou produzir ou veicular programa
com esse efeito;
III -veicular propaganda política
ou difundir opinião favorável ou
contrária a candidato, partido,
coligação, a seus órgãos ou
representantes;
IV - dar tratamento privilegiado
a candidato, partido ou
coligação;
V - veicular ou divulgar filmes,
novelas, minisséries ou qualquer
outro programa com alusão ou
crítica a candidato ou partido
político, mesmo que
dissimuladamente, exceto
programas jornalísticos ou
debates políticos;
VI - divulgar nome de programa
que se refira a candidato
escolhido em convenção, ainda
quando preexistente, inclusive se
coincidente com o nome de
candidato ou com o nome que
deverá constar da urna
eletrônica.

3 de julho - sábado
(três meses antes)

I.Data a partir da qual são
vedadas aos agentes públicos as
seguintes condutas (Lei n°
9.504/97, art. 73, incisos Ve VI,
a):
I-nomear, contratar ou de
qualquer forma admitir, demitir
sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por
outros meios dificultar ou
impedir o exercício funcional e,
ainda, ex officio, remover,
transferir ou exonerar servidor
público, na circunscrição do
pleito, até a posse dos eleitos,
sob pena de nulidade de pleno
direito, ressalvados os casos de:
a) nomeação ou exoneração de
cargos em comissão e designação
ou dispensa de funções de
confiança;
b) nomeação para cargos do
Poder Judiciário, doMinistério
Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos
órgãos da Presidência da
República;
c) nomeação dos aprovados em
concursos públicos homologados
até 3 de julho de 2004;
d) nomeação ou contratação
necessária à instalação ou ao
funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com
prévia e expressa autorização do
chefe do Poder Executivo;
e) transferência ou remoção ex
officio de militares, de policiais
civis e de agentes penitenciários;
II- realizar transferência
voluntária de recursos da União
aos estados e municípios, e dos
estados aos municípios, sob pena
de nulidade de pleno direito,
ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação
formal preexistente para
execução de obra ou de serviço
em andamento e com
cronograma prefixado, e os
destinados a atender situações de
emergência e de calamidade
pública;
2.Data a partir da qual é vedado
aos agentes públicos cujos
cargos estejam em disputa na
eleição (Lei n° 9.504/97, art. 73,
VI, b e c, e § 3°):
I - com exceção da propaganda
de produtos e serviços que

tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade
institucional dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos, ou das
respectivas entidades da
administração indireta, salvo em
caso de grave e urgente
necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça
Eleitoral;
II-fazer pronunciamento em
cadeia de rádio e de televisão,
fora do horário eleitoral gratuito,
salvo quando, a critério da
Justiça Eleitoral, tratar-se de
matéria urgente, relevante e
caracteristica das funções de
governo.
3.Data a partir da qual é vedado
aos candidatos aos cargos de
prefeito e de vice-prefeito
participar de inaugurações de
obras públicas (Lei n" 9.504/97,
art. 77, caput).
4.Data a partir da qual é vedada,
na realização de inaugurações, a
contratação de shows artísticos
pagos com recursos públicos
(Lei n° 9.504/97, art. 75).

5 de julho - segunda-feira
1.Ultimo dia para a apresentação
no cartório eleitoral, até as
dezenove horas, do requerimento
de registro de candidatura aos
cargos de prefeito, vice-prefeito
e vereador (Lei n" 9.504/97, art.
11, caput).
2.Data a partir da qual
permanecerão abertas aos
sábados, domingos e feriados as
secretarias do Tribunal Superior
Eleitoral e dos tribunais
regionais eleitorais e os cartórios
eleitorais, em regime de plantão
(LC n? 64/90, art. 16).
3.Último dia para os tribunais e
conselhos de contas tornarem
disponível à Justiça Eleitoral
relação daqueles que tiveram
suas contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade
insanável e por decisão
irrecorrível do órgão competente,
ressalvados os casos em que a
questão estiver sendo submetida
à apreciação do Poder Judiciário,
ou que haja sentença judicial
favorável ao interessado (Lei n°
9.504/97, art. 11, § 5°).



6 de julho - terça-feira
I.Data a partir da qual será
permitida a propaganda eleitoral
(Lei n° 9.504/97, art. 36, caput).
2.Último dia para a apresentação,
pelos órgãos regionais da
maioria dos partidos
participantes do pleito, do
requerimento para que seja
reservado dez por cento do
tempo destinado à propaganda
eleitoral gratuita para divulgação
em rede da propaganda dos
candidatos dos municípios em
que não haja emissora de
televisão, pelas emissoras
geradoras que os atingem (Lei n"
9.504/97, art. 48, caput).
3.Data a partir da qual,
independentemente do critério de
prioridade, os serviços
telefônicos oficiais ou
concedidos farão instalar, nas
sedes dos diretórios nacionais,
regionais e municipais,
devidamente registrados,
telefones necessários, mediante
requerimento do respectivo
presidente, e pagamento das
taxas devidas (Código Eleitoral,
art. 256, § 1°).
4.Data a partir da qual os
partidos políticos registrados
podem fazer funcionar, das oito
às vinte e duas horas, alto
falantes ou amplificadores de
som, nas suas sedes ou em
veículos (Lei n" 9.504/97, art. 39,
§ 3°).
7 de julho - quarta-feira
1.Último dia para os candidatos
requererem seus registros perante
os cartórios eleitorais, até as 19
horas, caso os partidos ou
coligações não os tenham
requerido (Lei n" 9.504/97, art.
11, § 4°).
8 de julho - quinta-feira
1.Último dia para o juiz eleitoral
encaminhar para publicação a
relação dos partidos e coligações
que requereram registro de
candidatos, com o fim de
realização de sorteio dos locais
para afixar outdoors (Lei n°
9.504/97, art. 42, § 5°).
2.Data a partir da qual o juiz
eleitoral deve convocar os
partidos e a representação das
emissoras de televisão e de rádio
visando à elaboração de plano de
mídia para uso da parcela do
horário eleitoral gratuito a ser

utilizado em inserções a que
tenham direito (Lei n° 9.504/97,
art.52).
3.Último dia para o eleitor
portador de deficiência, que
tenha solicitado transferência
para seção eleitoral especial,
comunicar ao juiz eleitoral, por
escrito, suas restrições e
necessidades a fim de que a
Justiça Eleitoral, se possível,
providencie os meios e recursos
destinados a facilitar-lhe o
exercício do voto.

10 de julho - sábado
1.Último dia para a Justiça
Eleitoral realizar o sorteio entre
os partidos e coligações dos
locais destinados pelas empresas
de publicidade à propaganda
eleitoral por meio de outdoors
(Lei n° 9.504/97, art. 42, § 5°).

14 de julho - quarta-feira
1.Último dia para os partidos
políticos constituírem os comitês
financeiros, observado o prazo
de dez dias úteis após a escolha
de seus candidatos em convenção
(Lei n" 9.504/97, art. 19, caput).

19 de julho - segunda-feira
l.Último dia para os partidos
políticos ou coligações
registrarem, perante o juízo
eleitoral encarregado do registro
dos candidatos, os comitês
financeiros, observado o prazo
de cinco dias após a respectiva
constituição (Lei n° 9.504/97, art.
19,§3°).

25 de julho - domingo
l.Último dia para a publicação
dos nomes das pessoas indicadas
para compor as juntas eleitorais
para o primeiro e eventual
segundo turnos de votação
(Código Eleitoral, art. 36, § 2°).
2.Último dia para que os títulos
dos eleitores que requereram
inscrição ou transferência
estejam prontos (Código
Eleitoral, art. 114, caput).

28 de julho - quarta-feira
l.Último dia para os partidos
políticos impugnarem, em
petição fundamentada, os nomes
das pessoas indicadas para
compor as juntas eleitorais
(Código Eleitoral, art. 36, § 2°).

31 de julho - sábado
I.Data a partir da qual o Tribunal
Superior Eleitoral poderá
requisitar das emissoras de rádio
e de televisão até dez minutos
diários, contínuos ou não, que
poderão ser somados e usados
em dias espaçados, para a
divulgação de seus comunicados,
boletins e instruções ao
eleitorado (Lei n° 9.504/97, art.
93).

AGOSTO
r de agosto - domingo
l.Data a partir da qual é vedado
às emissoras de rádio e de
televisão transmitir programa
apresentado ou comentado por
candidato escolhido em
convenção (Lei n" 9.504/97, art.
45, § 1°).
4 de agosto - quarta-feira
1.Último dia para os órgãos de
direção municipal dos partidos
preencherem as vagas
remanescentes para as eleições
proporcionais, no caso de as
convenções para a escolha de
candidatos não terem indicado o
número máximo previsto no art.
10 da Lei n" 9.504/97 (Lei n°
9.504/97, art. 10, § 5°).
2.Último dia para a nomeação
dos membros das juntas
eleitorais para o primeiro e
eventual segundo turnos de
votação (Código Eleitoral, art.
36, § l°).
3.Último dia para a publicação
do edital de convocação e
nomeação dos mesários para o
primeiro e eventual segundo
turnos de votação (Código
Eleitoral, art. 120, § 3°).
4.Último dia para a designação
da localização das seções
eleitorais para o primeiro e
eventual segundo turnos de
votação (Código Eleit. art. 135).
5.Data a partir da qual é
assegurada prioridade postal aos
partidos políticos para a remessa
da propaganda de seus
candidatos registrados (Código
Eleitoral, art. 239).
6.Último dia para o Tribunal
Superior Eleitoral apresentar aos
partidos políticos os programas
de computador a serem utilizados
nas eleições (Lei n° 9.504/97, art.
66, caput).



4 de agosto - quarta-feira
7.Último dia para o pedido de
registro de candidatura às
eleições proporcionais, na
hipótese de preenchimento das
vagas remanescentes ou de
substituição, observado o prazo
de até dez dias contados do fato
ou da decisãojudicial que deu
origem à substituição (Lei
9.504/97, art. l3, § l° e 3°).
8.Ú1timodia para o pedido de
registro de novos candidatos,
observado o prazo de dez dias
contados da decisão, na hipótese
de anulação da convenção
partidária por órgão superior do
partido, quando a deliberação
sobre coligações desobedecer às
diretrizes estabelecidas pela
convenção nacional (Lei n°
9.504/97, art. 7°, §§ 2° e 3°).

9 de agosto - segunda-feira
1.Último dia para os partidos
políticos reclamarem da
nomeação dos membros das
mesas receptoras (Lei n°
9.504/97, art. 63, caput).
2.Último dia para os membros
das mesas receptoras recusarem a
nomeação (Código Eleitoral, art.
120, § 4°).
3.Último dia para os partidos
impugnarem os programas de
computador a serem utilizados
nas eleições (Lei n° 9.504/97, art.
66, § l°).

11 de agosto - quarta-feira
1.Último dia para ojuiz eleitoral
decidir sobre as recusas e
reclamações contra a nomeação
dos membros das mesas
receptoras (Lei n° 9.504/97, art.
63, caput).

14 de agosto - sábado
I.Data em que todos os pedidos
de registro de candidatos a
prefeito, a vice-prefeito e a
vereador, mesmo os impugnados,
devem estar julgados pelo juiz
eleitoral, publicadas as
respectivas decisões e anunciada
a audiência de sorteio da ordem
dos candidatos na cédula oficial,
por edital afixado em cartório
(LC n" 64/90, arts. 3° e seguintes,
Código Eleitoral, art. 104, § 3°).
2.Último dia para os partidos
recorrerem da decisão dojuiz
eleitoral sobre a nomeação dos

membros da mesa receptora (Lei
n" 9.504/97, art. 63, § 1°).
3.Último dia para os
responsáveis por todas as
repartições, órgãos e unidades do
serviço público oficiarem ao juiz
eleitoral, informando o número, a
espécie e a lotação dos veículos e
embarcações de que dispõem
para o primeiro e eventual
segundo turnos de votação
(Lei n" 6.091/74, art. 3°).

16 de agosto - segunda- feira
1.Último dia para o juiz eleitoral
realizar sorteio para a escolha da
ordem de veiculação da
propaganda de cada partido ou
coligação no primeiro dia do
horário eleitoral gratuito (Lei n°
9.504/97, art. 50).

17 de agosto - terça-feira
l.Data a partir da qual pode ser
veiculada a propaganda eleitoral
gratuita no rádio e na televisão
(Lei n° 9.504/97, art. 47, caput).
2.Último dia para os tribunais
regionais eleitorais decidirem os
recursos interpostos contra a
nomeação dos membros das
mesas receptoras (Lei n"
9.504/97, art. 63, § l°).
3.Último dia para ojuiz eleitoral
realizar o sorteio da ordem e
disposição dos nomes dos
candidatos às eleições
majoritárias na cédula oficial
(CódigoEleitoral, art. 104, § 2°).
18 de agosto - quarta-feira
1.Último dia para os juízes
eleitorais enviarem aos tribunais
regionais eleitorais a relação dos
candidatos às eleições
majoritárias e proporcionais, da
qual constará obrigatoriamente a
referência ao sexo dos candidatos
e ao cargo a que concorrem, para
fins de centralização e
divulgação de dados (Lei n"
9.504/97, art. 16).
19 de agosto - quinta-feira
1.Último dia para os tribunais
regionais eleitorais enviarem ao
Tribunal Superior Eleitoral a
relação dos candidatos às
eleições majoritárias e
proporcionais, da qual constará
obrigatoriamente a referência ao
sexo dos candidatos e ao cargo a
que concorrem, para fins de
centralização e divulgação de
dados (Lei n° 9.504/97, art. 16).

24 de agosto - terça-feira
(40 dias antes)
1.Último dia para o diretório
regional indicar integrantes da
Comissão Especial de Transporte
e Alimentação para o primeiro e
eventual segundo turnos de
votação (Lei 6.091/74, art. 15).

SETEMBRO
IOde setembro - quarta-feira
1.Último dia para ojuiz eleitoral
divulgar o modelo da cédula com
os nomes candidatos majoritários
na ordem já definida (Lei n"
9.504/97, art. 83, § 4°).

3 de setembro - sexta-feira
1.Último dia para a requisição de
veículos e embarcações, órgãos
ou unidades do serviço público
para o primeiro e eventual
segundo turnos de votação (Lei
n" 6.091/74, art. 3°, § 2°).
2.Data da instalação da
Comissão Espec.de Transporte e
Alimentação (Lei n" 6.091/74,
art. 14).
3.Último dia para ojuiz eleitoral
comunicar ao Tribunal Regional
Eleitoral os nomes dos
escrutinadores que houver
nomeado e para a publicação,
mediante edital, da composição
das juntas eleitorais (Código
Eleitoral, art. 39).
4.Último dia para ojuiz eleitoral
publicar as seguintes relações,
para uso na votação e apuração
(Lei n" 9.504/97, art. 12, § 5°, I e
II):
I - a primeira, ordenada por
coligação ou partido, com a lista
dos respectivos candidatos em
ordem numérica, com o nome
que deve constar da uma
eletrônica;
II - a segunda, com o índice
onomástico e organizada em
ordem alfabética, na qual deve
constar o nome completo de cada
candidato e o nome que deve
constar da uma eletrônica, em
ordem alfabética, seguidos da
respectiva legenda e número.
5.Ultimo dia para a designação,
pelos tribunais regionais
eleitorais, da Comissão de
Auditoria, para verificação do
fimcionamento das umas
eletrônicas, por meio de votação
paralela.



4 de setembro - sábado
1.Data em que todos os recursos
sobre pedidos de registros de
candidatos devem estar julgados
pelos tribunais regionais
eleitorais e publicadas as
respectivas decisões (LC n''
64/90, art. 3° e seguintes).

13 de setembro - segunda-feira
(20 dias antes)
1.Último dia para a instalação da
Comissão de Auditoria, para
verificação do funcionamento
das urnas eIetrônicas, por meio
de votação paralela.

18 de setembro - sábado
(15 dias antes)
I.Data a partir da qual nenhum
candidato poderá ser detido ou
preso, salvo no caso de flagrante
delito (Código Eleitoral, art. 236,
§ l~.
2.Último dia para a requisição de
funcionários e instalações
destinados aos serviços de
transporte e alimentação de
eleitores no primeiro e eventual
segundo turnos de votação (Lei
n° 6.091/74, art. 1°, § 2°).
3.Data em que deve ser
divulgado o quadro geral de
percursos e horários
programados para o transporte de
eleitores para o primeiro e
eventual segundo turnos de
votação (Lei n° 6.091/74, art. 4°).

21 de setembro - terça-feira
(12 dias antes)

1.Último dia para a reclamação
contra o quadro geral de
percursos e horários
programados para o transporte de
eleitores no primeiro turno e
eventual segundo turnos de
votação (Lei n" 6.091/74,
art. 4°, § 2°).

23 de setembro - quinta-feira
(lO dias antes)
l.Data em que todos os recursos
sobre pedidos de registros de
candidatos devem estar julgados
pelo Tribunal Superior Eleitoral
e publicadas as respectivas
decisões (LC n" 64/90, art. 3° e
seguintes).
2.Último dia para o juiz eleitoral
comunicar aos chefes das
repartições públicas e aos

proprietários, arrendatários ou
administradores das propriedades
particulares, a resolução de que
serão seus respectivos edificios,
ou parte deles, utilizados para o
funcionamento das mesas
receptoras no primeiro e eventual
segundo turnos de votação
(Código Eleitoral, art. 137).
24 de setembro - sexta-feira
1.Último dia para o juiz eleitoral
decidir as reclamações contra o
quadro geral de percursos e
horários para o transporte de
eleitores, devendo, em seguida,
publicar o quadro definitivo (Lei
n° 6.091/74, art. 4°, § 3°).

28 de setembro - terça-feira
1.Último dia para os partidos
políticos e coligações indicarem
aos juízes eleitorais
representantes para o Comitê
Interpartidário de Fiscalização,
bem como os nomes das pessoas
autorizadas a expedir as
credenciais para fiscais e
delegados (Lei n" 9.504/97, art.
65, §§ l° a 3°).
2.Data a partir da qual e até 48
horas depois da eleição, nenhum
eleitor poderá ser preso ou
detido, salvo em flagrante delito,
ou em virtude de sentença
criminal condenatória por crime
inafiançável, ou, ainda, por
desrespeito a salvo-conduto
(Código Eleitoral, art. 236).

30 de setembro - quinta-feira
(3 dias antes)
1.Último dia para a divulgação
da propaganda eleitoral gratuita
no rádio e na televisão (Lei n"
9.504/97, art. 47, caput).
2.Último dia para o juiz eleitoral
remeter ao presidente da mesa
receptora o material destinado à
votação (Código Eleitoral, art.
133).
3.Início do prazo de validade do
salvo-conduto expedido pelo juiz
eleitoral ou presidente da mesa
receptora (Código Eleitoral, art.
235 e parágrafo único).
4.Último dia para propaganda
política mediante comícios ou
reuniões públicas (Código
Eleitoral, art. 240, parágrafo
único).
5.Último dia para a realização de
debates (Resolução n" 20.374, de
2.10.98).

OUTUBRO
IOde outubro - sexta-feira
1.Data em que o presidente da
mesa receptora que não tiver
recebido o material destinado à
votação deverá diligenciar para o
seu recebimento (Código
Eleitoral, art. 133, § 2°).

2 de outubro - sábado
1.Último dia para a propaganda
eleitoral mediante alto-falantes e
amplificadores de som ou para a
promoção de carreata e para
distribuição de material de
propaganda política, inclusive
volantes e outros impressos (Lei
n" 9.504/97, art. 39, § 5°, I e II).

3 de outubro - domingo
DIA DAS ELEIÇÕES
(Lei n" 9.504, art. l°, caput)
As 7h - Instalação da seção
eleitoral (Código Eleitoral, art.
142).
Às 8h - Início da votação
(Código Eleitoral, art. 144).
Às l7h - Encerramento da
votação (Código Eleitoral, arts.
144 e 153).
Depois das 17h - Emissão do
boletim de urna e início da
apuração e da totalização dos
resultados.

5 de outubro - terça-feira
1.T érmino do prazo, às 17 horas,
do período de validade do salvo
conduto expedido pelo juiz
eleitoral ou presidente da mesa
receptora (Código Eleitoral, art.
235, parágrafo único).
2.Último dia do período em que
nenhum eleitor poderá ser preso
ou detido, salvo em flagrante
delito, ou em virtude de sentença
criminal condenatória por crime
inafiançável, ou, ainda, por
desrespeito a salvo-conduto
(Código Eleitoral, art. 236,
caput).

6 de outubro - quarta-feira
1.Último dia para conclusão dos
trabalhos de apuração pelas
juntas eleitorais.
2.Último dia para o mesário que
abandonar os trabalhos durante a
votação apresentar ao juiz
eleitoral sua justificativa (Código
Eleitoral, art. 124, § 4°).



.,

16 de outubro - sábado
l.Último dia para o juiz eleitoral
divulgar o resultado da eleição
para prefeito e vice-prefeito e
proclamar os eleitos, se obtida a
maioria absoluta de votos, nos
municípios com mais de
duzentos mil eleitores, ou os dois
candidatos mais votados. Nesta
hipótese, serão esses candidatos
imediatamente convocados para
o sorteio da ordem de colocação
dos nomes na cédula.
2.Último dia para a realização do
sorteio da ordem de disposição
dos nomes dos candidatos às
eleições majoritárias nas cédulas
(Código Eleitoral, art. 104, § 2°).
3.Data a partir da qual nenhum
candidato que participará do
segundo turno de votação poderá
ser detido ou preso, salvo caso de
flagrante delito (Código
Eleitoral, art. 236, § 1°).
17 de outubro - domingo
l.Último dia para o juiz eleitoral
divulgar o modelo da cédula com
os nomes dos candidatos
majoritários, na ordem já
definida (Lei n° 9.504/97, art. 83,
§ 5°).
18 de outubro - segunda-feira
1.Último dia para o início do
período de propaganda eleitoral
gratuita, no rádio e na televisão,
relativo ao segundo turno (Lei n°
9.504/97, art. 49, caput).
26 de outubro - terça-feira
1.Data a partir da qual e até 48
horas depois da eleição nenhum
eleitor poderá ser preso ou
detido, salvo em flagrante delito,
ou em virtude de sentença
criminal condenatória por crime
inafiançável, ou, ainda, por
desrespeito a salvo-conduto
(Código Eleitoral, art. 236).

28 de outubro - quinta-feira
1.Último dia para o juiz eleitoral
remeter ao presidente da mesa
receptora o material destinado à
votação (Cód.Eleitoral, art. 133).
2.búcio do prazo de validade do
salvo-conduto expedido pelo juiz
eleitoral ou presidente da mesa
receptora (Código Eleitoral, art.
235, parágrafo único).

3.Último dia para a propaganda
política mediante comícios ou
reuniões públicas (Cód.Eleitoral,
art. 240, parágrafo único).

29 de outubro - sexta-feira
1.Último dia para a divulgação
da propaganda eleitoral gratuita
no rádio e na televisão (Lei n°
9.504/97, art. 49, caput).
3.Último dia para a realização de
debates (Resolução n" 20.374, de
2.10.98).
30 de outubro - sábado
1.Último dia para a propaganda
eleitoral mediante alto-falantes e
amplificadores de som ou para a
promOÇãode carreata e para
distribuição de material de
propaganda política, inclusive
volantes e outros impressos (Lei
n" 9.504/97, art. 39, § 5°, I e II).
31 de outubro - domingo
DIA DA ELEIÇÃO
NOVEMBRO
2 de novembro - terça-feira
4.Último dia para o pagamento
de aluguel de veículos e
embarcações referente à votação
de 3 de outubro, caso não tenha
havido votação em 2° turno (Lei
n"6.091/74, art. 2°,parág.único).
5.Último dia para os cOlnitês
financeiros encaminharem aos
juízes eleitorais as prestações de
contas referentes à votação de 3
de outubro, salvo as dos
candidatos que concorreram no
segundo turno (Lei n° 9.504/97,
art. 29, III e IV).
6.Último dia para encaminhar a
prestação de contas pelos
candidatos às eleições
prooorcionais que optarem por
fazê-lo diretamente à Justica
Eleitoral (Lei n° 9.504/97, art.
29, § l°).
7.Último dia nara a retirada das
propagandas relativas às eleições
nos municípios e estados em que
não houve votação em seWldo
turno, com a restauração do bem,
se for o caso.
S de novembro - sexta-feira
1.Último dia em que os feitos
eleitorais terão prioridade para a
participação do Ministério
Público e dos juízes de todas as
Justiças e instâncias, ressalvados
os processos de habeas corpus e
mandado de segurança (Lei n°
9.504/97, art. 94, caput).
10 de novembro - quarta-feira
1.Último dia para o
encerramento dos trabalhos de
apuração pelas juntas eleitorais
(Código Eleitoral, art. 159).

18 de novembro - quinta-feira
1.Último dia para ojuiz eleitoral
divulgar o resultado da eleição
proporcional para vereador e
proclamar os candidatos eleitos.
2.Último dia para ojuiz eleitoral
divulgar o resultado da eleição
majoritária de 31 de outubro e
proclamar os candidatos eleitos.
3.Data a partir da qual os
cartórios e as secretarias dos
tribunais eleitorais não mais
permanecerão abertos aos
sábados, domingos e feriados, e
as decisões, salvo as relativas às
prestações de contas de
campanha, não mais serão
publicadas em cartório ou em
sessão.
30 de novembro - terça-feira
1.Último dia para os comitês
financeiros encaminharem aos
juízes eleitorais as prestações de
contas dos candidatos que
concorreram no segundo turno
(Lei n" 9.504/97, art. 29, IV).
2.Último dia para o mesário que
faltou à votação de 31 de outubro
apresentar justificativa ao juiz
eleitoral (Código Eleitoral, art.
124).
3.Último dia para a retirada das
propagandas relativas a eleições
nos estados e municípios em que
houve votação em segundo
turno, com a restauração do bem,
se for o caso.
Último dia para pagamento do
aluguel de veículos e
embarcações referente às
eleições de 2004, nos municípios
onde tenha havido votação em
segundo turno (Lei n° 6.091/74,
art. 2°, parágrafo único).

DEZEMBRO
2 de dezembro - quinta-feira
Último dia para o eleitor que
deixou de votar no dia 3 de
outubro apresentar justificativa
ao juiz eleitoral (Lei n° 6.091/74,
art. 7°).
11 de dezembro - sábado
Último dia para a publicação da
decisão que julgou as contas de
todos os candidatos, eleitos ou
não (Lei n° 9.504/97, art. 30, §
1°).

19 de dezembro - domingo
Último dia para a diplomação
dos eleitos.
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~ Pará realiza Seminário Estadual do f)Içbiscito da Dfvida Externa, dias 19 e 20 de ~~qstP próximo, no Centro
Sagrada Família, BR-316; Km' 06, Anahindeua/PA. O evento contará com a participação de municípios,
entidades, igrejas e movimentos sociais de todo o estado. O Seminário será divididq em duas part~s: uma de
estudo e outra para discutir os preparativos finais do plebiscito. E terá corno expositores: Dom Vicente Zico,
bispo da CNBB regional Norte 11; representante do governo do estado, repffsenta,llte da prefeitura
municipal de Belém e um debatedor membro da coorderiação estadual do plebiscito,

~ Goiás - a Campanha do Plebiscito da Dívida Externa foi dividida em duas comissões de coordenação:
Comissão Arquidiocesana - formada por representantes das regiões Pastorais da arquidiocese com um
representante de cada uma das pastorais sociais e um das FJs. E Comissão Estadual - formada pelas
entidades: Arquidiocese de Goiânia/SPAR, CUT, MST, CHT, UCG, PJs e FETAG. Além disso, foram
criadas coordenações e equipes de trabalho regionais, nas paróquias C comunidades: equipe de comunicação
(propaganda e cantata com a mídia); equipe pedagógica (estudo e formação); equipe de articulação
(responsável pelo contato com entidades, igrejas, movimentos populares, esçolas, entre outros); e9mpe de
cultura (eventos e manifestações); equipe de finanças (levantar recursos para viabilizar a campanha) .. Serão
utilizadas na votação, urnas de lona, cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral. E dia 26/8, entre 9:00 e 1~;00
hs, no SPAT, haverá treinamento de mesários e escrutinadores que irão trabalhar na votação do Plebisciíp ~a
Dívida Externa de 2 a 7 de setembro.

~ Mato Grosso realizou o lançamento do Plebiscito Nacional da Dívida Externa, no dia 9/8 passado, às 9h. nq
Centro Nova Evangelização, em Cuiabá. Esteve presente ao ato de lançamento, Dom Pedro Casaldáliga,
bispo da prelazia de São Félix do Araguaia/M'I', entre outras personalidades. O comitê estadual está formadq
pelas seguintes entidades: Central Unica dos Trabalhadores, Centro Pastoral do Migrante, Movimento
Popular de Saúde e Comissão Pastoral da Terra.

~ Rondônia realizará a votação do Plebiscito em praticamente todos os municípios do estado. Fizeram
lançamento do Plebiscito e diversas plenárias estaduais e regionais. Os jornais locais tem divulgado artigos
sobre o tema da dívida externa, bem como as rádios e TVs católicas. Está previsto para o dia 18 de agosto
próximo, um Seminário Estadual sobre a Dívida Externa, no Teatro Municipal de Ji-Paraná/RO, e contará
com a participação de entidades, movimentos, escolas, universidades, igrejas, sindicatos, entre outros.

~ Diocese de Baurú realizou no último dia 7 de agosto, lançamento do Plebiscito da Dívida Externa, no salão
de reuniões da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Baurú/SP. Evento organizado pelo Conselho de
Leigos e Leigas da Diocese de Baurú, o Centro de Bauruense de Ação Comunitária - CEBAC e o Bispo
Diocesano, Dom Aloysio José Leal Penna.
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Plebiscito Nacional da Dívida Externa

Reunião Plenária Social - Rio de Janeiro

Local: SENGE/RJ
Data : 21/06/2000

LISTA DE PARTICIPANTES
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Audiência Pública
Plebiscito da Dívida Externa

NOME ENTIDADE CONTATO
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Principais indicadores das contas externas do Brasil
1989-1998

Indicadores (US$ milhões) 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 (*)
Balança Comercial
Exportação 34.383 31.414 31.620 35.793 38.555 43.545 46.506 47.747 52.986 25.968
Importação 18.263 20.661 21.041 20.554 25.256 33.079 49.663 53.286 61.358 28.003
Saldo 16.120 10.753 10.579 15.239 13.299 10.466 -3.157 -5.539 -8.372 -2.035
Balança de Serviços (Saldos)
Juros -9.633 -9.748 -8.621 -7.253 -8.453 -6.338 -8.158 -9.840 -10.388 -4.820
Viagens Internacionais 474 -121 -212 -319 -799 -1.181 -2.419 -3.593 -4.377 -1.915
Transporte -1.452 -1.643 -1.656 -1.359 -1.700 -2.441 -3.200 -3.480 -4.514 -1.941
Lucros e Dividendos -2.383 -1.592 -665 -574 -1.805 -2.483 -2.590 -2.373 -5.597 -2.771
Lucros Reinvestidos -531 -273 -365 -175 -100 -83 -200 -447 -151 -58
Outros -1.806 1.992 2.023 1.659 2.505 2.217 2.033 -1.974 -2.475 -1.279
Total -15.331 -15.369 -13.542 -11.339 -15.362 -14.743 -18.600 -21.707 -27.502 -12.986
Transferências Unilaterais (Japão) 244 834 1.556 2.243 1.686 2.588 3.973 2.899 2.220 917
Transações Correntes 1.033 -3.782 -1.407 6.143 -592 -1.689 -17.784 -24.347 -33.439 -13.903
Amortizações Pagas -5.889 -8.053 -7.830 -7.147 -9.268 -11.001 -11.026 -14.423 -28.757 -10.907
Necessidades Globais de Financiamento -4.856 -11.835 -9.237 -1.004 -9.860 -12.690 -28.810 -38.770 -62.196 -24.810
Externo

Captação de recursos externos 4.201 5.367 11.627 17.791 32.667 43.073 53.885 78.999 128.984 75.786
Investimentos em moeda 333 688 1.455 5.188 15.928 27.214 28.010 35.152 56.719 29.571

Líquido --- --- --- 2.858 7.068 9.322 7.242 15.483 21.887 16.097
Portfólio --- --- --- 3.864 14.971 21.600 22.559 24.684 37.190 15.777

Líquido --- --- --- 1.704 6.591 5.079 4.753 6.118 6.415 4.450
Direto --- --- --- 1.324 877 2.241 3.285 9.580 17.864 9.023

Líquido --- --- --- 1.154 397 1.912 2.970 9.195 16.330 7.953
Empréstimo em Moeda 361 1.045 4.408 7.979 11.031 8.756 15.883 28.078 35.535 31.039
Bônus e "notes" --- 54 1.507 4.833 7.598 5.961 9.650 18.046 20.448 15.358
Financiamento Rural Direto --- --- --- --- --- --- 1.067 4.866 7.844 7.400
Financiamentos 2.786 2.882 4.160 2.332 3.282 4.353 4.576 6.828 24.192 10.097
Reservas internacionais (liquidez) 9.679 9.973 9.406 23.754 32.211 38.806 51.840 60.110 52.173 70.898
(*) Dados - JAN/JUN
Dados organizados pela professora Maria da Conceição Tavares
Fonte: Boletim do Banco Central



Principais indicadores das contas externas do Brasil
1989-1998

Indicadores 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998(*)
Indicadores Referenciais
PIB em US$ bilhões - Série Antiga - 410,5 416,3 436,7 450,1 486,1 533,8 566,8 --- --- ---
PPC
PIB em US$ bilhões - Série Nova 415,9 445,9 386,2 387,3 429,7 543,1 705,4 775,4 803,0 ---
Câmbio Médio
PIB - Taxa de Crescimento Real 3,2 -4,3 0,3 -0,8 4,2 6,0 4,2 2,8 3,0 ---
Divida Pública Federal Interna (R$
bilhões - final de período)
Total fora do Banco Central --- --- --- --- --- 61,8 108,5 176,2 254,5 294,3
Responsabilidade do Tesouro Nacional --- --- --- --- --- 35,2 59,1 93,1 189,3 167,5
Responsabilidade do Banco Central --- --- --- --- --- 26,5 49,3 83,1 65,2 126,8
BBC's --- --- --- --- --- 24,3 26,8 50,3 28,3 71,0

Taxa de Câmbio - Comercial Venda- --- --- --- --- --- 0,846 0,973 1,0394 1,1164 1,1569 (**)
final de período

Dívida externa bruta (US$ bilhões) 115,5 123,4 123,9 135,9 145,7 148,3 159,3 178,1 193,2 212,4 (***)

Pública --- 94,7 94,6 93,4 90,6 90,6 87,3 87,5 94,0 87,5(***)
Privada --- 28,8 29,3 42,5 42,5 55,1 61,0 71,8 82,3 124,9(***)
Encargos da dívida externa 16,8 19,9 17,3 15,4 18,6 19,1 21,7 27,2 43,2 17,8
(US$ bilhões)
Despesas comjuros 10,9 11,9 9,5 8,3 9,3 8,1 10,6 12,8 14,4 6,8

Amortizações pagas 5,9 8,1 7,8 7,1 9,3 11,0 11,0 14,4 28,7 10,9

Coeficientes e Relações

Dívida Externa Bruta /PIB 0,28 0,28 0,32 0,35 0,34 0,27 0,23 0,23 0,24 ---
Encargos da Dívida Externa/PIB 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 ---
Encargos da Dívida 0,49 0,63 0,55 0,43 0,48 0,44 0,47 0,57 0,81 0,68
Externa/Exportações
Dívida Externa Privada/Reservas --- 2,88 3,11 1,79 1,71 1,57 1,39 1,37 1,91 ---
(*) Dados - Mm/98
(**) Dados - Jun/98
(***) Dados - Mar/98
Dados organizados pela professora Maria da Conceição Tavares
Fonte: Boletim do Banco Central



PROGRAMA DE TRABALHO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO DA BAIXADA
FLUMINENSE

•

Jorge Florêncio de Oliveira
Secretário de Estado de Desenvolvimento da Baixada Fluminense

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Baixada Fluminense no Governo
Benedita da Silva (PT) tem por objetivo se constituir num espaço de coordenação
da ação pública estadual na Baixada Fluminense. A realização das suas
atividades tem por principio a participação da sociedade, a parceria com as
prefeituras, açôes multisetorias, ética transparência, eficiência e competênci_â.De
acordo com o planejamento estratégico do Governo Benedita da Silva, a aplicação
desses princípios a nossa ação, podemos dar conta do nosso desafio que reeleger
Benedita da Silva para gestão 2003-2006.

o plano de trabalho da Secretaria de Estado de D~~lolvimento da Baixada
Fluminense está construido com base no seguinte trip~'l~ªmentQ ..ambiental;
(iiLcriança e adolescente e; (iii) cultura e juventude. Esses três grandes eixos de
trabalho buscam responder de forma programática aos objetivos do planejamento
estratégico realizado no inicio do nosso governo Benedita da Silva.

Na área do saneamento ambiental, a Secretaria da Baixada tem o desafio de
cçntr;ibllicna ÇQordenac~a ação pública estadual no âmbito dos proçramas de
saneamento, assim como produzir um grande evento pãrããsôCfeOiae-;- on-de-a
governadora apresentará a sua politica para a região. Neste sentido, já foi
formalizada junto a Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento
EconOmicoe Turismo (SEPDET), uma parceria para coordenação do Programa
.Nova Baixada. A mesma orientação está sendo encaminhada para as secretarias
de ;stado de Saneamento e Recursos Hldricos e Meio Ambiente e
p.esenvolvjmento S"stentável

Em relação a Criança e a Adolescente, o planejamento estratégico do Governo
Benedita da Silva indicava a necessidªde de "reduzir o déficit nutricional matemQ:_
infantil em 20.000 na Baixada Fluminense". Nessa perspectiva a Secretaria da .
Baixada Fluminense a partir da experiência doMutirao de.Combate a OesruJ.!.rição
Materno-infantil de São João de Meriti.,já iniciou o trabalho de construção do plano
de trabalho, também assinalado no planejamento estratégico, articulou as
secretarias de Agricultura SaÚde,Trabalho, Projet~_Especiais e Ação Social para
juntas realizarem o plano. Desta forma asseguramos a multisetorialidade na ação
pública.

. ·-=:==e=cum-=
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Na área da cultura e juventude, a Secretaria da Baixada tem o seu plano de
trabalho construido a partir de dois eixos: (i) I ~nçontro de Cultura .e_

ortunidade Soci' a Baixada Fluminense e; (ii) organização dos programas
sociais voltados para a íuventude na região, como exemplo "Jovem Total"._ __-JI

Cabe destacar que e ses três eixos que organizam a ação da Secretaria da
Baixada não restringe o seu campo de açao institucional. É visivel o crescimento
da demanda de dentro da administração. assim como da sociedade que tem no
nosso governo muita e pectativa. Desta forma. esses eixos orientam a ação, mas
não encerram o nos o campo de atuação, o que entendemos quando da
realização do planeja ento estratégico da Secretaria da Baixada Fluminense, é
que num governo de curto prazo e com o desafio de reeleger Benedita da Silva,
precisávamos produzir um foco na nossa ação e com isso assegurar (i) visibilidade_
para o nosso governo; (ii) mai . ão e .. a ão da soci~e; (iii) maior
papacidade de parcerias com a~. administraçOes mU!",_!Ç_!Qéiis.e setores do
empresariado local e; (iv) UiTialransformação radicai no papel desenvolvido pela
Secretaria da Baixada.

Neste sentido, podemos indicar outras áreas temáticas de interesse local que
estaremos desenvolvendo algum nlvel de interlocução: (i) desenvolvimento
econõmico; (ii) segurança pública e violência e; (iii) políticas públicas e
desenvolvimento urbano e regional. Em cada área temática apresentada, a
Secretaria da Baixada tem o compromisso de formatar o evento, mobilizar a
sociedade, organizar a participação do governo, sistematizar os seus resultados e
apresenta-los a governadora e ao governo como um todo enquanto diretrizes
gerais de uma politica pública. ou mesmo como uma proposta para o setor em
debate.

o fortalecimento_da sociedade civil é um aspecto que gostaríamos de ressaltar
Um dos desafios da Secretaria da Baixada é o de contribuir para que os
movimentos sociais na região voltem ii se constituir.enquanto sujeitos no processo
de construção doSeU~Mesmo reconhecendo os nossos lim~
buscaremos através da formação e da informação. contribuir para o alargamento
da participação e do controle social sobre as politicas publicas estaduais e
municipais. Destacamos aqui a parceria realizada com o Observatório de Politicas
r na ão Mun" IPPU -UFRJ/~~Q onde será realizado nos meses-

de junho e julho o 5°-..C.yr_s~: ,,' c:para 80 conselhEiirosmunigpais da
Baixada ELumil1_~_nse,no_municípiode Belford.Roxc.. ----

Para.o primeiro mês de_traba,I~~podemos afirmar que toram dados alguns passos
no sentido de dialogar com as prioridades desenhadas no Planejamento
Estratégico do Governo Benedita. fara o segundo mês temos o desafio de dar
materialidade ao plªno de__trab'~~~,~had~,

A seguir apresentaremos o cronograma de trabalho da Secretaria da Baixada por
área temática,



SANEAMENTO AMBIENTAL
Secretaria de Estado da Baixada Fluminense: Secretaria de Estado de Planejamento.

Desenvolvimento EconOmicoe Turismo. Secretaria de Estado de Saneamento e RecursosHidricos
e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

PROGRAMA NOVA BAIXADA E PROGRAM~ fR~SPOLUIÇÃO DA BAlA DE ()o)ft'
GUANABARA _~'llr/-lTJ()I'r (y y-_"- r t r_ti 1'- fi. ,r' .....- Ji) t>crJ111 A~ '~f"

6(~/' ~" LI 1/
~ f[1 rJ,."p,'t1" ~{Lo .~~ ,

AS METAS DA SEPDE E DA SEDES EM RELAÇÃOAO P~B E
PDBG 1~P_~I?#!~,~!~ir!o-pr;,! &_tf//!,PrdJflllr

MAIS ÁGUA NA BAIXADA FLUMINENSE

• Complementar a duplicação da Adutora da Baixada Fluminense.
iniciando ainda nesta quinzena um mutirão para controle de perdas;

• Colocar água em 06 dos 11 reservatórios até setembro de 2002 em
função da obra de duplicação que se encontra em andamento,

CONTROLE DAS CHEIAS

• Construir a represa do Rio Dona Eugênia (30 metros de altura e 130metros
de crista) para impedir freqUentes alagamentos no Centro de Mesquita e a
interrupção doas acessos a outros municlpios. A obr~nstruída. ')'/2
até setembro. há contrato assinado com a Construtora}OAS Ltda.. )t/f/ff%6~;t_,p!f.

".--------------------~~----CONSTRUÇAO DAS CRECHES E POSTOS DE SAUDE

• Inauguração até 30 de julho de 03 creches e 02 postos de saúde
• Inauguração até setembro de 05 creches. 02 postos de saúde e 02

unidades mistas de saúde, -j7 t?,1/~

Observação: Para inaugurar precisamos ter equipamentos instalados e equipe
para atendimento nas creches e postos de saúde,

3

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA BAIXADA FLUMINENSE !

• Colocar em funcionamento os coletores tronco, elevatórias e estação de
tratamento já construidos em sua parte civil. mas ainda sem uso;

• Fazer chegar esgoto pela primeira vez naJiIi ~arapui, já construída pelo:POBG,



~. ~
~bservaçao 1. Somente o PNB pode fazer isso ainda nesse governo.

Observação 2. Até hoje nenhum Sistema de Esgotamento está funcionamento na
Baixada Fluminense e somente o PNB poder fazer isso.

PAVIMENTAÇÃO DE 50 KM DE RUAS

• Pavimentar 50 km de ruas executando também a drenagem. esgotamento
sanitário, distribuição da água, calçadas e arbortzação.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL~----------------------~------------------------------~
• Realizar uma campanha de porta em porta, em todas as quadras com

ampla divulgaçao e mobilização social. Essa campanha poderá ser:
"mantenha a sua Baixada Limpa". -

/ '~
Observação: Para este componente temos dispoF'ÚvelR$ 5 milhões de recursos.

CONSTRUÇAO DE PRAÇAS E UNIDADES DE
ARMANEZAMENTO DE LIXO

• Poderemos inaugurar três Praças e três Unidades de Armazenamento de
Lixo até 30 de setembro.

CANALIZAÇÃO DE RIOS J'
~----------------------~-----------------------

• Canalizar 5 km de controle de cheias, sendo: (i) 1,7 km do Canal Dona
Eugénia - Mesquita; (ii) 3,3 km dos canais Bananal e Centenário - Duque
de Caxias; (iii) 1 km do canal da Av. Pasteur - São João de Meriti

IMPLANTAÇAO DE DOIS PARQUES PUBLICaS

• Criar dois parques ecológicos esportivos em áreas que sejam também
usadas para Controle de Cheias.

bservação 1. São áreas que devem ficar livres de edificações para receber o
xcesso de água e controlar as cheias. Esses parques terão: campos de futebol.

I quadras e etc, de forma que possa haver invasão das águas sem que haja algum
dano.
Observação 2. Neste caso, necessitamos que sejam feitos acordos com as
prefeituras de Duque de Caxias e Belford Roxo. Isso poderá ser iniciado. mas é
difícil que seja complementado neste governo. sendo, no entanto uma decisão
muito importante para impedir as cheias.

4
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" Agenda de atividades em relação ao saneamento ambiental

OFICINA DE DISCUSSAO E CAPACITAÇAO SOBRE OS COMPONENTESSOCIAIS
Data e Hora I Atividade I O que precisamos fazer

I DOPNB
i Dia 03l0S - 9/14 hs Oficina com as coordenadoras dos I Convocar o GT de Saneamentoda

I

na Secretaria da componentes sociais do PNB Secretaria, o Stell para a abertura e
IBaixada ! todos os coordenadorese sub-

I coordenadores contratados.I I
I I

lCAPACITAÇAO DOS COORDENADORES E SUB-COOROENADORES DO PNB
.~

r Dia 06/0S - 9/17 hs Capacitação dos coordenadores e Mobilização do pessoal
I na SEDEB sub-coordenadores do PNB

:

I Dia 07/0S- 9/13 hs CapacitaçAodos coordenadores e Mobilização do pessoal
I na SEDEB sub-<;oordenadoresdo PNB
! REUNIAO GERAL DE TODDS OS COMITES DE ACOMPANHAMENTO :1
Dia 08105- 16 hs na Reunião com todos os comitês de (i) Entrega de dQCtOcom prestação;1

Secretaria da acompanhamento local de contas e o cronograma das obras;
Baixada (ii) Calendário de reuniOescom Stell

e Jorge nos bairros; (iii) Prestaçãode I
. contas do componente de educação !
\ ambiental e; (iv) metodologia de \

L _j participação popular. . .
REUNIAO COM OS MONITORES DE EDUCAÇAO AMBIENTAL

I Dia 09/0S-10 hs na Reunião com todos os monitores de Enviar carta convidando-os e
I sede do MUB educacão ambiental do PNB preparar a reunião.
I Dia 09/0S -16 hs na Reunião com todos os rnorutores de Enviar carta convidando-os e
! sala da Gerencia em educação ambiental do PNB preparar a reunião.
: Belford Roxo Enviar carta convidando-os eI Dia 1O/OS- 10 hs no Reunião com todos os monitores de
I CIEP Nelson educação ambiental do PNB I

Cavaquinho - I
I Mesquita I _j_-.------------I Dia 1O/OS-16 hs na 1 Reunião com todos os monitores de i Enviar carta convidando-os e
: ABM I educação ambiental do PNB I . preparar a reunião. I
: REUNIAO COM PREFEITO E VEREADORES PARA APRESENTAÇAO DO PNB E EQUIPE i
I Dia 09/0S - 14 hs na I Reunião com prefeitos e vereadores I Convocar o DER. CEDAE, SEPDET !
. Secretaria da I da Baixada para apresentação do ! e preparar a apresentaçãoe fazer i
: Baixada PNB e da nova equipe de 'um convite para os prefeitos e I

coordena o vereadores

preparar a reunião.

VISITA AS OBRAS, MOBILlZAÇAO DA COMUNIDADE E REUNIAO COM OS COMIT S
LOCAIS

I-=D-ia-1-:-4'...,.0--S-_-·1-c3"....,-hS----r--:C:-a-m--:i-nh:-a-d':'""a-n-o-s-:b-a-c-irro.mobilização i Organização das informações, '
Santa Terezinha da comunidade e reunião a noite no i mobilização dos coordenadoreseICAL \ sub-coordenadores, coordenadoras I

I dos programas sociais e elaboração !
___ _.....,~--..,.~---II-:::--,----:-:-----,.---,---- -+-1 _ de um material de divulgação. :

Dia 1S/0S-13 hs - Caminhada nos bairro. mobilização Organização das informações,
Jardim Metrópole da comunidade e reunião a noite no mobilização dos coordenadorese

CAL sub-coordenadores.coordenadoras
dos programas sociais e elaboração

de um material de divulgação



I.
"-

•
Dia 16/05- 13hs

Centenário
Caminhada nos bairro. mobilização I Organização das informaçOes.
da comunidade e reunião a noite no I mobilização dos coordenadores e I

CAL I sub-coordenadores. coordenadoras
dos programas sociais e elaboraçAo

. de um material de divul
Dia 17/05 - 13 hs
Coelho da Rocha

Caminhada nos bairro, mobilização I Organização das informaçOes, i
da comunidade e reunião a noite no II mobilização dos coordenadores e i

CAL sub-coordenadores. coordenadoras

J os programas sociais e elaboração
de um material de divulgaçAo.

~~~~~~~--4-=---~~--~~----~Dia 22/05 - 13hs Caminhada nos bairro, mobilização I Organização das informações,
Lote XN da comunidade e reunião a noite no I mobilização dos coordenadores e

CAL I sub-coordenadores, coordenadoras
I dos programas sociais e elaboração
! de um material de divulaacâo.

I Caminhada nos bairro. mobilização I Organizaçao das informaçOes.

I
da comunidade e reunião a noite no II· mobilização dos coordenadores e

CAL sub-coordenadores, coordenadoras
II dos programas sociais e elaboração
i de um material de divulgação. I

Dia 21/05- 13 hs
Chatuba

! Dia 23/05 -13 hs
i Olavo Bilac

I

I Organização das informações.
mobilização dos coordenadores e
sub-coordenadores. coordenadoras II

dos programas sociais e elaboração I
! de um material de dívulcacão.

Caminhada nos bairro, mobilização
da comunidade e reunião a noite no

CAL

r Dia 24/05 - 13 hs
! Xavantes

Caminhada nos bairro. mobilização! Organização das informações. I
da comunidade e reunião a noite no I mobilização dos coordenadores e

CAL sub-coordenadores. coordenadoras I
dos programas sociais e elaboração

~ ~ . .~~d~e~u=m~m~at~=e~ri=a~ld=e~di~v~u~lgca~çao=-~·~_l

~~~ ~ __ ~_~_~ __ ~~1~ """"""""



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento

Econõmico e Turismo e Secretaria de Estado de Desenvolvimento
da Baixada Fluminense

PROGRAMA NOVA BAIXADA

Resolução

A Comissão Executiva formada por representantes da Secretaria de Estado de
Planejamento, Desenvolvimento Económico e TUrismo e da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento da Baixada Fluminense após um mês de auditagem interna
do Programa Nova Baixada, teve a oportunidade de constatar uma série de
equívocos conceituais e metodológicos que ao nosso ver precisam ser corrigidos
rapidamente para assegurar que os recursos públicos investidos na região
possam contribuir decisivamente para melhoria da qualidade de vida da população
nos bairros objeto da intervenção do Programa.

Neste sentido apresentamos um conjunto de medidas que tem por objetivo: (i)
tornar as prefeituras sujeitos do Programa, com isso contribuindo na concepção e
na gestão do PNB (infra-estrutura e projetos sociais); (ii) assegurar a participação
efetiva dos moradores, tomando os comitês um espaço real de organização,
informação, mobilização e monitoramento do PNB por parte dos moradores; (iii)
otimizar os custos do PNB, construindo uma relação mais justa entre as metas
programéticas e os custos para a sua realização e; (iv) redefinir o calendário das
obras e o conteúdo de alguns programas sociais, que até o presente momento
serviram apenas para beneficiar pequenos grupos de interesse

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA
NOVA BAIXADA

Mantemos o formato da Comissão de Acompanhamento, porém, no seu
funcionamento a mesma deverá ter o seguinte objetivo: (i) fortalecer o
planejamento, a coordenação e a integração da ação governamental; (ii) fortalecer
a participação popular e o diálogo com os comitês de acompanhamento local; (iii)
. s...a - es de sanea mbiental na Baixada Fluminense ao

e; IV) organizar a e aboràção do Programa Nova Baixa a

Os órgãos que seguem
Acompanhamento do PNB:I. .~A r' frfl!J ç~t:,.,)1ftlf'/ . _~/'/ J,..-,011 / .>:

. I' _.//:_--_//

abaixo são reincorporados a Comissão de

~y------------------------------""-",,,.
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§ôs, os represeniantes d.o tr)ovo úe liova Iguaç6;:t,'96.113n

'Jiukios er]l Poder Legislaiilo ürgÀnieo cÍeste l\{unicÍpibi teu-
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AÍt. 1.e * 0,mqnigípio. de Nova:.fguasu ia Egra, a"uaião
tndjssolúveL da República*.Fgder-s'tiya.rdor.JSrasü. :e-,ter'nlàao!Êo :

fuÀdaüento§:, .;:r.: t:r:i.r.".--::r.-i:i:,.r:.,.:rr,' ,,a5,;l ,",,_ 1,,i..].,,:l;

III - a. dlgnid.ade da..pessoa humana; ... :,i ,, :*
IV - os valores sociais do irabalho e da livre inicia-tiva;
V - o Pluralismo polÍtico" : .. .. .

Ârt 29 - ',todo, o.poder: erua4a do povr' que o exerce
por meio de representântes ou di.retamentq nos termos da
Conqtitgiçáo Federal, da Constituigâo,:Estadual e desta. Lei
Orgâurica. Í. iz,.:.:.,..,,.,,. .;,

Art. 3.e - São objetivos- .fundamentiiS: ào" 'iia*aa*
deste MunicÍpio e de seus'represeBcante§;

.-:[ * âssegurar a cbn§truçao .cie,rurna ,socied.ad§ ltvre; jus-
t8 e solidária;-. .r

II "-§'garantir i] dêsenvo vimento 'Iocal'e regio1161'1 '' 
*i

üi - contribuir para o desenyol'lirgenro estailual.el na-

trV * erradiear-a: pobreza * *l *rr**"ur*sari *1§áJt;"i"'
3g 4çsigualdades soeiais na ârea -.urbana e.fla ,área.rura.l;....

Y --:proünover o bem estaf de todos; .§em pÍeconceitos
de origem, raça, sexo, €or, rclad.e e,quarsquer uut1a§ lormas
de discriminaçáo"

'^';l\rt: 4.$ : Os :direitos s deveres individuais ê.eoletÍvoso
aa forma prevista na Constituiçffo .hledêráL inregram esta
Lei Orgânica e devem ser aÍixaclos ern rtodas as xéparUçÕes
públicas .do MunicÍpio, nas.escolas,..nês, trostrirtais cu em"qual-
quer local ,de aeesso púbJ,ieo,.para .que, ,tedos ,possami.gs-
manenten:ente tomar Ciência, exigir o seu Cumpril$.ento por.
parte das autoridades e cumprjr, a sua parte, o que_ cabe
a qaqa. gj{a$o -llebiBntg. .6eqe MunicÍpis Eu que err seu
lerritório t{aqsile.
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Í. ,-+ !, .t ii :: Da Organizagão Muni-ciB4! .

DA oh cÀNoA ÇÃoef#H3d:êpMiNisrn.arr\rA,

Art. s.e-*'o mr.ricipio'de Noí" iào"çu'ir* ;ede'#.
eidade que the dá o nome dotado de autonorr-ria.. B.olÍti;a,- ad-
m;nistrativa e financeira, reg91-se-á por esta Lei,ergâniea,

Art.'"6.d - Sáo:Pôdere§. dà Mgyqiqio,-independànt.çs .e
harmônicos entre §i; ti tegistatiíà o'ã Éxe.úiivo.

Art. 7.e - Sãs;'sÍihbc;iôs 5{g. ltgrcip-ià'pua Bandeira, seu
Hi::o e sêu Erasáo.'

Parágrafo únibo - A lei' poderâ, estabelecer 
"rt o. ii*-' , :

t:l::. Cispondo sobre o seu usô 
"no 

ierritório dc.r MunicÍpiq. r':

.{rr. 8.q - Incluem-se entie oS bens dó }ÍunicÍpic, os l 
r

' :r i..'::s. por natureza ou ''aceÉsáci Íilic.a,t.g os 1nóve§. . que, I I

e:xã=Ê-:e sej,am dQ seu doàÍniô, ou r eú pertànça*, nàm i:l
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- 
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II -- suplenrcniar a legielaçáo federal r a estaduql noqur eoubcr;
ili - elaborer o plano plurianual ê ü oreamêat*'*or"1;l
Iv- * instituir. e arr:escdar :rs lributos rnunicipeis, bcmcoEo aplicrr euas rendas, sem prejuízo da obrtgàrriedadcde plester contas e publiear balançetw nox pmzos fixados

can lai;
Y - fixar, fiseatisar e c-,eibrar rarifes'uu odol #ffifVI 

- criaf, organizar ê tuprimir distritos, obcervrda ricaishção mtedual;
IIII * dlspor sobra organizaçSo, rdministr"aeÍo I êxê*euçío dog srrviÇos mtrnicipái§;
YIII * disg»r' sobrc adnritristração, uiiliz*qã.l r ellena.

Çáo doÉ benr públiccx:
D{ "-. institulr o quatiro, oü plaüô.s de câ,§:êire r o regi-

mc único dos scrvidorer püblieoe;
X *. organizar a prastar, dirütâmsnte. +u «_rb o r*gim,ê

de eoneereáo ou pêrmissã,o, or sêrviqrrs p,6§f,ns iocah, iriglu-
rire o de transporte êoletivo, que íem cârâter .ssêneial;

XI * manter., eom a coop*raÇão técnif,lr. r furaneeira rta
Unltlo e do Eetado prugrama8 rle educaçiáo pré-e,scolar e dc
Fpqíno fund.amental;

XII * lnstittrir, ef,ecuter: r âpôiâr progrêmâr educacio-
nâis' e culturais que propiciem o pleno desenvrlyimcnto ds
eriângâ. ê do âdoleseente;

XIV * estlmular a parrieipaqão popular na lormulaçáo
dê politie€s .pÍiblieas e sua açâo governarneüta.l, eslabele-,
cenda prclgramas de incenlivo e prvjetos de organiz;,çáo co-
nttnitária nos ranpos sociei e êeônômrco ú(jol)erâtivâs clê
g:e,lrrçÕo e mutirões;

§\r ._ prestar, cont a r.ooperação tecnica e Íinaneeira
c e 'i'r.iào e do êstado. sêrvi(os de aten(limpnt, â saúcle cla

tr.rgulagáô, inelusive assistência nas eülergências rnéciico-hos-
pita-larec de prontc-soeorro com ."auaao-. prrl:prios ou nle-
dànte cúryênio com cntidacle especializada.

X\tI -- planejar e controlat o Lrso, o parceiâmento e u
xupaqão do solo em território, especialr:tente o de sua zona

XVII * estabelecer ltormas cto edificaçáo. cie loiear:ten - .

::.. de arruamento e de :zoneam.entr: urbano e nrrrl, bem r,o-

=:- És limitáções urtranísticas convenicntes a orrlenaçáo do
ir .t 'lerritórjo, observarlás as iliretrize-s da 1ei f ecleral:

X\rIII * jnstituir. plane;ar e fiscaij.zar programas cie ile-
i::vlli'imento urbano ira.s árens iie hahitação e saneanlento
ie'reo. rIc acordo eom as riiretrizes estabelecicla; na legisia-
" i : icrler.al. sem prejuiz,.r cio exercício da competência co-
l- *r côrr@sponciente§;

-{IX -. pÍover sobre a limpeza dar vias e }ogr.adorlr.cs
F.:l:','rls, rentoçáo e destino clo 1lxo doniit.iliar. ou não. ltem
"'- -' :, de outros detl.itos c resÍduos cle clualquer naf,lrêza;

:i-\ -' conceder e rellovâr licenq:a Para localizaçã<; e fun-
G. I ;:nênto cle estabelecimentos indnstriais, eorner.eiais, pres_
,ã--",ra! cie serviços e quaisquer outros;

l{\I 
- cassar a licr-lqa que houver conced.ido ao esta-

üll-:r',ento cuja ativiclacle venha a se tor.nâr pr.ejudicial . r
tL,: ê a higiene. e seguranÇa, âo sos§€go e eos bong cos-
t --: ?r:

:'--\II - ordenar es atividailes urbana, fixanrto condiçõer
. -,::á: ios para funcionamento de estabeieclmentos inclus-
t- ã:! Ícmer.ciais, cle sert'iços r outros ater-rdictas as normas
era -e?:slacáo federai aplicável;

-{XIII - orgenizâr G màntêr os serviÇos ile i'isealização
EÊtffi;i.o! ao exereicio do seu poder tle polieia adminis-

=r:; vã:
l':Xi'.' - liscaliEar, nos locais tle r.enda, peso, medidasc cr:"4.:({,1ê! renitáriâr dos gêneros alirnentíci,:s. ohseryacla alca:s;;ê: Íederal pcrtinento;
lS.- - <lispor gotrrg o dcpósito e vend;r de animais cr-.qÉâíiirt âpreeüdidor em doeorr€neia de transgres.são da

,ef-l-eçlo r, unieipâ1 i

XXVI -* dÍepor sobro rsglctrc, g.uârd.a, facfuÉção Ê cep*
ture de animaiq eorl a flnsUdade precipua de csntrolar e
erradiqar nroléslias de que possam ser portadores ou trans-
missores;

XXVU * ct-isciptürar os âqryiços de carga * descaria,'
bem çomo fixar. a lonelagem máxima Fermitida a l,eleuloo
quÊ cireulem em vtias Fúblicae municlpai§, ü.relrlqtve na§ 

"i-clnais cuJr eonrervaçáo de sua competêneie; '
XXVrII - slnalizar as vias urbanas e âs estradâs muni-

cipar§, bem eomo regulêmentâr e fi"Ecalizar sua striaaçgo;
XXIX * regulamentar a utilização dos logradcrjros pú*

bll€oe e, especialmente no perimetrs urbano, det€rminar o
itinerârlo G os frmtos de parada obrigetória da leÍeuloc de
tran$Portê coletivo;

XXX ".- fixar e slnaiis*r âs ronas de silênçi* a CB trân-
slto c trâÍego ent Çond.içóeg eepeciais;

X)§« - IÊguler es fsncli@es de utilizaçâo dor bena pú-
trlicor dç uso comlrm;

XXXII ..- retular: execuLar, licenciar, {iscalizar,. eoÍres-
der, permltlr ou autorizar, eonformê s e&§o:

a) ô üeryiç\o do earros de aluguel" incluciv* u us-o cle

tâxÍmetÍ§; idill
b) os serrri(rrs funerÁrios c os eemitelios;
c) rl! se.r1Íiços de mercado*r. feiras e lxaLarlouros pú-

'lrlicss; 
I

ci) os serviços de cilnstrucaá e eclnservâcãr) tie anstr*das;'

ruâs, vias ou ean'Iinhos nrunieipais;
e) os serYiços cie iittminação púbiiess;
f) a afíxe.§to dü §rtâzüs ü eaúncÍos, bect rotno a utili-

zacâo de quaisquer outros meios de publicidârle e propagan-

da, nc,s locais suieitür- âo tr)cder de policia mrrnicipal.;
XXXÍII *- fixar os locais de estaeionamenlc pítblieú cls

iáxis e demais veÍeul'os;

XXxIV -* estabelecer servidões aciministrativa§ nece§-

sárias a realização de serts serviços. inclusive a tlos seus con-
cessionários e permissionários;

XXXV * arlqnir"ir bens. inclusive por meio de clesaprtr-

ptiaçãog . § :.*i.l
XXX\II ---- assegttràr" a expeclição de eertidões, tluandrr

Ieqtlericlâs as repattições ulttniclpais. para defesa de direitss

c csciarecilllento dc situaç6es;

XXXVII '- Regulamentar a utilização das Íias, logra-
ciouros públicos e àreas eie uso conlLlm cio p,:ro e seuuub-
xolos por concessionária-q e permislinnárias cle Se"viÇos Pú-
blicos;

XXXVIII -- Participar de entidaeles qlte corgregue ou-
,ro. m11nisípioa integraclos a mesmâ regiãr: rnetropolitâna,
ngrarneração urbane ou micro regiáo, na Íortna estabelecida
etn Lei.

"\XXIX - Inlgrar consórcio com outros Inunicípios pa-
ra e soltrção de problemits comr.ins;

xL 
- Estal*leccr e impor penaliclarles por intr.açá.o de

suas leis ê -regulamentos,
§ t.q --- As cornpetêr-rcias previstas neste artigo não es-

gotarn o exercício privatil,o de outras, na fornta Ca lei, cles-
de que atenda .ao peculiar interesse do Município e ao bem-
estar de sua populáção e não conflltc com a cornpet€ncia
federal e esladual.

§ 2. _ passagem dr: canalizaçÕes públicas de esgotos e cle
águâs pluviais nos fttnrlos dos lotqs, obcdocidas as ciitneirsões
e demâis conclições estabelecidas na legislaeáo.

§ 3..: - A iei rlr_ro ctispuser sobre a guer:cl:r municipâl,
clestinada a proteção clos bcns, serviços re instalaqtiqs munici_
peis, estabelecerâ sua organizaçáo e competênciii,

§ 4.t, '- À pclítica rle desenvolr,imento urbarro, com o
objetivo de orclenar as Íuneões soelâis cla eielacle, a garantir
, bem-estar de seus hahitantes, deve ser eonsuhstanciaela
em Plano Diretor de Descnvolvimento Integrarlo, Ros termúr
eto arí.182, § 1*r d,a Constituição Fçcteral.,



Estado do Rio, 03 a CIS de fevereiro de 199Ü I{GRA H: Página 3

Uá Uutrrl,tutstrçra IeUIIÀUII 
o , i. :. _
'E ' '-- Da /:.d;al'listração Públieâ

Árt. 15 - É de competência eornum úo ÍvÍunieÍpio, da
L'a:áo e do Estado, n4 forma plevista ern trei compleltien'iãr §EÇÃÜ I
Í€deral: i

I - zelar pela guarda da Constitttição Federal, Est*dti:l-
tias leis e das fnstiiuições Dernoeráticas, e conservar ú fr-
trimônio público;

II - cui.dar da saúde e assistência triúbliea, da Froteçár"r
e garantia das pessoas portedoras de deficiêneias, ineiusive
cios idosos.

Ilf - proteger os doeumentos, as'obras e otltrcs "üens r1e

ralor histórico e eultural, os monumentos, as paisaglns na-
tuxais notáveis e os sÍtios arqueológi,;os;

fü - impedir a evasáo, a destruiqão e a des.ea.racteri-
zzeío de obras de arte, e outros bens de valor hisrórico, er-
ústico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesss a euf iura, a eCn-
cação e a ciência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluiçáo

em qualquer de suas formas;
VII - preserYar e recuperar as florestas, a fauna e a

flora;
VIII - Íomentar a produçáo agropecuária e organizer

o abastecimento alimentar:
D< - 

promover prog"amâs de construção cle mcradias
e a melhoria das condições habitacionais e da sanearner:rttr

básico;
X - combater as causas da pobreza e os fatores de rnar*

g'inalizaqâo, promovendo a integração social dos setores cles-

lavorecidos:
XI - regisirar, acomparrhar e fiscalizar as ccncessões

d.e direitos de pesguisa e exploraçáo de recursos hídricos e
mlnerais em seus teritórios:

XU - estabelecer e implaniar política de edricaçã,o Fa-
ra a seguranqa do trânsito.

Art. - À criação de Distrito se fará por Lei C)otr:-

Dl*mentu. 
,,

sEÇÃo ur

Da Competência SuPlementar

Art. 16 * Compe'te ao Município suplementar a iegi:-
Iaçâo fetleral e estaciual no que diz respeitc ao scu pe'i1ier
intêresse, visando adaptá-la a realidade e as l:egessiCades

locais.

CAPT'ULO IV

':5j nas Vedaç6en

,'- :

Art. 1? - Alêm de outros oasos p'evistos nesta Lei Cr-

gânica, ao Nlunicipi,o é vedado:

I ._ estabeÍeeer cultôs religiosos ou ig!-ejas, sLlL"'errcic-

ná-los, embaraqar-lhes o funcionamento ou Íranter c'cn: e1*s

ou seus representarrtes reiações de dependência cu alianqa'

ressalvada, na forma da lei, a colab'crâÇáo de interesse Pí1-

blico;
II + recusar Íé aos documentoç púhlicos;

ilI - criar distinçÉes entre brasileiros ou preferênciâs

entre si;
fV - subvencionar ou auxiliar, de qualquer forma, com

recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, televisáo, ser-

r-iço de alto-Íalante, cartazes, anúncios ou outro meio de eo-

munieaçáo, propaganda polÍtico-Fartidária ou a que se des-

tiÍrar .a eampaaha ou obietivos estranbos a adminisrraçâo e

ao interesse nüblico"

DisPosiçées Geraíe

Art. 1it - 
Â aelmlaistraÇáo públiea direta, indlreta @u

Ii;iiil.aticnal, cie qualquer clos iroC.eres do ivÍunislpio, obedeee

a:.a i;rirrgi;:ias de 1e;a.lidarie, impessÔaiidacle, moraiidad'e, piÃ'

Lir;r-:-r.l i- iâ-fij"l:.1 a.) Scgum:e:
I - ;; úaíã;i, ?;1!pí*g.s e Éunçôes públieas são aces-.

srveis :ros i,':'asiie i:-;; q;;e tr;rec-::'cii33:1 os requisiios estabele=

c.i:s e.:i ii'j;
I.:- - a it:-,'esiid.rira eín eargo ou emprêgo publico de'

penie de' âil1'úrâÇ:3 prévia e*:. ccncluso púi'ticc cie provas

ou tje pio''3s e iÍlliics, rcssaiviidas as nomeaçõe§ para í'r'Ígo

el::. coi::issãc ,ieciar'aic *i::r lei de liv::e nonteaçáo ê €Xon€-

laçáo;
li1 .- o pre:c ae vaiidecle de concurso públicc é de atê

dcis eLnos, proll.cgárei 'Lirtlâ \ez, pcr igual período;

IV - ciurar:ig c p:'azo )'n:.p:'oi'r'ogât'el previst+ no edital
de convocaçáo, aquele aplc"-acic eli1 ccllcurso ptiEiico eie pro-

vâs oit de provas e titulos cieve ser gÜníocado corn priori-
ciade ,"oifre nol,rcs Collcursados para assUUril garg3 O'ú elllpr-ê-

gg na carreira;
V * os cargos em comissác e as Íunções de confiança

d*Yexr sÊÍ e','rergrdcs, Prelerencialmente, pc.rr servldores ceil-
p;:nies cie eargo dL' CaÍ'rÊirê técniga ou proiissional, nos Casos

e ci;naiçõcs previstos en:. lei;
Vi - é garantido ao sérvidor púbtico o direito a livre

essr:iaçio siriui;al;
Vli * o ciireilo de greve será exercido nos terinos e Íiüs

li::iites ilefinidos era lej. conrplemêniar Íederal;
\iiII * a lei reset'vará percentual dos cargos e empre-

gos l]-atiiiLücs perê âs pes§oâs portadoras de deliêiencia e cie*

Íir:irá cs critéri*s de sua acimissãs;
Iii - !-ica asseguraclo aos deficientes fÍsicos, em con-

eur:-:o ptthiiúG: câso esieja apio a" exercê-lo, em igualdade

de ccnd.iÇões e co:-r1 resFe:ic a inteleetualidade;

i >: - a iel esiabeieçerá cs càsos de eontratação por tem-
pâ cleterr:'linado p31'a âtencer a necessidade temporária de

e:.:i1ii,:ici-Ini i.l.ieresse públ.ico;
' 

"a.I - 
a revisáo geÍâl dâ rerriuneraçás dss servidores pú-

l:Lci: itii-se-á! sefipre r:a utesma datal
)iil - e iei Í:,xará o limite méuximo entre a maior e a

r:er1-i ler::uneração dcs servidores pú§licos, observaclo, eo-
:llc :rr:1ite :lá>:ittto, os valores pereebidos cottro remllnera*
ção, ein esPécie, pelo Prefeito;

Xiii - os v€neirnentos d*s eargos do Pocler l-egislativo.
náo poderáo ser sttperiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIV * ê vedada a vinculaçáo ou equipalaçào de venci-
Ír,e:itcs, pa::a efeito d.e retruneraçáo de pessoal do selviço
:iúbirüü, r:essaivado o disposto no lneiso anterior e no § 1.9
rio ali. 1$, cíesta Lei Oigànica

XV * cs acrêssimos pc'cuniârios pereebidrrs por servi*
Csr piibiiril náo ser'ão ,cc:i-rpuiadcs nem ecumulacics para fins
de concessão de acréscimcs ulteriores, scrb o mesmo tJtulo
cu idêntlco Íunciamento;

X\II - 
os vencilrentos dos servidoíes públicos são ire-

dutÍveis e a rêLiluneraçáo c'§servará o que dispõem os inci-
sos XI e XII deste artigo 'oero eemo os arts. 150, il; 153,

Ill e 153, § 2, Í, <1a Constituiçãc Fe<ioral;
,'iviÍ * é vedada a aculTlulaÇã"o remunerada êe cargos

púb1icos, exceto quando houver eornpatibilidade de horários;
a) a de dois,eargos de Professor;
b) a cle um cargo de professor com outrc técnieo oU

eienuÍico:



c) a rie dois eafàoí-privativos de mêdico;

-vr1l - 
a proilriçáo de acumular est'end'e-se a eIIlpIe-

gos e lunções e abrange autarquias, empresas púbücas, so-
c:riâies de economia mista e fundações manilrias pelo po-

XXII - ressalvados os câsos especÍt-icarjos na legisiação,
âs obras, os serviços, eompras e alrenaqcies serão contrata_
qos nrediante processo de licitaçào pública que assegure
lSualciade de condições â todos os congoÍ1entes, com cláU-
suies que estabeJ.eçam obrigaçÕes cie pagarnento, mantidas
es condiçôes efetirras da proposta, nos termos <la lei, exigin*
co-se a qualificação técnica e econcrl-lica, compr_oyada atra_
i-es das obras, serviços, comprâs e ahenaçóes eletuadas ant,e_
;rormente, indispensàvel a garantia Co eumprjmento das
cbrigaçÕes.

:* 1,r - a publicidacle dos atos, p;.ogr.an1âs) obr.âs, ser_l.lçcs e campanhas dos órgáos púbiicos, cleyerá ter caráter
erucatil,o, inÍormativo ou c{e orientaçáo social, riela nao po.-
c":::iro Constar nomes, sÍmbolos oU imagens que caracterlzem
Frontoção pessoal de autoridades ou de servidores públiccs.

§ 2, - a não-obsertância cio disposto uos tlcrsos lI eIII deste artigo implicará a nulidade do aío e a puniçáo da
eu:orjdâde responsável, nos termos da iei.

§ 39 
- as reclâmaÇôes relativas a prestação de serviçospjbriccs seráo disciplinadas em lei.

s il - os atos de improbidade administrativa lnrporta_:ãl a suspensão dos clireltos politicos, a perda da luuçáopi:bl-ca. a Índisponibilidade dos bens e o ressrl.ojmerto ao€ráÍu. na Íorma e graciação previstas en1 }ei, scrn prejuÍzo
ca ação Penal catrÍr,el.

§ 5" - os prazos cle prescriçáo para i1Íçj1,r, praticaiios
9:.r qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuÍzos
ic e:ário, ressah'adas as respectivas ações de r.essarctmento,
sár, os estabeiecidos em lei federal.

§ ó: - â.s pessoas jurÍdiCas de direito público e as de
*:u:o privado prestadoras cie serviços públicos responclerão
F€los dânos que seus agentes, nessa qualidaCe., causarem a
rerce:ro, assegurado o direito de regresso contra o respon_
sá;e. nos casos de dolo ou 1ulpa.

sEç.ã,o u

Dos Servidores públicos
-{::. 19 - O MunicÍpio instituirá riegime jurÍciicc único

Ê p-â:-os de car:reira para os _servidores da adrninistração pú-
t:':? ,l:ieia, das autarquias e das fundações púbiicas"

. 13 - a 1ei assegurará, aos serviclores da aciministra-
çã: .:::e:a. iscnonia de vencimento pâra cargos de atribui-
çi+s -;::a-s ou assemelhatlas do Inesmo poder ou entre ser-r:::.* :i:s Pcderes Executivo e Legislativo, ressalvadas asti':::a;É:- ae Caráier indir:idual e as relativas a natureza oU
a.: -,il+ :: ::aL'eli:o.

: -" - ^i!-:ce-se a esses servidores o disposto no art. ?q
r.-. -": -"-t- :,'-II. I\. XII. XIII, XV, XVI, XVII, XVI[,

>;= §- -1:: - ::-\IiI e XXX da Constituição da Repúb1i-
Ga I::::-.,:.'= :- !:asil .

-:_-: -- - i:.:'.'-:cr se:á aposentado:
I - ;":: :-'. .-::ez permanenlej sendo os proVer:tos in-

Efl--s l-;:::: ::::::=:-:e :Ê eci.lenie el-I] SeIViÇO, mOIéStia

giavà' contagi'asa oil ='i'rrà§e\ ==P-prolissional'§u üoença 
Ls casosl

Çrti.cacias erll lei, e prctr)ofclo$ais nos dellla'

u - uüiniruisur,iiiirerlls, âü§ §êlüdt -ldri§ uu utllt [[iil
})r'Ovç.illos trxoirorüronars ao teni}}() <le ser.vrço;

i=: PúbliCo; 
' ,,..: , I rir. - voiuntafiamenti-:

]'L\ - a administração fazendária e seus serviclores Íisr' a) âos irü1[a e c]rrÇo ânes cle servtço, Ee homem, arrs
;=-s :Érâo, dentlo de suas áreas de competeilcia e Jitrlscii- trrirLd, se trlulfler, eolit provetl[os iniegrais;
ç';r. Erecedência sobre os demais setores adfiir:istretjvos, t:â i.)/ aos h'iir-rã ar.riis de eretlvo.r'.ÀqrçÀui-u úsr JurÀL-ão.üe ;r:"a-i:::::a da lei; , gisi.ér'rc, se prolessoi, '" vot.u e erlrgo, se triroÍessorar.r.co.E1§^\ 

- somente por lei específica, votada em rnaioria' pr'r.rventos integrêisi
:e : 3 í.lois terços.) em escrutínÍo secreto, poderáo ser eria- ü1. aüs tr'u]ta anos de serviço, se holrlerr, q aps- lJrÀte â
c:: =:'-presa Púb1ica, sucreoaoe oe economia mista, +uiiir- cjnr"'ú, se múiner, com proventos pi'oporcitrrlais a csse tempo;
q',lia ou Íundaçáo pública; dl aos sesseata e slrrco ancs eie idacie, se,Àenterrt.*e,aos

\SI - depende de autorização legislativa, em eadâ ca- 5( ssenta, se nlulherr colil Irr.Jvci.atrrs lrru1rrlc.ion.,r, orr-iurrp,
e':. a Criaçáo de subsidiárias das entiáacles men{:Íonadas no cie sei:vlço. r , r._i^i:;l;**;i:rciso anterior, assim como a participação de qualquer delas § iu * a Isi pocierâ *rabeiecer exeeçÕes ao -clisposuoexl enlpresa priYada; no $]clso U-I, <<a.> e «c», no ce.§o .de e.xerglcro.. de a.tlvidades

consrüerada§ psnosa§, iÍrsaluilr-e§ oU perigosa§, , , :.i , :,,:.,
§ 2s -.- a lei cüsporá sobrg a.aposentadoria om cargos

ou efiipl'egos te:nporári,,s.
§ rç -- o teilillo de- serviço público federal, estadual .ou

trunrcrpal será computaclo tntegralmerrte para os. eJeitos;.de
aposeritaooria e de disponibilid.acle"

§ 4e - aplica-se ao servidor púbIicr: -. o . rLsposto ,. no
§ 2, do art. 2O2 da Constiruiçáo !-ederai.

,s 5, -- Os proventos d.a apesentadonâ. .seráo ,revistos, ,na
r:resma proporçáo e na mêsma ,lata, sempre que se modifrcar
a remuneraçào dos servidoles eln ativio,ade, scndc taúbém
e"qtendidos aos inativos quâtsquer ben.efÍcicrs cu. yan*âgens pos-
tef iormente ccit.cdritcs i.cs :trviioles ent atÍvjdade, inehisive
quando c.ecor'r clrles eiã traÍisiormaçáo. ou reclassilieação do
cargo ou iunção ern que se deu a aposentadoria, na fornta
dalei. , + , r, r.r,:t {

§ tiç * o beneÍício da pensáo por hiórte'rid;iãrÉõilffia
a totaliciade da remuneraçáo ou proverrtos do servid-or,,Ía1e-
cido, ató o litnite estabelecido em lei, ohrseryado o dispos-
to nu parágralo anterior.

Arí. 21- - Sáo esrâveis, após dois ânos de eÍetivo .exer-
clcÍo, os servj.oojes florneados em virtude de conctrso,,pú-
blico.

s 1e - o servidür público estável- só perderá o cârgo
em vbtude de sentença jil.iicial transitada ern JUlgâdo ou
meciiante processo aolitlnrsllelivo em que the seja assegura*
oa ampla d.efesa.

§ 2' 
- invai.idacia por sentença judicial a demis-€o

do servidor estável, será ele relnteg:rado, e o eventual ocupan-
te c-ia vaga reüonduzido ão. Cargo de origem, sem direito a
indenizaçáo, aproveÍta<io em outro cargo ou posto em dis-
Ponibilidade' , .,,i , r.-,i.l',i

§ 39 
- extinto o eargo au {ieclarâdo.s.ia desneàe"siOà-"

de, o servidor estável fic3râ em disponibilidade remun.erada,
até seu adequado aproveitamento ern outro .cargo.

Art. 22 - Ao seryidor público em exerclclo de man-
dato eleti.vo apllcam-se as disposições d.o art. UB et* Corrs-
trtuiçáo F-ederal.

Art. 23 * }iça assegurado ao Servidor Públteo Mu-
nicipal a gratificaçáo trienal, que seráo incorporados aos
seus Vencirnentos, no valor de 1"07o (dez por er:nto) para
o, primeiro triênio e 5/o (cinso por, cento,).pana..cad-a um
d'os demais, náo podsn{s ultrapassar ?' 5*o1a ,(ciflqqgntA .trryr
cento) .

Art. 24 .- No. easo de.Íalecirnento de Ser,r:idqf Mu4i-
cÍpal regido pela CLT, Íica assegurado o seq ,;epqltqr.nqnto.
exclusivalrtente, em ceüIitêrÍ§ uo -tvlunrclpiü, uorrendo pela
Previdência Social, as despesas- respectivas, devendo a _pre-
Íeitura Municipal completar o. r.espectivo valor..se neces-
sário "

Parágrafo único - Em caso de servidor estatutário, ,as

despesas respectivas _corerão .por conta da..Prefeitura. .,

Art, 25 - Os Vereadorgs prestarão-compromÍssa. e.Íq-
maráo posse no dia. primeiro de laneiro do .prirnelro. ano
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ie eada Leglslatura, fazendo declaração de seus bens, que

e:.nstará da ata e que deverá ser renovado no final do man'

"Í.*^.
Lrt'. 26 r A gratifieaqão-prêmio relativa ao exereíeio

do cargo em' Comissão ou Funeão de Confianqa, será aqre-
gada ao vencimento do funcionário e considerada direito
aictuirido para tod,os os efeitcs legais.

§ 1q - ô funcionário que receber a vantagem estabe*

lecida no «caput>> do artigo, no seu valor máximo, e voltar
â eYereer cârgo ou funeão de confianca, poderá r'eceber, tam-
bêm. a gratifieaçâo ielativa âo que ecti'/er êiercendo'

§ 2e * Para àfeito da aplicaeão rieste artigo, somarn-se

os per[edos do eargo em Comissão ou Funeão rie Confian-
ca exereidos em quaisquer órgáos públicos 661 ffi1higÍpio, da

;dministração direta ou indireta.
Art., 2? - O funeicnário que receber representâ,cão a

qualquer tltulq terá a mesmâ incorporaria aos ven.ci:tentos
nos valores e prêzos estabele,cidos em lei, considerando-se
<om direitos adqr,riridos para toàcs os efeitos legais.

Àrt. 28 
- O benefÍcio da Pensão por morte eorrespon-

tlerá a totalidade dos VENCIMENTOS ou PRO\IENTOS do
servidor falecido observado o disposto no artigo 4ô, § 4q da
Constituição Trederal.

Parágrafo únieo 
- 

Para Íins cle habilitação, a pensáo
e demais casos cabÍveis, aplicar-se-á o rlisposto no Capítu*
1o XIII da ConsolidaÇão das Leis da Previdêneia Social .

Att. 29 
- O servid,or püblieo municipâl que exercer: o

mandato de Vereador, Vice-Prefeito ou l)eputado Ílstadual
terá eontado por tempo de mandatc exercido para efeito de
incorporaeão de cargo de chefia, no servico Pirblico Muni-
cipâI, atribuindo-se no beneficiário mâior simbolo exereido
ro Pr:der Exeeutivo, - '":-r-'l ,'Frw!

Àrt. 30 * 0 Servicior tr{unictpal do Poder Exeeutivo
ott Leqislativo que Ícr requisitado para pârticipar cia insta-
-'ricipal atribuindo-se ao beneficiário maior sÍmbolo exercido
laqáo de Preleitura criada por emancipacáô e riesmembra-
mento do MunicÍpio de Nova fguaçu, terá contado o tem-
po de cargo de confiança que ne-[e exeÍeêr para efeito de
incorporaçáo de cargo em comissáo ou funqão gratificada,
contanrl,o-se o maior carÊJo exeroido pelo menos 06 (seis)'
::leses conseeutivos.

Art. 31 - O tempo de servÍco municipal prestaclo an-
:eriormente a investiCura no exercÍcio do cargo em comis-
são. da Câmara Municipai ou da prefeitirr.a será comou-
::.do integ.ralmente, para todos os efeitos, inelu.sive para as
:espectír'a inctrrporaqllo do valor rlo eargo em eomjssão e-xer-
Cr:o,

Árt. 32 - A Lei assegurará, ainda. àos servidores cle
;.::::inistraqão direta, o disposto n+ artigo 8ç e seus inci-
.-: ,: ia Constituiqão da Repúhlica Fetlerativa do Brasil, bem
r:,:r:. ô disposto no artigo 84 e seu parásrafo úrnico e c arti-
; :; dâ Cr:rstitniÇão <1o Rio Ce Janeiro.

-:.it. 33 * ô Servidor Municipal «lo Executivo ou do- ez-:laiivo quando reqnisitado pãra exercer Cargo em Co*

=.::sã:, seiá prontamente colocado a disposição do poder que
': :.-:' 1s-:.3r1 sem prejuÍzo e sein veneirnento e dr:mais van_

fiTULÕ UI
Da ()rganizaçáo dos poderes

CÂPÍTULÔ I
f)c Poder Legi.slativo

SEÇÃO T
I).\ CÁMARA MUNICIPAL

-i--. :i , ', Pc,: ei- Legislativo é exereido pela Càmara
t. -- . --- . *. ..:' a

l:::_:. 
" 
l: ' ':-- j. 

- Cada legislatura tem a duração de
q;.:l i--f :.::--..:.::ie::clo Cacia ano A t-lmâ SesSáC legiS-
t-- --

-L- :: - -:- .-':---..-. ]J..ir_:cipai comlÉe-se .-..1e Vereado-
rÍe{ :-"-::: ;e-: :.i::::.: p,::pc:clcnal. como representantes
* ;r-:; 4.: = :;--. r -: :. :s c ;::(. enos .

HORAH*Página5

§ 1q -' Sáo condições de elegibilidade pâra lr exercíeio
do mandato de Vereador, na Íorma da lei federal.:

f - a nâcionalidade brasileira; :

1I - o pleno exercício clos r,lir:eitos politic,rs;
IlI 

- o alistamento eleitoral;
IV - o domiciUo eleitoral na circunscrição;
V - a filiação Fartidária;
VI -- a idade mínima de dezoito anos;
VII 

- ser alfabetizado;
§ 2.ç - o nÍrmero de Verearlores será fixzrdo 'pela Jus-

tiÇa Eleitoral. tendo em vista a populaqáo d,o ]\{unicÍpio, ob-
servados os limites e-qtabelecidos no art. 29, iV, da Consti-
ti,riÇáo Federal.

Art. 36 
- 

Á Câmara Munieipal reunir-se-ír. ênuâ} e o,r-
clinariamente, na sede clo Municínio, de 15 de fevereiro a B0
de jrrnho e de'Jo de agosto a 15 de dezembro.

§ ts - as reuni6es inaugu-i:ais de eada sessão legislati-
va, mârcadas para as datas que thes crjrresporrdetn, previs-
tas no parágrafo anterior, serão transfericlas para o Êrimêi-
ro dia ritil sr-rbscíÍt-rerrtel, qr-rrrndo cioinclldiFtsm e'om ,siáb,ad"os;

dominqos e feriados.
§ 2t? 

- a convocação cla Câmara é Ieita no perlodô ê
nos termos estatrelecirlos no «caput» deste artiqc, çoffespon-
dendo a sessão legislativa ordinária.

§ 3s - a eonvocaÇão extraordinária cla Câmara far-se_á:.
L - 

pelo Prefeito, qlrando este a entender neeessária:
II 

- 
pelo Presidente da Câmara pârâ o compromisso ê

a posiqe rlo Frefeito e do Viee-Prefeito;
Ifi 

- 
pelo Presiclente da Câmara ou a reollerjmento da

maioriâ clos membros clesta. em casos de urgêneiâ ou Inte-
resse pút)lico relevante:

fV -- frela Comissáo Representativa da Câmarâ. eonÍor-
me Drevisto no art. 33, V, desta Lei Oreânica.

§ 4,': 
- na sessão legislativa extraordinária, a Câmarai'

l.{unieipal somente deliberará sobre a matéria pâra a qual foi
convocada.

Art. 3? 
- as deliberações da Câmara serão tomadas

por maioria cle ,,'otos, presente a maioria de seus membros,
salvo disposição em eontrár'io prevista na ConstituÍção Fe-
deral e nesta Lei Orsãnica.

Art. 38 - Á sessão )eEislativa ordinária não será inter-
rômpic1â serr a delibera(ão sohr.e o projeto de 1ei orçamen*
tária.

Art. 39 - As §-essÕes da Câmara realizar-se-ão em re-
einto destinado ac serr tln',inr:,mento, observarlo o disposto
no art. 38, XII, desÍa Í.âi Orqini6s.

§ 1 - o horário das sessões ordinárias e eitraordinárias
da Câmara Mlrnieipal é o esta!:eleeidô êm seu Regirnento
t"t"l'; 

- llo.-rerão ser realizadas sessões solenes fora do re-
eirtn rla CâmLrr.

Art. 40 
- As sessões serão púb1icas, s,r.lvo delibera-

qão enl contrárro, .le dois terços (2/3) dos vereadores, aclo*
taCa em razâo de motivo relevante.

Art. 4l 
- As sessões somente seráo abertas com a pre.*

senÇa cIe, nr", mínimo, um quirito (1/5) dos membros da
Câmara.

Farágtalo únieo * Considerar-se-á presente a sessão o
Vereador qi;e assinar o livro cle presenca até o inicio da Or-
dem do Diã, participar dos trabalhos do Plenário e das
wtaÇões" 

.--_ "_,:a,i,{rriii:...:r,i,.; - ,

SEÇÃO II
Das Àtribuições da Câmara Municipal

Àrt. 42 - Cabe a Câmara Municipal, com a sançáo <io
Pr:efeito. dÍspor sobre todas as matérias de eompetêncra io
Municipio, espeeialmente sobre:

T -- tribuios municipais, arrecadação e dispêr-::c :e
suas rendas;.

II - isenqáo e anistia em matêria tributaria. t'e=- c;,=.c,
remissás da dividas;
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!se-':=s e e:peeiais:
I-,- - ..Derêeões Ce erêdito, a-rrxílios e subveneões:
ti 

- e::eessão, f,ernís.ao " o,rto.lrr*U" O" ,.ryra". OO-E=-:
tr-f - ecneessão adnrinrstratlva cie uso ílLrs bens muni-

ci-oais:
\Tt 

- allenacão de bens públicos;
l'1TI 

- aquisieão cle bens imôveis, salvo ouando se tra-
lar Ce C:açâo sem eneârgos;

IX - organizaeão' administrativa munieiÍral, eriacão,
!--.foi:raeão e extineão de eargos, êm!.lregos e funcões
Flb"l'.es. bem eomo a Íixaeão clos respecti./c,s veneim.entos;

X - eriacã,o e estrr_1t,_rracão ttre Seer:etaria,s lfunicinais
1 rrary1:,ls óroãos c1» aclministra.eáo pübliea, hem assir:r a dg-
f:inao dâ-s r.êspectivas atrihuiqões. olsslylnrlo c, üa::ârne.-
ire< ria Lei das diretrizes orearÍentárias;

JíI - aprovaeão, do, plano Diretor e demais Flanos e
P*^oramas de Gsverno;

XII 
- autorizaqão pãrâ â assjnatura de eonvêr.l'ns de

cF'lnrrer" na.tureza ccir. ôutros nrun'icÍlrins ôir eorTl êr1tiírades
!l(i!.1,.r" oU privadas: \

XÍTT 
- delim.itariic clo üêrímetro 1rr:!:anô:

XTV 
- transferência tertporária da srcle do e.overr:o

E.'r'einal;
-\*V - autorizaeão pâ,ra mr:rÍanÇâ de Cer",tlrlinaqão rle

!rê.-:ns. vias e io-radoures pilblicos:
XVI 

- normas urbanÍstieas, pârticularmenÍ.e. as relati-
TÊs a zôneamento e loteamento;

Ârt. 43 - É da eompetência exelllsivâ rla Câmera l\.(rr,
niCoal:

f - eleEsr os memhros cJe srr.a ll/resa l)i:etcra:' n - elaborâr o Regir-'ento Jnirrn,n;' IIT .- orsanizar os serr iÇôs ailministratislos intarnos e
!rt9ê!1 os târgôs respeetÍvosi

IV 
- Bronôr a er:iae,ã-o orl a -exfirrrio r:leq cal:Eo-< .Io§

-trriêr's art^yrrnistrativcrr ÍnterÊôs ç a fixa.qã<i d*s resf,erti-
Vos ven"eimentos:

V 
- Conoeder licen,?a ao Prefei?o, ao Vice-Pr:.oieito e i,rns

Yeteadores:

\rt * âutorizár o Prefeito â ai,lsêntar-se, da },f_.:-:nicÍi:!o,
qUando A ar:sârrcia exeerjer a l!5 dias:

VIT * fisealizanrlo tambêrn as fundr.eõ+s e as errLÊre*
tas em crue ri Munieipio delenh.a a maicria do cnnitrL srrial
Gonr d;reito a voto:

VnI 
- tomar e julgar as contas rlo prefeito, deliherEn-

dc sobre ô pârecêrr do Trlhuna,l rle Contas da Est:r-!.o n3 e:"3_?o
Eâ:{imo tÍe 60 dias de seu recehiment,o cbsers*.Cos os se-
4u:ntes preeeitos:

a) o pâre,cer dô Trib"rtnal. somente der>lârâ rlc *rera!ê-
ctr pcr decisão de 2/3 (ilois terccs) dos membros da C3_*
Et.r?:

b) decorrido o prazo de 6ü clias, se,-r. cleiihe:âe.1.o $eLa
lCâ.nara, as conte.-q serão ccns.ÍCerada.s aprc:.;arils r:* ::eitila-
às. de acordo com a conctrLlsáD do parecer dc irj.brinel de
Oontas;

e! no deeurso dc prazo prer_rÍst'o nã ã,1tnee ai:tçricr. as
mtâs do Prefeito Íiear5,o â disFÕli{5.ô rie qllal*uer ccat:i-
h'ate do l.,Íunicipio, pa;â exaÍ:i; e ai:r.ecrseão, a (:L:.:1. i-1o*
ücá questionar-lhes â leg:itlmiCaclt, ans tà:mos de. lei:

d) rejeitacla as,contas, serâc estes, Ílii?C1:t;::.eilfe, rr*-
lletdas ao tr{inistério Friblieo pe?e os fi::s cte riireit+

D( - decretar a perda dc rnandato do preÍeito e dcs
YtreaCcres, nos easos indieados t1a Ccnsiitltiqão Feeleral"
resta Lei Orgânica e na i-egislação Fêderai aplicál,el;

X 
- autorizar a i:ealizaqáo de ernlréstin:os cu d.e crê_

lÉes interco ou externo de qualquer Rat:;i,âea, de u:teresse
lo lúrr icjpio;

!fi - prcteder a tsmada de gontas do prefeito, êtrêvês

de eomissãc esDeeial. crrenrlo rão aore:ei,f:{=< 3 1rÊ=ã.fr
dent:'n de 60 {ias a::óS a s.hertrrra Ce se<.ãr,têaist=+iÍ:,:

7n -- ânrnr.'?? 651yÂnto^ arorrl,; otl! f,trllnrra:. otrlrrr q_q
f1:,ynxnf6 çg!6hrgr{o nel,.} lt trntêfDie nnrn 3 f ?lrião. 4 fs»á1.
olrfrã trôsqrln inríd'^a Ce rlirpi+o púh.l.;1n lnfomr- rtê ít:É:-.
IlrllvFlô, inctitrrieôps estr:noeiras oU irrtlltinani^..1o:§. ât.t:l:i?
se tr:,rtar de matéria assisteneial, ecíucaeionai, eultura! r,;
têcni^t:

XfiI - estahelefer e mudar têmll.rrarÍamente o 1a,:--l
de sltas rettniões:

XIV * ronvóeÂr o Prefeito, §ecr.etárlo rla t\{rrnleíorn +.1
g1;fn1idrd6 eortivaiente para Drostnt ece!â14âimFrto(. Ên:-,-
zando dia e Irora üâra o eôflDâfeeiÍ-*iê1f,,-.. jnrnofiendr a ='I-
sôneia sem irrstif:leaqão arleõrrada er-ime de responsabii:Cade.
punÍ-rel na forma da tregis1a,não federal:

XV -- cnca!-lrinl.ar pedirlos eserito_c rÍe irríormanã6 a S+
eretário do ll[uniCf::i,rr nrr a'.ltoridade eorri'lalerrte. im"mr.z*
dn erime dq yas6nn5a.fuiiiclrde a reeusã ott o nã.o sfcnflime-ig
rô L1rãzô de 30 dias, bem eomo a prestàqão de iníormaeôes
falsas.

XVt * Dllvlr Seerefários rÍn ]tfirrnir.fnio ort attnrrtcáas
enrri'rtpJêntoq, rfirâníÍô, Ilor §!râ inieiativa e mediente ên|êF-
dir':etrtos trévios eom a },Íesã, cômn?rêeêí"m a Câmara 1!u-
r.rieir,nl t1âfa eynor: arstrrtô de relevânria rÍa Seeretaria.r:
do órr;c da arYrninistranão de otle forem tittrlares.

XI/II _. deliherar, scbre o adiamento e a suspênsão Ce
c1.1pq an',6i{gc.

>.IIrÍf * criar gomissáo parlamentar c1e inorrérifo sob-e
f:in deferrrrinado e, flrãro úertÕ,- medÍânte reqlerimento íre
üID f*'rn6 de seUs membros;

XIX -- eoneeder títn1o de eidaciãn honoràric olÍ eôrlà
rir homenn.geTn a pess^as oue. re^onheeiclamcrrte, tcnhatr
FrôsfÃd.) rele,rzanies servicos no Mr:nie{Oio ort nele sê tenhal
<Jestararlo rlela atuatão na virla núhliea e Fârfierrlxr. mctli=n-
iê rlr.lrlosíâ pelo voto de 2 /B (Cois terqcs) dos i-nernbrcs d:
Câmarr;

XX * solieifer a in?orveneão rIr: Titstarío yr., Município:
XXI * .iulâar o Prefeito. o Viee-prefeito e os Vereado-

res' rns easos Dre.rri-<tôS em lei fecieral;
Xlr{ - fundaeões:
XXITI *- fixar, ohsen,aCo ,ú aír!ê disnõem rls arts. ST.

,-{!. 15!1. ff. 153, III e 15.3, § 2p, I da Constftrrinãc Federal. a
rernt.rneraeão dos \,Terenclnrês. em earla le-islatu!"s parâ slrb-
seouente, sohre a r:tral ineidirã o imposto sobre a rendg e

FroY.nfÕ-c de ertal-{lUer ngtureza;
XXIV * firrar- ohse,"vãrlo o nqe rlisn,ltem o art. 18. Kt,

tiesta f,ni OrrÂniea, e os arts. 1f0. IT. :tF3. III e 158. § ?q.
f cla Constituirãc lrer{erãI, êm carlir leglslatrlrr nsra silhse-
csent+. ã rê.!-nl;neÍaqão cT,: Prefeito. dt Vice-Frefeito ê Se
<retíriOs Mrrnjeirr.oiq CU ::ttc,?idada< 96rrlvpJp_1X63,

Parí-qrafa l'lnieo * -A rem.trnereeãn não ni-;rlerá ultra-
Fasqâr em Í-'ÊriadjcirJircê ê ÍI1dire fnainr reelusfe eonee,tidc
aú t1]rqinra-eliq.lo mtrnieinal e ohe..lpnerá nronnreicnalirlade a
§c? ÊltahâtââirJa er=rr lei cntr-e o rrâiôr e o mênÍ? selária no
siil1Íiee t-.rhhtieo n:unicipal senCo vedada a existôncia de verba
Ce .r^nraSerit3rrão.

:\t:t. 44 -_ Âo térmiro de ca.da sessão legislativa a Câ-
r:a:'r eles*:á, Centre os seus membrcsr em votaqão secreta,ln:a Ccr::Íssão F"eprcsentatirza, sgja cornposiçãc reproduzirâ
tantÕ quanto possÍve1:, â prsporeionatridade da representaqáo
pa::tidária ôu dos blcens parlarnentares na ()as.l, que fim,
e:mará n.os interregnos das sessões lcgislativas ordinárias,
co;11 âs segnil'rtes atribuições:

I - rettnir-se ,ordinariarnente uma ve" flil.r sernana e,
Ê?:tÍeordina:riarnente, sernpre, que convocada pell presiCente;

a) - Fica o F::e-sidente autorizado i eonvoear, extra-
ordinariamente e poder Legislativo pâra, eofil o voto da
mâiot'iã, a-hsoluta, dissolver a Comissáo Representatlva, bem
coÍno sübst:tuir através de votação secretâ. 01 íu;n) au meis
membrcs desta Comissão;

bJ - Fica o PadcÍ tegislaivo, através de dois ierçor

i

i

;

i
i
i
I

I

I
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dos vereaclores autorizado a eünvocar, extraordinariamente, com o rlecoro parlâmenlar tl abuso das preffogaljvas assç-

a Câfirara Municipal pâra, eom a maioria absoluta, tomar ar- §uraclas ao Vereador ou a pereepção 'le vantagens ilÍcitas ou

rrlesntas medid'as a que se refere a clinea anterior. imorais.
,Art. 45 * O qúaaro de servidores Ca Câmara Munici- s 2,: -- nos câsôs dos incisos I e III a pel'da, r"io mandato

par náo poderâ ser super,lor a vinte yezes o uúnrero rie Ve- será declarada pcla Câmara pôr vcto §eereto e rnrioria attso-

reaciores que a eompõG" luta, medierrte provoeaqão rla Mesa ':u cle Partido Pi:iÍt'ico

i representaclo na Cânlata, assegtrrada rúpl"r §cfesa '
§ 3ç - 

nos ('ago§ prcvistos nos incisos IV a VI' a pcfde
I i i SEÇÃO III -será declarada pelâ Mesa da Câ.mala. de ofÍcio t.ll mediantç

< + i'.r'Ê'+rpçrar4]* , rrrovocação de qualqtrer de seus mentbros otl 'Ie Partido Po;
I)os Vereadores

Art. 46 - Os Vereaclores sáo invioláveis, no exercÍcio

do mandato e ns circunserição elo l\{unicípio, por suas opi-
niões, palavras e votos.

§ 1r 
- 

desde a exEle.diçáo do cliploma, os n:embros da

Cânrara Municipel náô podêráo ser presos, slrlvo em f1a-

granto de crime inafiançável. neln prÔce-sssdL)s cl'iminalnlen-
t.e, sem prévia licenca cla Castr. obs.êiYado o dispo:rio no § 29,

do art. 5j 62 Çonstituiqão F'ederrl.
§ 2i, 

- 
no caso c1e flagrante cie crime ir-raf iançâvel, os

au'"os seráo remefidos dentro de vinte e quatr; horas' a Cà-

mara Munigipal, para qrte, pelo Yoto secreto cla maioria de

seus membros, resolva sctlre a Prisão e autorize, ou nár' a

formaÇâo de eulpa.
§ 3r - os Vereadores seráo srrbmetidos a jrrlgàmento pe-

rante o Tribunai de JtlstiÇa.

§ 4' - os Vereadores náo seráo obrigaclos a testemunhar

sobre informaç6es recebicla.s otl prestadas em laz-ão do dier-
cÍcio do mandato, nem-sobre as pessoâ§ quê lhe§ confi'lram

ou deles receberam infornraçôesl
Art. 47 .- É vedado a-o, Vereador:
I * desde a expediÇâo rio diPloma:
â) firmar ou mânter contratofi com o NLurieípio, com

suas âutarquias, fundaq.ões, empresàs púhlicas, soeiedâdes de

eeonomla mlsta 'c§ eom §uas empre§às coneessionárias de

!}fliçlo público, salvo quando o eontrato obeí!âce-r a e}áu-
sula uniÍormer;

b.l aceitar €argo, einprego otl funçáô' no àmbito da Acl-

rninistraçáo Pitbtica I)ireta o§ Ihrlirêta rnunieipal, salvo me-
diante aprovaçá* em concursc públieo e observ,'rdo o <lisp;s-
to no art. 22 desta Lei tlrgânica.

If -desdea tr)osse:

a) ocupar cargo. frurção ou êrnprego, na Àdministra-

ção Públiea l)ireta ou Indireta do M'.micípio, de que seja

exonerável ad nutuÍn. salvo o cargo de Secretârio Muniei*
pal +u DÍretor equivalente;

b) exercer outro cargo Életivo federal, esta<iual ou mu*
nicipal:

cJ ser proprietârio, controlador ou diretor de emrresa
quê gozé de Íavr:r deeorrente de contrato 8om pessoas jun'
dicas de direito públieo do MunicÍpio, ou nela exercer íunção

remunerada;
d) pâmclnâr' causâ junto ao MunicÍpio em que seja

iiteressada qualquer clas entidade§ â que se refere a alÍnen
éa rio inciso I.

Art. .18 * Perderá c mandato o Vereador:
I - 

que infringiÍ qualquer das lrroibiÇÕes estabelecidas

:.í artigo anterior:
II - cujo Froee.limento tor declarado inc{:r'r'1pàtivel eom

: .ier,oro parlamentar our atentâtório as instituições vigentes;
III - 

que utilialr-se do mandato J)âra a prâtica de atos

:-e .-.::'rup{ão cu de inrprobldade :rdministrativa;
:\- - que deirar de eompateeer. em eada sessáo legis-

-,:.;. ,;r}:ral. a terqa pârte d.as sessôe§ r'rdirrârlas ila Câmara,
ii'-r: ::e.:;a ú:It-lpro\'â:14, licença Ttt missáo :iutoflzada Belê
. - ''- - lz

-i 
- que :ixar residência fora c1e ft[ulricipio;

"'-i - ilue pertier cu tir-er suspen§cs rrrs direltcs polÍticos.
i :: - aie::i '1e ôutros easos definiclos nrl Regimr.nto

ll:rr;: s: Cá:::;r'a ]-Írinicipal. côl)sid€,i'ar-se-á rnconrpatível

]íticorepr'esentadonaCasa'assegurac1aamP1adefesa'

I -- por môtivo de d()enc.â:

II '- para tratar. sem remtlneraçáo, c1e interesse parti*

cttlar, rlesde qtle o afasta[1ento 11át) tlltrapasse cento e vintc
dirs úor sessão legishtivn:

III ''- para. desempenhar missôes tetttporirrias. de earí-
ter eullurnl ott cle interesse clo fulrtnicípio:

§ 1" - 
nálr perclerá o tnanlato. corsider:rnclo-se auto-

maticanrente liceneildo, o Verealeir ir,vestic'l'n n'r cargo de

Seeretârio tr/tunieipal ou l)iretor rle órgão da ÂllministraÇão

Púrhticrr Di].eta r)u Lrr,lireta do .i\'lttlrieipio. ccttfortne pr-revis*

to nc alt. 35. jnciso IJ. illíne1 a'a' , clesta Lei ()':gânica ' '

's 2q -- ao VereaCor lieenciado na'' terilit:s el: inciso f,
a- Câmara poderá cleterntinar o pagamento. no valor que

estabelecer e na fol'ntr qne espeeifiear. de art-'cÍIio-doenee'

§ 3.r 
- 

o anrÍIio cle' atte tr-ata o parágraf l *:rterior po-

derá ser fixado no cttrso <Ia legislatrtra e nál set'á eornpu'
tado para o e{eito r-le câIct"o r1a rent'-tneraqà'r d'os VeSea-

dores
§ rt,r - a ljcenÇa par.a tratar de interesse particida.r. náo

será inferior a trinta clia-q e o Verearlor não i:oderá reassu-

mir o oxercicio rlc manr]rto antcs tlo término cla Ueen<'a'

§ 5' -- inclepencnntemente de rerluerintent'r. eon§iderâr-

se-á eorno licenqa o náo eomparecimenta às retrniões de Vt!-

read..or privado. íemoorariamente, de sua liberdade' em vir-
tude de processo erimina] em eurso'

§ 6ç -- n.. hilxitese clo § 1', ei Vereedor prCerá gptar

Pels remltneracão do ntanclato.
.4rt. 50 - I)ar-se-á a convoescáo do Srtple-ate de Vc-

re$-dnr nos eÊsôs de l'aga ou de lieenqr, rras formas pfeYlsta§

no Peqimento Interno
§ 1ç' - o Sttplente convocaCo rleverâ tÔl'n"it rlo§se no

Trrazo de Qttinze dias. eolttados da Cata de eonvocâÇão" §"'rlvÔ

justo motivo aceilo pela Câmara, quando se prÔrrogará o.

Flrazo.
§ 2' - 

enquânto a vâÃâ a que sG refetc' o pârâgmfo

ünterior não for Dreenehida, t:nlettlarse-á o quorum em fun-
qâei dos \rareadores remanescente§.

Art. i-rt - Ô vereadolpoderá exeleer. sem l)€rdã do

,mândâto. nq í'inrqas rle Seeretário de Estado, §ecretârio Mu-
nieipal, §rr1-,-§6.,.'1s1-*io MttnleiUal. diripferXte de Âutarquias'
Ifundaçáo, Empresa PÚtblicâ, Itrmpresa de Econoriria Mlste G

Sub-Prefeito, podendo ôptar pel?l rerriunerâq.ã,o rle vereador

ou dâ remuneraeâo dro cargo que vier ê exercer, Yedádo a

aelrmulação de remUnereqáo.

sÊc^ÃÕ rv 
.,- * ' t

Í)o }.trneionamGnto áa Câmara I

Art. 52 - Á" Câ.mara rettnir-se*á ern sessáÔ p'€para-

tória, a partir de ls de fevereiro, no primeirc anc da legi*-
latura, pâra a posse de seus membros e elelç11 da Meta'

§ 1c 
- 

a posse ocorrerá ent sessão soier§, rir"lc 5e Íeâli-
zará independentu' de número, .çob a Presidêneia do Veea-
dor mais iclosn dentre os presentes.

$ 2,, 
- 

o Vereador que não tomar posse na sessáo prre-

vista no parágrafo anterior deverá fare-lo Centrô do pÉuo
de quinze dias do início do funeionamentc da Câmara. sob
pena de perd'a de mandato, salvo môtiYo itlsto. ;rceito pÊlâ

r:raioria atrseluta deis membros da Cámara.
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- t y 
- ihedirtârtente aFós a pcrsse, os Vereadores re,rnÍr_+-ãc ss'b a Presrdêneia do mais icÍ.so dentre ()s [reqênnêq ê.àêro-,1. n..=inria absolttta dos memhrôc da Câr:r,:râ. êtesp?ãocs nn-m^gntes da ]\,Íesa, qtre serão âutomaticâm.ente em-

Fos-dcs.
§ 4r 

- in.xistindo nrly.rp_16 leqal, O \Zsrê26., r,nais idncod:n'-e ôs nre_<entês Dermanecerá na r:resirlênrie e Õonweará
-s<ápr r?iárjas. afé nue setn e.leita a l/Íesa.t 5r - a eleieão da l\fesa rla Câmara. nârâ o spôundobiê.!o. fars+á no ;rÍia 15 de fevereirc ao tereeiro nnr deG'Ca !edclatura, eonsiderandn_se antomaticameltte emFlossâ_dos rs elpitos,., :

Árr. 54 
- o manclato da lrÍesa será r{e rlois a.Rns, vprlpdaa reranrÍlrnão para o mesmo car[ro r]a eleicão irnetliat:rrnen_te g'\<onrrente.

Art. 55 
- À Mesa da eâmara se eomDõe do presjrlerrte.

do P1i76pip6 Vlne-presi.,lcnte, clo segrrndo Viee_prrrsidente. dorr"*-eiro Seeretário.e Se65undo Seeretário, es r{Llais sê sulls*tiinlrão nessa ordpm
§ .1s -: na. eonsfituieão ,,da Mesa e as5-eot.rlrCe, .tanto

Wânto DossÍvel. a reDresentâeão,.pronoreioilrl ,rlae partidos ou{oc btor:os-.parlamentares-oue rrartieinam da Cqsa.§ 2...'-.na ausêneiâ,,.dos trnemhros dâ Mesa, o Vereadotlnais idoso assumi?á a llrosidêneia"

- - 
§ 3 - 

qualquer, eomFonente rla Mesa floCerá ser cles-titr-tldo da mesna,,pe.Io.vôto d.e 27.8 (rtnis terccs) dos mem_Dros da .Câmara,,..qtrânrlo faltoso, omisso ôu ineficientp. nodesemoe,nho de..,suas atribuieões . reÍ?rrmêntâis, eleqenclo,-seou&o Veread,or,. pa.ra a_ eomplemeutacão r1o rnandato.Ár!, 56 * À eâmara terá eomissões perntanentes e es-
leeials;-..
, §-L- âs ,Õbrllissões permanentes.em razáo da matériadê $à. eomnetôneiâ, cabe:
- -I- d,isartir.e voÉ,ãf proieto de lei oue Cisjlerrsar. nâfwra rlo Regimento fnÍerno, â eomÊctêncie. tlo Flerário,tãlço se-houver.reclrrso.da 1/B (um terço) dos rnemllr3s daGsa:

JI 
- realizar âuClênciâs públícas com entielircles da so-a{da,le civil;

nr 
- eonvôesr os seeretários munieilais orl Direrores

cEt:içalentes, .para prestar informacões sobre assr:ntos ine_trentes as snas at:.ibujqões:
rV - reeeber petieões, ree]amacões,

{reixas de qualqner pessoa eontra ati:s
lr:trldaCe.s ou entidades públira;

E3.f ?o:

_ l'I - exereêr, no.âmbito de sua eômoetên3ia. a fjsca-lit''.t ios atos do Exeeutivo e da Àdrninistraeão rnrjireta;\"II 
- aDreeiar proqramas de ,obras, .planos de deseno;ol*

,herrtcs e -.obre eles emitir paÍeeer.
| 2 

- as eemissões- especiais. eriarlas por Celiberaeão c1o
Eleár:o, serão destinadas ao estudo rle assuntcs es?eeÍficcs
l a rep?esentaeão- da Câmara em oongressos, s.:le]-rÍdade§ .cr"r

fts atos públiecs.

! 3 - na formaçâo das comissões, assegurâr:-se-á. tânto
Ilan:o pcssÍvel, a rêpresentação propornr,onal des Irartidos or:
b bloeos parlamentares que partÍeipem da Câ:,rara.

§ 4 - âs eomissões parlamenta_res ele inqnérito, qr,1s fe"-
Io pc'Ce:es de investigaeão prôprios das auloridades jud!*t ra âlém de outros previstos no Regimento fnterno dabe" :eláo criadas pela Cânnara Munitipal, n:rediante re*Erireeto de um terço de sêus membyo*,- pur," a âptrracáú
Ê Êtc cÊiermhado e pcr prazo eerto- send.o sua..r conclusiies"
Ê Ícr o cê:-c. €nCârrinhadas ao Ministériro pilbl:co, parâ quê
Ioü13ol? â resp,onsabilidaCe ciyil ou crirrrinal Ccs infratores.a) Os mem!:ros das Comissões EspeeÍaÍs de Inquérito,
lJue se refere este aÉigo, iro interesse ãa invesiÍgaEãà, iremtrao 0g rrelabros das Comissões permanentes e:r ma*f:yiaa fa *3p*têr.cia poderão, em eonjunto ôu Ísolâdamente:

ôÃa< nlrlrlinl< vnrrnfulnaíq ê êr+tr§r.íqS CIC,SCe.nff;lliZadaS, Ondg
tot õ. li'rra incracan ê neirân^n^iâ,

TT -- pp^1r;cifer 
-rle serrq Tê<n^q4f .ài< a pcift;a4n .le,.flO-

Cttm^h+^< e â nrnelaaão d^< p.alar.^ifn^hfôs rrn^n<<4riaq:
TTT 

-'ft.26ç667lpr-qo 
1nq Jtror*6q rrnrta qÉ f3-ar mi<f41 g1

SUâ nrêse!1ê3 eli replizando n< rlng frtrÀ lho' Cô?-^rrrlp+irêm.
fV 

- 
Frnepílêr a \,êrifir,â^õês r^hÍâ-tliis e,n 1i"í..q, p2-

nÁiq p doenme::tos C.os órgãos rla A.drninisir,tfáo Direta ou
ÍndirPta:

hl E fivado enr íS ícrrinze dio"). nrnrrnqá::otr nor iqr_tal
rreríor1n. desrle or.te snlieitpríry e r{ovirl:mante {trefifinarlo. o
fJrâZô t1â.rA Gltê os Jêsnnnqárrêis nalnq f7ofi6q da À.Imini<1r2-
Cão f)irei;a ort Jnríirpfa nrpstem aq infnrmar..õps ê r,nrqminhay?tr
os rlneurnsnlos reguisitados pelas Õcmissões Espcriais de fn_quéritô.

e) No exereí"io de srrps Êtrihrrieãps poderân. ainrla; gg
Cofnissões Hsnêcisiq rle InnrrÁri+o. atravós de sett prasirtenla:

f -- Determinar as clirigôneias q\te repü_târêri nàcessá_rias; ,l

ff 
- F-eorrerêr â eon\7oeAeáo ,íe Sonle+1"i,on e Ditetor Mu_nicin"l ê ôerlnpnÍes de eâ.rong pigernetharíos: :

rÍI 
- Tornar o clenoimento de Cuaisorrer arrtoridades,

intimâf testernrrnhas e ir,,Otriri-las ioh cóm11r1risr,ns. , ,

cl) O náo 'àtendimenlo as determinaeiies eorriirtrs rôs r!a_
rágrafcs anteriores, nÕs prazos estirrrrladn. fae,rlta ao .!aresi*

clente da Comissã,o solieitar, na eonformirlacle de l.eoislaeão
Federal a interl,eneão rlo podêr ,Judieiário para fêzer eum-prir a I,eoislacão.
' e) Nos te-rmo§ do artiqo 3o da Lei Fedpral nr,rm"",, ,.U*de 18 de mareo de 19í2. ar teiteml.,nhas serõ.o rnlimr<la,r r1e

eeordo- com as prescrieões estal:eleciclas na Le,qislaeão Fenale, em eâso de náo eonDarecimento, sê,'n rnotivír jnsti{ieado,
a intimaeão será solie.ltarla ao Jr,riz criúiinal d^tl".rii;;;
onde resirte ou sê ênLaontra, na fori:ra do ,"tig;' Zfà;;'?;:
çjiso de Proeesso penal . - .-::

' 
"Art. 56 : A L;Íaioria, a trÍinoria, as ReoreserrÍalões"Farti_."

rlâriaq. r'tecrnn e,)m âDenes r:m membro. e os t iocos pâtia_
rr:ent:res terão LÍder e, oUancl,o.fOr o 4âs,o Vieg-I_Ídêr. ,

§ 1 
- a indieaeão 'dos Líderes ser.â feita eylt doctimcntn

suhscrito pelos n)ern'hros das rêpr(..]§entaeões.maicritári"", rri_
ne ritárias, bloeos parlamentares orr,.partidos polÍf ieos ; M;r;,nas vinte e qrratro horas que. se seguirem,, a ir::tald.ção doprireiro perÍodo leqislatirro ant.rat,

§ 2 
- os r.Íderes indjeará,o os reslectivtis.V;.ee_Llderes,

se for o Caso dand,o conheeimento a &Iàsa da Càmara,ctessa
rlesignaeão.

A-rt. 57 -- ÂIém de crutras atril:ule.ões Frev.istaç ;ro Eêgi*
meuto Interno, os f,íderes indlejrão c§ .felrresrr,ttáhtes .paii_
dá"rir:s nas eornlssões da Câmara.

Parágrafo único * Ausente ou impedido o LÍder, súasatribulcões seráo exer.eidas pelo Vice_f:àãi..
árt. 58 ._ A 'Câ,rnara Mr:niripal, observarl,o o dis_rlostoItesta l-ei Orgâi:ica, compete elaborar seu Reqlnleafo 1i.ter-no, dlsjlchdô sobre srra organização, polÍeia e provi:neuto Ce

Ca-rg_os de seus serviçros e, espeeiaknente, sobre:i 
- sua ÍnstalaÇáo e funcionamentoi

II ** posso de seus rriemb,roii r ..,

ÍIf - eleiqáo da Mesa, sua compÕsjçá,:,c áur,r ;rtr.,butfõôs:
trV * periodieidade dâs reuniõe,g;

reIJteserlt2r'ões ou
ôu ümissões das

V * comÍssões;
VI * sessões;
1II * delibelaeõâsi
VIII * todo e qualquer assunto di su.l

interna.
àdÍrÍmiEtraçãô

Àrt, 59 * À Mesa, dentre out?as atriiluicôe$ iamlete:I * tomar toclas as medidas néces!áyias.a fegii.tlrÍtladt
dos trabal!:os legisr-ativos; '- .::;- ,.

11. * propcr projetos que erlem ou.extirq:rfl largos nosservieos da Câmara e fixem os respêctiíos tánClúAr:ior,"---
fiI 

- 
âDf êsêntâr npôiaiao u ra rai' x:--l- -t,* -,- - , " ?



Í{CRA I{: i:ágÍÍiâ ,

''q-,.;.,a.*.lal

Ârt. 62 - A L€i Orgâniea tr{uniejpal poCer:t ser elnen_ÉeCa mediante proposta:
f - de um terço, no mÍnlmo, d.os momb«ls aa Câtnara

li - do preÍeito Munieipal;

i 1 - A proposta serâ votada enr dois turncs eom rn-;esicio rnJnimo de dez dias, e aprovada por et;ra terçcs 66s;:-e=bros da Câmara Municipal.
§ 2 - .d emenda à Lei Orgânica Xlunicipri será pro nril-

d:ia pela lVÍesa da Çânrara com o respectivo nilnrero Ce or*c--:
§ 3 - A Lei Orgâniea não poderá ,*, umlr,,:niit-;j*i:t

§i'e:ê de estado de sÍtio ou de intervençâo no 1v1rr,1gípioi
Árr. 63 : Â iniciativa das leis cornplenrerita.res e ord!_

tÉ:-as cabe a qualquer Vereador, eomissão pe*::anente da .

Cáxtâia, ao PreÍeito e aos cidadâos, que a excre,:râo st,f.l a
isr:La de moção aúiculad.a, subscrita, no minrnt.r,, por cinúr:
I]'rr cer:o do rotal do número de eleitores do i\Lunir:ipio.

Âx. (.i - As ]eis complementares l,olrten,!(.,, seràu .,i,;,.)_rad;s se obtiverem maioria absol.uta dos votos dos tiielÍtbrús
c-" C§nana JÍunjcipal, observados os dernaÍs ternirl:- (.0 yotrçiu
'=s.3-s oriinárias.

F-ág:':fo único - Serão leis complernentares r.ientre c,.r_

=:j ::=',.js:as nesta Lei Orgânica:
I - Có::go Tributário dá Muniàípio;
E - CÉrgc d.e Obras;

= - Coi€c de postur.as;
l*.- - LÉ.i :::Íj:uidora do regime JurÍdico úu:ico dos ser_

T=a:Es 3::ricrp6;5'
1- - L€: c!gân133 instituidora da guarda municip=r;
\f - I.ei ce e.:açãc de cargos, funções ou empregos pú_

btrEi

f ; -_ emerdas à Lei Orgâniea MunÍeirs1;II_ - leis compleraentares;
III - leis ord.inárias:
IV - leis detegadas;
V - resolugões; e
VI - decretos leg:islatirros.

! âi '- i*ei q-rie instisl.t o, Flano Dlretsr cio rr:;rlCFlc,/art" 6J _ §eo eie ire:aráva ã*l*-rã do piiiÊáic ei iei'4ue ciispoa&.am sobre;
J * cniê.çj,ü, iransfcr&la.gáe eU e:irÍagãâ ,_.e eaigs;, i_=:e- y cu e;rÃ)resô§ p**ueos ni*ã*tr;"Ilno ,iiÉ;Â Ê i_---._qii"i*ã íru âi-iÍilrá:lio ete sri€! ,urrru"ãrnçã*;*,ii .* *ei.risores I,uhiruos *_ ;;;", Exeeu:,ivo, eia a-ir.:,.i:-:gcÍ{;Çãc _iriüi::.e.ia, JlürerEtilâ§ * l,"rr*nç"*, seu regicie ji.li;-n1i*o, g:r::oyiilienio de e at,g,os, estabrlieiad.e

-- iii --* cr"ii1!áç, estr*t*rai,ás * *r,.rruiou*uu _f"J:;ã:ãi.*perí;.::-reriil,s ou !,ireÍ:*r.i*s *quiv*l,i*J" ; érgáos ci& A.i_..i-.iri!iâÇáo P,r.bfjCe;
if _ ri:aie;.ra .ork-êr-r1éuiá::ia, e § que êuiúrjzü â ÊLÇtii;duy üI'eLiiü o;t euitçed
i, iirÉrsrê ro nr., 

""' 

*j 
l,Il'j"i -ir'*=Lr',X.XJ'à*n o*,. ú _ d;jJssa pre vls;a nüs rtojeros qe mtciâÍrr, ii*r*rri;;; :..r;

;i.ffi:ffi1;;":es§alvàüú 
o a*posto no aJr-" lv, p;re',e"ira pári€.

"ârt" ú6 _ lI cla eon:pete.neia exsiusÍrra {:a Ã{esâ Aa eá-í1Lãrâ ê jtiiciativê cias jeis que ciisponiiuÃ'ronro,r -- êLlrol.tz;lçã.o para abertura d-e ci.êd.to sup:emeriê:.esúu esFÊúieis, atr-avás cio aprcveilarrlu.r,"-inro, eu pareiai qss§cirsigrtaçoes úrçameiit:u.ias Oa Camara;IJ * úrg:arraaçáo dos ser!,içüs uUr*irrlrt"rU;.Vss da eâ-
;X--,L ;1:L.;.:f TT,'":::lt' 

ou """'ç**-Iã nuun carsos, €E -
.t-arágraÍJu"Í;"T11:1T,;,-:f"T:t""r::,ffiHffi .;*;

siva da ii{esa cia Câmarã ,rao uura,o ,;;;.;
:Srsento,,, a d espesa pre,visiâ, resseiva<i.o ;'iffJff"rfJ*pl::
,1J,1*1?"::'iso 

rr desie "*,d;;';;;;*oã pe;a rn*ra.rJ sos
Âri. o? * ü l.refeito pocÍerá soiicitar urge:lerã pEra Fpre=ciação de pl,ojeics de sua lniciativa-
§ l" ,-- solicitacia ê urgencia a Câmara deverá se mani_Íestay e.ii: stê ilo\.enta orÃ .oU.o 

" *."1_.r*rr, ccnlailos dÂc;ir<. e:lr que Íor Íeita a *oiisituçàol ' .
§ z _ esgotado o prazo Frevrsto ara parágralo srii.Ericrsem deliberaçao pet^gâmara, será o p""porr**, ulejurdr raOrdem cio Dia, soirreslanclo_se ês d;"-;;que se ultime a votação. i propo'lç('u§,, 

Fâra
§ 3 * o prâ,zo do § 1+ não gorre no peritraer de recessoaa Cámara ,rem' ." aptica aos p*j_t* ã-u ,u, c,)mplemenia!,Ârt. oB * Aprovaclo o pro;eto * lãi .*"u esw en.rrãioao Frereito, q.ue, aquiescendof o ;";d;*á.
§ i ._. o Prc-{eito. conci.tprrr,i^ ^ r-.-^r

;i:arre,inecnotit.,.ioojjinrl':::HH'"rn?rr._T;rl,yJ;iiJ:,7
ra-Io-á Íorat ou parc{ai;::ente, 

"o 
p";;; ãu q,.r*o ciias u:e;iCúrrtadús cia deta do rectbrmento.

§ 2 _. decorrido o pr.ezo clo parâgrâfo â,atericr, s srlêne_-ccio Preic;to impcrtará sançao.

.. § 3,- o veio parrjal.sornente abrangerá_texio ütegr:i Ceartigo, de parágrafo, de inciso ou au uiiã.
§ 4 -* a ap:eciação dávetc, puio-ãü"a"r: ca Cá:--::qs*râ Íerta deníro de triirta a:n, *'*ãrrrar-a,

Êm uma só clíscussã,o e votação, ,-* n"J""tj.t Jit1.=;=;:c_c:iside:'anrdo-se rejeitada peio voio da iliopa abs:.r:e c,::lieyeadores, em ese:.uti*io secretc.
§ 5 * rej'eitac.l.o c veto, será o projeto enviaio a.: Fl::e:;;§ãra a prernulgaçáo"
§ 6 * esgoÍado sem deliberaçã.o o prazo esta:e.eciji :c§ 4e, o vet* será eoloc,ado na Orclem Oo oil-ãa sessão i::e::aÊ.srbrestadas as rleraais preposições até a sua - - :, -:-1,

ressalvsdas as matérias de que trata c *.t. ã :;.; ;.. ;_]gânica.
§ ? -_ a náo promulgaçáo da lei no prezo Ce oi:a:er:â eoiúo heras pelo prefeÍio, n,,, c".or;"rij; e 5,. ;.:-^-.. _Presidente da Câmara a fazê_io enr :gual. n.:=;, 

a-:::-'ê o

Art. 69 * As 1eis det,:gaia- u..ã.]ã"i»"r:., ;r-r l_le-feito, que clei,erá solicitar u-o"teerçàl j;;-.,., r.,._ -, *.
**tàrul ;#Jj": Íi, ilH?§r":=':,::-.: l:;;

mente total ou pareial das eonslgaêgões orgamenu#u Uutlmara; ----à*üvD
IY - §rqaulEar t Loi ft.gâaIea e suas enlea{as;V - rEtr)reseütar, íunla uo 

-Aiu*ãtiio, 
u"r.* Áruseái:;rdadc§ds ccp!,otrxj,ô iatertra;

VI - etlnrr.ar*,".1?_lory da leI, por te*:.pê d.eter:aina..do,Irala atend,er a necessleiade turnporáoã--eia *ri.;c.trr*r.iiia{ ;.riie-resse público"
Art. Ó0 

- Detttre oütme erríit,,ian--
cisate da câmarag 

re oufrss atrÍbuições' eompeíe ao ,Presi*

i - represeatar I Câmara em Jufzs ou fo,...l dele,I[ - d:rrgrr, exeeutar. e discipüar oi tru,pairt,:; .legrsia_u!'os_ e adntuustrativos da Câmara';
IU -- rüüerpÍe[ar e Jazer curr{pril c F.egunerrtu l:rrerâü;fV- - promulgar as resolugões e deeretos legi;lat:vos;Y -- prouruLgar as leis coirt *oç.in trar_ oLi üuJu retü

HX^*1i ,eJerta<ro pe&r pleaarir, o."oã nu* ,roo êúeria esr&o*:.13o, ern tempo hábrl, pelo prefeito; - =
!'I - Ílazer publ.

cre ,.os resisrarivos e ":'i:,fr ;:";,_X* .i"j&,ruresorusões, 
de-

::i]_- aurorizar as despesas a" Cã*aru;V'III 
- rel]reseJxtar, gor deeisão cia Cârnata, sobre a in*eonsriiucionalid.ade de lei ou ato ;.;;iü;

r3aia, a intervenção no &ÍunicÍpio ,ru, 
-rã, 

acittrticlos 5:elaCoi:stituição !.sderal e peia Constituição ã*aciui i;X _- encatninhar, para parec€r préviô, a prestaçãa de
,T:3" do &Irrniçtgro ao l,ribunai Au-Corrtuu do L.srad,] iruÕrga'o a que for atribuida taf competenàia.

§EÇEO V _ WO PROC, SSO LEGISLÍtTrvrf ;

" "o*_:à";f 
rroeesso regisrarivo mun*r;;-;óraende
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Ê .É..'o

e -': jã-::eiiios :-tão serão objeio de delegaçáo'

, I - a cielegação eo Prefeito serâ efetrrada seb a 'Íornra

:e :slre:o iegislativo, que espec'ificará o seu conteúdo e o§

'.r-'L-: 1e seu exercÍCio'

: i - o ctecreto legislativo poderá determinar a apreciaçáo

c,i irr'r;Ê1o peta Câmarã, quê a Íarâ em votaçáo un:ca' vedacla

a ;p:'3,renlaçáo de emenda'

-{É. i{J - Os proietos de resoluçiis dispü;to scbre nta-

;éi:as oe interesse ilrteÍ11o da Câmara e cls proJoios 1" 
*::::'

ü-=.",iuo ssbre os ciernais ca§os de §ue contpetelrci;l prlva-

ttt 

""t 
r."fo Único * l'los ca-ros de projeto tie res 'luçáo

c :.e proJeto de deereto legislatlvc' considerâr-rj*-* ttpç1-uÍcla

a ceiiue-raçã,o eoln & 
'ntoi;uo 

Íi§al e elâbora$*s da noflna

j'jí;dica, que será pto*otgutf* pelo Presidente da Cârnara'

Art. '{l * Â matêriJ consta'''te cie proJei* dc lei reJei-

-eo ãm*te poderâ ser <ibjeuo úe novo prsleti)' l-Ia nleslrra

sessáo legislativa, **A'u"t" protrÚsta da rÍlaioria ab§olute

(às membrÜs qa Câmara'
Art.'t2 * O ero;À de Deereto Legislativo e a proposi-

çáo destinada a regulâr natéria.ae eoDlpetêlrcta txclu'qrva üa

Cárn&rar que prociuzâ efertos exterüos' náo deperlcii:nclo' Bo-

Ém de sançáo eio Prefeito'
Parágrairr uúco * L) lleçreto I'egislativo aprovado pelct

Plarário, em um so turno de votaçáo' será promulgado pelc

ltesrdente da Cârnara '
Art, 73 - 

t) yr(.)jeio de }i'esclução e a propusiçãr'o 'lcsti-

r.acia a regular matéria polÍtieo-'administrativa da {jâmara' de

Éüa competeng:a exÇlu'ciYâ' e r1áo depeníle de sanqác do tle-

ígito.
ParágraÍo Único *- () Prejete de Resoluçãa apr:ova'lo pelo

Pienário, ern um sÓ turno de votaÇão será pro:&':lgí'ci) pelo

Preside*rte de Çâmera'

cl'âela, cla legitimidade e da legalidafie'
Parág'rafo Unrco - Decoriclos dez dias da data fixada

para a posse, se o l'reÍeito ou o Vice-Irrerelto, salr/c Írolivi
üê Í(rrfâ I1lâ1Or, náo tiver assumido o e'argÚr esxe serâ Gecls-

raclo vago.
Art. í? - Sub§tltuirá o Prefeito, no caso de impedimer:-

to e suceder-1he-â, no de vaga, D Vieê-PreÍ€lto'

§ I "-- o Vice*PreÍeito nâo pod'erâ recu'qar-§e a substitJt
ro Prefeito, sob pena cle extinçáo do mandato'

§ 2 -- o Vrce-Prefeito, alêm de outrâs atribulções qur

the Iof,em conÍeri'das Bbr: Iai, auxiiiará o Prefeito' serr'vi-?

que por elc lor convocado para missÕes especiais'
' Á.t. ?8 -_ Ern caso de impedinlento do tsreÍelto e dr

Vics-PreÍelto! ou vacancia do gaÍgo e§sumirá a admini;t--

çáo munlcipat o Presidente da Câmara'

Parág:ralo Único -* A r:"'u§a do Presidente da Câmar:r

ptr quai[uer motivo, a a§sumir o cargo de Frefeitc' iEpí-:-

tará em sutomátiea renúncia a sua Íunçáo de dirigel're a-

iigisiativo, enseJando, assim, a eleiçáo de outro nrembro IE:r
ocupar, eorno Fresidentê dâ Câmara' a chetia d'o Poder Exe-

CAPf,fI]LO II *- DO PíJDER EXEC{JTI\IO

cütivo' 
ro' 

:cargo'*u e"o'
Art. 79 '* Verifieandô'rle a vargqcia d

feito e inexistindo Vice-PreJelto' obsdrvar'se-á o *gur:rte:

Í - ocoüendo * vacância nss três pr:imeilcs ancs l:

mandato, dar-'se-á eleiçáo no!'enta gias lpos 
a slta ab€rtl'i:-o

eabendo aos eleitos eompletar o período. Ce seus antecest)res 
'

1I - ocorrtugt' * iacância "o 
úttl*o ano de marida'-':

assurnlra c Presidenie da Càmara' que comPletarâ o perioic

Ârt. 80 - 
O man<tato do PreÍeito e de quatro arlos' ?e'

dada a reeleiçfu p'*"n-'ud"ào subseqüente' e ter'á in:ia

em primeiro Ae lttnJo ao ano seguinte ao da sua eleiçêr

Art. 31 * O PreÍeÍto e o Vice*Prefêito' qtlilldo no ers'

cÍci.o do csrgo tlão porlerão' rem licença. da eâmara lÍ"s--

etpal, ausentar-se do ;tuntil ;o' pottodo superior a q';i:=:e

diaq sob pona de perda do-eargo su de rnandato'

ParágraÍo unic<' I ã rt"i*it" regularmente lieenc-i:

t*ra Jir"jio a perceber a rernuneraçáo' quando:

I * irnpossibiut; ã* **u'*"t s earuo' por n"Ioti'3: '*
doença devidamente ci)mprovada;*-rl 

* em. gozo de Íêrias;

lil * a sefiiço ':u missãa de representaeã'o do }Íur.:'.';-:-

AÉ" 82 * O p'ei*ito gpzará de férias anuais de 3o :-:'

sem Freiuizo do te"ttln"'aãáo' Íicanclo a seu eritÚrio a épi=

Para ttsufruir do descanso'

Ârt. 83 * *^ '**"""raçáo 
do Prefeitc será estipulada s:

fo*ma ào ;nciso ){XIIÍ' do art' 32 desta Lci Orgiinici^ ., -,
Art. 84 - Colocar a disposiçáo da Cârr:ara'-1"illl.*t.;.

sEÇÃo I -_ DÜ I"REIIEITO § pu vlcE-Pl"iiir[1',r0

Art. ?4 * (} Po<ter llxecutivo municipal e ext:t'Qici:r peln

F:eÍeito, auxiliado pelos Seeretáilos l\lunicipLt"s ri'"i l)iletore§

cr:n alribuições equivalente§ ou :rssentellrsdas'

ParágraÍo unlco -- Àplica-re a elegi'oilida'i" 
. 
f'l't Pll,

je-:o e yice-Prefeito o disíosto 1o-§ 
1t,-1-o--art' :r'I dcsta Ler

Crrgântca, no que oottber, e a idade nrínitna dl viri;c e urn

i
**oo.7ã 

--- À eleiÇâo r1 : Prefeito e rin Vjc:-Pr':lerto reali-

râr-se-â siJntlltaneamellte ccm a de Vereadoro'r' tlos {'cnnos

s-abelecidos no art' d'-;;*;;- I e rr da ConstituiÇão Federal'

§ 1-- a eleiçáo do PreÍeit'o i''npoiiara a do Vi?e-l'rr:ieito

coi::. e1e registrado'
i 2 - será consiclerado e'leito Preteito o candidato que'

rgf:ado por partido polÍtÍco' obtiver a maioria absoluti' da

'r"ã. -r. 
-conrputados 

os em braoco e os nulos'

§ .3 - se llenhtlm r:andidatlr alcançar mai'tia ahl'oiuta

:a p.:niera votação' to'-*"-a nova eleiçáo em até vinte dias

aÉe : prcclamaçáo do lesultado' conc-orlendí) iJs clJls can*

c:iait's :tiais votaclos J-t'"tú"t""co-se eleito trquelt: que Jbtl-

.,=: a :::a:cda dos votos válidos'

§ -1 ._ oi]orrenclo' antes de realizado o seguttd'| i't'rnr'''

::t::1.. ie-.:srêr:cia ou'inpeOimento lega1 
- 
ciri canclitll'rl"o' Í)orr'

" -,.'à:-i3-á. clel::r'e "' 
tt"-""tttentes' o cle maior votaÇáo'

I -: 
- :"; r:lpÓtese clos paràgrafos an+'encres' remanes-

... -rr':";. -'.l1ar tn.'is '.le trtn candidalo CCnl 3' mes-
-:-. .

=rn'-.,..r- 
q"ai;iii;'r-se-â o mai3 icloso'

---"" 'i I ii ln e J' C'o art 'i2 soulente seráo exigi*

: :-'-=-'.-'- -' :,,r1. .'1,: r,ta;= de ilr-lzentos mll eleitores'
Ê:': :;:: -- - ..1.,.,1. e \-lr-'e-Pt'efeito tomaráo posse no

-: ' -'- - -';';;-:4s[1entc a eleição etn

ãi,t -, 
',-,- = 

' :: t ' :?: : '.-t'-: .o cÔrrrp.omisso de

ü.:'-e: :=:E:-:'-: ij : -::1";:-: a l:: CrIgàllicit' ollseLvar aS leiS

r- .---i. ;- T:-:1i e :: l'1'.i:--:cÍp:o. plomoYer o bem geral
GÀ sJ.-c- g- F * 

^ :*-^i-^aãn riâ .lêmcÍ

lquinze) dias de sua reqtiisiçáo'.as quantt",:,,::-t:l- "X

;:;;á.;' à"-"*. 'u 'à'' "' 
aíé o dia:: l:::"^.,:':t^:.#

ffi:T:::'r;;ã *'"à'p""u'"te ao duoclêeimo c1e i::;:lr
orçamentària.

SECÃO II _- DAS ATRIBUIÇÕES Dí') PREI'ET-T,^'

Àrt. 85 -- Cornpete rro PreÍeito' etrtre outras aIi'i'r:::l*
I - iniciar o proeesso]egislatrrro' na Íorma e c3s':- -}.:*

vistos nesta Lei Orgânica;
II * rePresentar o 1ç1gniçÍprc em Ji'tízo e forl' de'=-

III - sanej.onâr, promulgar e Íazer ptlolicar as ie:s g:'-'q*

vaclas pel.a Cârnara e expedir os regularnelltos pal'a =-' r'!
execrlÇáo;

IV - vetar, tio todo otl em lrarte' os projetos de -=- r::r-0"

vad:s Peia Câmara;
V - 

no:near e cxonerar os Secretâri:rs 1\{ttnicip':': :
Diretores clos Órgáos da Administracáo Pública Drre:: '
d ireta :

VI - clecretar, nos term'os cla lei, tr clesapropria:ã":

necessidacle ou utiliclade pública, ou Pof interesse s:':uri

VII - 
expedir clecretos, portarias e ot-ttros âtcs â:

trativos;
VIII - permitir ou autorizar o uso de bens ::';

.t:F

psr tereeuosl



Estado do fuo, O3 a O5 iie tel':reiÍo de lvvil i{OR.A H - Págrnâli

^,::::t. 8ó : O prefeito poderá deiegar, por dot:fÉ, ê sÊuae.u;i:iares, as Íi;açõea aciraiaisirativuu pa-n_ui"t"a sl§s ileiS€

§. ÇAO ITI : D"4. FERDÁ E Effi{}fÇé^O DO T,fu.NBAFc

li*" tÍ * E vesad.o a+ irrefeito assumlr ou*.o eaxgo odfiir:çiir :n,:. Áá::i:aistnçãc Fúbiica Direta eiu Ind.i.reta, 
"Ãur*f*iai.a a !:.:Ê* €ãã xrril:se se co*,curso pirl:1ice e ebsçrvadeo "4-i:1*s;r :-;; *rt. !S, IÍ, I!,", e V, da Corrstitu.ieão §.ãaera&

..' j:-' r..i. jl : x;;n I-ei O"rg§:riea
; -l - -..; i,r:ie;io e c.o Vire-Freieite e ve&:d,o dbsem-

íj€.:::.,:-". Í_L:::.*:.?. e qua1,.1r:s:: tíiuI*, em eÍlpre§â ;irivada.
§ I * :L L-:Íri::gênsi.a ao disltosto nesie aítigü e et:1 §eu

§ 1Ç ir;;li**râ i;*;:::_r. ue i::aníeto"
,q,:'i. S8 :- i!=.i;e,:oinpatil:ili.iiadss degLaradas no art, §5,

íi*ti,r i:lxi:.s.e leirat ,.1=:ia Lei Crgânica, este:rdetn-se, no que
i+r*.1;i aSiicii:."*€isu ai: irrefeiio e aos $e*retásios &tunieipâis ou
;i Lziü::t ri;"*.ÊLr equivalenies.

.i:'l. 8$ --.§já,f, erimês d.e reopons&i:;i.:.idaCe de Ffe{eito os
,.'(:-/-.--- rt3 lei le<lera].

i:e;J-;:aÍc úr:iee -, ü Freíeito ser'á julgaeto, péla Brátiee
ce c:i:i.re e* l'eepcr1sal:i1id"aiie,. perãnte o T'rrbunal de .Justiça
r1i: Iskic. .: ,i

;:ir. LJ * S;.ç i§ÍraçÕes pü1iiieâ-sdlx1i:..istrativas do Pre-
.,u.;l ;;: p:e\isias u;: lei fecler;i.

Fa.'ágrafc UÊicc - O PieÍeito selâ julgado, pela prâtie&
r:le i:iireções poiÍrico-adininistretivas, perante a Câmara.

:'-iri,'91 - Serà declarado vago. trela eârsara.Munieipal
e c?.:'gü ** Fredeitc quando.. .

i:::il*e Íuncienal ou deiiorall
fi : d"ei:xar de. tür-ner posse, §em mÕtÍ.vo jttsts aeeitÕ

;.,eh C;r:]aiEl, dentio do pr.azo de clez eiias;
' $I : p€rd.er, ou tjver suspensos os rtÍr'eitos polÍtiÔog;

Âri" i;3 * 5á'c auxiiiares diretos do tsrefelto:
i - c; ie;reiários ltiunicipaís;
Ii -:- ds Êireíeres de orgãos cla A.dmjnistrag{* Pi'rbiica

*ireia; , i
Farâgrafo único * es . eargos são de livre nomeação c

rÍ.err:-s:àc ciü freÍfito.
rui. v3 - A lei nrnnicipal estabeleeerá as atribuições dos

au.--.:il:aies direios do Freíeit,c, elefini::do-ihes a sorflpotência,
devtr-e; aireics d.o Prefeitr..,, definido-ltres a eompêtência, cie-

Árr. $4 
- Sáo'*cnciições esseneiais para â invêstidura

i1;f iârg3 c].e Seeretário 'ou Diretor:.
i - se:: brasileiro; '. ''
Ii : esiar n$ eserüÍsio dos direitss poiíticos;
L-i: * ser maior cie vinte e um ânos;
ilrt. 95 

- Arênr cies atrilrui.ções fixadas em iei..copEifl€
:r,ss *1**:'çiáiics eu §:retores;

I --. s'iii:se:e\rer ates e r8gu:ârnentos refereEtes :cs' se.ll
órgã,cs;

Xi" * e:rpedir instrr:çôes Fâra a boa exeeuçáo das.1u.

iii- 
- a;::+se:;;ar ao preÍeiio relatório enual d.,s s€;-t:,_-s

i,.,li-;"',; i p..l' s,iils flc,cietar.las ou órgào;
1../ - ;c.ir_.e.reie§ r Càma:a Iv!,;nrcrpa1, _<eilip:e qie ca:-

i'üc::*i js !tj:i r:i*s.,irre, jJArs pi.cstação clJ escjarcc^:.r:.=.a., 1,,-
uie:s;

§ t * os decretcs, atos e regillan:entca'..ru.u=,.. :.,,r';*',iÍ:':, il:'iJ.n';.iri<.rs c,u auiárquijJs seião reje:.:_ i::s ;__;.'jiereLi*:io cu L.irebi' da Àd.ministraçá.o.

.... § 
1. - a irrÍrigê:rcia ao ilcisc i\r cissie aj::::.. se::: 

".-:s-'tiÍiCeÇêú, i:1tpürtê ent e:irne de lesp;nsab:-:ia::t.::s -,g'=;a
ae le: f+rjerai.

. Àrt. úü : Õs Secretários ou Diret:res .ao ..-=--J
respoísá?eis coill o' Frefeito peios aics Liue isi ::E-:r c.1ür
llareril *u praticarem.

D( - prover os caryos pú.b1ices e exped:r o§ Cemâ:c âios

refseutes a situaçác Íuneional dcs ser:r'idcres;
X - envlar â Câniara qs projetc§ de iei re:aíi?es ao 

,

c(Caglcnto aaual e so plar(e plurianual d* M';nieípi@ e da§

autârquiü;
Xi - eacam:nhar a Cârnara, atê 15 de ai:ríi, a Í)re:tÊCÊ'?

de contas, bem eomo os balsnço§ dc exerci*itl findo;.
XII - eneeminhar iios Órgáos eÔ!"í1pe"ten1€:s ç§ iliiliü§ il'e

apricaqáo e as prestações de eontas {'-xig:d.Ã§ a:= iei;

XIlt - Íazer publicar os atcs oficiais;
XfV - pr:es'rar a Câraara, dentro de tricta" dÍ--:' i: in-

fçrmaç3es pelâ mesma solicitadas, 531:"ze ;*1'§iÍj§iÇ5ü' a 
-§e"J

ped.iCo e por prezo determinado. erc fâ'e d'a' ';ffip'i-e:iiá:'ie
ãà materiá o., au dificulitad'e de obtenÇãa' nas 

-re1""""""""1.:fi:':a's
fc'ntes, de dados negessârios ao atendime:tto ús pct'"rüt-i;

XV : prover os serviçc§ e obras da aáminisiração Í:'t'

blica;"*-l'ivr 
- superirrtender a arreeadação ciü§ irih:-'tt§F' bêÍi-l

'€omo a guar,la e aplicaçáo c1a receita' ::'i-il'-11---:-:-:ij,:"
;; Hr;;"tos àentro das dispoui"oiiiçtrailes ot,;ã,,i€r:taíi.irl

ão ao.-aúeitos votados pela Cfunera;

XVII * colocal' a clisposiçáo i1a Câtn::is' cie:riro rit clea

d.ias de sua requisiçao, r" 
-qua"iias 

que çi'e"'ela ier cie:perrd'i-

das de uma sÕ vez e, até o dia vintc de car-ie tii'':' us;ecú'"-

;; ;;t"*"ndentes as slras q"t"iõ:t^:::1mc-Í1iàrix'§' toi:i:irÍe-

XVilI - 
aplicar :nultas prev:§tas eiil ieis Ú; iJ!-i'-'::uf,'

bem como revê-las quando imnos.tal i'rÍeglriãÍr1ci:is;

XDi - 
resoll'er iobre o' requerimenic§' ' rêciár:l..§çe; çe'

. retriresentação que llre Íorem dirigid'"' ,- . j .:,-*- -.".r;
XX - oficialüar', obedecidas as norrrrâ§ iiirller'.ts:Üa: lli::

§áveis,. a§ vias e lggraclauros Fúbiico§' rreúiânie tJerlbÊiúaçai,

aprovada Pela Câmara;
xxl - "oorn'uJ'*traordinariamsnte 

â Üàr'irarB Euu"1:

.:o interesse'da administraçã,o o exielri 
"-*.,{ "

'zorreameuto urbarr'o ou para Íins urbanos

. XXUI - 
apresentar, auualmer:te' a Cama't.:: *i".':::*

ebcunstanciado sobre o estado tias oblas e dÚs Fsl'viçcs muru*'

ciparç, bem assim o progÍama da arlministrüçãu pâra t. **?,

segui.txte; ^ ^. -:..1-.-: l-;
XXIV - organiuâr os s€rviços inteuro$ ** ':Y111::-:

'criadas por lei, eom sbservêrncia do litnrte das d'olttÇües e

elas destinadas;
XXV - ccntrair emprãstÍnps e realizêr cperações d* *re'*'

dito, medrante préüa autorização da Cân:ara;

XXVI - 
provideneiar sobre a âtiminrstraçáo áÜ5 fu;-l:: drr

I{unicÍpio e 
-§ua 

alienaçáo, na Íorma da lei;

XXVII -- organizar e'ditigi"' n'os lern:os da lei' Ú§ seÍ*

rriços'retativa§ a§' terras eio }i'unieÍpio;

XXVIU : desenvolver o 
-si'tema viáric tiu iduÊieí:ric;

XXLX - conced'er auxílios, prêmios e s-tlÚ!er'(cÊs' !:i'j

limites elas reipeetivas verbas orçameiltáriâs e do iria:i* ei::

ôlstribúçáo, previâ e anuahlrente aprovadc' lcjâ Üi'ir:!;'i;

XX, * provrdenciar sobre o inerementci eio eusin*; 
'

XXXI -. estabelecer a divisão adnfnis"LÍàtiv;r lio liiutri-

cípio, cie acord,o com a lei;- 
,YXliII - solicitar o auxílis das autoridades :ro:-:njsiii 'Ú,

Estado para garantia d'o eunprir'rent'o ciê ielis àiú:;

XXXUI - solicrtar, abrigaioriamênte'' a1:l'o{iza$'c e ei'=

marapallaausentar-sedolvluniolpioportefilpÚ§LipeÍllÊliii.
quir.ze dias; - -.---t ^* ^ - i -r, ll

,çO<lV - adotar prcvidências para a con§crvaçâo e siii-

vaguarda do Patrimônio }'{unicipal;
>*,)(V - public:rr, arté trinia dias a;tós G encerrât1eniÚ

ce ca,la bünestre, relátório resumido da execuçáo t:Íí,â3'11-cn-

]§i\-i - estimular a paúicipaçáo triopular e e:ia]:e;ecqr

-::Í,g:a:na de i:rcentivo para os lins previstos rr?: ãÍt' 1'1, xIY,
c,&crado siaée e disposto no Título IV deata Lei Qrgânica.



.{rr. Si * I.oi Munieil»l, de inieiativa do prefeito, po_
derá ctar Admiaistraç{es d.e Bairuos e .subprefeiiuras nos
D;s.J-}rrs.

í : - Àos Adr»inistradores de }fairros ou S,rtp*#it'
cr:r": ielegado* do Poder Executivo, compete:

; - cr-r,uprir e fazer cun.lprii. a6.jê1s, resoluções, regula-,
ÉeÊE-<. e. rnediante instruçôes expdidas peio Prefeito, os atos
pa;; Càrnara e pôr úle aprovados;

II - ateüder âs reclamaç6es das pârtes e encaminhâ-las
e Prefelto, quando se tratar de matéria estranha- &s suas
et.-àuiçúes or1 quendo Íor o easo;

EI - lndicer no PreÍeits as providê§cias ueces§árias ao

làirto ou Distriío;
ftr' _. fistalizar os serviços quê lhet sáo afetos;
\i * prsstsr conte§ go Prefeito l:rensalmênte ou quandú

lbes torem solici{adeis.
Ârt. 98 .- O Subprefeito, eta casÜ al§ lieença ou impe-'

{inqeto, scÍrá. substÍtutdo por pes§oâ dc liwç escolha áo ke'
âíto. Ít , 'r{t iExU++{

.{rt. 99 * Os auxillares diretos do Prefeito apresentaúo
drdara.ção de tçns no ato da !çsse e no térrnino do exercÍeie
da cetgor quc constard do§ arqÚvo§ da Prefeitura.

á:í. lCIú * ^{ remuneraúa úos §ecrctários lvlunieipais

r do Prteiiradon Geral do lYlunle{Pio, não poderá Útrapassar

à 801 {o;tcnta por cento) tla remuneraQáo do PreÍeito, €x-

ç?tuandÊ-ss a verba ds reprcsentaqã,o.

'*§É 
cÀpÍTLrI-o Irt * DA *EGU'"ANÇÀ PúBLrcá.

À1. 101 * O &iuoitípio pod.erú constituir guardâ nr,uni-
cipa! força auxiliar destinada a Proteção de seus bens, ser-
r1çcs a iurtalaçÔes, rros termos da lei eomplementar-

E 1 ,- À l.e!.eompleÍI€rntar dc criaçâo da guarda muÍrici-
pal dlsporá sobre acess'o, dlreltos, dsveres, vantagen§ e regi*
rs! ús trahalho, com ba§e na hieraryttia e disciplina '

§ 2 * A inveslidura nos car§los dâ guârda munieipâI

ârE.-§rLâ mediaatc concurso públieo de provas ou de pr§-'

tas e tJtulm
,.:rl+

'Câgffl.it0 fV * DA ESTRLTURÀ ADMINISIIRATIVA

Art. 102 - Â Àdministraçáo municipal e eonstituÍcta dos

órgáos integladôs na estrutura adnrinistrativa da Prefeitura
r de entidades dotadas de p'ersonalidade ;urídica própria'

§ 1 * Os órg'áos da administração Llireta que compõein

i e;trutura adminÍstrativa tla Prefeitura se organizam e se

Êmrd.enalu,'atendenelo aos prineípios técnicos recomendàvgis

ao bom deseraPerúro de suas atribuiçÕes'

§ 2 * ,{s enticlade§ dotadas de Fersonalidade jurídiea

própna que coú1úem â Administraçãc Irrdireta do Murric't-

gio sc elassificam cm:
I - autarquia * o serviço eutônomo criado por.lei' com

pa=oaalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, pare

6reL.u!ar. ativiclâdês típicâs da . .{clministr:açáo Pírblica, qUe

rtqueiram, para §etl melhor funcionameuto gestáo adminis-

&.ãtiÍa e linanceira descerrtralizadrs;
il - empresê pública -- a entidacie tiotada c1e persona-

:rciaie juridica de direito privado, com l,âtrjmônio e capitâl

cx;lu:ivo do llunicípio, criac{o por lei para er1''loraÇão de

e:,r.-i;iies et'onômicas qLlG o g:oYerno municipal seja levado

l 
"\81Íer'. 

por Íorça cle contingência ou conveniência âdmi-

Eis;=::l'e. podendo revestir-se cle qualquer das formas admi-

!rCâ!.lri direito:
IiI - "rocieciacie tle eccrnomia mista - a entidacle clotatia

ec !t:sr:-.al:iiacic iulÍdica de direito pril'ado, eriada por lei,
pr:À e:.,D-!:]ãçáo cie atividades 'econtllrieas sob a forma de

sctl*a1ir ..i.l:::r.a. cujas ações com direito a voto pertençam,

cF. ;& ;:a-:-r-:. ar À{unicípio ou â entidaile da Administra-
@ l*c-::::.

i',- - 
j-r:-::-ã. !'rtblica - a entidade dotacla de perso-

nrrlitlrdc j;r:i:r--r ce ilre:ic privado. sem Íins lucrativos, cria-
ün cgr virrrrde o: eutcrzrqãc lrçish;iva, para ô desenvolvi-

- 
'-l 

-

fllento de atividades que não ex{anr'e,xecuflo por órgãci
ou entidades de i{ireito púbtico, ão* 

"urorrÀi. ;;irr;ll.-tiva, 
_patrimônio próprio gerido pelos respectivos 666^ O"

direção, e funcionamento custeado gog qecilrsos rio HirnicÍpro
e de ogtras fontes. ' '1 '
' § 3 * Â entidade de que tratq o ineiso lV dc I 2 des:e
artigo adquire personali-d,âde jurrdica eom a inscriçáo dê es-
eritura pública de sua constituição no Registro Clvil d.e pes-
soas Jurrdicae, nã,o se lhe aplicendo as demais disposiçóes do
Cóttigo Civil eoncer-riehte as fundações.

CÂPfTUI,O V - DOS ATGS MUNICIPAIS
SEÇÃO I _. DÀ PUBLICIDÁDE DC}S Á.TO§ N4UNICIPÁ§
tÊ+i Árt. 103 * ,A puLlicaçáo das treis e atoe municipais, far-'
ss-á setnpre em órgáo 4a iralrrensa ofistal do MunicÍplo de
Nova Igusçu oü sm 6Ígáo dÂ Imprersa loeal ou rEgicilâl.

§ 1 * A eseolhs do órgÉo de irnprensa trIara a divulgaçáo
das leis e atos admüri*çtratlvos Íar-se-â atrevês de licitaçfu,.
cm que se lsvará,o sm eoota não só as condlç6es de menor
trE"ç§, coth.o es circunstâncles dq frêqüêneis, horârio, tlraggm'
e distribuiÉo.

§ 2 * Nenhum ato p,r.oduzira efeito antes e sua publi-
eaçâo.

§ 3 * A pubüeaçêo dos &tos não ncrmativos, PeIa lm-
prensa, poderá sel resumldâ, meneion&ndo-§e sernpre o número
cio proaesso, o nolÍre das paúes e o a,ssunto.

4rt. 104 * O PreÍeito fara publicar:
I - dleriamente, ps1 edltat, o movimento de ealxa do

dia enteÍ{qr;
l[ - marrsa]nrente, o balancete resuli]ido'analiticameáte.

da reeeita e das despesas;
rII - mensalmente, os montantes de, Lüda um d.os'trlbu-

ÍV * anualmente, atê 15 (quir:ze) de rnar(o pel.trs órgãos
ofieials ds'Estado c do l!Íunidpio as eontas de admlnlctraçãê,
constituÍdas do baiango fiaaneeiro e do balanço pstrimprrtal
do belauço orçamentârio e dernonstraçác das v&riaçõ€6 pa-
trimoÊials. em forma -sintêtica e da diviqtiva"

sEÇ.6.O rr* DOS LTVROS

Àrt. 105 - O }tunicÍpio manterâ os livros que fc+em
necessárics ao registro de suas ativida,les e de seus ser:vigos.

§ 1 - os livros ser'ã.o abertcs. rubricac{os e ence:,ados pelo
PreÍeito ou pelo Pi:esidente da Câmara, conforme o câso.
ou por Íuncionário designado para tal firn.

§ 2 *- os llvros reÍeridos neste artrgo poderáo ser substi-
tuiCos por f ichas otr outro sistema, conyeÍrientemente . auten-
ticade. ,, € ..,

sriÇÃo IlI - DOS ÂTOS ADMINI-STRÁ,TwOS "

'.., 
;Art. 106 - Os atos administrativos de competência do

Prefeito cievem sei expediclos com ohediência as seguiutes
nôrmas: . :

'a) r'egula.meniaçã.o r].e lei;
b) instituição, modifi'caçáo ou extir:rçác de atribuições

llSo constantes de lei:
d regulamentaqãn interna dcs órgãos qrre forrem cria-

dos na administração municipal; :

d) ahertura de créditos especiais e suplemer:tar'es, atê
o timite antqrizado pcr lel. âssim como de cr&itos extraordi-
nários;

. e) declaração de utilid:rcie pública ou necessidacle sociat,
parâ fins cle desapropriaçáo ou servidão *clministrativa;

f) aprovação de regulamento ou de regÍmeirto clas enti-'
dades que compõem a administração munieipâl;

g) permissáo de uso doe bens municipajs;
h) mÊdidâs Gxecutoxias fo Ptalo Dire!,g1 ae.Muai(lpiq;



i) nôrnlas dr, efeitos externos, rrão privativos da lei;j) fixaqâo c alteraeâo rla pregosi
TÍ * portaria. noc sêguintê! eâsor.
a) Frovimento e vacâneia clos cargos públicos e demais

atos de efeitos individuais;
b) Iotaeão e re.iotâeão nos rlgadros de pessoal;
e) aberttrra d.e sindicârreia e proeessos administrativos,pnlieae.ão cle penalidades e demais atos indiviciuais rle efeitos

internos;
d) outros oasos dêtermin.ados em tel ou decreto;
I11 * Ccntrato, nôs sequlntes casosi
a] àdmissão üe servidtor.es sâra sar\rieos de eatâter tem-poràrio, &os têrhos d.o art. 1g, IX. desta Lei O_reânica;b) . cxeeuçâo. e1e obras e serviÇos municipais, nos termôsda lei;
§ 1 * Os atos r:onstantes ilos itens II e III deste artigo

Foderâo ser tlelegados.
§ ã * ()s Cas;os não previstrrs rlesüe ârtjoo obedeeeráo aÍorme de atos. r'nstruções oU avi§os da âutoti.dade resf,on-

sâvel.

_. - SEC.1O IV * T)AS PROIRIÇÕES

Àrt. 10? * O prefeito, o Vice-prêfeito, os Vêreadoras ens serrridores munieipais, be:IÍr con:o as pess.oás ligadas â qual-o1ler (lgrlÍls por matrimônio oU Êarerrtes'eo, afim oU eonsân_gtiürea, até o seEundo gÉrr. oü pror adceão. nãr, pôde1áo con-tratar eôm o T\firnicÍpio, subsistindo * fu,"orUiçeo ate seis me-ses anós findas as .respeetivas funções.
?aràç;rafo únieg *_ IVão se inctuem nests glroigição oseontrâtôs eujas ciáusula-- e cohdiçÊÍes seJam unij(,ffas paratodos os irteressa<los.
Árt" 108 * Â Fessoa iurÍdiea em débito com o ris,ternade se*uridade pessoai. eomo cstabelee.ldo ern let federal, nãopoderá cÕttruúár com ô Foder público mrmísipal uênr dele:-efêber beneflClog orr incehtjvos fiseais oU *reditícias.

SEÇÃOV*DÂ§ CENTIDÕELE

Art. 1&g *- À prefelturá e a Câmara são obrigadas aaDrreeer a qualquex' irrteressado Íro Erauo mriximo de 15 djas.ce:tidões de atos, eontratês e decisões, tleride gue requffióas
:'ara fins de direito deterrninado. sob pena de responsabilidadeca arrtorir{at{e ou s€rvidor qtle negar orr retar.dâr a sua ex_
i€íiifãxl. No rnesmo praza, úeverga atender as rÊquisiçfog j1i_
i:<!ais se otrtro nãó for fixado FeIa ir_riz.

Panáfrafo tJnieo * Âs certÍ<lrjes relatir.as âo Fodsy f,;çs_
:--'tiyo serão forneeidas pelo seeretârin ou Diretor rla Ârrmi_
,--jírÉcão da PreÍeitura, exeúú as declaratôrias de efstivoqrerejcio do Prefeito, que sêrâo fornecidas irelo presidente
..-- r'âl--..^

Estado do,ft[o, üi a ÕS iÍe fevereiro de lgg(}

ffiÇÃO VI ..- DO§ BENS MUNICIPAI§

IIOR.Â H -- Fádr.

Ârt. 113 * Á alienação de bens municipais. -r-iLcrij:.:ri1a existêneia de interesse público devidarnente jusrifieêdo. !.:l.semprs precedidã cle avaliagão judieial, e oberjecerá a! 3.-guintes nor]1la,s:
I 

- 
quando imôveis, dependerá de aut.orizar.ão )egti::-_.,ee conco*ência pública, clispensac.ra esta nos casos <ie r_r*.:á:e permuta;

If 
- quando naóveis, dependerà apenas de eôrc..!.:é,,-(;

Pública, dispensada esta nos casns de doaeão, qne ser-â Fer=--tida exclusivamentc para fins assi_stenciais ou qllan€lo hc.:..,r:
interesse público relevante, iu_stificaclo pêh execllti\a.

Art. 11{ - 0lVtun'iripio. preterenteniente r Íerri-e ç-
doação de seus trens itnóveiô^! outorgará concessão cle d;re::c
real d:e trso., mediante prévla rrutorizaeão }êslislâtjva . cri-
Corrência ptlblica.

§ .Í -,- A concc,r.r.ênci;l porier.á ger tÍispensacla, p:i- )e:.
quando o tt^so se cl.estiDar il corleessionár.i;,r rlt se.l,viço pÉbi,.e
u entidir<1es tssis.i.enc;âis. otr quanclo híruver relevante irie-
resse p[tblict,, der'Ícianrente jlrstitiCirclo.

§ 2 - A vencla aos Br.opl'ietários de irnóvcis lirnttmtê! ca
árêas urhanâs têmânêseentes ã inâBrôveit/rveis para eclüieã_
eõe§, resuitantes de obras pirhlicâs, dopenderá apenas de p:é_
Yía autoriz,aeão legislativa, dispensada a lieitaeão. As ârear
rêsultântes de rnoclificaeões de nlinhaR:ento ser,ã-o allenasar
nas mesmâs condiqões, quer sejairr aproveitávcis ou nár.

À.rt. I'15 
- Á aquislção cie hens im.õveio*, fror eomfrr-é c..1

Iremnuta. dependerá de prévia ari-aliaÇão ,udiciât c autor-.r:-(ão legislarivâ.
Árt. 11.6 ,- É proibida a daaeáo, venda ou Cyncessã.c de

rtso de auâlauer fração dos Bargu€s. Ía*dins orr }ar.s.ú_ç É_blicos. salvo peotenos êspaÇos de$inados a venda dr jarais
e revistas ou lefriEêrantês.

Ârt. 11? 
- O uso de bens municlpajs, por ter:eirc,r úFtderâ sêr leita mêfriafitr conec*oão, au rrermisgã.o a tlrrSprecário e oor temno cleterrrrinado. con:f,arme o intere."-.e F.j-blico o exigir. mêái{ntatauíarrrneão do Legís}atjvc.

§ 1 * À eoneessão do us- clns bens públieos êe .;Ea
tsFecial e dorrinieaís dependerá de lei e c(lnr,l:rrêrrcja . s€_áfeita mediante cô,'ltrato, soh lrenn de ruiirlacle do ato. r.essal-
vâdú 3 hipótese do § 1s do art. Jg desta llei OrÍâniea.

§ 2 
- À eoneessâo admlnistraiiva de hens nr,tlicc,s ;_r

us{t Comum sômentÊ Foder.á ser outnrpad:o ylrr.e fr.r:_i;á+ix
eseolares, de assistêr.reia soeial ou turÍstiea, mer]jante ...::.r-
zaqão Iegislatita.

§ j 
- Á Ber-missão de uso, qrre Bodcrá inciriir s::b:e .l;i-

Quer ben: Ptrhlico. será fcita, a tltulo pre ário. p.rt at. --::,)-
Iateral do PreÍblto, atrâvés de cleereto -

.â,ú. 118 
- A utilizaeão e ac{ministraçâo i{as ire:. :r1..:-cos de trso especial, eomo mereâdos, matadours-r €s:cô.=.Iecr:ntôs cle e.lnetáeulos e eâülpo;_ de esBorte. serâc feiÉ-. -:tbrma da lei e requJamentos res recti\r s.Àrt. ll9 
- Fica isento cle tp.l,Lr. o rmór.e. --..._?-.& ;Êaex-combatente nâ foruta iio ar.tigo 2?. de-"ta t*: i_j.liIii.nitãndÕ tal benefieio ao lmôvel de clornicrii:Árt. Í2fr 
- Os bens imóvelrç dos lllunirÍp -r.s r,à. D:iÉ_-..ser' objetc de d.oaçãr.r nem de utilizaeã.o g..t,,,:; 

"r;" -;.;salvo mediant.e autorizaÇáo do prefêito. 1" ., nelef:r.ia_:. ::rpessoa jurÍdicu cle direito púbUeo inteÍnc. eni..riade.Í,irr{-hente de sua administraÇão iirtiir-eta ou ftrrri;c-ãr ::-_..::.-1r::pelo Podel' públieo.

\l
-Art. 110 ,- Cabe a;o prefeito a arlministlaQão dos bens

:r:-:iripais. respeitarla a co.mpetência da Câmarâ quantc, aque_
:"-: '-l:jlizados êÍfr sêüs ser-vieôs"

fui . 111 .- Torios os bens rriunicipais cler.erão ser eaclas-i::-ias. ccn'i a jdentiftcação respêctivâ, nunterândó_se os mô-- 
=:s s.,giu:-do o qne for estAbele('iclo em regulamento, os quaisl.'::á; -'-.b a respe;nsabilidade do chefe rla Seeretaria orr Di*.

:f r . :;.: : ql.e foi ertt (listt.ibuiclojr.
lÉ--.: ri_ _ í Is Dclls pàtrinloniaiÊ io Mtrnicípio cleverão,,:: .l:r::Í::,a.ios:
. ;,:la :ll , lo..ur.cZâ j

: * a:r rela.qãi a carla serr.ico.i.-.g:'ic r\r.n,, - rtô, ^.; -- - ,-,

§ 1 
- Exc.eto em casos rie intór;eis I Ê.;.lr.i_.

clc's a 1:spl1laçà.o de haixa reltli. 
"i,.rlê.- d;-;.;o r.._ ;

-estatal, 
e alienaqáo, a ütuIo onerosô. .1" J.,,. =,=-:j-, - 

.,I[r-tnicÍpic oLi <1e sLras autaroujas riepencie:.a ce à ...-.-.r.:.tá:prér,ia dl Câ.mat.a cios Yereaicres. :ali ú Ê-!i. ,o:.": ;r.€y.iiieDr Ier cu:l]plenletlIat.. e set. ]rrt cec:or :e -:e:_:. i- - _E-
sacii: qttatici,o cr ;cii1i;_irirr;e fct ilnâ ir. ae,._:_,. ;"-- "--_
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$b§diárias, nem os que eonstituam, exeluivamente, objeto
dessa mesma atividade.

§ 3 - E vedada a.eoncessãc c1€ uso de berrt irnfive1 dr>

Município a empresa privada- ccrn fins lncrativos, t1u.ar:Co *
bem possuir destÍnaçá,o soeiat especÍfica,

§ 2q 
- Âs Ísenções beneficiarão somente as pessoas ÍurÍ-

clieas, irão seRdo extensivas aos ser:s dirlgentes e assoelado§
Art. 128 - As empresas quando instalarem no Munieípio

frliais, escritórics ou agências, Íicarn obrigadas a emitirem
notts fisca.is peio local de venda do trern ou da prestaçáo
dr scrvigo.

Paráqr;fo único - A reincidêneia implicârá na eassaçã,o

cla licenqa de funüionamento.

CAPÍTULO II * DA RECEITA E DA DESPESA. 
,.

Art" 129 - A reeeita municipal eonstituir-se-á rÍa are-
eailaeS-o clos tributos munÍeipais, da pariicipaÇão em impos-
tcs d,a União e dc Estado, dos recursos resuitântes do trtndo
de Pariciparão clos MunicÍpios e da utilizaçáo de seus bens'.

serviços, atividades e c1e outros ingrêssos.

Art. 130 - 
Ferteneem 

"o 
tr'4unlqipiol

I - o produto da arreeadagão do impnsto da Ünião sobro

rendas e proventos de qualquer natureza, incidente na Íonte'
soi:re rencliroentos pagos, a qualquer tlttrlo, pelo MunicÍpio,

suas âutarquias e fundações por ele mantldas;
TI - einqiienta por cento clc produto da arrecadaçâo do

lm.posto da Uniâo sobre a propriedacle territorial rural, rela-
tir'âmeilte acs imóveis situa-dos no Município;

nI -- setenta por cento do procluto da an"ecâdaçáo do

impost.o da LÍniáo sollre operaçáo de crédito, câmbio e seguro'

ou ::ela,tivas a titulos ou valores mobiliários, lneiclente sobre o

oui:o, obseri.'ar1c o disposto no art..15'3, § #, da Constlulçáo

Federal.
fV .- einqiienta por cento do produtÔ'da arreeadaeão -do

imposto do Estado sobre a proPriedade da velculos automc-

tcres lieeneiados no território munlelpal:
1/ * vinte e rineo pôr cento do prod:rtn dr arreeadaeáo

r'lo imÊcsts tl,o Estado sx:'Írre opelaÇões relativas-a eireulacáo

t1a rt.erúaCc:ias e sobre prestaeãe cle servlÇes de transqorte

,,,rt"""u15-4:,ie1 e ir:terrnuniqipal de comunieacáe'
.A*. 131 - 

A Íixa.ão c.los nreccs públieos, der"ldos pela

=.Íiiizrráo de beas, serviços e atividades munieipaiso será íeita
peic Prefcito rrecliante eCieão de decreio'

Paiáerafo Único - 
Às tgrifns dos sewiços phblieos de-

verão eoJ-.rir os seus eusfos, senrlc reajustáveis quanda sÊ torr
Earem defieientes ott exeedentes, a

llrt. 132 - 
Nenhunt contribuinte serâ obrigado ao Pa§a'

rnento de qunlquer tributo tançado pela Prefeitura' §em pré-

Yiâ nDtificaÇÍo.
§ Ie -- Considera-se nôÍifieãqãô a entrega do avlso de

la.nesrnento no damicÍlio'fiscai clo 'e.antriblÉnte, nos termos da

trei co:nplernents.r prcvista uo alt. 146 rta Constituição Fe-
Ccrrl.

§ 2s * Do lanqarnento do tritluto eabe reeurso ao PreÍei-
tc, âsseguraCo pa-ra suâ interpc'sição o prazo de 15 '(quinze)
C-ias, eontaclc da notificação'

Àrt. 133 - 6 flsgrpÊsa públiea atenderá aos prinelpios es-

tah*3+cir-1,es na Constiluiçáo Irederal ê a§ ncrrna§ de direitos
fi:lanceiro. ' l

Art. 134 - NmhL:rna despesa será ,ordenãda ou satisleitâ
se§: quâ exista recurso disponÍvel e créclito votado pela CÊ'-

n:ara },fuliíclpal, salvo a que correr p'Õr conta de crédito ex-
tracrdinário. . , i ,i ,.í

Art" 135 *'Nenhuma 1el que crÍe ou au-riente despesa

será exccutada sem que dela ,eonste a indlcaçáo.do recurso
p:,:'s ateriáiméntü de correspondente gncargo.

*lrt" 136 * As d.ispcnibilirlades de calxa do Muniipio de
311âs âutârquias, funrÍae6Ês e da§' empre§âs Por ele contro-
laCas .serão depc;itad-as erÁl instiuições financeiras Ç'Íiciais'
galvo as easas Prcvistos erl. lei.

CÀPfYULO III _ DO ORçAMEN?O
/i{:t. i37 - A eia.'ooraçãc e a execuçÚo da iei orçanren

rÍTTJLCI TV
DA TRIBUTAÇÃCI MT]I{ICÍPÂT,. DA HEC§ITÀ E Dtr;qFES;I

E DÕ ORÇAMF:N*TÔ

CAP TULÕ I * DOS TRIBUTOS },fTINTCTPAI§

Àrt. 121 - Sáo tributos lturríeioais .3s iplpnstn§. p§ +exns

c a eontribuieão de melhoría c,{eonft'ente de ol'r:rq ;1írh!i'e<'

írgiitrrldos oor lei mr.inieipal., atendidos os Plinei:ra;s "sf"h+-
le:idos na eonstituleão Feder*I'e nãs norrla§ gerais cl'e dí*

relto trlhrriârlo.
Aú.122 * Comnete ao MunieÍnit institr;ir i"n46glr'5 5cb're:

f.- pronriedar{e predial e terltoripl ltttrrrrni
.TI 

- transmissão, inter vivos' a üttalcr'trer títt:ln nnr aÍo

oneFôIo, de trens imóvpls, Dôr -nâtlrrêzâ tJ'I aeêcs'l fÍqi'a' e ele

direl+:os reals sohxe lmór'eis. e:raeio os de garantia, hem eomo

eessão de direitos.a sua aquisieãn;

ITI-vendasavârêjodecombustlveislÍquíclcsêgilsoso§'
êxeeiô ôleo diesel:

IV - servleos de crraloue-r' n-rf,ttreza nãn rofinteendrdnq

na comoetâneía do Tlstado. rlefirrirlos nR -ipi 4nrarlernrnier nrc-

l'lste nô art. 156, flI, da Constltrrleã.o Fe"lera! o p-26'1r'irlrs Ce

§uâ ln4idêneia ns pxrortaeõps'd'e 'q61vinos nâ"â o e'rterinr'

§ 1ç - 
O lmBosto p16r,z!et6 no ineiso I t'n''lorá sôr nJo-

grersivc. no"s tetmos tla lei. de fnrma â ãs-qegutâr c ctr-l11p!rt-

hen+o tla firnrão so0iã1 dà Erorrriedade'
§ 2t 

- 
11 iplnosto prerrlsl.o nn lnrlsn fT não !trlr-'l<' snl"rt

'6 1'.mnsmis<ão de bens ou dir-eitnq !v1ao1'1nr=rln< '1n 
?1a+rilaÂ':'!i1

de.trÊssoa lrrrír{ieà em reeliz=não de erni+ri' v'''"*r ':t*:.'
Itarsrq,íqsão de he-ns 611- iilc"il'os inentnerrrrins Br-r nrrti'tÂrr'iÔ

dê Bês§í-â ltrrírliea 97v1 ranlinnrfrô '{e r"a'1i.+âl' Í1ê'â1 seh";'+ =

trars-lssãn de hens or: rliroitcq flersrrn*te§ r!:l f:'sÊn' !*elr"-

Irrracãc, çis§o nrl eÉire.{o tle pesEoa j''r7Írlira' §â!17t qê' J:ôqcÊiq

easôs. â ptlrr,id3dq Dre1tnrlpra"rfg q:ln B'lar'!l'+:'}a fi:r i Fí-rr1Í}r'1

i-t'"rart desses t'ons ?rr direitos, loepçáo d'e he::: Í!'::ô:rr-:is nr-l

arrenrla ento mereântil.
§ 3o - A lpi que in.q-titlrir lljhrttc pltlnieir:ol '1-1o""rrrri'

no que eorrher, .as limÍtanõee d-o n''ílet 6ia f-:-ih'rf:r' ecr?7e!:*i-

das, nos artíqos 150 a 152'Ce ConsfjtirinEs pc61e73l'

Art. 123 - 
As tnxas serão institirírlas ern rz7Éç ç\6 p::E7*

ellio do Porler cle PolÍeia 611 De-la rr-tili1'anfio Êf,+tiliâ'o!! Í1't4n-

CialdesexvieÔSp.úhlieosesnecÍfieoserlir'!sí',piq'nrest=r]o=e-*
tontrihr.rinte cu pcsto a disnnslcáo 't:e!o ]tÃ'tlnir{r'rin

Art. 124 - $ eontrlhuieão cle nrelhcria nor!+;:á rr:r in'ti*
ü.:lda,4 eolrâgâ em deeorrêneia rle obrts nr"rb1iers' e15 lart^45s

a lirnites 
-definirlos na le. eornalêmentàr a G1le gsr reÍ*re o

art. 146 da Constituieãc Federal'
.qrt" 125 1- $empre que Êoslvel, o§ Íl*pcsios ta-':Ío *a*

râter'pàssoal e seráo qraduaÍos seár:ndo I J1tà*]rtadu. 
t::-

nOmieá do contrikruinte, facultanrlo a adr:inistraqáo §ritnici-
pa], espeeialmente para.ccnÍetir efetlr'irla'de a es§ê obietivo'

identiiiear, respeitadas os direitos individi:ais e nes termos

da lei, o patrimônio, os rend!::entos e as atividaCes 6[cx1â-

mieaç do eontribuinte
Parágrafo Únieo * As taxas não Forleráo ter haçe slç

táIeuto Próorla de impostos
Art. 126 ;- O lvÍuniaipi'r pcderá instituir eontrli'-r1çáo'

Gobrada de seus sei:vidores, parâ o eusíeion em bene'firlo dl.es*

tcs, do sistema de Frevidêneia e assÍstênciê seeiel qiuê criêr
c adrninistrar.

ágt.'127 - As eÕôPeraiivâs e Íundaeões institr;idas no
IÍunieÍptà, pocleráo ficar isentas cie irnprstos Ílor f:'3:ô cra
que a lêi definirá, quanCo fc:etn de relevante iní+rásse os

ePrietivos Dropostos nelas nesir.?s.
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Constitulção do Estado nas nolYnas de Direito finaneeiro e

Orçamentário.
Parágrafo Únieo - O poder Exeeutivo publicará' até tri-

ta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resu-
miclo da exêcução orçamentária, assim como, o demonstratibo
pormenorizados de arrecadação ile impostos e da aplicaçâo dos

reeursos.
Art. 138 -* Os Projetos de lei relatil'os' as l)iretrizes

oreamentárias aos Elanos plttrianual e ao orcalnento anual'

bem como os créditos adicionais serã,cr apreciados pela Co-

missão Petmanente de Oreamento e Finanças a qnal caberá:

f - examiriar e emitir pâreeer sc'bre os projetos e as

eontas apresel-rtâdâs a.nualmente i:e'lo Pre'feito Municipal'
If -- examinax e emitir parecer sobre os planos e pro'-

Rramas ctre investimentos e exereÉlr o acompar:hamento e fis-

ealjzaÇão orçamentária, sem prejuizo cle atttaÇáo das demais

comissõês da câmara' 
^a 

comissáo, que
§ lc * As emendas serão apresentadas

sobre elas emitirá pârecer, e apreeiâdas na Íorma regimental .

§ 2ç * Âs emendas ao Í:roieto de lei do orcamento anual

ou ãós projetos que o modiÍiqueno somente podlem ser apro*

vados caso:
I - seiam compativeis eom 'o plâüo plurianual e com a

Lei de Diretrizes Orqarrrentárias'
II 

--indiquern 
os reeursos :tecessários, admitidos afleüas

os proverientes de'anulaqáo de despesa, incluidas as que in-
cidam sobre:

a) dotasãc para pessoál e sÍ:us e{Tcargos;

b) servirrr tle dividasi ou
III * seiem relâelônâdo§l
a) com a eorreçã,o de erros ou'omissões; ou

b) eom os dispositivos tlo texto do proieto de loi'
§ 3n - crs necursos que, em tiecorr€neia de veto' emenda

orr reieiÇáo do Proleto rle lei oreamentária anual' ficarem selr1

despesas eorrespontlentes poderão ser utilizados' contorme o

r-.aso, mediante créditos espeeiais otl suplementares' com pré-

via e específica autorizac.ão leqislativa'
§ 4 - A T,ei de Diretrizes Õrcamentárias será aprovadâ

pela Câmara Munieiiral até Jttnho de eada ano.

Art. 139 ; À lei oreamcntária eompteenderá:
f * o orcamento fiscal refer"ente aos poderes do Muni-

eroio, seus fundos, Órgáos e erttiiiades da administraçâo di'
reta e indireta;

II * 'o oreâmento de investimento tlas empresas em qlle
o Il'tunicipio, tlireta ott indiretemente, detenha a maioria do

r-apital .sôcial eom direito a voto:
IIÍ * o orcamento da sequrirlacle social. abrangenclo to-

das as enticlacles e órgáos a ela vinculados. cla aclminittraeáo
direta e indireta, hem como os fundos institttídos pelo Poder
Públieo.

Árt. 140 
- O Prefeiüo enviarâ a Câmara, no prazo, eon-

siqnado na lei complementar Íederal, Ír prôposa do orçâmento
anual ào MunieíPio para o exercÍcio seguinte.

§ 1s * O não cuttrprimento do disposío no eâput deste
artigo implieará a elaboraÇáo pela Câmara, indePendente-
mente do envio da proposta, .lâ eol-npetente Lei de Meios'
tomando por base a lei orçamerrtária etrt vigor.

§ 2q * o Pre{eito poclerá enviâr mensagem à Càmara,
pam propor a modi{icação do projeto de lei orcamentária,
enquanto nác inieiada a vataqão da parte que deseia alterar.

Art. 141 
- 

À Câmara não enviaudo. no praz., consignâdü
na lei complementar federal, cr projeto de lei orÇamentária
a sanção, será promulgada como lei, pelo Prefeito, o projeto
r li-:inário do Executiyo.

Art. 142 
- Reieitado pela Cârnara o projeto cle lei or-

;:.::]entâria anual, prevaleCerá, para o ano seguinte o orça-
:::elto clo exercício êm crlrso, aplica:ndo-se-lhe a atualização
a,..s vaiores 

"

Àrt. 143 - Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária,
r.c que não eontrariarem o disposto nesta capitnlo, as regras
<ii Ercfesso lasisl.âfivo

HORÂ,*H-Fágina i3

Art. 144 - o orearhento será llno. incorporando-se. na
teneita. torlos ns trihnto<. rendas e sttprimentos de frtndos' c
ineltrindo-qe. diseriminadamente. na ,l,esúesa. ns dotâções ne-
Cêssárias ao eusteio de todos os servinos munieinais.

Árt. 145 
- Q 6rnernentc nã r cnrterâ clistlositivo estrr'-

nho a previsáo cla re,eeita i'ten) a Íixnr'áo da ilcsnesa anier:or--

mente alrÍnrizrcla. Não se inclLeII neqta nrtbliCaeão -r:

T -- :irrtorizâCãô Dâra âbertttra rJo crÁriitcs srrDlFll-Iêntâl'e<:

TT -- eortratar.ã.:r de oDerâcõcs ile erédito, :rincla que pc:
Bnfgninpeão c1e rencita nos termos da lei.

Art. 146 - São vêílã,dos:
T - o jnÍcio de nrogrâm;1s ú'I proiet'|s ''ão incluíclos na

Iei nr"amentâria anual:
TT - '.r realizacão d" d"op"""' Ôli ii ãssl-Inrão de obriga-

eÕês,.liretas qtre erceiiam os r:r'Ó.iitos orrilmentários otl ecli-

cionai s:

ÍTl-- - a realizãeãÕ dê opeÍãc5es rle rrêclit<''' olte exeedam

fc,s monlanteq das cleç»osas de eanital,leqsllvadas as at:tc'rizada"

merlirnl€, rrérlifos qltnlemcntal'P': 011 €'linêciâiq ({}l11 finalirlade

nrpeisâ. 2py6rrp6'lps pelâ Câtrrala por' maií:Íia rle 2/3 (dois

terr'ôcl dos \ierearlores.
IV - n vincnlarão rle reeeita tle imrostos a órgãos. fun-

dô ô1! dêÍincsâ. ressalvadas a renartieão r'l(1 prncluto rlc arrr-
paflvrl,n r'los jmnostos a qlle se referem os nriigos 158 e -159

ílp Corlstituinãn t-edera1. ' 6lp<lírrrcão de recllrsr< Dat2 l,l1a-

nltteneão e rlesenvolvimsni6 t:lo ensino. como determitlado ne-

1o artigo 160 clesta T,ei Ol'ogâni^n e arvresia-oãn rJe Parrntial
ils ôDerãcõeq dê erédito Por sniê..ipacáo de receita' previstas

no artigo L32. 1I ciesta T,ei Õrsânica.

V - a ahertura tie erêrÍito slinLemê'ntâr nrl especial setn

trrévia auforizaeãr: lefislativa e sern indicaCão dcs recursos

corresBondentes:
VI - a transp'osicãn. o relnnreiamentÕ ou a transferência

rle tecursos rle ttma categoria c1e rrogra-macão pa:? outrã ou

c1e rrrr órgáo Para olttrc. se1l' nrévia autoriza4ão leqislativai
\rTT 

- 
a eonnessáo ou ütilizâcã,o decréclitos ilimitados:

VIIT - a rrtilizaeão. sem âll{c'rizâeão legislatirra esr'eeíficâ

de reertrsos clôc .|reamerrtos fiscais e da seqrtriclade social para

sunrir neeessic,lades olr eobrir dÍrficit de emrrresat. f'.tndaeões

e funrlos. inelusive dos mencionnr.los no artigo 126, IIÍ' ciesta

Lei ôrqànica;
IX 

- 
a instituieão ti.e furrdos c1e qualquer naturpTã' sem

Fr'évia autoriz,aeá,o rrocierâ ser iniclario 56p prá:ri1 inglrr<ãn 1e
plrno Dlttrianua), ott sem lei quú ;llltô:'-ize a inelus'ão, s;cb pe:la

de crii-t-re de res$onsarhilitlacle-
§ [ - Nenhum investinl:nlo euia e:terrtrráo u]trauaqse

tlm exercÍcio fjnanceiro po<1erá ser iniciado sem prór'ja in-
elusão n.) nlanô nlrtrianual. .l s/.'ni lei orre ãutorize â inelu-
são, sob Den.? cle erime de responsabilidade.

§ 2- os rrérlitos especiâis e extffioráinários teráo vigên-
cia no eyerr'ício fir-ranceiro em que Ícrem autcrizados, salr.o
se o ato de crrtolizacáo for promulqâdo nos últimos 4 rneses
daguele exercÍcio, câso êm que, reabettos nos limites dos seu-.
saldos, serão incorporaclos ao orcameuto do exereício finan-
ceiro subseoüenüe.

Ârt. 147 
- Os r'eeursos eorespondentes as dotações or-

eamentár'ias, compreendidos os créditos supletnentares e espe-
ciais, clestinados a Câmara Muriicipal, ser-lhes-ão êntreguês
até dia 2{i de cada mês.

Árt. 148 - A despesâ eom o pessoal ativo e inativo do
MunicÍpio não poderá exceder os limi',es estabeteeicios em lei
complemerrta r.

Paragrafo únir'o - A corrr essão cle qualquer vantagem
ou aumento de lemuneraeãro, a criação de cat'gos ou altera-
çáo de estrutura de Carreiras, bent como a adntissáo cle pes-
soal a qr-ralqr-rer titulo, pelos órgiros e entidrrcles cla acimi:r:s-
tração clireta ou indireta)só I-,oc]erâo ser feiias se houver pre-
via clotação orçamentária suficierrte para aiender as projeçõe:
de rle-qoesas de nessoal e aos acriscimor dela def.orrertes.
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eritivo or_i rie Í-egisiativo,, obrigatórioo pareeer
],Iunieipal cl,e Edueaçã,o.

dc Conselho estr)aeo equivalente;
IV 

- estÍmulo a instalaçã,o cle bibliotecas nas sedes dos
MunicÍpios e Distritos, assim eorr'.o atençáo especial a aqui-
sieão rÍe bjbliotecas, obras de arte e outros bens particula-
res de valor cultural;

V 
- lirmar conr,ênios de intereâmbi(, e cooperaqáo Íi-

nanceira com entidarles públicas ou privadas para prestaçáo
de orirlntação e assistência na crjaç5.o e maniÍes;açáo de bi-
blioteea: públicas;

VI - 
promoção do aperfciçoamerlto e valorização doc

Profissic,nais Ca ctrltula, da criaqlo artistica, iáelusive a ei-
ner:ratografia;

\rll 
- 

ploteq-ão das expressõt:s culturais, inc]uindo as
indÍgen:ls, afro-brasi'teiraq. e cle'r1'ltros grtlpos particiFarites
do proc'esso cultural, bem conto o artesanato;

VIII -- proteção dos clocirrnentos. das obr&s e cutros
bens t1e valor hi:'iÓrico, ar-tisticô, cülturâl ' e cientrfico, os

mcinumentos, as paisâgens nairtrais notáveis e r:s sltiog ar-
queológicos, espeleológitôs, paleonlolÓqicos e ecolÓgieô§;

IX * mnnutenÇãú de suas int'uituiç6es cultrrrais devi-
ciamente dotadas de :'etursos humanos, tuateriais e Íinan*
ceiros, promovendo pesquisa, preservaqão, veiculaçáo e am-
pliaçáo de setts scervcs;

X 
- 

preservaqâo, conservaqão ê rêeutr€raçâo de bens
nas ciciacles e sítios considerados instrumentos históricos e
i1 rqri itetÔn iCos .

Art. 1?6 
- O Conselho 1\lÍunieipal cle Cultura. inüum-

bido de regulamentar. orientar e aeompanhar a política crú-
tural clo MurricÍpi<-r. 1erá suas atribuiÇões definidas em lei,
observando-se a reBres€ntaçáo das iâleas de trabalhadqres e
ernpresários da cullura.

Parâgrafo irnico - ê. lei ctisPcrá sobrc a cornposiçáo do
Conselho M:unielperl de Cultura, clevendo a Índi0â4áo de seus

membros rer Íeita pela Secretaria rle Cultura.
Àrt. L77 * 3 Foder Públicn, com a eolaboraqáo da co-

muaidade, Frotnoterá e protegerá o patrimÔnio cultural do
X{unicÍrio por meio de Ínventárias, registros, vigilânciâ, tom-
bamento, clesauropriação e de outras formas de acautelamsr-
to e Prescrvafão.

§ 10 --- Os clocuntentos de valor histórico-cultural terâo
sr1â p.!'es€rvàçáo asscguracla, irrcl-usive mediante recolhimerr'
tc a arqnivc público munieipal:

§ 2'r 
- Os danos e ameaças ao patrimôniô cultural seráo

punidôs na fcrma cia lei.
Alt. 1?8 - lt relâeão entre educacão e cultura deverá

ser Íeita pelos anirnadorrs gultrrrats, Profissionais que esta-
rão ligados a §ecr-etaria de Cultura, tendo como funeáo o
resgate da cultura lccal, o intereâmbir, cultural, a colabÕrâ-
qáo corn ,os profissiônais da área de educação em sua tare-
fa referente a cultlir'ã.

Aú. l?9 -- Sãc responsab;lidades Cos anintadores cul-
t ura is:

I *- promover eventos paÍa â conrunidarlg interna e e:r-
terna da escola, de ta1 maneira, I transfcrlnar a escola nuüx
centro ie produção cultural;

§ 3+ 
- Caberá ao Õonselho Munieirral de ]trdu-caeáo e aCâmara l\4rhicipal, no âmbito cle suas comoetêni:ias. exêrcêra fisc:lização sobre o cumprimento do p1ar1o Mltnicipal deEdrreaeão.

Àrt. 170 * O Estatrrtrr e o pl;rno <ie Carreira dos profis_
sionais r.la Frirreaciro serão elahnr.-.rlos com â pai"iiripâráo deentidade lenresr:ntativa desses trsrrarlredores, garantindo:

f * piso salarial irnieo para todos os llrotissionais daeclucaeâo, de acordo úôm o grâll ,:ie fortn;:cão:
ff * conclicões Dleras rle r.eciclar:ern e atualizaÇão per_

r'ianentes, sem Ferdã c.las l,emuner:ar:ões:
IIÍ "* prsrreso-ío funeionâ.l r:l câr.i.eüâ. .ha_sea:la na tittt_Iagf,o, 1166pendente cllo nível 

"* 
,t.* trabatna:JV * eonr:trrso públieo pârâ o 
".orirl*rlro de carqos, pa-ra r-ts profission:,i" rJa educacão tle forma a. atender a de,mânda nas eseolas ]rrê*-eseolares. 1.r ê 2j nr"nr, com a nâr_ticipâÇão rIa enticlade de clase nos eritér.ios a serem estabe_Iecidos pãfâ o mesmo;

V * rslrnlritaraeão adicional atã 1l0o/o (eem) paril osprofissionai< da erlrreaeão que trr"o...rlhem em legiões adver-sas, de rliffeil 2gs5a. ou zona rural.Árt. 1?1 * Os membros do magistério pirblico úáÍ) po-ileráo ser afastados do exe.cÍeio d. ;;;;";;* cte, rurira. s:tvopara oeupâr funcões diretivas, tfcnico_rteaagógicas orr r"he_fias onde sejam ansclutament. 
",. 

ii.""n"nu"," n F\ct,rciva_mente rra estrutnra crla Secletaria cle Eclucacãe cic l{unrcÍpio.Paráerafo ünico --- O profiss;ional da educãCáo eleitopârâ a diretrria cro sindicato, u* ,ri".i mrrnicipat, federaeãaou confcderação, terá. rlireito . 1i;;;; ."inaicaf se.m preiuí-zos em seus vencimentos, vantag"rru u=ãi.uiros, conc.edidos pe-ia Prefeitura, sendo asseEurado o seu retorno a funçáo ê lo-câl de origem após o término O, *rrrautã.At:t. 172 .* í) profíssiorat rla ;.;;â" na rtireqâo sin-dlcal, não poderá ser" despedid", 
-_""r"'rr"* 

falta graye e de_l:io'ame-nte apurada cm inquérito aciminisirativo, descle o mo_srentÕ de sua carc{iclatur.a até dris u*.*-^"pó, o térrnino domandato, nem trânsferido para fug".-"rr"*ister que lhe di-ti_culte ou torna iuroossÍvel o auru*p"*ü'ã. .uo= funqões.Art, 17i.t -*. O rjesconto .,* int*-io' ,.*.,_,unto, relosórgáos clmpetentes cte adminisl.nr.lo' pà,r.a municipal, eobrigatório em fãvor cia entidaCe ào= i..ti..ior.ais de edu_Caqáo, devidâm.inte ,:onstituÍcla o reg;st.aaa e expressamen_Íe autorizada pelo e ssociado, u* .Ãt.ibuicões jixadas pelo-§in.licâto, creclitaniio-as em Íayo.r. do mesrno nc prazo má*ximo rle três dias rrteis.
Á-rt. 1?4 -., O MunicÍpio resgatará os vaJures históricôsdo MunieÍpio. atrar,és de implantàção cla tliscipiina Ftristóri-ea de Nova fguaçu, que será obrigatória i:os estabelecimen_tos de ensino da rctle púfrlir.a . p]lurOu 

'-

CÁPÍ"]'III,ü II

II * incentivar eventos cultr'.rais no gampo das artes,

. Aat' 175 * o Município gara.itrá a tccios o preno exer*' 'r, :I; T-::;:;; 'r"# ."";:",:i,f,::T:'"1:,rt"ru;:' "tt"u
cício dos cireitos eulturaii u 

"o 
oaurro 1r- rnnt", da cultura rv - promolv.er clebates, palestras e sernirrários sobrena€ional, esiaclual e rnunicipal, e ajrôiará e incenti.rlará a 'a- 

arte, serirce, ecohg;a. etc;
lorizaqão e ã, difucão clas manifestaÇÕes cr;ltli.rais. i:travé:s de: 11 _ respcnder pcrrnte as Ser:retar.ias cle Ildueação er -- a{'uacão rlo conselho MrurieiPal r1e cultura.; cultura pelc uso cro espaço cla escola pel, gonlLlnidade, jun*rr -" articulacão das a.çõcs gn';ern.rr:lentais no â'i:rbito tamente com o conselho comunitário. o animadcr serír res-da cultttra' rla educ;Lqão, clos r'li:spcrtc's, r,i. )iíaL' e clas co- po.-qável pela orga.)zacã, c1a ager.rla do rrso clo espaço pelarr:unicaq:ões; 

comunic]_arle nos finais de semaita;rrr * criaciro e n1álnutenÇ'io de espaÇos liirbiicos devi- 'Yr 
- 

promover cu estimril:.r' a organizaçãr-r clo ccrrse-iantente e.guipacics r: acessiveis. rr pôpu;çáo 1:ara â.s diver- l]rii Conrunitário e c.lo>^ grêrlios estuclaniis;§"as :lrêÍiÍfestaÇões culturais, inclu.-'ive a.ir:tvés .ltl uso cle pró- vrr -- clar apcio e coraboraÇáo aos p.ofissior;ais, princi-
il:; ffifr:L** ::*:;""""?,,;:i:,.^1" i:",11:::.:,T.i l,l l1.,,,ltu:-l:: i.;., cie Ecrucsção ArtÍstica, de Eeiucaçãc Fj*
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Vm - resgatar a histÔria do btir-rro e C'o ruunieipio jun-

""a:lente ao Profissir:nal de área:
D( - 

promover visitas organizatli's dos alt;nos a museu'§'

Art. 180 - Calierá a 'lecretaria rie Ctlltura a criacâo dn

o-ua<lro dos animariores culturais trc:tl coltto, phlrr-'iar' orga-

I;ar e acompanhal as atirridatles; e açÔes '

Pará-grafo Ünico * Os -;rimadores cltJi:ureis estarã'o 1i-

gados e Secretaria cie Cultura lrara tr'rbalh'lr cm convênrog

con a -§eeretaria Ce Edueação.

Árt. 181 - Ao concurso publico para provimento ctr'o

cargo d.e animador culturâl, concurreráo somente candid'atos

resilentes no I{unicipio cle Nova lguaçtt' cabendc ao Con-

selho Municipal ce' Cultura a el'aboraQãc dos dÊlrais cÍitê-

r:cs a serem esta-belecidos para ü ?ne§mo'

Parágrafo unieo -- ltálo meno'* dois animarlores cultt'i-

ç:s estaráo lotados em eada ese'rla mtlnicrpal'

Art. 182 - Frca tombaeio ritfinitiv:mente conlo pa'tri-

z:ôn'io cultural fuIunicipal os segiiintes ilens citltrtrnis:

Esta':ão Ferrovrária ade AdrianÓpolis;

Estaeâo tr'erroviária de Japeri;
ÍgreJa cle Santo Ar:tonio dq i)r;ii:;
Capela cla Fazenda rla Posse (Saclada FalnÍlia):

Iereie rle Nosse Senhora da ílonceicãn de (Jueimados;

Igreja de iriossa Scnhora C'a {hlceiçáo cle f iarapicu;

Capela de Nossa S""ho" 
"r'e 

Gltadaitlpe 4e lvlaraf ieu;

Lar de Joaquina ã-É"t'up"nto cie Laranjais (Arr' êbilio

Augusto Távora);
Instituto de Eclucaçáo Rangcl lestana;

Rescrr,'atório de Rio D'Ourn:
Antiga Ilstaçã.o Ferroviária de i inguál

Antiáa Estação !'er::oviária rle iacerltt"rai

Antiga Estaçâc !'erroviária ile Vila clê CaiIâ;

Ántiga Estaçáo Ferroviária r1e F"io D'Oulr:i

Fazenda São Bernardino;
iTosPitaI Igu:rçit:
fqreia de São Sebastião rie ALr:t'ii.r '

Art. 1E3 - 
Ficam isentos clo pagameni$ rlo i1-ul{}s1,ii

3:er-rial e territorial u.rbano os imóveis tombados pelo '\Ít:t:i-
t:!,i'l em ràzão de suas caralter'!stÍeas histc'::ira;" arilstieas'

ai-.-',urais e PaisagÍstlcê§'
Art. 184 -- incentivr: ao init':lcilnbic cultur:':L {Dil oll-

'-::s llunicipios Ílumir:enses e troll-l culros Estacios clii Fe<le-

i:o-ão, bel-l ccmÜ o rntercâmbio Íl-li.i'i''râI ec:tt p'aÍses Êsiran-

Art- 185 '- rrÍomÔv€r a integl:'-rr:-'l eias co:nut:ili;lr1es cont

a € s:c1a, gerando a participaçá'r re:'l atr'a"'és r'le rettniircs

::= iéclliras atrativas c1e desenvol'vti:lci:'rt" sezn li:'ir âs silaS

.;t;",;;it;;;s próprias e se:n inr-1'";z1r I seu i-"e:rs::iiento'

CAFÍ:I'ULO T-II

Da §a:ilde

ÂI1 . 18ó * Â saúc1e é direito de loclae 15 munícipe3 e

:r'.'.; do Poeor pú"p]icÔ, ãssegul 'ria rnecllat''Le poiítica's so-

r::::. etonÔmlcu' "-l*f'lentais 
cr'ie ÍJisêm a e}lni:raçãr:' dc

::s:: áe rloenças e nutras agl'av'-)s ao a(:esso unlvt:isâl e ig.ua'

--:i---. es ações e §er!'ifos paÍa ir sUa p:"crrtoçãrr' prcíeçáo e

:e: ileração.
.{:i' 18? * Para atlngir '':s i;b'iativos esiaheir:ciCcs r:rr

.r-::::'- anterior, ' ú*"itrp:o- promcvei:it Êcr toi-rs cs l'llcrics

t- !3'1 al3aneê: - ..-j:-.
l. _- con<1iÇões iljgnae de trehail;'rr' s3'eel:1ien1'c'-$l'rÍâü!a'

:":-..i.::-Çáo, ed'.rcaçãn' transpartc e laze:;
Í; - 1'ê'nqift iio Yne 'ro arnbicr:t: c corrlrcle da pr;lu'içãc
.a 

- 
r L, 1.,,r!v ,.!. ...

_..-:.-..1,t='='-lt;'o'' 
ârprsô u:.Ir1:er.=al e ig.:alit,li.ra rlc i.:ii,r.: ,ls hatrj-

^u 
- 

ALtaêV

:::-:* c? }íunicrpio as açóes i: serviE:s t1e !:rct::roçáo' pro-

:.:ãte:=c-;peraçãcclasaác1e,scit-lcl!'iaiiuerCiserirninat-'ã'o;
l'- -. opção quanto ao tamai:ho da prcle '

ea, .derrendo sua execuçâo ser: Íeita preierencialntente atra-
\és úr, ieririços pilbiic,.:s e, complementarmente, atravé§ dê

servi\'os dc terceir-rs.
§ 1ç - É r'edado ao Município cobrar do usuário, pela

Frestacáo cle serviços de assistência a saúde mantid+s pelo

Poder Púbtico oLt erlrtfatados pcr terceii:os.

§ 2" -.--. C Potler Ptibiico, pcderá intervir ort desaprcpriar

os sei'vicos de natureza privada t-recessários aÚ alcance dos

Llbjetivos clo sistema, em conlormidade com a Lei'
,{rt. 189'- São atribuiÇões '-1o Munieípi.o, iro âmbito do

Sistema único de Saúde:
I *- planeial', íirgâni7-âr, grrir, centrr:lar e avaliar as

lrqõçs g os selviÇos de saúCei
II -- planejâr, pi'otrêmar e oi'ganizar a rede regionali-

zacis e L:ierarqttizarla do SLIS, enr articu'lação rotrt a sua

, irre!'ão cs'i.l,dital :

III --- ger;r, exeeuiâr. controi*r e avaliar as ações reÍÊ-

lcntes as c.ondic-ões e :os ambientes ele trabalho;

IV --- r:xeeutar serviç'cis d€:

al vigiiâncía epidemiológicâ;
1r) r'iqilàneia asnitária;
ct aljmer.rtação e nutriÇâo;
<ij oricntaqáo c1: coleta. tra.'airtento, incineraçáo e clgs-

tirlaoão Jinal rlo lixr hcspital:r :"esidital'
y -- planejar e exeeiltar s pciítica de saneatreltt; bâ-

sico ent articulaqão (orn o Esta'Co e a União:

VT"-* executar a política de insumos e equipamento§ pa-

ril zl saüde;
VII * {iscaiizar as agressôes ao melo ambiente que te- '

4h::m repercussáo scllre a saú<l': :"i1t"i. 
e atuar iuntc aos

ãrrr.- oor.looiu e ferlt''r:ris 'compst€nte§' Fâra eontrolá-las;

trIII 
- 

fcrlttar ronsórcios intermunicipais de §aúdêl

IX - 
gerir iahoratór'ios pirhlicos de seúde;

X-:tlaliarocojlirolaraexe,cuçáoclec,,.nvênicsecon.
irâics, c.letrraaos pelo ltrinicÍpio' cotr' enti'ladcs prestâdoras

rie servi';os rie saüde;

XI -- autorÍzar a instalaçáo Je s*Íviçírs privaclos d-: saú-

ir: e fiscalizar-1hes o itincional:tcnto;
)irr -- outas q;. ;;;*tl a ser aciotaclas c:n legislaÇáo

{'t;:§f-!lementar.
Ârt. 1S6 -* As ri'Jões e cs servi'çcs de saude :'ealiza'dos

v11, §frr.nicípin integranr uma reile regicnalizacla e hieiarqut-

zarla c:nsiitu;ncio o i"t"o" r-lnicc rle Saúcle no âmbric c]-o

l,'{linicrpio. crganizr'rlo rle acorclo cctil as segnintes diretrizes:

I ---' co:nantfn ''i'''ico extrcrctc pela Secretaria §[unicipai

4e SaÚrcte 0u e{trLli\ial1:rnte;

II -' integridi:c1o na preslaçã': iias açÔes el* saúcl"c:

IrI --- a::ganiz3(íir dá cij.'ltriio* sanitáJics co:t aiccação

ci-e recursos ti:cnicrs c práticas cle saürle a<lerlltacla a reali-

Cade ePiilemiolóêicn l{i*al;
i1'' - ' partieipe.;ár em nível rie decisão rle cntidaCes re-

present.ativâs clos tts'lários, dos lrabaihaCores cle saiide e dos

iepreserion:es go\ierllal^tlentais nii forrrruiaçác' Ê'stãro e con-

l"ot" Oo pelÍricã nrunicipal e <ías ações rle saúcie através de

Coi:selho I{unicipa-l cIe carâter Celiber:ativo e 'pariíárir:;

V -* e-lireitc do inciivÍduo ie cilicr iniorl::açties c €seia-

tÉci:nleniús qobre ::,s:runtos pei'tlnen:es 3 pÍornoçàt" prcteçá+

e recuper:lção de stll saúrie e oa coleti;idade'
VI -'- 1;15161".'.i..:áo cie unid;rir-'s hr'sg-ritaiarzs q'rie salrsfa-

rüi.:-'1 ss ne:e;siJ';.'.ti+s populacional r'os li:"eites oos elis:i"itos

't; r:itários;
VII --- aCtrtinitl;-aí:ãc do F':"rdc }ãunicipar cit Sar';cie;

Vln -- a cljreçãr rici hosltifa-ls e unidadcs rle saúrie que

{tc}1l31õ€ir:. r.; SUS será exei'ciiia por Cr'::selho Gestor' íor':::ia-

Ce por repi'esentantcs governamental, Cas usuários e dos tra-

ira.ihaCorts cie s:ú..re, eieito irariiaiiaruente er:tre os utttários

e c: iralulhaCores i'l;r unidade;
rY ^ Ê=*v;,r',ria- Munii-'ii;al de Stilde será dlrigid':: pc::
t.\ --'_ --

p;."irfissiorral ao téoricr: de saiide'

Yarí;y-:alc' ilnic'r -* Cs ljn:':tes cios tlisiritos refericios lc
i,ri.n ITí enncterãn rio Fiai:o Dirctor de §êurJe e serác Í*:a*
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dos segundo os seguintês eritêrios,
f -- área geogrâfica de ahrangêneia;
ff : adserieâc de cllentela;
m -". resclutlvidade de servlqos â .tisposicão ila popu-

IaÇáo.
Árt. 191 

- 0 Prefeito eônt,ôeará anualrnpnte r Con-
selho Munieipal de Saride para svaliâr a sitr:at'ão do }Írrni-
eipio, com amnla nartieipaeão da sociedade, e fi:ar as dire*
trizes gerais da política cle safrde do Mirnícípir.

Art. 192 - A loi disporá sotrre a oÍôanizaçâc e o fun-
cionamento do Ccnselho Munieipal .le Saúde que ter'á as
seguintes atrihuie{es:

I * formular n polltica munieipal de saúde, a partit das
diretrizes emanadas da Conferê;reia Munieiná ae Saúcte:

II * planeiar e fisealziar a distribuiçáo rios reclrrsos
destinados a saúrle:

rrI --- âDr{)vâr a instalaeão e o funiioriamento c]e rovos
servirpos públicos ou privados de saúde, atendidas as di-retri-
zes rlo planô rnunicipal tle saficr"e.

Art. l9g * Às instituieões fritadas pcderã,o participar
de forma Comnlemrntar do, Siste.'na f-rnico de Sairfle. median-
t€ Contratr) de direito públieo Ju eonvônio. tendr_r preferên-
glas as entidades filantrópieas e sem fins lucrativos.

árt. 194 *. O municÍpio instituirá mecanisnios dc, eon-trole e flscalizaeâo edeouados rara eoibir a itnpericia. a im_prudência, a nêgliqê:reia e a olnissão de socor.ro nos estabe-
Ieeimentos ofieiais e partieulares, culrninenrto. além clas oe_
aallda4es prevístas em lei com represent,rcão r:unto ao Con_
selho Regionel Profissional co::responde;tte.

Parágrafc I'lnico 
- euando se trata:: rle estabeleeimen_t pâfricular, as penalidades poderão variar cle multas, in_terveneãb ou eassacão do alvayá de funcionamer,.to.

Ârü. 195 
- É vedda a partieipaeão direta r;u ir.rdiretade emo,resas estrangeiras ou de empresns hrasileirm O* "r_pital estraneeiro na assistência a s^.aúde Co Municipio de No_

va fguaqu, salvo nos easos previstos em Lei.âú. 196 
- 

() Sistema únlco de Sâúüê no àmbito. dol\,IunieÍpdo será finaneiado eom reeursos rlo oreamento doJVíunlctpio, do Estado, da União u .f_ Saerriaade S.ocial, além
§ o-utras fontes. ô eoniunto e"rt""-.iÀrscs constituem oFundo Munieiaal de Saúde.

- § Is * Õ mo.tante clas despesas de salrae não serâ in-terior a 15ô6 d"s rlespesas glohais ro-ora"rr".rto anllâl doMunie{pio, er,mDlrtâcIrrs as transferênciac crnstitucionais.
§ 2? * É vertada a destinação de recursos públicos pa_râ âUXfIios oU subveneões às institrliçour-pri,rnaas Com Íinslucrativos.
Àrt. 19? * A transferênria rie recursos dn I.MS r]erreráobedeeer aÕs seguiÍr,tes eritér.ins, de aeordc iom â anáIisede programas e pr:'jetos 

- 
por; 

- r,Çrma e orçarnentoJ::tegrados.
f * perfil derrrográfico da região;
:_I_* Perfil eriCemiológico ,ta"poúuUçao á s€r coberta;UI -* Caraeieristicas que-ntitativas e qua.lificativÂs dâyede de sa{rcle;

* Desempenh* téerrieo, económico e financeirc an_tesior;
Parágtafo únicc * É vedadn a transf,erêni:ia de recur-sos para finaneiarlento de aÇões não previstas nos plano.sde safrde, exceto eur situaçtie. u*""g..,.irr. ,u de caiami-dade públiea.
Ârt. 198 - Ao Sistema úrLieo dc Sarirle c1o Mui:icipiode lrr-ova fquaÇlI gornpete além tle outra.* afrillrições:r * ordenrr pclíricâ de re(:nrscg ;il;;;.";ã.." ansaitde, garantindo a a,-'lmissão através ce concurso púrlrlico.

bem e,ornc a eapaeiiação té,rrica e reciclagctn permânentes
e'le eorder com ãs polÍtjcas nacii:nal, estar]u&l e mur-iicipal,le saúCe;

lI * Impleme:rtar o sistenra de inforniaçá: enr saúcle
€ân1 O Acompenhârnêntô âval;ôaã^ ^ Ãi--.-r,.,-=

cadorÊs, informatÍzando todo o sistêma de saüde do Muni-
clpio;

III -- Planejar e exeeutar as âções de vigilâneia sani-
tária ae epi,lemioiôgica;

IV 
- Normatizar e exeeutar no âmbit: tic Murrieipio,. a politica naeionais cle insumos e eqtripamer:tos pare saüde;

V 
- Criar e implantar o Sistema Municipal püblico de

Sangue, Componentes e Derivarlos (SMSCD) para gara::üir
a auto-suficiêneia, assegurando a preservaçâo da saúde d.o
,doador e do reeeptor de sangue. integrado ao Sistema Na-
cional de Sangue, Componentes c Derivaetros no âmbito do
SUS.

a) 
- Õ SMSCD assegurará na sua Courpi;siÇáo, órgáos

operacionais de coleta, prrrcessâmento, rlstocegern, distribui_
eáo e tr:insfusão de slnglre e seus cr:mponentes e dêriya-
cios, e ôrgã.os .le fiscalizaqão e rle controie de qualidade,

VII '- Cr^iar e implantar p Sisterrta IVIuniCipaI de Ser-
vieos de llrgências, asseguran/io na sLla comJ,osiÇáo órg6ós
operacionais de comunieação,, transporte, aienção médica pre
e intra-hospitalar;

VIrI * Elaborqr e atualizar o plano Munieipal de Âli_mentaçáo e Nutrieão, em termos ae frioriaaaes e estraté_gias resionais, em ernsúnâneia com o plano Naeional e Es_taclual rle Âlimentaeão e Nutriçâo. tle ircordo côm *s dire_'irizes ditarÍas pelo Conselho Mrrnicipal de Saüde e d.e nutros
órgãa.* Búblicos relacionados eonl os pr:c.cessos de contiole de
alimentacão e nutriÇão.

]X _. Desenvnlver o Sistenra Municipal de Saúde do
Trabelhador que dispcnha sobre a fiscallzaçác, noffiatiza_
ção e coordenaÇão geral da pl.evenção, prestaçâo de servieos
e rectrperação, dislrod;os nos ternios da Lei Õrgânica do SUS,
objetivando gâ,rântir:

a) medidas que visem a eliminação de riscos de agi-
dentes, doenças proflssionais e do trabalho e qile ordenern o
processo proclutivo a.e modo a garantir a s3.úde e a viçla dos
trabalhad,rres;

b) * eontrole e Íisealizaeão ;lfpyfs dos órgãos de vigi-lância sanitária e epidemiológiea, dos arnbient." * p***iu,
o'e trabalho de ecordo com os x.iscos de saú.ie, gaÁtinao o
acomoanhame:rto Felc:s sindicatosj

d) -- participaçáo dos sindimtos e associaç6es classidas,na gcstão dos serrdra's relacionados a Metiicina e Seprran_
ça do trabalho;

e) * direito de tecusa ao trabalho em ambientas semcontrole adeqrrado de riscos, asseguraiia.a pel"marênela doemprego garantindc-se a criaçâo de Cornissões paritárias detr'isealização ern eada lacal de trabalho eiegentlo_se llc,r votodireto os represer,i,rntes dos trabalhadores;
f I * notiÍicacáo 

"o*orrr*riâ, pôt: parte clos amh,ulató-rios, clos órqãos e (les empre*a, pfrlfiár* u, r*;rrrjrs 
- 
d*doelrcas profissicnals e tlos aciden,res rle írabalhoig) * fiscalizaçáo, pêIo Município 

" 
pufr"-op.usentagões,

das entidades classistas, dos departamentos médicos lc)úâIizâ_clas nos órgãos ou empresâs. sejarh ela púbhc: ou privâda;
- h) * intervenção c1o poder pirblieo através do SistemaúnicL. de Saúde, no loeal ae trabaiho em-caso de risco imi_aente ou onde tenha oco.rrido [Jrave darra a satrcle do, traba_lhador.

X - Detern:iner que todo esíabelecinrcnto púbitco eprivado, sob fisralização de órgãcs ct,r SúS :eia obrigado ajnstalar equipamcntcs para ineirreraçáo do üxu hospiialar;){I -* Dispoi. sobre a fisealizaçáo e normatização da rre-moção de órgãos, tecidos e substâncias para fins de trans_plentp, pesquisa e traíarnento, vedada suà comerciarizaçâo;XII 
- Implantar po]Ítica de atenção em saúde mentai que

cbserve os seguintes princÍpios:
a) 

- rigorcsc ,espeito aos Direitos Hui:,ranos dos uslrá-.r,os de suúCe rr:errtal;
bl .- intelrração dos serviços de emtigcncia cte saúde

mental aos serviços de ernergência geral; :.
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a atençá.o extra-hcspitalar e ao grupo Janriliar;
d) -..- ivnpla inÍoltnaçáo aos usuârios, fa.iniliares e a

sceig{ade organlzeCa, sabre os mêtodos de tratamentü a se'
reur utilizados; i,Art. 14. - 4. Assistância Farrnacêutiea Íqz. parte da

assistência glchsl-'a raúdq e as aç3es a ela correErcndente
devem ser integrades ao Sistenta Únieo de §aúde do Muni-
sípio de Nova Igiraçu, ao qual cabe;

I - Çargntir o aces§s ,de toda a populaçáo, aos .medi-
canrcntos básicos, através da elaborqção e aplicação da lista
padrouizada dos uredicamentos essenciais;

I[ - estaheleccr rnecanlsmo de controle sobre postos de

manlputação, dispensaçáo e/ou vendas de me'elrcamentos, dro-
gas e i.nsuruos Íarmacêutigo§ de§tinados ao uso e consuiÍtÚ

humano. , )

Ârt,,200 - 
t) SUS garantirá assistêru:ia iutegral a saú*

de da mulher e da criança em tadas as Íascs de sua vida,
e,través.da irnplantaÇlb de potÍtiea nacicnal, estadual e mll-
nieipal assegurando:

a) - assisêneie na auto-regulação da Icrtilidade couro

liwe decisáo da rnulher, do homem ou do cssal, tanÍo para

exsit€r a procriagão como para eütii-la, vedada qttalquer

Íorma crcercltiva, ou de induçâo por par',e de instit'uições
püblicas ou PriYadas;

b) : a r.ecle hospitalar de saüde prestará assistêneia ao

aborto na Íorma da Lei;
c) - cqoperaqãcr com a rede püblica e conl'eniaCas cle

€rrslno, tie modo a prcmover ac.lmpanhamentô constante as
griançâs em fase escolar, pri.oritariamente aos estudantes de

1e greu. corn alotnpanhamentc médico-criorit,-rlÓgieo, e as

.tÍianÇas q-ue ingresrem ho pré-esc'llar, exames e tratamenlcs

oftalmológicos e fonoaudrólogo;
d) -- elaboraçãn de programas ,e criqÇáo de loce:is de

prevenção e atenCirnento especializado a criança e al aclo-

lese€*rte tlependente de entorpeeentes e drogas afÍns '
Àrt. 201 - 

O SUS abrangerâ outras práticâs ter:apêu-

üicas, _tais eomo horneapatia, acumputura e fisioterapia, que

integraráo a rede cfteial de assistêneia a populaçáo, garan-
tindo inclusiYe suplemento dos insumos especÍfico para este

atendimento.
À{, 202 -- Sáo isentos cie pagamento de tariÍas nos

transportes coletivos Municipais:
â) - pessoas portadoras de doença Crônica quantlo o

tratamento for ccntÍntto mediante conrprovaçâo oÍicial do
serv-içri de saúde quê as assiste, como tambóln pârâ o seu

acompanhante, atrar'és de passe especial;
b) * pessoas portâdoras de deficiência com réconhe-

cid.a dificr.rldaele de locomoção e seu âcompanhante.
Aú. 2O3 - O ,SUS garantirá urna políticâ cle saúde mais

abrangente aos deficientes, engloband<-r o tlatatnento, recLlpe-
raqão e dando condições de sua reintegração a socieciacle.

Art. 204 - O SUS garantirá acesso a prevenção e cui-
dados odontológicos, erlucação, saúde bucal e {lttoretação das

águas de abastecin:ento PÚtb1ico.
Art. %5 - O SUS garantirâ a participação das entida-

des civis na Íormulaçáo cio Programa cle Educação em Saú-
de, que deverá ser implementado nas empresas públícas e
privadas. nas escolas e uas entirlades populáies.

Art. 206 - E vedada á clestinação de recursos públicos
pa1-â auxÍljôs ou s'lbrrençõés as Institr;içõe.; privada". com
Íin§ lucrativos. Sendo que no caso de Instituições filantrópi-
câs comum, a destinaÇão cle vcrbas orçarnentária Íica sujeita
a sProvação da Câmara MunlciPal

CAPÍTULO IV _ DO BEM ES'TAR SOCIAL
Art. 207 - 

A aÇáo clo MunicÍpio no campo da assistên-
cia sccial objetivará Promover:

l- * a inteqraqão cio indivÍduo no rnercado de trebalho
e meio soeial;

I - lngentivará e apoiará as enildades que visem re-
integlar o i&divÍduo, 1 foc.reaay 

tais ,qomo:.mendigasr ela

coólairas, dependentes de drogas, arnparc a velhice, a cria+
ça abandonada, prostitúção, etc,..

3 - a i4tegração das .com!.lnidadês qáreutes.
:\rt. 208 - Na {ormúaçãq e desenYolYirnento dcn Pt!-

gramas de assistêncra, o MuniÇÍpio buseará e partÍciPaçáo
das asscciaç6es representâtivas das comunldades.

Árt. 209 - O MunicÍpio. ,dentro de sua competênciq
organizará a ordem social, concilitaudo a iiberdade de ini-
slativa crm os superiores lnteresses da coletiYidade.

Art. 210 * fl trabalho é obri.gação social garar,tido a
todos o direito ao erntr)rego e a justa remuneração, que p$o-
porcr.one existêneie eiignâ na famÍlia e na socredade.

Art. 277 * O lVlunicÍpio assistirá aos trabalhadores ru-
rais e suas organizaçôes legais, obJetivando Ftoporcionar a

eles entre outros beneflcios, nteios do produçrlo e de ieaba'
lho, saúde e bem estar social.

Parágrafo únieo -- Sáo isentos de impostos as respec-
tivas cooperativas, na fcrma do art. 116 desta Lei Orgâniea.

Axl" 212 -* A ordem sccial tem como base c prrrnado
tlo trabalho ê como objetivo o bem estar s a justiça social.

Art. 213 - Promover prog"amas de eonstrução de ca-
ms flopulâres para os habitantes do MunicÍpio de baixa renda
fafytiliAr. r it lr . i

Art. 214 - O MunicÍpio promoYerá e i::,centivará o iu-
rismo eontc f ator de desenvolvimento soc.lal e econÓrnico,
hem com.o, de divulgação, preservaçáo e valorização do Pa-
trimônic Ctrltural .e nat-ura1 eurdando para que sejairi res-
peitadas as peculiaridêcles locais, assegurando o respcito ao

meio ambiente e a cultura das loeaiidades onde vier a ser
explorada.

Art. 215 - O Municipio no âmbito de sua jurisdrçáo,

cieve prcmover o. gerenciamento integraclo de seus retursog
'turrsticos,'.desenvolvendo plqnos, proSetos e prcgrâmas de de'
senvolvimento dos pó1os turÍsticos do Munidpio, facilitaado
o acesso e eonhecimento de lor:ais turÍstico'i existentes da

comunidade .Muni0ipal 
"

Art. 216 * Fiea terminantentente Proilrida a venia e o

consumo'de bebiclas com teor alcoÓlico, as margen§ da P'o-

doviâria Presidente Dutra e a 200 mekos das margerr§ para

o intericr, dentrs dos limltes do lVlunicípio '

CAPÍTULOV*DOESPOR1E

Àrt. 21? - É rlever do MunicÍpic fomentar prátieas des-
portivas Íormais e náo formais, inolu:sive para p€ssoas por-
tadoras cle deÍiciências Íísicas, como direito de cadit u:r4
robservados: i

I - a autonomia d,às entidades desportivas, dingeÍrt€É
e associações, qrtar,to a sua organização e ao seu funeiona-
mento; i

II - o voto nniiário nas clecisóes ílas entidê-de§ despor-
tivas;

III - a d:stliação de recursos públicos a pl'omoçáo
prioritária do desporto educacional e, errr càsos espeeÍÍicos,
para o do clesporto de alto rendin:.ento;

IV - o tratamento diferenciado para o desporto profis-
sional e o não proÍissianal;

V - a proteção e o incentivo a mânifestacão esportivas
de crirção nacional e olÍmpica;

VI - O 1411116ipio assegurará o clircii"c ao lazer e a

utilização criativa <1o tempo ctestinado ao deicanso, mediaÃ-
te oferta cle área publica psra os fins de recreaqão' espor-
tes e execução de programas eulturats e de proJetos turÍs-
ticos intermunieipais.

Art. 21S - C.r Pocler Público incentivará zLs práticas des-.

portivas, inclusive através de:
I - criação e manutençãc de espaços aclequados Para

a prática de esp,ortes nas escolas e praçâs púbücas;
II - prornoçáo, _em conjunto com os 14uniqÍpios, de lo-

gós e eompetiçOii àiúrtiv* âraâdoras, regiirair ; 'esaauris.
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inelusive de aluncç da rede pública;
lU : eriaçâo e manutençáo de árgas e equipernento§

polivalentes para prática do'desportor por entidade e§pertiva
que náo di:sPonham de ;ârea PÍóPria.

Art. 219 * A educacão fÍsica e disciprLraa currlcutar,'"iia-
gular e o,brigatÕria nos ensinos fundameatal e rnédie'

Parágrafo Único .- No§ estabelesirr€rrios de errsirLo pú-

blico e privado devetão ser reservados espâÇor§ para â Brá-

tica de atividades fÍsicas' equipadeê materialrrrente e cotn re*

curscs trumanos qualifieados"
Art. làl{-r - 

(J atleta selecionado para representar o i!iu-

ni,*ipio junto ao Estado, ou ao PaÍs, em competiçoe's oficiais'

terá, guánao eervidor puhlico, no perÍod'o de d'uraçao das com-

petiçÕes, §eu§ vengilaentos, direito§ ê vântagea§ gara:}tldo§' d'ê

iorma integral, sem prejuÍzo de sua ascen§âo funcional" 
,.

AÍ1*. 'ÀzL * Us estabeieeime,3los estr'eçlauzauos et aiivl-

dad.es d.e educação lisica, espurtes e 'reoreaça!) rtcam suJei-

tos a regi§tro, §upervi§âa e orierltaÇáo 'io 
kucJer Lubliuo' na

íorma da Lei. :-,"-.:-:!
Ji'rr, 24À * eabe ao 1pg1p6çÍpio o estítnuio a prar'ica clo

§spurie, âtravês das §eguintes trledrdas:

I * Instalaçáo cle ['uçu', pa]-ques e quudras polivarente;

It -* tocentlvo ao esilorte aÍrtaoor;-

§ 1o -- AS emPresas gue qLlieuàm p'articipar $âs açoes

do incentivc aG e§porls p'ãoertio adotar pÍdça§ ou caritPos

ele Í'+ieb0i. I '---- -.':-^:-'-=:Allf
t 4't * Í'icam criadas as §eguj-ntes atlviciaçies çulircluu-

r&ii\'as cig tnr;erlurvu aQ L'SSllorLU' {jolüo lnccILürvo'

at J uÀílatorlà íla c1r-I'i(Iil clg .t\ota 'gud§ü 
para FroIIlo'

ver o e§i']or''" ot"*!"tn' e1ê lLoiilgnaEejÀ! a! lia La I Liuua-

çao da LJoiide;.*-; 
- 

L/s Jogos olrrnpieos mt''nieipais' Â celebrads rro dia
§ bv - 

r-' anivef SglIlO g+ JVtWrrçrPiO Ê

CAPÍ1'ULO VI .: IfO I''AZ;§|:§T

CAPÍTULO VU * DA CúMUNIC,EÇá.O SOCIAL
A*,. 226 * A manifestação do pensatnents, a criaÇãa

a expanrão e a inÍorinação, sob quatquer fcrrna, proce-§so oi

veÍculo náo sofreráo qualquer restriçáo, observados os pria'

eÍpios da' ConstituÍçã.o ã:ederal e ela legisiaçáo prÓprial

I * sãcr vededas a propeganda, as divulgações e riÉ ma

nifestações sob qua.tquer fornla, que dtentern csntlra roino

rias raciais, êtnieâs ou religio§iis, bern c'}mo a constituiçá

e Íuncionamento'de empre§as ou ergaruiações que visen

ou exerçra aquelas Práticas;
Itr - não §orá per.sritida veiculaç€'o pelos órgãos de cro

munieaçáo social d.e propaganda ciiscriminatÓuu' 'de raç

etuia, credo su cond!çâo §§€iai;

III -- nos meio§ de raC'iolusãtt ssnÇ'rê' I{irnrerpal' 'o Pc

cler Legislativo terâ direito a lim espâço miuimo de .trint

rninutos nos dias em que realizarem sessões, pare informe

a sociedade IVILrnieiFâI, sobre suas ativi'làdes'

Art " 227 - .A Lei criará mecanrsn:;s de defesa da pes

soa gonira a promeçáo, pelos meios de comurucaçãoi'da vic

ígociu, e de ãutras f.or:nas de agressáo a xatuÍlia' ao meno

a Ótica Púbiica e a saúCe'

Art"228_APolrticallturricipal'clccoutunigÍlçãGd:deÍ
trn áu, áreas jornaÚsticâs e aÍins, prQtugverá o s'eu. nde§er

volvimento, respeitando o §eguirÀte:

I - 
prioriuade a Íinalioaqe edugativa' artística' cultuÍi

e inÍormativa; i ..-
I.t -- promaçáo da eulturâ em §ua§ elisrinias marurer

taçóes, asseguree{a o dçsenvrlvimenLo era culiure predutiY

do-s n:.exrs dà coinur'jcaçáer e na pu§lieid:rele;

ItI - é Yedaeio a propaganeta comercial de me'dicamer

tos, lorntas de nleericamentÇs e trata:iie§to tie l'aú<ie' qt

vise induzir ao usuârio qualto ao seu valor §cm que'o me

mo venha trazends o §eu reqponúvel'

'* CAPTruLO VIII * DO D§,ETTO DO CIDADÃO

Art. 229 - 0 MunieÍpio dispensar'a pr.:teçáo: 'éspeciál I

ea§amenlo, e assegurarâ concliçoes morais; fisicãS e iocit
iud"ispensveis ao ciesenvolvintento, segçrança e estabiliria
ria ÍamÍlia:

f :- serão proporcionacla§ ao§ interes:ados to'-las ;as f
eilidades paÍa a celebraçáo de casamenio;

II - a lei disporá sobre a assistência aos idosos, a m
ten-r,idade e aos êxcepcionais, assegurado âJ.-. maiores de s(
senta e cinco anos a gratuidade dos lrarrsportes. oeletir
urLra:rgs.

UL -" compete ao MunicÍpis sriplementar a legislaç
"I'ecleral e Estaclual dispondo sobre a proteção a infâneia,
juventude e as pessoas portadoras de defrciêileia, garantl
do-lhes o acesso a logTâdouros, edifÍcios públicos e veíeu
cle trarrspo*e coletivo Municipal.

IV *- no ânrbito de sua eompetência, a Lei Utrunie!
ciisporá sobre a adaptação rios logradauros e dos eclifíc
de uso pitblico, â finr de garautir" G aeesso adequaelo .as p,

soas pcrtadoras de cieficiêneia;
V - 

para a execução do previsto neste artige, se:

aclotadas entre outras, as seguintes rnedirlas:
a) ação eontra males qrte são instr'umentos ie clisso

':ão ila farnília;
b) estÍmnlo aos pais e as organiz*çules soeiais para

formaqáo moral, c.rvica e i.nielectual da juventude;
c) colaboraçáo com as entidades assisteneiais que t

sem a proteçáo e educação de crianças;
d) âmparo es pessoas iclosas, assegurando sua part

paqáo na comunidade, clefendendo s'üa dignidade r. b

e) eolâboração com a Uniáo, ,com o trstado e com r

iros Municipios para solução ôo problema dos menores
samparados, através de processos adequados de trlerinan
tes recnPeraçáo"

Ârt. 330 * Os órgáçs púhlicog e privadc* sül§€ntc

n-.*r. zze * çl l\{uuiclpiop â§§Ggurarà tanlo quanto possí-

vei, a possibüdade *ã-oã'u'vnit'i**"t' 'r:ie 
área§ áG iaãq'

nos nia§ varrados po'io'-ã* seu terlirório' Çr:iauoo iunto it

comunidade, um' to"ã"dteta da valr'rrüaçáo d'l }azer;

I -- insíalar- ;';t;;s pubticas' lorrnqueuos e c'utro§

meios de Íazer, mantel';ã J' *"t*ot' fisializ-açáo do seu

ono u ,"tP"ito aes usuários;.

u -- etesenvoiverà em prÓprios do I'Íur'iclplo' :Llgares

apropriados para o t'''"'' P'n*nv"nao ot ueios :-rceessários ao

seu uso, bem aom " 
;;;;;; a sua manutençãc' mantendo-se

uJrã " 
de tácil u§o pelos Eleressados;

$Í - 
o Poder tt-átt"o' promoYerá jurrte; as Indústrias

instaladas no seu 
'""'iàto' 

'ctiaçán e o d'isenvolvrmento de

éireasdelazer,náosóParaos§eu§enrpregadr:s'maÃ'tam-
t+* Put" o uso da eomunidade;

'IV .-. A* n'*p'*'uu qo* itttt^larelâ átea c1e lazelo sem

Sitn comercial, e as 
-ãu'i""'** 

sob sua responsabilidade'

teráo isençáo aot i'op*]to" prediais e---lerit:nai' raielivos

;; ; instatações ocupaclas pelo lazer;

V - Fica garaniicio aos Clubes de Futebcl Aurad'rr que

utilizam área do Nllrnicipic o clireico do 1"1st' da inesma' en-

""^"," 
durar a atiticlade' desde que:

- a) Tenha U"tutuio registra«to em cartóri'o contânte ê

tr3 (trêst anos nü mínimo;

b) Comprov- ";;;':t 
utilizaçáo pelo nesrrio período

disposto.ry'iÍo:^l^"10"* a comuúdade;c) A ârea sela i

^ 
* era * Os clubes Ce Futebol que tenham es'uatutos

§Irr r-_

Tegistrado§ em cartório e comlirovarer:r uiülzaçái' da área

irli^ "" 
ãil*o oe ttrcsl enos teráo sua área decretaaa co-

iro a" utüidade P-úbiica'

Afi,. 22ít .- u Poder Público estirnulará e facilitarâ e

fnrt"iãçau de Parques de diversôes e circos em ârea d. ilIu-

'n#31e"
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derã"c implantar. prcgratnas cte planejamentc Íanrijiar que te*

nhayn tanÍbém em vista a rr'ellroria, das eo:ld-ições de traba-

lho tlos cÕnjuges, e de habitaçáo, saude, edlicaçáo' Iazer e se-

gurança 6a fsrníIia'
Art. 231. -- Lei Municipal, detelntrnarâ a

execução dp pclíticas e programas des[rnados

Art. 245 - A infra-estrutu:a para sat:sfagão das neer
sidades ÍÍsicas e biológicâs dos cmpregados e clientL's de €

tabeleeilnentos comereiajs seráo discipliaados em Let.
Art" 246 "-. 0 Munrcípio, incentivará *s elnpr'.-5as pa

que construarg creches pirra Íiihos c1e ser;s enFreSncir;s
próprio losal de trabalho.

Att, 247 * Que n il4unisÍpio prolba g'.'e haJl rrrteren

salariais entre hbmens e mulheres no exereíci.o de ' trabel
iguel, assim como critérios de admissãr--,

Art" 248 * () municipio Sarantirí :"nediant* ineeatir
espeeÍfices nos tçrffi.os da Lei: criaÇáo de lrrecar:islttc de e

rimul'o ao mercacio de trabalho da muiher.
Art. 2A§ * Q rnunierpio assegurará o direiti a prest

çãg de cuncursô público i:rdependenle ce sãxor :dade-t esta

civil ou religiáo.
Art,, 250 * e Mru:icipio assegurarâ ac hcrnclrt ou m

lher e a seu§ dependentes, o direito cie ''r"ufruir os ben

IíciosprevidenciárioscleÇot'rentesd"eçotrtri'i:rirÍÇãcdoe'ônju
iu comPanheiro.

"qrtl zff -' Será garantida, após a existência de Del

gacia L.lsilecialÍzada de att'r:dimentr: a ntnjrer nl ri:;niglp

ã ampta divulgaçáo desse serviço at::avés dq Càmara de \
readores e dos meios de eomunicaçáo ds munisÍpio"

§t't, 252 * ;\o l-nunictpio competirír a puniçás ãto abu

vioLência e exploraEáo, espeeialntente sexual da criança'

adolesuente, do ielosc e tambem cios desYi'lidos' uÜnlc pI

visto :.ro capÍtul'.: III art' 51 da Constitutção Ustadual

Art. 253 - 0 munclirio garaÍitlrá a enaçáo e man

tençal} de ahrig;'s de acolbrmento para tr'uiheres vítimas

r iolência doméstcia, provtsr5ric, eom accltrpaniranrento rnâ

,s,o, psicológico e sociaf, bem cotno auxilio para §ubsistêDc

criando iunto aos atrrigos, cheçhe para u§ Íiihor da vÍti:l
Parágrafc Únrso -- Q'-re seja garantiJo! eeompanhame

to e reciclagem, !,e1o movlmento de mutneres' para as Ix

soas que i: áo trabalhar dÍl''etamente eonr as útimas de v

lênciai, assim er:rÍIou os f:r'miliares da viii:na'
Art. 254 * Ao }Junieípio competirÀ a criação de 1

ôrgáo, com a Íinalid'acle ric atendimento .iuridico, psicoló1

*o, .rÉAit" e social ptreno a mnlher vítim& rie violência, b'

Çomo a familiares qtle tncliretamente tenhattt sofrido

violência.
Parágrafo t-lrrico - Qrte o órgão sa']li composto pre

rencialmente por profissitnais c1o sexo remir:inÚ aprol"a(

Êm concllrso pt Otlto munioipal e que tenhagl acompanl

rilento do mcvimento de lnulheres'
Art. 255 - 

Ao ,1unicÍpio competirir, através da Câs
r: Municipai de Vereadertrr, t"*"''tr a criaçáo perlnan€r

,-rl Comissáo Ilspeciai clos l)ireitos rla }tirllier. com 'cess

a'Dertas.
Art. 24L - Fica criacio, .como dire-ito coietivo clos cii

cláos, o Conselho Muuicipai Ce Direitos Hu;nancs, qtle si

inanti.clc pela PreÍeitura do iy1u.1isipio, com palticipação
membros indicados pela Câmar;], l\lunic;pal ê pelas En:l(
rles Representativgs da Cclnunidade.

§ 1t, - O Corrselhc sel'íi presidir-1o p,Jro PreÍeito, ou -qel

{ítulo por eie inrlicado. e dispor:á de serviÇo próprio de
cretaria,

§ 2, 
- A seo:etaria e:recritiva clcr Clnselho será exerc:

por membros representrtivos das entidacles cornunitárrias.
os 39 '- As reuniÕes iio Ct:nselho real.izar-se-ão no I

rjirno Llma vez pcu més e scràc anteceriirlas de ampla dir.
gação e Çonvocação pe-lâ iltlprensa e, onde houver, pelo ,

gáo oficial do Mrrnicípio.
is 4,r - O Conselhc protnolrerá, no ntJirimo, duas asse

bléias populares por ano, Com ampla convccaçào, nos t,
rrros do § 34, obriganCo-se a divulgar suas propostas e (

eisões.
os 59 - 0 Conselho rl-:verâ soiicititi- ao Mrnis+ério I

blieo e a Defensoria Púbtica do Estaclo que indiquem
presentantes seus pâra acr,mpanharern todcs os trabalhor
diligêne ias.

elâbu:ação e

a assislencia

devida a ge§tante, a nutriz e ao menor"'

Art , '2.I2 -- O MunicÍpio e a so'ciedadê tem o dever ds

ampárar as pessL'as idosas, inediante poltt:Cas e })xograma§

q*" *u*"etoeir particinu4T 1" .*T:"-1*:-' delenciam sua

saúde e bern esiar, de preferênqia no prÓt'rrio }aI, e lmpeça'

dis-crirainaçáo de qualquer nüiureza "

''--;;, irl - 
r gar-antida na fornta ria Lej a gral'uiáado

*". -*olç"i-no MuricÍplo Para os que [:eiÇebem ate 'L (um)

,saIár:io mlrlimo' pu'u L áesempregados e para oi icconhe-

cidarnÊnte Pobres:, ^l i

al :* o regis[ro civil de nasciÍnent'j e a :'espeilrYa cer-

tiilâo;. l-- -. -'*'**ji*!*+*r1*i-'l
bj '_ o, registro i a eertidáo de óblto;

e) - o §epultamento e os pflicedtmentos a- ele neces-

$âriÀ§, inclusive o tn":.*eim""to àe caixão pelo ct:rieessioná-

ria'de serYiço funerário'

.{rt' 234 * Qrrclquer forma cle diserivririeçáo a rÍlltlhel

rro MunieÍpio serâ punltla na forma tla lei'
' Art. 235 - O rVrúicipio gâxantirá a rnclúsáo "'-::lt]::

médio de conteúdo sobre as lutas cias tnuth6res' re:gatanel'

a histÓria da mulher na sociedâde'

Ar{'. l2l}é * §erào garantrdas ereche-s r: pré-es[''l!l*-T'-

t;icipais em áreas leírnãas peto Conseino llur;icrtr'al r'le Utlu-

caçso para o atendlmcll'o ilut necessicadcs biopsicüssociai'

na raixa de 0 a ü6 allos c'e atorclo com artrgo 1ti2 '--l' 
art. ?37 * Ciirservancio o prlncipio Íwrclamental de elig-

nlda,Je c1a pes§oa, 1 ler dlsporâ que o SUS garalrtirti as in-

lorrnaç6es a mullrr-'r sobre seu próprio corpo e os r'ecur§os

eduoacronas, cienuricos e assrstenciai§ i')ara a rnulhtlr" o ho'

mem ou o casal, pÇs§am ter ]ivre deeisáo tanto para procriar

eomo pra não o I2Uer' Yedada qtralquer tliuaçáo coercitrva

ou ind,utiva de instituiçÕes públicas ou privadas'

Parágrafo Único --- Os serviços de saÚde no lttunieÍpir:

cieverào garantA s ttruLlet o acesso grattlÍto aos l'ilêiodo9
- anticoncepeionats, esciarecendo os lesultaclos' rndicagóes e

contra-indicaçõe; levarrcio em consideraçáo o eaput do artigo

Art . 238 --. O -t\'l iinicipr{) garalríirá ásristêncul '1 §ai1c16

.ia mulher em toclas as Íases de sua vlda el::avés de i'np1an-

raÇáo de rrma po}Ítica adequacia' assegurirnt!o assisfêi:cla a

gestaçáo, ao parto e ao aleitamento' voltando-se para Pre-

veüçãc cl.as doenças,,e6 especial cà'neer.git:er-'t')'ógt';c'

Art, 239 -- Será Íiscaliz'acla a pr''duçáo' ciistrlbuição e

comercialização de pÍoüesso quíilrcos ou hornonars e arte-'

Íaios de contracepÇãc, proibülclo-se a (:omtrciatizaQáo e ttso

ent fase . cle e'xPerimentação
ALa.24O-CaberaâredeprJrblicami'rniclpal'peloseu

corpo clínieo, presiar ai;endimento nrédico e pl'âticá tio lrbor-

1o ncs casos previsios no Código Pen:1l ' À mulhcr tem o

ciir.eitc dc cci.t,ceber, evitar a cc,nccpçáo ou interrontl,cr a gr.â.

videz indesejacl-a atê 90 (noventa) dias clo ser-i iníuio' Com-

pete ao NltlnicÍpio garantir este clireito atr:vês '14 
LrrLstaÇáo

tl.e assrstência integral as mulheres na reCr": de ';aticle 
ptt*

l:iica.
A,-t. 241 - 

Adotar mecliclas cle contr'le das ::es'lrlas e

induÇócs i,o Parto.
Art. 242 - O MunicÍpio garantirá a fiscalizaçãl e âI\u-

ração de denúncias quanto a discriminaÇáo sofrid;: nor mu-

Iheres no local de trabalho ':eja no 
'Iue 

cÔncerne a rliferen-

ças salariâis para trabalhos iguais seja los criterir{i parâ

adlaissão e demissão em virtu'de de sexo '

Art. 244 - 
O Municípir-r garantir'r especial issistêneia

a. servidora pública gestânte, ,adeqltando e7;u mu<.latrco tem'
porarianrente suas Íuuçõe§, nos_ tipos de trabalhcs cornpro'

vaetameatc preiudiçal e §eüde ç1o naseitttraq
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A/t. W - O _eorueho disporâ dê um eorpo de advo-
gados especialmente c.ontratados para âten(iereru aoe opri-
midos e suas €xrtidades represeatativas enl tçdos os casos de
riolêseia a ele deúunciadçs, lnclusivê aa praticacLas pglor ór-
gâos oficiais"

É Art; 257 - Fieam eriudos os seg:iintes eonselllse Mu-
nicipa.is:

I -_" Dos Dkeitos Humaaos;;
If * Da Criança e do Á,dolesc-enta;
III * Da Mulhen;
IV * Do Oonsumi<lorl
V - Da Edusação:
VI .- Da Cultura;
VII - Do Desporto, Turismo e do Lazer;
YIII - Da Escologiâ r' do Meio Arnbiente;
IX * Da Saúde.
Parâgrafo 1ç * Sí1o *tribui@es d"r* (lt,nselhos Munici-

a * Aconselhar diretrizes e prioriclatle§ par& o desen*

YolviJÍrento do IVlunieÍpio;
b -< FiscaUzar a exectlção dos prciqios de interesse pú-

blioo e aplicaçáo de rectlrsos;
c - Emith Ilarecerei sobre questÕes têcnicas"
Parágrafo 2'q * Na r:rmposiçno rlos Cr'nseihos Munlci'

prrrs, uÍn terço dos seus [,embros ser'ít ittclrcadtr pela Pre-
Jeito, um terço, Pela Câmara Municipal' apÓs aprovaçáo

oe projeto de re-qoluçáo cseçífiç*, um 1€rço ce representan-'

1es da sociedade eiYil oÍgarii7.ada.
ParágraJo $o - Os Conselhos Ml'r,jclpais previstos nos

incisos U, ilI e IV não esrâo subordrned('s a()s Poderes Exe-
ctrtivos e Legislativo.

ParágraÍo 49 - O Ccnselho Municipal dns Direitos Hu-
tnÂnos se reporiará a Câmara Municipat.

ParágraÍo & - Os Cpnselhos Munrerpais previstos nos
rncisos V, VI, ltrIq VUI e IX estáo subiÍdinaclos ao Poder
Executivo.

Parágrafei 6e * Os conseirros mur.rcrPâjs previstos nos
;ncisos I, IL IrI e IV pr:rleráo drspor dr; .ap+io técrrico jurí-
oico da Procuradoria Geral do 1y1uniçípirt.

ParágraÍo ?e * C)s Ccnselhos Mu:rrciparr-s ser'áo dotados

de orçamento e estrutura administrativ-r próprir,s,
Pará,grafo 8+ -: Os casos náo previstos nesta Lei Orgâ-

nica serã,o regUlados em l-rrl Complem(,lrtii'i"

Art. 258 * !-ica ob:.igatório as ernp«-sas conçessioná-
rjas de tranElortes coletivns municipais, a ci;sporem de local
adeguado ao pern,oit€ de empregad.os, clrlsrldo este se fizer
rrecessário.

Art. 259- * Criaçeo Oa t:nrpresa=.n t*rrlr."Oficiai
do Municipro de-Nova Iguaçu para ed..ç.i,:, e publicação dos
atos do Poder Púbtioo clc ll{unicÍpio, be:n come d.istribuiçãt
e eomercialização aos interessacios"

'!

. CAEffULO fx * Ilrt DEFESÁ D0 COI.ISITMID()R

Art. 260 - 0 Munieipio garantirír proteçãc ao corlsll-
midor e ao usuário do se,"viçv: Públie: l4unicipal em totie
s sua plenitude.

ParâgraÍo único -- C,- consumidor: terú ;r proteção* rlo
.zrunicÍpio a satlerl

: 
, _:.*,. . r.. - . !:j.:::r:- .it, 

iI - criação de um órgão rnunicipti rre defesa do csn-
sumldor, que Íunelonará junto a procuradoria elo municipio.

II -. através de denrincias eneaminhadas ao órgão, o
,ileslno terá a r€sponsabillc,ade de fisceiiz»r. exercer auto*
rldade de ressareir os danos causados tro consumidor por
lnrte do foraecedor, prestando assim assistênela jurÍdica ne-
erdrlr=

CAPfTUI,O X _ DESEIYYOLVX&I},1YTO URBAIVO
SEÇÃO L .- DÇ llElg A.iyÍB1FjI.tT!.

Art. 261. - Todcs tem direlto 8o irlr:io srnhleate @olo-'gteamente 
equilibrad,q bem de uso eomum-;; p;; ;;_

seueial a sadia quaUdade cle vida, imtrx,ntlo-se ao poder Fü:,
b:ico Municipal e ê coletrviçlade o cleyc.; de d,elendê-lo, pre-
Íicrvá-Io e recuperâ-lo par& as_ preseni..ts e íuturras g*rçqeÍ.

§ 1B - 0 l\{unicipio tin artlculaçíG eorn a União e á
Estado ou isoladamente, ebse:'vadas as oicBosições pertinen-
tes do artigo 23 da Constituiçào Federa{, desenvoÀverá as
àções necessárias para a garari.tia de Em meio arnbielrte
compaível lcorn as eond"rções de vid.a c1o !reg1s6, da flora
e úa Íarua. -.-J*

§ 2q ": Para assegursr a eÍetivld"ade desse d,ireito,. in-
eumbe ao Poder Púb]ioo:

I * preservar o mei.: ambiente e re-ctaurar os plocessos
ecológicos essenciais, protegendo todos os bioruas bern como
tod.as as espécies animais e vegetais, lnaueudc-os em seus
ecossistemas Primitivos;

II - preservar a diYer".idarie e a :nlegrÍoade do acerve
genético das espécies existenies no &I.unrcÍpro t fiscaLzar ss

entidacles dedleadas a pesquisa e nunt:)u^açâo de Sens;
III - Considera-se e;rnc iírea de p;t:sen'ação ambiertal:
a) -- !-loresta de I'irrBuá;
b) - Serra de ]Vladnrejra;
c) -* !'azenda l:om Ft'ijpe ua Sorra cie l\'IadureiÍa;

id) * Jaceruba;
el - Rio D'oum;
f) - Todo o ambiente aquâtico dulcieola' rios' lagos, e8*

choeiras, etc.;
IY - fica Proibido:
a) * extraçáo de marleira de árvxes cie estrÉcies Pri-

mHiYas; r

b) - extrdgáo de me.terial do solo t:u §rrb-§olo que Ye-

nhg a alterar o equitibric do ecossisteiru, rornpend'o eloe de

cadeia alimentar;
c) - produção, ,coürereializaçâo e arntazenamento do

CqF, ÀSCAREL, MATEI'.I.IL RADIOA:IIVO e ouEos pro-
dutos quÍmicos de eomprovada nocividarle e o nrelo arnbielrte;

d) - a liberaçã,o de: resrduos quírr*..s senr tratamentQ
ros habitats aqtráticss, terreshes e aé.'r:tx;

e) -- a caça, exposiçãc, comerciaii,z;ç1- e ttansl»úes de
enimais silvestres..

V . * trrromover a erlucação ambient:i ern todos os nÍ-
veis de ensíno e a cons:crettização pili)lica para pres€rvasão
tlo meio ambiente;

VI * proteger a fattrra c ê florl, v,erladaso na Íorma
cla lei, as prâticâs quê eorí1gu€m em'ri.i:ç, sua lunçáo ecelÕ-
gica, provoquem â extinçãr, d.e es;Éeies ou cuhmetam os arri-
mals a erueldade.

§ 3e -- As eondutâs e e,ritidad.es aonsiderarlas lesivas ao
rneio ambiente, sujeitarâo os infrator"§, 6r::,§oa:; fÍsioas ou
JurÍ6is'ar, a sanções penais e atiministrativas, independênte-
menê da obrigaçãer de re.Farar os da.:r;§ gaLtsados.

§ 4^ - Fiea o poder Executivo autorlzado a reouperar, eop
.eflorestamento, criação rle habiias, pern*rl.it cle espécies etc.,
todo esprço ambjental clcgraCado, em ccnvônÍr:, Com as As_
sociações, Ciub de Serviç rç s enti<lacirs eon:provad.arnente
:t1ôneas, bem como empresns.

§ 5ô * A expedição cie Alvará pa.ra e,nrpresas cujas ati-
vidades possam degradar o arnbiente, ficará oondicionado
eo parecer favorável em lrludo têcnico. expedido pelo órgã,o
rnunicipal competente.

§ 6o _ Fiea o Exee,.itivo autorizado g g.rriar o eouselhc
dê Ec.ol,ogie Municipar G reeumos *tt;raia. 

vv*:sú



§ 10 - Fiea proibido a . ex.nlôraÇáo e instalaeão de s€r_
Vico de auto-falante e sol:nrizâeáo n.oi err-ritrc:s d.os distritos
e em loeal de grande eont:êntraeão prr)uta.r.

§ 11 
- Cahe ao pode.r Exeerrtivc teptr,lre).. acompanhar

e fisnalizar as eoncessões de direitos Ce pesouisas e exDlora_
!ãq dç rêeu?sôs hídrieos e minerais no ierritório,.sendo ve_
da.da a ex32loragão de recursos minerâis em seu pârâmetro
t'rbano.

§ rz * cabe ao peder Exeeutivo #*'rTffi
Jtrdieiais e adminis.rativas cie llgacáo cc,: câusadores de po_'uição ou de rtegr.adaeão :inbicntal.

§'13 
- C)s refurses vlndos de m,:it.rs aclministrativas e

Ccnclenacõss JudiCi:ris Fôr ntos lesÍ,.,os :rc ml:ir) ambiente, se-rão destinados a t:m fr:nrlc gcrido pelc Cr,n.ell,c Muni,eipal .

cle ll4eio Ambiente. do qr.ral particina;io rer:resentantes Io_.iais tlos Poderes lqxêeutr.i,o, I_egislativo. da Comunidarle
Científiea, <tas EntiCacies Ecológira, * ,.r., Âssociações Civis
Com':nitárias, na Íorma da Lei.

Árt. 262 * "fodcs tem direito ao rn,eio arrrbiente êeolo_
gÍeamehte esuilibrado, pem de ur, .;i,; 

-;;';;;; 
;";-

-snçiâl a ç?clia qualidadã de vida, impondo-sê ao poder pú-
blieo e a eoletividade o dever de deÍendê-Io e preserva_lo
fla,ra as presentes e f,uturas gerações.

§ -_ Para assegufar esse direito, in€umbÊ ao porler Fú-
blieo:

f - 
preservar. e ,est:rrrrâ:, os pr-Jqes,ics occlógicos es_

§enCiai§ e ploVer o mr{ne1,r erológieo cJ;s espécies ecossís_
temas;

II .- Exigú, na .formn da Lei, p..-a ilstaiaçáo de o,oraou atividade potencialmente causadora de significada.
Ceqradac§o do meio amhierrte, estudo .f,rér,i:: rI. ià11pacto ant_
biental â- que se trará pnl:ricirlarte;

III 
- eontrclar a pr4:Iltçáo a co;r3rg]elizaçíta e o e,m_p:ego de têcnicas, rnétnCoç + substi;:eiüs que comportem

Íiseo parg ? vida, a quali:l.,de c.[e vida e , n)€j(, a,mbiente;
fV 

- 
proteger a Íallne e a íLora, vr,dadas na Íorma daI,ei as-p3áticas que colnquenr em risc,.sLla Ítinção ecológi_

ca, proyo{,uem a extjnçãe espóeie ou submÉtâri.r os animaisa erueldade;
V'- ê. con,;utes c atividades côirsiíier,;rdãs }àsivas ao

lneio ambiente, srrjeitnrãc . os jnfrator+J, pG,sÍoas fÍsicas ou
lurÍdicas, a sanção penais e administlatjvzrs, ir,riependente-
nente da obrigação tle .ep'rr.ar .os danrs caus;ldos.

Ar1. 263 
- -EstÍmular. e ar;xíliar cs rirgilc,s competeníes

no reflrrestammto de ár,:ae rlegredadrs rbletjvsildo priori-
liariamente a proteçã,o dc tncostas e d:r rçcurso:i hídricos bern
eomo a consecução de Indjces razoáveis <le eobenirl vegetal.

Att. 264 
- Promol,;i o zoneanirnt,r zrgr.ír:oia de terri-

'ório, astabel.eeénd.o normce -Fá,r-a a trtili:rçâo cios sclos que
rVitem, a o,Corrêncja rle proit4s5s5 erosjr-,ts e a reducáo d_a
lertilidade, gstimulqnÁo -e nranejo in-ti]Ítr;1,k: L :r difusác de
lécnicas de eontrotre biológicc.

fut. 265 
- Condicjor.ar a impla:.riação de irrsialagões oilItir'{dades efetiva ou putL:}c:alme41e. prir,,Jrl.rra,s. e, çr:usado-

3t-..SF ,-r]t"teçoe.s. signdiii"i,!v1,i.,flo-'nr.r;9^'.rrsrpiçrie,.,a trévia
[aboragão pelo órgã<, irr.lj:;o compct';ii,:;. rip estrir{n r]e .irn_

. tronãH;*titelna23

de audiências ?üblJeas roq.!- eE,.bpries lnterêssqdas_.
Ârt. 266 

- Requisitr:. a realizaeãr periódiea de audt-
torias nos sistemas de eont...oje de i,+ruÍ(Írn e preveação de
rÍseos de aeidentes das :r.stalaqões e atrr'liatlos du siglriÍ-lca-
tivo poten,eial r:iscc sobre u saü.de Cr tra!:alhador.

Art. 267 
- 

(laranti.r t. áinplo .rr.esso dog interessados
as informaeões scbre âs t.rntes e aellsas da poluisã,o.. e da
degradâeão ambiental .e, em. .partieut ir', a,rs re-qultado_s dâe
monitoragens e auditorras â que se rrÍ!.r-e ,o item anterl,of....

Art. 268 
- Estirn,. Irr c pesqui:rn. c ílesênv,olvlmento e

a utilizaeâo de fontes 4.: crr€r{iâ alfnrnativa não poluentes,
bem eo:no de tecxoloírla J;ol:padorâs rle erergia.

Àrt. 269 * Aeonprnlar e fis:rrli:;;r. ac eoncessões e
direitos de neaulsa e exn'i.raqão de rlcurros üldrtcos e mí-
nerais efetuàclas pele Unliro nr te.rrit{yio nrunlÕipâl.

Art. 270 * Zelar n":la utilizaçã.r- racjoDai autô-suúen-
tada dos reeursos natrtrajs.

Art. zTL * Preser\-ar e restaura- r irrtegrldade e diyer-
sidade do patrimÔnio f*nn.lie.ô. ,biol{gicu, ee{:IógieÕ, e pai:
sagffigp. I i?

At't. Zt2 
- Pr.oteger r, florâ, e a farrna em espeeiâI as

espôeies ameaçadas de extii.Ção, fisea.iii.,nrio a extr4qáo, cap-,
t,ira, produÇão, transpcrie eurnercial;z,ição e consuma _ ds,
reus espécimes e sobpr^rrrr1.rl:, vedadrs as Drál.iÇas que sub__..
me.taÍn os animais a Cntelriade.

Aú. n3 
- Tnforrnar. sis'-ernatieanllrtc :: propulação so_

bre os n{veis il'e p:luicãn. o qunlidrlt,: rlc rrelo "mbi*t", "ssituaÇões de riseos de aiirlerrtes e a frtcsênqa d substâncias
notnrial'nenie polttiCoras e tlâoosas a s"a.:dl pô.À" venturâ exis__
tentes na áqira potável e nÍ s aliment.r:

"Ãrt. n4 * Fromc,,,er a consq;c:ttiz:,qão da populaçâo
e a adequaeão do ensino c,.ltricuiar fe lo E;ralt de forma a
ineorporar e contemplâr r,s prirrcfpío" e çtrje;tivos de prote_
cío e preservaçâo do ni-io art,biente.

I
l

sEÇÁO Ir * Dr) SANEAMIiST:I'Ü BÁSICÕ 
,

Art. n5 
- O MunicÍpio em eonsonância com sua noll-

tiea urbana e segrrndo o c'll.r:posto êm sên flanc" d.ircto" a*-,
Verá prcmover o profr§lTtã d.r saneàit,chio llásieo destinado
a me-lhcrar as ,condiÇões sanitárias e arnhlentals das áreae
urbenas e os nÍveis de ,aúd.e <Ia p:nrt'l;.c.ã*o, A ação do Mu-
nicÍpio Ceverá orier:tarsr .1:rara:'

I * Ampliar rryo$,{ssi',,ai.centp, n prestsçãt., de seryiç.os -

de saneametrto básrco;
II -.. Exeeutar pro.q.i.nras c1e ed,".e"rqã,o sarrltária e .me-

-horar : nÍvel de parti3illsçi1e das oon:r;r,rclird.eg, ra solução
cíe seus problemas Ce sâjltJnla.nto;

rrl 
- Em e,.rnsonâ.r.r.i.i com a drlil(rriibjildade, manüer

articulacáo permanente coln o Estadc * v.lsando a raciorra-
tlzaeão de recrlrsr.r na r*r'clt:ção cics yrrrticmas de sanea_
lnento básico

IV * O Plano Diretor rliveyá estAbele,:t,r Ciarameaie além
das áreas especiais, valas, valões, rios e mananciais.

SEÇÃO III -* DA FCILÍ'iICÁ ÜRAÁi{.I. rJ, T,ISÕ DO §OLOi

ltrt. ?Ií6 
- A polÍíica urbana será formulsCâ pê}o ,oU.rIpúblicc ::runícipa1 eonf.crnle rliretrizes g,erais fixadas em lei

e através do piano Diretor cia eid,ade, tendo por objetir:o o
lt1ano desenvolvircr.'nto d:rs f'.rng_ões s.C.ors rlr urbe, gâra.n-
tjnrio a melhcria eonstar,te da Ciuaiiclarh ,le r,i<ia de spu.s tla-
): !lantes . .

§ 1- * tr'unÇÕes scc,.;is rir, cida-ls sir, -tleÍir:ida.s ,*rr", 
'.

rlirerto e moradia transpr:te fiúbli.: _.. É?r-rruaÍrrento ?rásieo,
energia elétrica, alrastecin e::rr. ilumirario tr,úbiicã_ .gás ca_
nalizado. água porável s:rÍ*e. .lazer er,m,.irricacão,..,,edlloa_ .,

ção ..e, grrltura, ass;siin:ill l: iiifância, rc.i€,ia r: des,ino,.firral .

do 1ixo, drenagem- das vjas públ;lcas, eontençâo das ,eneostas,,. . 
.

lrstaao ão Rtro, o3 a oÍ ila lcrrrche iic 1ggÕ

§ 70 - Ptea q poder fseeutivo autrrizatloa crlar a Co-
missão cle Reeupcraeão e preservaÇão .la C...,bertura Vegetal
da Serra de Madureira.

§ 8? - Torna obrigatírrio a colo:ocil,- Ce plaeas infor-
matlvas, no Eseritório Ce Venclas, e n& c,niradâ principal da
!)mpresa (Indústria), infcrmando o til, r rie poiuente que
libera, em que habitat é lançado e r g:au d,r núividade
gue causa.

f - esta plaea deverir ter no mÍnimo 2,iyt. en x 1m)
íIarFura x aitura). eom lstras de aproxi;r,ir<lan;ente 5 cm de
largrrra e 10 cm de alhrra. : ', , r

§ 99 - Toda a loJa que expor e comerclalizar animais
silvestres, ou exBor c"om nlaus tratos r: ern rrrahiente inade-
quados animais domésticos, terá seu alvará sumariamente ca*
çado. '' I i I



§ 99 - Toda a IoJa que expor e comercializar animais
silvestres, ou expor oom njâ.us tratos r: eln rrabiente jnade-
qnados animais domésticos, terâ seu a^lvará sumariamente ca-gado. ! r I

§ 10 
- Fiea proibido a exÊloracáo e iníalaeáo de ser*

VreO de auto-falante e sor:n1i76p[o n.or er:iitl.os d.os distritose em locâl dê grande eonr:êntraeão pr:i>gr.1;.
§ 11 

- Cahe ao podr.r Exeeltívo -,e"rs,.1rir.r âCompânhar
e--fisealizar as eoneessões de direitos Ce pesouisas e explora_
eãg dg reeursos hídrieos e mineraís no ierritório, sendo 

'6-dâda a expl'oração de recursos minerais em seu parâ_rnetro
rurbano.

§ 12 * cabe ao lrccre!. Exeeutivo ,;*;Tmã
Jtldieiais e adminis+rativas cie llgacão r"., eau.uaor", ;;;'uiÇão ou de rlegr.ailaeão ar:bicntal.

§'13 
- os realr565 V.indos de m,:it.:s acLm.inistrativas ecSnq:nâÇõos Judici;ris l.ôr ntos lesitos :rc ml:io ambiente, se-râo destinados a t?m frrnrlc gerido pelc Cr.nrpll.c Muni,sioal

<1e }feio Ambiente. do qrratr particioa:-ic. ,""r".";"i;;;;;-;;:
aais dos Poderes llxeeut;.i,o, I_egislativa. tla Comunitlacle
Científiea, <Ias tntidacles Er:ológiea*s * ,i* A..ociaçôes Civis
Comr:nitárias, na Jorma cla Lei.

.Art, 2,62 - "Iodos tem direito ao lneio ar,-rbiente ecolo_
eÍcayglte equitibrado, F.- qu ,.r-;;,; do povo e es_

:.?!çiat a çadia qualidade de vÍda, impondo-se ao poder pú-
ltiq9 e a, ooletividade o deyer de defendê-lo e preserva_Io
Fara as presentes e f,uturas geraqões.

§ - Para asscgurâr ur"" di..ãito, ineuntbe ao pocler pú_
blieo-:

f - preservar. e "est:rrira!, os pr-dqcsios oeclógicos es_se.neíais e prover o mrinei,l ecológico ci;s espécies ecossis_temas;
I[---.pxigjr, na for.mn da Lei, p-.-a iristaiação de obrsou atividade potencÍalmento co'.,Àdom de. significada.

degradaef,o do meio amhiente, estudo .prér,i:: d. inlpacto am-biental s- que.se tlará prtl;ricidarle; ' . ,III :-- qoltrclar a.p'cinÇão. a catrr.rcielizaç,eo e o ê,rn_prego de técnicaq nrétnCcs ..r subsiiilcias qrie eomporteÍH.r§eo p?r_a g, vida, a qual!:ltde r.le yida c r üteir. ambiente;
- fV 

- 
proteger a Íauna e a flora, vccladas na Íorma daLei as -p1átieas que colnqueril em risc.. suâ Ír,r*eão ecológi-ca, provotÍuem a extinçác espi,cle ou subrnÉíari.r cs animaisa ffu$dade;

Vi- ,As con{utas e atividades eôr}siíiÉ:r.a(jâÍ lêsivas aorneio ambiente, sr:Jeitrrrãc . os infrator.r, pesÍoas fJsieas oulurldicas, a sançáo penais o administaiivr,s, inrtepenrlente-
vnente eia obrigação c1e .eparar os danrr Caus:ldos-

Art. 263 * .trstimular" e auxiliar cs rlrgáol compeíeníes
no refhrestamento de ár,:ae deqrarJad.rs rh;etjrzendo priori-
Íariamente a proteeão d_c lrcc.stas e d.:r re cuiso:i hídajgc5 bem
eomo a consecução de ÍnCjces razoáveis rle eolrenira rregetal.Art. 264 * Promot.:i' o zoneamrnt,r :rgr.ícola de terri_
'óri,o, astabelecend.o normae -Fará a rrtiJirrçire cios solos que
:ui1-"_rr! a o,corrência dc yrroi;essos eLos;r-,ts e a redução dar-ertiiidade, estimulanrlo -c llane,i6 ini;;6rr1,lr_, e .! Cifusão dêtéciicas ' de. coni"ol* biológic". 

-

AÍt. 265 * Condiejonar a impleiita.Ção ce irsialaçõcs ôiIatividades efetiva oti purc:rc:Çio.rlt" p.jr,,U;"; ;,';il;O*
11'..t1'-Al gl.E§.'jry nr i; r.:ryii. a o "' 

*.i:-is" .r'i,ii i *" Ii., ; il;i.Erahoraçã'o pelo órgáo' qilgi;_co cà,mper'"r::r,'*e estudo cie im-
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de audiências públjcas _eo{r_ as,-pârtes lnl.eressâdas,"
á,rt. 26d : Hequisitr: a Çeatizaçã..t o.riáiiã" de au.d!-

torias nos sistemas de eor.t_..oie de I,r,iuÍr,,in e preveaÇão de
riscos dc peidentes rlas lrstaraqôes e ,tr'iiacres ae sicr-liftqa-
tivo trroten,cial risec sobre u gaü.de Cr tra!:alhador.

Art. 267 
- Caranti,, c, amplo .r(.es€ô dos furteressados

as informaqões s.,bre as f ,nÍes e aetlsas rla poluiqáo e da
tlegradaeão ambiental e, elll partieuti:.. ,ua o*ftra"u- a"*
monitoregens e autiitorras â qr'.e se rtÍcr-e o item anterior,..,.

Art. 268 
- Flstim,. I;r c pesqui.r,.. c rlesenvolvtmento e

a rttilizaeáo de fontes 4*: criergia alk,rnatirra não polucnteq
bem eolno de teCnologia polpaCoràs rie erergia.

Art, 269 * Á.eor:Drlliar e fis,.r:Ii::.rr. oc con0ess6es e
direitos de neaulsa e ern'i.ra+ão de yecurros lrídricos e mi_
vrerais efetuadas Fela Unlirr nl te.rritfriô nlrinlcipal.

Art. ZTA * Zelar u.]a utilizaçflt raglorla! autesusten*
tada dos rêcürsos natrtrâJs.

Art. ?TL - Preserçar e reslaura- r irrk:grldade e diyer-
slrJade do patrimônio 1.;nctieo. ,bioligico, ecc!ógieo, e Bal_
sagÍstieo.

Art. 272 
- Prctcger r, flera e ;r far.tna em esDecial as

esp4nÍes ameaqadas tle extir.ção, fisCaiiz..,nrio , oxt"rçao, ãp-fura, produçáo, transpcrie curnercial;z,lçáq e eonsumq. de_
seus espécimes e sobprnrrltlíl1, vêdadxs ;s ptál.ieas qge s11b---
metam os animais a en_relilatle.

Aú. n3 
- fntor_,nar sis,-ematícanjt,rtc I poFulação so-bre os rlveis cte p:luiçãn. I qualidacl.: ,lc nreJo ambiente, assituaçôes rls riseos de ai'iderrtes e a frtesença d substâncias

6nf6ej3l,1€,nie poluiCoras e dânnsas a sa.:cl-. po, uantu", u*ir-,
tentes na árrra potável e irr-s tlimentor

Árt. n4 * Fromcyer a consq;t:rti2:,q{o da popula4ão
F â âdcquâcâo do ensiro cL:tricular de Ie g"au de fcrma ainaor?crar e contempler .,s ;rd.ncfpio* e abjelivos de prote_
ção e preservaÇão do rt*io arr.bieni:. 

1

Art. n5 
- O I\Íunicípio em consonância com suâ püU-tiea urbana e segtrndo o cl|;posto em F€rr Fjanr. êiretor de--:verá prcmover o f,roÉfr'nnâ d,i saneairicnto bãsieo destinadoa me-lhcrar as eondiçôec sariiárias c srnh.i€ntaIs das á:reas

ttrbanas e os nÍveis de ,aúr{e <la p::rui;,cão, A ação do Mur
nicÍpio deverá oriertarsr irsrâ:

- I * Árnpliar progrr3si,,,*oente. r Irest:ição de seryiços .

Ce saneanento báslco;
rI --. Exeeutâ, pro.qri.rnag cÍe ed'-eaçãr sarritâril e .fiie-

-horar c nÍvel de particir^rarl-ro das ^on..r.r,.ct1des, z:a solução
cÍe seus problemas de sârrrJnlrntô;

III * Em e,rnsonâ.r.r.i,: eôm a tii:.ponib,riidade, manüer
artieulaeão permanente cotn c Estadc * v.,sando a raciofla_
llzaeá'o de recurs,rs na rrrcrt:çáo cios i.rrrticmas de sanea-
inento básieo

IV ._ O Plano.Diretor C,jva,á estabelg,j(,r ciarameate alémdas áreas especiais, valas, valões, rios e mânanúiâis.

strcÃo ilI -* DÀ poLI';ICÁ L{REÂ:{}. rí. Í-lsü Do sCILo/

Etstado ito Rlo, ô3, a ôS ilalcrrrclrn ito 19gÕ

§ 7q - Ftca o porier li-xeartivo autr rizatl.l. a edar a Co-
missão cle Reeuperaqão e Preseryaeão .la Cr..,bertura Vegetat
rja Serra de Madureira.

§ 8? 
- Torna obrigatririo . colotoeil,: Ce piacas intor-

matlvas, no Eseritório Ce Vendas, e nii enirada princípal da
Empresa (Indústria). infcrmando o tíl,r rle poiuente que
llbera, em que habitat é lançado e J grau á. ,roàiuiaaau
gue causa.

f -. esta plaea deverir ter no n lnimo 2m. e,n x 1m)
ílargura x altura). eom letras de aproxi,tr<lamente 5 cm de
larqrrra'e 10 cm de alhrra,

t\yL. 776 * Á polÍtie3 urbana será formulsCe pelo nrUurlpúblicc municipal eonfcrrie rliretrizes gerais Ílxaclas em leie através do piano Diretor da eid.ade, tendo por objetir.,o oplano de.senvolvirLlL,nto rI,,s ftrtrcões s,c-ors tl-: urbe, garan_
tindo a melhcria eonstâI^te da fiualidadn _le r,i<ia de selrs lia*I:iiantes 

-

§ 1^ -_ FunçÕes scer..ris clr, cida.le r;it, rleíir.,ida. 
"orrro.rÍireito e morad"ia trans.oilte Fúibli,r:. :?l.iearrrenío, trásíeo,

energie eietrica, afrzsteein í-:111. ilr-imirarâc tr,úbiica. gás ca_
nalizadc,. água po.Lárzel :.rr Lr*e. trazer er,:-olirr.icaqão,...,edllga.
çâo .e, crrltura, assist,in:ilt lt jr:fân.cia, cc.te..ia e desíina,.fina]
Co lixo, drenagem. des vjas púbiicas, contençã.o das en€ostas,,.
.iêgllrân,'F a o'âzsr*i- -:. ^... ii{l---:- :, r,-..
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§ 29 * Àlém dâ rrylunei,êrrcia e t1,:,r:eres do Estado na

.garantÍa dos dir.eiios esÊce'Iicados nr J,;,rágrafo anierior.
poderá o poder munieiprl criar instr'.rtnerrtns tributários e

financelros bem trtlro inrtilur:ionals fi", crt,:rlemente ou di-
veeione o lnvestimpnto ê e-xeeucáo Jr:rr ;lrcJeios estabeleci-
rÍos parr o Pleno fressntrrl!lnrento do tr"rn r'ípio dentro das
tunções soeiais estabel,ecfulas r,este arti.?'r.

Art, ZTI * Â pro;:r:i'r4rrrle urba'-,a Ctr,,erá cumprir sua
Íunqão social. ate.'dendô f,:i oxigêncl,r,: e,Ypressas no Plano
DÍretor do Munici"iry"

Art. 2?8 * C) Planc Dir^tor', :prr':r dc peJ,, Câmara Mu-
senvolvirnento e eÍpans,i,r rirlrina, ia,-nJo D:r.1. de processo

nieipal, e ,o instruittento i.Íricc. ohriga'.ório tta poiítiea de de-
eorrtínuo de planejerrenlc â:er c.rcl'.i7-i,lc r€lo Município,
gbrangênd,o a tota'rdade ric spu tetrilô,i,'r

§ 1o -_ À eXp,15Xç'trblnr. estAlrPlecirla ]-'er)zi lei cfe zo-
heâmen:3 dehtro,la co:,f,:r,;rão rlc rr..:6t,. 1'r.1r, no Plano
Triretor Cn l\lunicinni. r5.: frrier-á rr]l'.Í,,'âss.r 709á (s;etenta)

da superfÍcie cio tcrritório, preservando o restante 3í)'.i (trln-
ta) da área vêrd*:, pro+cgicirrs ê rec'rl)e.ra.rir:r através de re-
Ílorestamento tecnleame-ite e('ôIlÕmico e. err"iógico.

Aú" n§i 
- ô PIan- l};rrior e fl:'to inleiessante de rrm

pro0eso Contínüo rle planejamt,r:to a sq" (.rr.,(luzidú pe1â admi-
::istraeár. Munici1,.rl, a1.,-arrgt'r.rlo a 1:,tal;:.1:id: do território
muniêipâ,I e ,conterrlo diieiri;'es de u<- cl,, sr.l. e sua tota-
Jiciade do territóri,t m..,nicipa! e cc -1 

,: .d . cli:r.eir.izes de usü
riO SOlo ê sUâ oCtllaef,r., r'cCaCáo ria: al'tas rurais, rlefesa
d'os mananciais e ,rre:s fl,rreslais, deÍí.a (i,.: rea'lrsos natu-
tais, ár.as de ini.eresse e:l:eri:,I c s^cirl. I'ja: oc circulação
integradas, zônealrLntc, inrlir:es urbanír,í,r:c:, ciir-etrizes eco-
nômieos Íinanr:eiras e adrr:;nip.{1nfiy6.;;

§ 1, 
- Nas tlreas rli cxpansão lr:nar;r, ruapeadas pelo

Plano diretor e lei cie z"ileanlento lllrr)riciFal, .; parcelarnen-
?o rio solo deverá etenrl^r à eXeetiÇti ) py(<via da infra-es-
trutura urbano, srrleâme'..tr" Crenageü.! f,:r'lmer,tacáo, meio-
Íio, i1r-torÇáo púrllica .) í,hesteeimenl,; Ce ig,r.la, eorrespon-
rJente a previsão {e utillzrcãr nráxitn., ,le 1oiiii área de acor-
dü úom r, quâdrô descriminaclo pelo zoneamento mrlnicipal _

§ 2q * No p.trcela:f:Critr', rlo solr, Irrr)tu(,1,;do pela ini-
cÍatiVa públiea ou PtiV:rl.:. riác pocle-i Ii;-Í,r..r' ressáo. r.encla
oU alienâeáô cie l<r e, eFi tlt', t,uma (.il..t,r:iârrcia sem a pré-
ria viitoria técnier.

§ 3C * É gar;,ntic1i a particirac,i I)(,i-,1.11a" na elabora-
{'ão do Plano Dir:+or 1\!r:r.;opa'i atrar.f's .-lo Câmaras Técn.i-
eas Íormadas pelo eon,iur-c de en.,irl,rcir,s representativas,
euja oo,mposiçáo ct" r'erá ser regulant,;rtatl;i por lei comple-
mentar.

Ârt. 280 
- 

y'._: terras públicâs 11,;Í,-í..Irais náo utiliza_das sub-utilizada,, ou clr,sclrlrlinaclas sr:ião pr.ioritã_riâmente
destinadas a âsseniarnentrs o'r populrqio de haixa renda e
irstalaÇões de equlpâmeri(,s urbanor rtll,eitados o Flano
Diretor e o zonear.lento

Art" 28I * Õ Muricrl::r, poderá, t)r.;.!a ?r áreas incluí_
das no Plano Dir. lor. ,:{râ1és de leg;srre.io ?speelfieã, êxi-gir, nos termos d(iq írrtig."s lElJ da Conrtitr:jqài: Federal, .do
proprietârio cÍa ár;rr urlina náo espuciÍic.-l.da _sub-utilizada
OU náo utiliZarla, ilue pi'(-,n1a\.1 a sei" arieqt;zitlc aproveitâ-
lnênto sob pena sr.',aes-.iv,. de.

Í -* parcelamcoto ol'. e rirfieaçâo c ruputsôria;
ftr * imposto lol:re ,t ljrofiiie.dact I ,e drai ou territorial

urbana progressivo r1o tê:t-.pc.
III * desapropriaçi'.c. cul)1 pàgrrteirtí: Ireclidnte titulcr

da divida fública cle emissáo previarnr:nte aprovaclâ pelo Se-
nado Federal, com praz; (lc resgate ,:lc i,;r 1C anos (dez),
em parcelas anuajg c ^lJ.crr-Jvâs, as-.t.gr.ii.i des (r valor real
da inderizaÇão e oi Jurc:1<r:i,is.
, Ad. 82 * P derá : poclcr púbri.co n"uiicipal, através
da iegislação espef ...ic! € s{"i'Ír}:rê co1Í. ;.p51-."'sção da Cârna-
ra Mr.rniCipal, Ceda" lrarA ,:íeirO dÊ a§Êi€I:tar.i11(.trtrr da popula-
ção de baixa renda faix rt. Ce ter:',is d: proÍr*Ê.dade do Mu-
nicrpio, crtando a sim n ll):reitr tl.,: Srtl1erj']cie. rnantendo

rântind, aô ãssêntl?í"n1r rla posse da |r6l1fgilr-'1i6.

Àrt. 283 - À presttqão tios sêrYiq-''q ptrlrlieos &3 eoÍ
nidades de baixa r.,,nda apesar de itdetltl-rder do reeonl

cimente de logradotlros e regi:larizaÇ!.'' tirt'auísticas ou

gistralias clas árear: em r'rlc se sitl:er:t e tln suas eúiticae

náo iseltta os Farce;âdorel c1o cumprirnÉ:'trl i'r termo <ie co

promis-,o estabeleci.'o .iitltc a Prefei;ur':r 1\{i'nicipal firn
do po1 ocasiáo c1â apro';:reá1' precári", dn f:('ieto de lotr

Ínento. O Pocler Público Municipal utilizará os meios ieg

Para Cojbir a í)cu§. qão Cesr: tienada rr'' sr'llc rtrbano.

Art. 284 - C i.'lâno lli:"etol do Mtr iclpi'"'' propc§to p

Exeeutivo e âprovirlo pd.r Câmara n(i'rr;c11hl, c parte in
grante tlo Sistemt' de F at.< i:rmento llunirlpal, abraüger

a totali.iade dô ter..tórir-- rlr r{unicÍp:r (ilie deverá defil
Éntre ôutrâs. âs sÍj;Í, inte: rirrerrizes:

f *- Definir o trso I o..ur,acáo clo su-ol
If - Definir - zon":all- el-rto;

III _- ADresee,; I í1.j!:.1r g1§;inísilçosi

ÍV - 
Definir :.i área.l de prercrvE'"âo ei1rt"(ntal:

V - DeÍinir r'rbrÉ ltg rl-tr:rs 'le ,llÍ3 | ct-rtros bcns

I'alor histórico, artls'ico, "ul'tlr;'?I, luri.ti'' c paisagistico;

VI - Âs relativas. as palsagens e os monumentos ua'

:"ais notáveis s 6s 3liros artrt'rolôgicos; h

VII - definir n Pe.{nrr trt urbano
Parágrafo l+ - - Ar ( i'etrizes def '.ritias pelri Plano I

retor se.áo aplicada inelt,sive. as ouÍ"r.'s es-fetas cie gov'

no rruanclo atuarem no Mrtrrlcii;io;
Parz',grafo 2' - t'. §â';rrrtl4a ã pârt;ejl'eí'ã(i Ropulãr atr

vés rle entídades r ' Dres'-'l r. liivns r'la (ril'l'l'lr;crâdír nas la
de elaboraçáo e i;-rrplemenÍa1iic;, àCon:lha'lrrrn'etlto e aval

çào do Plano Dire'-r.
Art. 285 

- P.rerá o Tlxecutivo c,e-"clc qut- com 8p:

yaeáo áa Câmara lrrurriei;'r!, isentar d; intpostr, scbre a P:

priecladê territoriai ou rcd;aI urhana,. í pri,.1io de ::tc:
dúa ou ferreno desii.ado â1 rnêsni(r fi'r ct,.e]t que a edi
cacão não atinja a rl't tn. (rriqrteÍIl'l mr'tr.s quãdrâdos) c1l

sificadas como de l€'cei r r?teqoria e flr,ei. kte náo ultl
pase cle 100 (ce'r 'aetros ,,rradra<ios), 'rã^ Dcsslríndo o g
tribuinte nenhltm .'.r1ro inri)vel ,

Àrt. 286 - Fieam asseguradas s. populaçáo as inf,
meções robre o ca{i,,trc r'tralizado de tt:rras füblíca§ e p
nos de desenvolvit rrto iDf ânt,:r e regiOnt,',S.

Àrt. 28? - 
pr1; as.êlllrr ar as furtçc*'cs §('clai§ da ci{

de o pccier Execu+i,.,o 'Irverá utjlizar r r i;rstrumentos j

rÍdicos, tributários, financeiros e de controle urbaníst
exis:tenÍe e a disp...i-ào ctrr l\luniciPio

§ 1ç - Na pr1'16çxn rlt seus p.(:{rrrriàt de habítar
popular, o Municip,"" der:. r5 a;: i^ular. sc corÍ: órgãos es
cLnais, r.:gionais g ',derq ! -( :l .f (.tentis i, oLlâ.ndo úout
estimular a inicia+'.r,i, pr t ar,'a ..r contrillliir Fâra aumen
oferta de Ífiorad-ir. ide.q'"rr.iAs ! iornlrrivei§ e(,[l ã Capur

dade econômica da populaçáo.
§ 2q _ É atribuição exclusirr'a do Município a elabo

çáo do Plano Diretor e a coticiução de sua Bost€rior e:

cução;
§ 3ç 

- O ProJeto de Ptano Diretor e a 1ei dê direíri
gerais previstos nÉste artigo regulamentarão, segundo a^s l
,culiaridades locais, as normas para proibiçáo de construr
e edificaçáo sobre dutos, eanais, va1Ões e vias simiiares
esgotamento ou pasagens de recusos de âgua.

Art. 288 * São isentos de tributos os velculos de trar
animal e os demai-" instrument(ls de trabalho do pequr
a,gricuitor, empÍegados nos serri/iços da próprla lavoura
no transporte de seus produtos.

Art. 289 -. Para âssegurâr as funçÕes soçiais dú il
niclpio e da propriedade r:o limite da sua competência, o l\
nicÍpio cle Nova Iguaçu poCerá utilizar os seguintes instl
mentos:

I 
- 

tribut"árlos e financeiros;
à) - lmposto predlai e territorial urbâno progress

e diferenciado por zon& e outros eritério§ tecnicos defi
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b) - taxas e tarifas dÍferencladas por zona.ã, segun-
do os servlços públicos oferecidos d.iretamente a populâ-
çáo;

. c) ._ contribuiçáo de melhoria, "
d1 *. ürcentivos Íiscalr e finaneelros bem como ouüros

beneÍÍcios nos limiies das legislações próprias;
e) - fundos destinatlos ao rlesen,v.olvimento urbano;
trf) - instrumentos juridicos:
a) - discriminaçáo de terras públicas;
b) - desapropriações;
c) - parcelamento ou edlficação compulsôria;
d) - servldáo admlnlstrativa;
e) - Iimitação adminlstrativa;
Í) _. tombamento de imóveis;
g) - declaraçâo de área de preservação ou proÍ,eçáo

arnblental;
h1 * cexáo ou permlssáo;
l) - coneessâo real de uso ou de donrÍnio;
J) outras medldas prevlstas em lei.
Art" 290 - No estabelecimento cie diretrizes e normas

relativas ao desenvolvinrento urbaúo, o Município âssegrlra
&os seus habltantes:

I -* especialnrentc a pessoa porÍadora de d-fictência
Íislca, livre acesso a edifícios públicos e parüiculares de
Íreqüência aberta ao público e a logradouros públicos mc,
dtante a construç.ão de rampas arquitetônicas e arnbientaÍs.

If - a utlllzaçáo racional rlo território municipal e
dOE recursos naturais, medianüe o controle cta imptanta_
Çâo e Íuncionarnento das atividacles inclustriais, ccnrercials,
resldenelals e vlárlas;

Parágrafo único _ O h{uniciplo noderá íjrrnar colvê_
nio com o Estado para consecuçáo clos objetivos es.uabele-
cldos neste artÍgo.

Art. 291 - Terão obrigateria,mente que at.nder ES
norÍnâs vigentes a serem a.proveclas pela Ácl:ainistrçã<r
Ftibllca Munlcipal quaisquer proJetos, obras e serv!Ços, a
serem üriclados no MunicÍpls independente da origern da
solicitação.

Axt. 292 - Fica proibicta:
I * À extraçáo de mÍnerai, no scls/subsolo de qua.l-

quer natureza, dentro do perÍmetro urbano e de expan-
sáo urbana, qug coloca em rlsco a vlda e a sairde dos
rnunicipios,

II - A e:;fração cie mincral de qr_ralquer naturcza, aci-
me da eo'üa, (100) cem que náo esteja no perímetro urbanr!.

m _. Â extraçáo de mineral (área lavads.] em lagcs
rios e lagoas, que náo tcnham licenÇa do órgão comp,otente.

Ilf - A extraçáo de areie de emboço (areia : reta) em
terrenos partieulares.

Parágrao únieo - Âs emprese.§ cúm permissâa p,ara
wploraçáo de minerais que rekar,a es,te artigo teráo prazo
de ur:n ano para eneerrar'êi11 suas etirridades.

Àrt. 293 - Á.s desaproprlações de lmó-reis urbanos se-
são Íejtas com prévia e justa indeniz:açáo eia dinheiro.

CAPfIIÍIO XL * Dlt ORIlElv{ trgG}{ôefiCi1

sEçÂo r - DI§PO§]ÇÕE§ G§Ê.&rS
Àrt. 294 * O Municí.fio dentro de *ua ccmpetência,

orga.lrlzará a ordem eeonôm1c:r e social, concilia:}do a Ii-
berdade de íriciativa com. os sllperiores intercsses d:r cole-
tividad-e.

.trt. 29ã - intervenção clo l:Iunir:ipio, no c§.trnÍnio ee*-
nômlco, terá por objetivo es;timr:lar e orientar a picduçã.o,
defender os lnteresses do povo I promover a justiça c eo-
lldariedade soclals.

Ârt. 296 - O MunicÍpio coasiderará o capital .náo
âpena,§ como lnstrumento produtcr de lucro. mas tembéin

corns meio de expansáo econôinic* e de bem-estar coieülVo,
Art. 29? - O Muntciplo asststlrá os trabalhadores ru-

rais e suas organizaqóes legais, objetivando proporeionar.&
eles, entre outros benefíeios, meros de produçáo e de tra-
balho, crédito Íácü e preço Justo, saúde e bem-estar soclal.

Parágrafo único * são isentas de imposto as r€spee-
tivas cooperativas.

Âú. 298 - Aplica-se ao Município o disposto nos Br*
tigos 1?1, parágrato 02 e L?5 e parágrafo ünico da Conr-
tituiçâo Federal.

Ait. 299 - O l\4unicípio rranterá órgáos especlatiza-
dos, incumbidos de cxercer ampla ÍIscalizaçâo dos servlçm
piiblicos por ele ccncedidos e d,a revisáo de suas tariÍas.

Parágrafc únicc - Â fiscalÍzação de que trata estc
artigo ccm,srcende o exarne contábil e as suas perÍeiâs ne-
cessárias a apuraçáo das inversões de capltal s dos lucros
auÍeridos pllas empresas concessionárias.

Ârt. 300 - O Munieipio dispensará a mlcro empresÍl
e empres& de pequens porte, assim deÍinidas em lei fede-
ral, tratamento juridico diferenciado, visando a inôenü-
vá-1as pela simplilicaÇão de suas obrigaçôes ad.ministra-
tivas, tributárias, preVidenciária e crediticia ôu peia elirrrü-
naç,áô ou redução destas, por meio de lei.

§EÇÃCI II _ TRANSPORTE§ E TR,ÂNSflTO
Art. 301 - Os sistemas viários e os meios de transpor-

tes snbordinar-se-áo a preservação da vida humana, a, se-
gurenÇa e ccnfort+ dos cidadáos, a defesa da ecologia e do
palrimônio arquitetônicc e paisagÍstico, e as diretrizes do usa
do solo.

Ârt. 302 - O Município poderá colaborar com o Detran
na sinalização das vias públicas, yisando manter a dlscl-
piina e segul,ança do trânsito.

Art. 303 - Á lei municipal conr a observância dos
principios da Legistação especifica, reguiamentará o Trâns-
porte Escoiar a ser executado por veiculos marca Kombl ,c

Mlcro ônibus.
Art. 304 - O Transporte coletivo cle passagelros é,

um serviEo essencial, sendo cle responsabiliclade clo Muni-
clp:o o plar.rejairrento pela operaçáo ou concessão dos ônl*
bus municipais e outras formas vlnculadas ao Munlcipio.

Àrt. 305 - Âs empresas trairsporüâdores e4cârregâdãs
da execucáo do ssrviÇo de transporte eoletivo de passegel-
ros pagaráo, a tíinlo do imf;osto sobre serviço de qualquer
$atureza, lmportâncla equivalents a cento e cinquenta por
cento (1507o) do yalor da rrnldade fiscal do lVIunieiplo, por
o*'"Ht." 

#t ju;:".,mlre ao pocrer púbrico, ne forma da
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissáo,
sempre atravós de l:citaçáo, e. prestaçáo de serviqos pú-
blicos.

ParâgraÍlo Único - À iei dispor'á de:
I *- ô regime das empreses concessionárias e permis-

sionárias rios serviços pilblicos, o caráter especial tie .seu

ec.ntrato e de sua prorrcgação, bem eomo âs cond-iE.:e§ de
caclucieiacle, .fiscalizaçáo e rescisáo da concessão e t1,a per*
n:.issáo;

II -- C.rs direitos dos usuârics:
III * ,,\ po1Ííira tarifária clen/erâ eontemplar sistemáiiea

í-iüí assegure a cobertllra .1os c,,rr':iôs d.e transDorte cl':recido
em regime de eficiincia o erluiilbrio econômico-Íinanüeiro
da exe:ttçáo do se::yiro, a justa rei:luneracão do capital ilves-
iido n:r prestação ric serviqc. a revisíu peririd-ióa das tarifas
e o controle pertne.nente Cas informações necessàrias acs
cí.icuios respectivor'.

IV - A obr"i.!-allio cie .rranter ser-viçr acleqnaCo.
Ar"t. 307 - Compete a.o §funicií;in;
Í-
1r*
lIT *
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' 'Ftr'* PlatreJâr,: otganlzar, àntrotaf' e Ílsêalizat- o ser-
t4eo dei:ffiriipà*e,eoieiivô' {g f.asgágeiaqs que tern earáter
eeqeaeláI,i"presüanáo;o diràtaniente .gq sob reglme de eon-
eessãOouPeintT§iáoc'- '::-r '-: i i'":f': -

'.' '.V * Regnramenlar a utilizaÇáo dos tograclouros públi-
eos, planefando e implantando faixas seletivas 'tràr{.o trân-
sdüo de veÍeulos de transporte coletivo de passãgeiros, .ambu-,
Iánetas e.táríls;

?rT 
- Diçor sobre o regtme de carga e desearga da

itertadsrias nos logradouros públicos, Ílxando horários e In-
e,als,,,adÊquados . a . suâ realieaçâo $únindo os eventuals des-
eui?oprtmatos:...

.-,lry.-:_ Fixar os. locais.:de estâcionàmento dos veÍeuLos
dP. .h?Ilspprte de .:neràadorias. e passageiros, :iniluslve táxisi

.. YTII. -7 Stnallzar .âs Yias -urbanas e as êstradas muniei-
pals, regulamentando e. fisealizando sua .utÍlizaeáo;

D( - Lesislar spb.re -o sisJerna de transporte munieipaL;

-.-,.,, X 
= 

MencÍar condutores de veículos Ce transporte de
P?spageiros. e taxÍmetrps, e, fiscalizar a qualiclade dos servi-
Ç9§Ljflfndo qg1gõgs disciBtinaresi :

. -XI, -- .Regular, Iiceneiar, fiseallzar, eonceder, permittr
e ôü àuiôit2ar ã se-rvigo de earrtl db aluguel;

:m -- estaheleeer e Implantar polÍtlca de e,Jueação pa-
ra a sêEruraRça Co trànsito;'

XIfi.>,- .,.'. J ' :+"'- i'
," .)ilv :-
.{rt.., 308r.'*.-ü :Munieípio manterá órgáo espeeializado

tqarumbidg.;de planeja,r,,.eom aprovaçáo do Prefeitc, ,a exe-
cuçâo do serv'ieo urbano de transporte eoletlvo d-e passagei-
ros, bêm.assim controláo-lo, fiseâlizá-lo e rever as tarifas res-
Feetivas.

Ârt. 309 - A localizaçáo -de terminais rodoviários, in-
eluldos os relaelonados com o tranqrorta interestadual e !n-
tqfmEtCinal , {e.; ,Passageiros, ,dependendo de prévia âutori-
zagltA iqo.Poder E-xeeutivo. - . -:.

á-rt. 3L0 - O sisterRa viário e os meios de tranElorúes
rubordinam-se a Breservâção da vida humanã, e a seguran-
ça.e.eonfotto dos cidadã§s,,a.defes4,da ecolôgiâ e do patri-
mônio . arquitetônleo e paisaglstico e as dlretrizes da po-
Iltlca urbana

Árt. 3L1 - Õ sistema municipal cle transportes coletivo
serâ efettvado de forma articulada com os sistemas de trans-
porte federal e esladual em operagão no Mrmic{pio.

Art. 312 *- O exercíeio da aüvidade de guarda de rrel-,
eulo automotJr estacionado em logradouro 

'püblico 
muul*

eiÉáí; a'tjtulo'onernso, e privativa d; Município, que poderá,
no entanto, delegá*la a terceiros mediante concesão, prece-
dida da devida lieitação, não podendo o prcço de serviço
e:<cêder ''a' por eento ( ) do valor da unidade tis-
eal dô Munieípia, por hora ou fraqã,o e pÕr yeÍculo obJeto. de
eobrança,

Art. 313 * Nenhuma alteraçáo de ller.Curso serâ auto-
rizada as empresâs de transporte coletivo interestad.ual e ou
interrnunieipal., nâ malha viárià municipal, sem prévia au-
tori:zação' do'''MunicÍplo a se? concedicla pelo Prefeito .

"-Art. 314 -.4 1ei disporá sobrê as condições Íavoráveis
de aeesso e eireulação das gestantes e dos deficÍentes flsi-
@§ vros veÍculos empregados na execuçâo <1o transporte co-
letivo de passâgeiros.

Avt,. t-15 ..-É garantida a gratuidade dos transportes co-
lettvos urbaro§ aoe :llaiores de sessenta e cinco anos (65) i
aa'forrna do-ar.tigo 230 da Constituição Federal.

Árt' 3tó * As êmpfesas concessionárias e ou permis-
sicnárias de.'sel,yiços públicos de'rerão atender as disposições
sobre profeçáo ambiental, devencio o Poder Público estimu-
lar a substituiçáo de combusítr/eis poluentes utilizados nos
veículos de trensporte eoletivo, o,bservado, no que couber:,
as legislações Íecieral e estadual.

Á"rt. 31? * Depencle de 1ei a concessáo de gratuidade

'- 'Àrt. 318 - eomEetc a eâ'mara Munielpal' ÜÔfil 'à san-

Qão do Prefeito, estabeleeer diretrizes gêrais Fara os eon-

tratss de coneessões e psra âs pefmlssões' envolvendo nelas

tod,as as situaÇões de extineão das delegaeias' â êxemplo dê

resgate, êneâmpaqão, desapropriacáo, bem assim o tratamen-

to a ser dado aos bens vineulados a êxeeueãÔ do serviao

delegado autorizandn previamente, ca4a ato de extinção ln-

clusive os de intervenÇão.
Árt. 319 - As áreas e'ontlguas as êstradas te-rão qua

ter tratamento espeetfieo a-travês de disposieões urbanlstlcas

cle dpfesa da seguranex d63 eidadãos e do patrimônio pai'
sagÍstioo e arquitetônleo do 11un!sÍpio'

Àrt. 320 * Õ transporte de materlal inflamável' tóxico

ou potenciãlmente pêrigosô ao ser hurnano ou a eeolsgia'-o-

bedecerá a nóirmà de segttranço a §er cxpcdlda pelo Õrgáe

téenieo eômpetentê.
Àrt. 321 - eompete ao MunlcÍplo o planeiamentÔ e

administraeão do trânslto"
Parápfalo 1d - 

Para êxeeuçâo destas atril:uieôec' o Mu*
lieÍpio poderál ârrecâdar multas, taxas, tarlfas e Fedáelo§'

no sistema viário iÍo Munlclplo.
ParágraÍo 2o * Às multas e taxas arreeadâdas Pelo Mu-

nicÍpio não se in,cluem aquelâs a.s condleões do veleulo. con*
trole de frota, registro de liceneiamento e habtlitaçáo do
condutor.

AÍ1. 322 - O Munlclpio poderá delegar ao Esta.do, atra-
vés de eonvênio, as atribuiçôes Prevlstas no artlgo anterior,
euja exêcuçáo rieverá respeitar as pollticas de trânsito mrr-
rlicipais e o Plano Diretor.

Àrt. 323 * O Poder Pübltco Municipal rxtlmulará a

substituleáo de combustÍveis poluentes utilizados em veleulos,
privileglando a implantaçâo e incentivando a oFeraÇáo dos

sistemas de transportes que utitizem combustíveis náo po-

,luentes crlmo a energla e o gás natural.

SEÇÃO III * CTÊNCIA E TECNOLOGIÂ

F.ÀLTÀ '{ " ' Ô

CÀPffllLo I * DA COLABORAÇÃO POpl'L'ÊiR
1

SEÇÁO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art, ?}2/L -- Além da lrartipaçáo dos eidadã'o§' nÔs câ-

sos previstos nesta Lei Orgânica será admitida e estirtulada

a colaboracáo popular em todo§ os campo§ de aüuação do

Poder Público.
ParágraÍo Ünico * O disposto neste títu1o tem funda-

mentonosartigos0S.X1TIeXVIIL2gXe)CÍ'1?4'pará'
Waio z e 1S4, VI! entre outros, da Constituiçáo T'ederal ' 

,

rl

§rjÇÃO II * DAS ASSOCIAÇÕES {
Art. 325 - A populaeáo do Muni'eÍpio poderá organizar-

se em â§sociaÇõe§' observâdas as disposições da Ccnstitni'

ção trederal e do Esiaclo, desta Lei Orgâniea, da Legislação

apücável e de estatuto prÔprlo o qual além de ÍÍxar o obje-

tivo da atividade associativa, estabeleça entre outras vada*
F 'r..{!t !q .çoes: 1 '

ú atividade polÍticos-paúidárias;
b) Participaçáo de pessoas residentes ou domlciliadac

fora c1o ilIunicípio, ou ocupante§ de cârgos ;le conÍiança da

a<iministraçáo municipal;
. e) <Íescriminaçáo a qualquer tltulo' .- r*

§ 1 -- Íro§ termos deste artigo, Poderão ser criadas assc-

.ciações com os seguintes objetivos, entre outros.
I- 

- 
proteção e assistência a criança, a'o adolescente, âos

r- -l-.f:^:^-^i;^ ^^- n^Lrraa onc

a\
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_^.,:r:- retr)resentacáo ag1 jnléi.esseé àe moradore* au Uui*ros e distritos de eonsurnidores cle Ooo"r_ào"*"*, de pais etealu:ro6, de alunos, de professor-" 
" ou;;;r;;uintes;

üI - Íacilitar, no
vulgação de .jornais e
Como clas transmissÕes

Ínteresse educacional do povo, a d,t-
outras publicagões periódicas, assim

peJ:o râdro e pela televisâc,.
IIr * colaboração com a §dueação e a Saúde; t

I

bi*nil 
* prriteção e conserYaçâ. da natureza e do mulo *m-(

," J;J:"Hf:--1 desenvolvimento d'a eultura' das arres,

,,: §t;_? :-:_ o:pç(!*. Fúbtico:,lrià*afioáijà a organipaçfl0 .fleassociações corn objetivo., aiu"ruo ão*'i"luOr", no pârágrafonnterior, sempre que o- interesse ,ocut L--o cla administraçãoconvergirem pa]'a a colaboração ,"*""rár* e a participaçáüIiopular na formulaçáo c execução A* pnljti*us públicas. .

;r"*..";-.,r,..'r,,, ::

, .,.§-ry'i-t-r $r . DAs coopenaàvas r- i:

:,
:: !

Art. 82ó * Respejtado o ciisposto na Constituieão 3.ede-ral, Estaciual, da legislaçao upri.auãi"-; ãi"porto nesta LerOrgânica, poderão ser sriadâs ccroperativas para ô fanentnde atividades, entre. outros. nos seguintec se,tores: ,. :

I * Agriculiura. pecuário e lesca;

If - eonstrução de moradias;

UI - 
q[sslscimento urbano c rural;

IV * crédito; ;. i

V * assistência jurÍd,ica;

Vf - consurno

l1"rl"y.- feclaração de nuiidade nu 
"*Jrçáo dos afos, lesivçsao patrimôni.., municipâl

Ar"t. 331 - O MunicÍpio não p,oderá clar nome de pes*soas viyas a bens e serviços pAUlo*'det quatquer naúureua.
.e. IArt. 832 * Os eemitêriús r,_o nrunietpis teráo ,u*rruicaráter secula.r, e serãü adrrrin:.strados peta autoriaâde notrni_eipal, sendo per.mitid,o toclas as qonfissães reugiosas p;;;neles os seus ritos,.

ParágraÍo únieo * Ás associações raligiosas e os parti_iculares poderào, na Íorma rja lei, ;""ru;;*rrité"** ;;;;fiscalizados, porér\ pels .Munieíp.i". 
--' 

. . 
-

rida no artigo IB5 desra Lei õrgaroi* u oãoâqo ao À4ürxielpiqdispencier mab de o57à tsessenta e ejoco ps" cenúo),ds TaIoid,a 4ryeiq sp"men.te. .Limite este â *, áà*u" !o noáximoem 5 (cinco) aaos, a razáa d.e t./5 i;**;;rr) por ano.

*A"rt. 334 * Até a entrada em vigúr da lei eompleuicutasÍeclerat o projeto. de plano. prturaau-ar, ilra viseasia..aié oIinâl do mandato em curso Ao preteito, e o ploJeio dê_ leiorçamentÉrria anual, serâo encarninhacio. u Clrrr."u até 4 (que-tro) :neses antes do encerrar]1ento oo exercreio irnaneeiro eetevoivido para sangáo aré o eneerrarne"ntc ;;;;r;l;.":Tr:_J
árt. Bi5 "* Esta Lei Orgâniea, aprovael4 u ur"iouOa p*iost

llmbros da eâmara lVrunicrpa! u.p"*"ü*Oa Fela JMela centra em vigor na. data,de.sua-pubu;açáor=

- Art' 336 * g,evogam-se as dispo*ições erc eontrá:zo. -

VI.r * T]abalho ern geral.

Parágrafo Oor"o 
,._: Aplica_se as eooperativâs, no queeouber, o previsto no § !r aà a*igo r"t"i"i

Ârt. B2T - O poder público estabelecerá prog"âmas es*peciais de apoio a iniciativa popular qu" obtrrou implementara o.rgânizâçáo da comunidade local Ce aeoào com âs normasdeste TÍtu1o.

Art. 328.- O Govêrno Municipal incentivará a eolabo_.râçáo populâr para a organizaçÁ,. ;" rrrrrri"âr-.;"-;;;ãr",,
roq:ado, de ptantio, de construção 

" outros, quand.o assim oreEomendar o interesse da eomunidads dirctamente bencefi*ciada.

TÍTULO VIT

DISPCISIÇÔES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 829 - fneumbe ao Municipio:
,t. ..i; r,l. :i .! .'..'. ,:.:.

,.I.-.aüscü1tax,,. pêrmailêntemente â opinião pübliea, paialssq sempre qu. c rhterêsso público rraCI acoúsãn-rar i c"r;trário, os poderes Executivo e Legislativo divulgaráo, corna devida antecedência, os projetos de Lei para ,o ,*.*fi*uoiã
cie sugestões.

':
rr 

- adotar me<Iidas para assegurar a celeridade na tra-mitâção e solução dos expedientes administrativos Funindo,discip§nlr&-terltel, no§ _. úermo,s.)dâ.. Iêi, or r"*ridurê,,faltixob;

?TIULíJ \lIff
DÀ RESPCINSABILIDADE] DO§

PRE§I'EN1|E DÂ CÂ}4ARA E

\,?EE4'DO}1.ES, DO

DO PEEr-EITCI

CAPÍ?UI*O T _ DLsPOSIÇÕE*§ GEITAI§ I

- . 
Art. B3z * c)s vereadores, o presidente aa eâmara Àdu-

:]:ry.: e o p.reÍeitq responderáô Bor erirnes eomulls, pof eri-mes de responsabüidade e por iiframes-pofiüco_ailrúinistra*
tivas.r._....ês}vÉéf

Parágrafo 1'.r * A deÍinição dos erjmes de responsabiü*i{rade, o respectivo l}Tocesso e julgamentn, ,à" *}[ír;ffi illei federal. 
.

eá"P-f§JLCI I{ * D*§, IN}.RAÇoms pÕLfIieo_ADMINIS..

TRATIVAS NO§ VE}íEADORES -E Do PRESIDEN"E DA\

CÂMARA ]\{UNICIPAL :

Art' 33g * sãe infrações po)ftieo,-adrninistrativa, d*ivereadores:

I * rieixa.r: rJe Iazer declaraÇão de bens; .. :

II -* ele]yqr el-g Frestar çontAs, fru tê_tas_rojeit*dasf - i

-^_ ll, _- utilizar-se do mqndato pêra..a prática Oe atq deleorrupçâo gu ele. improbidade aomin:atrauv*, ll.-.- 
úY- e'!v ss
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fV * fixar resrdência f,ora do Municfuio;
V - I,roceder de modo incompatlvel corn o dscôro par-

lamentar.
Parágrafo único - 0 regimento Interno da Câmara Mu-

niqipal defintrâ os easos de inoornpatibilidade com o deeôro
parlamentar,

' cÂpfl'ur,o nr *" DAs INr.RAÇôEs Por-fllrco-

ADMINI§TRATI\rcS DO PH,EF'EITO

Ârt" 339 - São lnfraçôes politico-adrninistratiYas do

Prefeito:
I - deixar c1e faze": declaração de bens;

lI - impedir o üvre e regular tunci'onamento da Câma-

ra MuniciPal;
III - impeilir o exame de livros, folhas de pâgamento ou

clocumentos que devam 'constar dos arquiws da Cânrera Mu-

nicipal, bem como a verificaçãs de obras e serviços por co-

missões de investigaçáo da Cânrara Municipal oq auditoria

regularment" .orr.1i1ulda ;

IV * desatender, sem motivo justà' aos pedidos de in-

Íormações de Câmara Municlpal, quando f'ormulados de rno-

<io regular; ' 
.

' V - retardar a publicaçáo ou deixar de publicar leis e

ato§ sujeitos â essa f<irmalidade;

VI - deixar de enviar à Câmara Municipnl' no tempo

devido, os projetos de lei relativos ao plano plurianual <ie

im'estimentos, as diretriees nrçamentárias e ao orçamento

anual;

VII : deseumprir o orçamento aprovado parâ t) exereício

Íinanceiro;

' *rr'* pratiear ato eontra expre§sa disposição legal' ou

ornitir-se na práti'ca daqueles de sua competência;

IX * omitir-§ê ou negligenciar na defesa cie ben§' ren-

das, direitos ou interesses àJ ltunicÍpio' suJeitos a âdminis-

traçáo da Prefeitura;

X * ausentar-se do Muntcipio, por tempo superior-ao

permltld,o nesta lei, sem oomuniear ou ohter Ueençâ da Câ-

mâra Municipal;

XI : proceder de modo incermpattvel eom a dignidade

e o decôro clo cargo'

ParágraÍo Único * sobre o Viee-Prefeito ou que4 
-vier

" *U.iníJ o Pr"f"ito, ineidem as infraçÔes polÍtico-admlnis-

§ativas de que trata este aúigo' seado-lhe apüeável o pro-

eesso pertinente' ainda que cessada 'a substituiçáo '

' cApffur.o rv - D-§ §usPENsÁo E DA PEE'DA

Estado do Rio, Õ3 a 05 de fevereiro de 1990

Art. 341" * 0 Vereador perdmá o mandato:

I - por exüinção, quando:

a) perder ou tiver suspensos ,os direitos polítieos;

b) o deelarar a Jr.stiça Eleitoratr";

c) assumir outro cargo ou funqão na administração pú-
bllca, direta ou ineiireta, ressalvada ê posce Êm virtude de
concurso público"

trI - por cassaçáo, quando:

ffi-+.="'a) de-ixar de eomparecer! em cada sessão legislativa, e

terça parte das sessões ordinárias da Câmara }lunicipal, sal-
vo licenga ou quando em missão,por esta autorizada;

b) sofrer condenação erirninal em sentença transitada em

Julgado; À

e) incidir em inÍraçôes político-administratlva 
"

ParágraÍo único - O Vereador terâ assegurada arnpla
defesa, nas hipóteses do lnciso II'

Art" 342 - O Preleito perderá o mandato: 
i

I - Por extinção, quãndo:

a) perder ou tiver suspensos os dÍreitos pollticosi 
:

I

b) o de,elarar' a Justiça Eleitoral; 
]

ci sentença definitiva s eonclenar po'r erirnes de respon-

sabilidade;
d) assumir outro eargo otr funçáo na adminiskação pú-

hüea clireta ou indireta, ressaLvada a posse em virtucle ds
coneurso PúbiÍco;

e) renuncilir.

li - por eassaqâo, quando:

a) sentençâ clefinitiva o eondenêr por crime eomum;

l
b) inciciir em infração politico-administrativa.

Parágrafo único -- O kefeito terá assegurada ampla
defesa. nas hipóteses do inelso Ii.

CAPfTTJ,T,O Y * DÔ PROCESSO PARÂ APfmA'çÃO DE

INFBAÇÃ0 PÔLÍTICO-ADMINISII'RATM :* r

Art. .343 - 0 proeesso para apuração de rnfrações tr»lÍ'

tico.adminis:trativas, da competência da Câmara Municipal

stnclonada corÍl a cassação do mandato, obedeeerâ ao ritr
previsto nes e artigo'

§ 1ç - A denúncia de infração politico-administrativa' ex

posta na forma circunstanciada, com indicagâo de provas' ser

apresentada ao Presidente da Câmara Municipal:

I -* por qualquer vereador que ficarâ, ng51s ssso' imp€

tlidodevotarsobreadenúnciaedeintegraracomiss?
ptroeessante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acr

:. i DO MANDATCI
:l

Âft.340_n0§ctimescomuns,nosdÉresponsabilidade
c nas inÍrações político-administrativas' e facultado à Câmara

Municipal, uma vsz recebida a respeetiva denúncia Pela auto-

ridade coimpêtente' suspender'o mandato do VEreador' do

irresidente da casa ou dq Prefeito, pelo voto de dois terços
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tr - 
po" parfld,os poütica; 

,

IE - por qualquer eieitor jnscrito no MurlcÍpio"

§ 2ç * ds posse da denúncia, o presidente da Câmaraíunieipal, na primeüa reunião, determinará , -;" l;il;;;
oagultando o plenário sohre o seu reebiúento, pelo votoâ rnaioria dos presentes.

§ 3s - recebida a de.núncla, nâ mesma reuniãc será cons-,tÚda Comissáo Especial de três Veread,ores, c1ue, dentro deois dias, notificará pessoalmente o denunciado, com renressâe Íe1ê de todas as peças do processo, tr)ara que, r)ír prazo.
e 05 (cinco) dias, olereça defesa f,rérrirf indicando âs pro_
T que pretende produzir o ml de testemunhas, atê o má_brio do dez.

§ & * deeorrÍdo o prazo de defesa trréviâ, a Comissáo
rocessante emitirâ pâreeer denlro de 0B (três) dias, opinan*, Ilelo fFossegúmento ou arquivamento d.a denúncia, o quâI
rá_ submetido a apreci.ação do prenário da câmara Muni-,pal, que conhecerá ou aão da ctenúncia, pelo voto da maio-a absoluta d,os seus membr.os.

§ 5ç * conhecida.a denúneia, poderâ a Câmara Munici_{ ftlo voto de dois terços Cos ser-rs membros, afastar orefeito de suas funeões.

§ 6ç * O Presidente da Cornissãc processante designará,
sde logo, o iníeio da instrução e determi:rará, no máximo
t setenta e,duas horas í?? l-r), que tenha inÍcio os atos, deli-
ncias e audiências que se fizerern necessárias, para o r1e-
imento do denuneiado, inqr-ririção das testemunhas e pro_
tqão das demais provas.

§ ?r * o denunciac,lo tler.erá ser. intimado de todos osrs clo proeessc, pesscalnlente orr nA pessoa cie seu procura_r, com anteeendincia, pelo menos, de vinte e quatro í24)ras, sendo-lhe permito assistir as cleligências e audiências,m como inquirir as'te:jterrlunrr,.. 
" 

.uq-u"rer ou que for deeresse da detesa.

§ 8,: -l- concluicia :r instruçãro. ser.á aberta vista clo pro_
"_:_o: -denunciado. par.a razões finais escritas, no prazo

-l-I 
,."1".:, dias e. após, a Comissão processânre emitirá:ecer finar, peia proceciencia ou inlproctlencia da acusa_r e solisitará ao presiclente da Câmara úirnicipat convoca-r da sessão para julgamento.

§ 9s 
- na sessão de julgarlento o processo será lidclgralmente, se o requerer a clefesa, ou em breve relatórioi exposla a questão e indicacias as provas produzicias, tr, auir, os Vereadores que o desejarem, poclêrão mânifestar_se

balmente, pelo tenlpo máximo de 15 rquinze) minutosa üm e, ao final, do denunciaclo ou seu procuracior, tsrárazo máximo de 02 (duas) horas para produzir sua defesa
t.

§ 1CI, .- concLuida a defesa, proeeder_se_á e tantas votâ_r nominais e secretas, quantas forem as infrações articn*ts na denúncia.

§ 11ç 
- cleclarado o denunciado, pelo voto rle dois ter-.pelo menos. dois membros da Câmãra Municipal, ;;;."qualquqr das )nfrações especificadas na denúncia, seráhrada a per.da do cargo. consicierando_se o prefeito afas-r, def initivamente.

§ *n - t* ,o resultaclo da votaçâo for absolutório. o F.re-

sÍdente da Câmara Municipatr. determinará o arquivamento doIIE:OCe§so.

§ 139 * em qualqüer dos easos, o presid.ente da Câmara

HH::,rr"l, 
eomunieará à Justiça er"í"r"r- 

"'resultado do lul_

- ^l 
14o * se o julgamento não estiver concluido no lxazorle 90 (noventa) dias, a .contar da data da notificação do de_nunciado, para produçáo de sua defesa prévia, cessará o afas-.tarnento do Pbefeito, sem prejuizq de rãgutar prosseguimento

do processo, sobrestando-se â, deliberaçáã ae qualquer o,utramatéria, até que o .luigarnento esteja concluído, ressalvadasas hipóteses que esta define como de-âpreeiação preferencial.

Art. 344 -- ôs artigos procedentes aplicarn_se, no quecouber e subsidiariamente, aos Vereedores e âo presidente
da Câmara Municipal.

Art. 345 * O Código Tributário Municipal disporâ aeereada isenção cie tributos parâ empresas públicas que tenharnpor âtividade principal a reaiúação de atividade c1e desen-,volvimento urbano e inciustrial do MunicÍpio.

Ari. 846 * Ressalvados os casos especüicados na legis_laçáo, as o,bras, os serviços, comprâs e 
"lieoaçóes seráo con-tratados mediante processc de licitação pública que assegureigualmente de condições e todos os eoni611,s3tes, eom cláu-

sulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas ascondições efetivas cla proposta, nos termos cla lei, exigindo*se a qualifieaqáo técnica e económica ccmprovada atrayés dasobras, serviços, compras e alienação efetuàdas anteriormente,inelispensável a garantia rlo cumpriment,l .ias obrigações.

Art. 347 
- Os bens imóveio^ dos Munieipios náo podêrnser objeto de <Íoaeáo xem de ritilizaçáo gratuita nor túeiros,salvo mediante autorização rt,o prefeito, "se 

o beneficiârio Íorpessoa jr.rrídica de direito público interno, _"ti;;"-;;;:nente de sua admini,straçáo inclireta ou fundação instituldapelo Poder Público.

l

§ 1,: -- Exceto em caso de imóyeis residencials destinad.osa população de baixa renda, através cle órgáo próprio estatal,e aiienaçáo, a título onoroso, dd bens imóveis d.o Munieípio oude suas autarquias dependerâ cle autorização prévia da Câ-mara dos Vepeadores, salvo em ca.sos previstos em lei corn_plementar, e será precedida de licitaçáo, dispensada quandoo adquirente far uma das pessoas referidas no caput destê.âÚigo ou nôs casos cle dacão, em pagâmento, permuta ou üt-
l,estidura.

tl"t
f

§ 2? * d disposto do palrágraÍo anterlor não se aplica
aos bens imóveis dessas sociedades de economia mista e desua atiüdade nem os que eonstituam exclusivamente objeto
de sua atividade nem os que constituam exclusivamente obje-to de,ssa mêsma atividade. 

^4,+qÍ.
§ Bç * É vedada " ror"*JJ;*"ffi, ffi]Município â empresa privadâ com Íins lueratrvos, quando berrtpos§uir d9$jnaglo soeial espeeÍfiea_,- ,.
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DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS *TÉ....;;
It:;-* Art. 3418 - Enquaato a Câmara Muaicipal náo aprovar

o seu Re,gimento Úrterno, o§ §êu§ trabalhros seráo regidos pelo
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SISTEMATIZAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA
'BARQUEATA

Objetivos:
1. Garantir a implementação de ações emergenciais que minimizem o impacto das

chuvas de verão (final de 2005 e início de 2006), envolvendo governo federal,
estadual, prefeituras e sociedade civil;

2. Implementar Comitê de Bacia da Baía de Guanabara Baixada Fluminense, a fim de
promover a gestão integrada e compartilhada dos recursos hídricos na região. O
Comitê de Bacia deve envolver o governo estadual, as prefeituras da Baixada,

'( usuários da água (empresas) e sociedade civil;
3.' Sensibilizar a opinião pública e o poder público para a situação dos rios da Baixada,

que se encontram assoreados e poluídos por esgotos, produtos químicos e etc.
causando inúmeros prejuízos e riscos à saúde e ao bem-estar de milhares de famílias
e de pescadores que dependem dos rios para sobreviver.

Pauta de reivindicações:
1. Formular plano emergencial de combate às enchentes a partir do diagnóstico de

saneamento ambiental da Baixada (foi assinado um convênio para a realização do
diagnóstico em abril de 2004, envolvendo o Ministério das Cidades, a Associação
de Prefeitos da Baixada, a CEDAE, a FASE e o Comitê de Saneamento Ambiental
da Baixada, mas até o momento não saiu do papel).

Esse plano emergencial deve envolver os três níveis de governo e a sociedade civil a
fim de garantir ações integradas. Destacamos as principais atribuições de cada esfera de
governo:

a) Prefeituras - i) mobilização da população, principalmente as famílias que
moram na beira dos rios e valões, para participar da formulação do plano
emergencial e da manutenção dos rios; ii) mapeamento das indústrias que
utilizam e poluem os rios.

b) Governo Estadual - i) atuação emergencial da SERLA na dragagem de rios
e valões; ii) apresentação de um plano de construção das redes coletoras de
esgoto que ligam os esgotos residenciais às estações de tratamento (as ETEs
estão prontas, mas não tem esgoto para tratar); iii) atendimento das famílias
afetadas pelas enchentes de 2004)._ e : \'-:.':iJ V:,\'."d]\') .!:yf:( .\,"7

c) Governo Federal - i) assessoria técnica na realização do diagnóstico e na
elaboração do plano emergencial de combate às enchentes; ii) financiamento
de parte das ações do plano.

2. Criação do Comitê de Bacia da Baía da Guanabara Baixada Fluminense,
conforme lei federal e estadual para gestão articulada dos recursos hídricos.
Participam do Comitê, as prefeituras e o governo estadual, a sociedade civil e os
usuários da água (empresas que utilizam os recursos hídricos para a sua produção
ou despejo de resíduos).



o que queremos denunciar? Roteiro para o RJ TV
a) Situação de desamparo das famílias atingidas pela última enchente na

Baixada (2004);
b) Situação de risco das famílias ribeirinhas;
c) Precariedade da situação dos pescadores do canal da Chacrinha em Caxias;
d) Poluição da Baía de Guanabara e sua vinculação com a poluição dos rios da

Baixada;
e) Comprometimento dos recursos investidos pelo PDBG, que construíram

ETEs (Estações de Tratamento de Esgotos) sem que os troncos coletores que
fazem a ligação com as residências estivessem prontos;

f) Poluição dos rios da Baixada por esgotos e por empresas (Bayer, Embeleze,
saibreiras, Reduc e etc.),

I),') I:\~' G (' 7\ r , _~ ,~ .-,
'" '.'\ -' () -,~) " ,\ • '\j

., .. , / '\"

Definição do roteiro da b~rq~'eatá L,}",.,

Em conversa com a Associação de pescadores do Canal do Chacrinha em Caxias,
levantamos algumas possibilidades de trajeto para realizar a barqueata. A idéia inicial do
Stel (Subsecretário de Obras de Mesquita) é de que a barqueata pudesse sair da Baía de
Guanabara e atingir o Porto de Maxambomba.

A idéia é que a barqueata pudesse sair da Chacrinha até a foz da Baía da Guanabara, tendo
possibilidades de entrar no Sarapuí e no Iguaçu. Utilizaríamos uma embarcação a motor,
sendo que parte do trajeto teria que ser feito a remo. Eles vão fazer uma análise do melhor
dia da barqueata (tendo como referência a semana do dia 16 de novembro), a partir da lua e
da maré, tendo em vista o grande risco de ficar encalhado. Os pescadores também disseram
que no Iguaçu precisaríamos solicitar autorização da Reduc para prosseguir viagem, tendo
em vista que eles impedem a presença de embarcações no local.

Eles acreditam que seria dificil avançar para além da altura da Washington Luís, pois
existem trechos dos rios tomados pela jigóia (vegetação que se alastra com a presença de
esgoto). A partir dali precisamos investigar a possibilidade de prosseguir viagem com outro
tipo de embarcação (caiaque, por exemplo) ou se somente faríamos concentrações em
alguns pontos nas margens do rio.

Para um melhor conhecimento desses obstáculos vamos fazer uma visita de preparação da
barqueata a fim de perceber mais de perto esses desafios.

Em síntese precisamos definir as seguintes questões:
1. A barqueata deve seguir um ou dois rios (Sarupuí e/ou Iguaçu)?;
2. Faremos somente a barqueata ou faremos também mobilizações em terra?
3. As mobilizações em terra serão em um ou mais municípios?
4. Como prosseguir viagem depois da altura da Washington Luís?



PLATAFORMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL PARA A CONFERÊNCIA DA CIDADE
FÓRUM DE CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL DE NOVA IGUAÇU

POR UM PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTALlI!
O Fórum de Conselheiros de Nova Iguaçu é uma articulação das organizações e movimentos sociais
para fortalecer a participação da sociedade na formulação das políticas públicas e no controle social.

Vimos por ocasião da realização da II Conferência Municipal da Cidade de Nova Iguaçu apresentar as
nossas propostas através da plataforma de saneamento ambiental. Coerente com a prioridade definida
pela comissão organizadora, que estabeleceu a política de saneamento como transversal aos eixos
temáticos da Conferência, consideramos que é fundamental definir diretrizes para a elaboração do
plano municipal de saneamento a fim de assegurar a universalização do acesso aos serviços.

Efetivar o preceito constitucional que estabelece a titularidade dos serviços de saneamento para
os municípios através da elaboração do plano municipal de saneamento e da revisão do
contrato da prefeitura com a CEDAE.

Mesmo que a Constituição tenha afirmado a titularidade dos serviços para os municípios, na prática
estes não têm ingerência na gestão dos serviços. Nova Iguaçu, assim como a maioria dos municípios
da região Metropolitana, concedeu a produção de serviços para a CEDAE. Entretanto, a empresa
estadual não presta contas da arrecadação obtida no município, nem das atividades e investimentos
realizados. Por outro lado, o contrato estabelecido com a CEDAE não estabelece metas de
investimentos, processos de monitoramento da qualidade dos serviços e de controle social.

Nesse sentido, apresentamos as seguintes propostas:

Para o eixo temático Participação e Controle Social:
Formular plano municipal de saneamento até julho de 2006 com participação da sociedade civil
e coordenado pelo COMPURB. O Plano deve conter metas de universalização de serviços de
curto, médio e longo prazo e definir as diretrizes para revisão do convênio de concessão de
serviços com a CEDAE;
Garantir participação da sociedade na definição dos investimentos prioritários para
saneamento ambiental em 2006. Nesse sentido, propomos: a) a participação do COMPURB na
elaboração da proposta orçamentária de 2006 a ser enviada à Câmara (incluindo os
financiamentos de órgãos multilaterais e da Caixa Econômica) e b) a realização uma audiência
pública para prestar contas dos investimentos realizados em 2005 e debater a proposta
orçamentária pará 2006;
Realização de um amplo diagnóstico dos serviços de saneamento do município com
participação da sociedade e disponibilização das informações existentes por bairros e regiões
para o COMPURB. A parte do diagnóstico referente às doenças de veiculação hldrica deve ser
realizada conjuntamente com o Conselho de Saúde.

Para o eixo temático Política Urbana Regional e Metropolitana:
Formação de um consórcio entre os municípios da Baixada Fluminense para gestão
compartilhada dos serviços de saneamento ambiental, a fim de elaborar um plano diretor de
saneamento ambiental e estabelecer um novo contrato de concessão dos serviços com a
CEDAE; .
Participar e estimular a participação dos demais municípios na formulação do diagnóstico dos
serviços de saneamento ambiental da Baixada Fluminense. O compromisso com o diagnóstico
foi firmado no final de 2003 através do convênio entre o Ministério das Cidades, prefeituras da
região, CEDAE e a FASE, mas até o momento não saiu do papel.

Acreditamos que a adoção dessas propostas pela II Conferência pode contribuir para tornar Nova
Iguaçu uma cidade mais justa e democrática.



Lista de organizações sociais signatários da carta "Plataforma de Saneamento
Ambiental- Por um Plano Municipal de Saneamento Ambiental", do Fórum de
Conselheiros da Sociedade Civil de Nova Iguaçu, para a II Conferência das
Cidades, etapa Nova Iguaçu.

1- MAB - Federação das Associações de
Bairros de Nova lguaçu

2- Centro Sociopolítico
3- Centro de Direitos Humanos
4- Associação de Moradores do Bairro

Jardim Iguaçu
5- Associação de Moradores do Bairro

Jardim Primavera
6- Associação de Moradores de Vila de Cava
7- Associação de Moradores do Bairro Bela

Vista
8- Associação de Moradores do Bairro Alto

da Posse
9- Associação de Moradores do Bairro

Jardim Laranjeiras
10- SOCOPA
11- Associação de Moradores do Bairro

Parque Santo Antonio - Austin
12- Centro Comunitário de Corumbá
13- Federação de Mutirões
14- Associação de Moradores de Jardim Santa

Eugênia
15- Associação de Moradores do Bairro

Nossa Senhora das Graças
16- Associação de Moradores do Bairro

Miguel Couto
17- Associação de Moradores do Bairro

Arnbaí
18- Associação de Moradores de Bairro

Cobrex
19- Associação de Moradores do Bairro

Parque dos Artistas
20- Associação de Moradores do Bairro Santa

Cecília
21- Associação de Moradores do Bairro São

Carlos - km32
22- Associação de Moradores do Bairro Praça

do Amor
23- AMOCHEL
24- Sindicato das Domésticas
25- Associação de Moradores do Bairro

Caonze
26- Conselho Gestor da APA Mendanha
27- Pastoral da Juventude
28- ePA - Comissão Popular de

Acompanhamento
29- IDEIAS - Instituto de Desenvolvimento

Integrado e Auto-Sustentabilidade
30- Mutirão Fazenda Getúlio de Moura

31- Comissão Pastoral da Terra
32- MAC - Movimento Comunitário Acorda

Cabuçu
33- Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária
34- PRODEC - Projeto Desperta Cidadão
35- DAMGEM - Defensores Ambientais do

Gericinó-Mendanha
36- Associação de Moradores do Bairro Vila

Valverde
37- Conselho Regional de Fisioterapia e

Terapia Ocupacional Região 2 núcleo
Nova Iguaçu

38- Paróquia São Sebastião de Vila de Cava
39- Paróquia Nossa Senhora da Conceição -

Rosa dos Ventos
40- Comunidade Assistencial Chico Mendes
41- APAE - Nova Iguaçu
42- Associação de Moradores do Conjunto

Potiguara
43- SINDSPREV
44- Assembléia de Deus Nova Era
45- Associação de Moradores do Bairro

Cerâmica
46- Associação de Moradores de Rosa dos

Ventos
47- Associação de Moradores do Bairro Santa

Clara
48- Sociedade Esportiva Amigos do Cobrex
49- Associação de Moradores de Ouro Fino
50- Desperta Comendador Soares
51- Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu
52- Associação de Moradores do Bairro

Califórnia
53- ClDI- Centro Integrado de

Desenvolvimento Infanto-Juvenil
54- CECOM - Centro Comunitário de São

Sebastião de Vila de Cava
55- Associação de Moradores do Bairro

Rancho Fundo
56- AMA TRECO - Associação de Moradores

de Três Corações
57- Pastoral Operária
58- APABAFLU - Associação da Parada Gay

da Baixada Fluminense
59- Comitê da Ação de Cidadania de Caioaba
60- ONG Pró-Viver



PLATAFORMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL PARA A CONFERÊNCIA DA CIDADE
FÓRUM DE CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL DE NOVA IGUAÇU

POR UM PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTALlII
O Fórum de Conselheiros de Nova Iguaçu é uma articulação das organizações e movimentos sociais
para fortalecer a participação da sociedade na formulação das políticas públicas e no controle social.

Vimos por ocasião da realização da " Conferência Municipal da Cidade de Nova Iguaçu apresentar as
nossas propostas através da plataforma de saneamento ambiental. Coerente com a prioridade definida
pela comissão organizadora, que estabeleceu a política de saneamento como transversal aos eixos
temáticos da Conferência, consideramos que é fundamental definir diretrizes para a elaboração do
plano municipal de saneamento a fim de assegurar a universalização do acesso aos serviços.

Efetivar o preceito constitucional que estabelece a titularidade dos serviços de saneamento para
os municípios através da elaboração do plano municipal de saneamento e da revisão do
contrato da prefeitura com a CEDAE.

Mesmo que a Constituição tenha afirmado a titularidade dos serviços para os municípios, na prática
estes não têm ingerência na gestão dos serviços. Nova Iguaçu, assim como a maioria dos municípios
da região Metropolitana, concedeu a produção de serviços para a CEDAE. Entretanto, a empresa
estadual não presta contas da arrecadação obtida no município, nem das atividades e investimentos
realizados. Por outro lado, o contrato estabelecido com a CEDAE não estabelece metas de
investimentos, processos de monitoramento da qualidade dos serviços e de controle social.

Nesse sentido, apresentamos as seguintes propostas:

Para o eixo temático Participação e Controle Social:
Formular plano municipal de saneamento até julho de 2006 com participação da sociedade civil
e coordenado pelo COMPURB. O Plano deve conter metas de universalização de serviços de
curto, médio e longo prazo e definir as diretrizes para revisão do convênio de concessão de
serviços com a CEDAE;
Garantir participação da sociedade na definição dos investimentos prioritários para
saneamento ambiental em 2006. Nesse sentido, propomos: a) a participação do COMPURB na
elaboração da proposta orçamentária de 2006 a ser enviada à Câmara (incluindo os
financiamentos de órgãos multilaterais e da Caixa Econômica) e b) a realização uma audiência
pública para prestar contas dos investimentos realizados em 2005 e debater a proposta
orçamentária para 2006;
Realização de um amplo diagnóstico dos serviços de saneamento do município com
participação da sociedade e disponibilização das informações existentes por bairros e regiões
para o COMPURB. A parte do diagnóstico referente às doenças de veiculação hídrica deve ser
realizada conjuntamente com o Conselho de Saúde.

Para o eixo temático Política Urbana Regional e Metropolitana:
Formação de um consórcio entre os municípios da Baixada Fluminense para gestão
compartilhada dos serviços de saneamento ambiental, a fim de elaborar um plano diretor de
saneamento ambiental e estabelecer um novo contrato de concessão dos serviços com a
CEDAE; .
Participar e estimular a participação dos demais municípios na formulação do diagnóstico dos
serviços de saneamento ambiental da Baixada Fluminense. O compromisso com o diagnóstico
foi firmado no final de 2003 através do convênio entre o Ministério das Cidades, prefeituras da
região, CEDAE e a FASE, mas até o momento não saiu do papel.

Acreditamos que a adoção dessas propostas pela II Conferência pode contribuir para tomar Nova
Iguaçu uma cidade mais justa e democrática.



Lista de organizações sociais signatários da carta "Plataforma de Saneamento
Ambiental- Por um Plano Municipal de Saneamento Ambiental", do Fórum de
Conselheiros da Sociedade Civil de Nova Iguaçu, para a II Conferência das
Cidades, etapa Nova Iguaçu.

1- MAB - Federação das Associações de
Bairros de Nova Iguaçu

2- Centro Sociopolítico
3- Centro de Direitos Humanos
4- Associação de Moradores do Bairro

Jardim Iguaçu
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9- Associação de Moradores do Bairro
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Eugênia
15- Associação de Moràdores do Bairro

Nossa Senhora das Graças
16- Associação de Moradores do Bairro

Miguel Couto
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Parque dos Artistas
20- Associação de Moradores do Bairro Santa
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21- Associação de Moradores do Bairro São

Carlos - km32
22- Associação de Moradores do Bairro Praça

do Amor
23- AMOCHEL
24- Sindicato das Domésticas
25- Associação de Moradores do Bairro

Caonze
26- Conselho Gestor da APA Mendanha
27- Pastoral da Juventude
28- ePA - Comissão Popular de

Acompanhamento
29- IDEIAS - Instituto de Desenvolvimento

Integrado e Auto-Sustentabilidade
30- Mutirão Fazenda Getúlio de Moura

31- Comissão Pastoral da Terra
32- MAC - Movimento Comunitário Acorda

Cabuçu
33- Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária
34- PRODEC - Projeto Desperta Cidadão
35- DAMGEM - Defensores Ambientais do

Gericinó-Mendanha
36- Associação de Moradores do Bairro Vila

Valverde
37- Conselho Regional de Fisioterapia e

Terapia Ocupacional Região 2 núcleo
Nova Iguaçu

38- Paróquia São Sebastião de Vila de Cava
39- Paróquia Nossa Senhora da Conceição -

Rosa dos Ventos
40- Comunidade Assistencial Chico Mendes
41- APAE - Nova Iguaçu
42- Associação de Moradores do Conjunto

Potiguara
43- SINDSPREV
44- Assembléia de Deus Nova Era
45- Associação de Moradores do Bairro

Cerâmica
46- Associação de Moradores de Rosa dos

Ventos
47- Associação de Moradores do Bairro Santa

Clara
48- Sociedade Esportiva Amigos do Cobrex
49- Associação de Moradores de Ouro Fino
50- Desperta Comendador Soares
51- Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu
52- Associação de Moradores do Bairro

Califórnia
53- CIDl- Centro Integrado de

Desenvolvimento Infanto-Juvenil
54- CECOM - Centro Comunitário de São

Sebastião de Vila de Cava
55- Associação de Moradores do Bairro

Rancho Fundo
56- AMA TRECO - Associação de 'Moradores

de Três Corações
57- Pastoral Operária
58- APABAFLU - Associação da Parada Gay

da Baixada Fluminense
59- Comitê da Ação de Cidadania de Caioaba
60- ONG Pró-Viver



PLATAFORMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL PARA A CONFERÊNCIA DA CIDADE
FÓRUM DE CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL DE NOVA IGUAÇU

POR UM PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTALlI!
O Fórum de Conselheiros de Nova Iguaçu é uma articulação das organizações e movimentos sociais
para fortalecer a participação da sociedade na formulação das políticas públicas e no controle social.

Vimos por ocasião da realização da II Conferência Municipal da Cidade de Nova Iguaçu apresentar as
nossas propostas através da plataforma de saneamento ambiental. Coerente com a prioridade definida
pela comissão organizadora, que estabeleceu a política de saneamento como transversal aos eixos
temáticos da Conferência, consideramos que é fundamental definir diretrizes para a elaboração do
plano municipal de saneamento a fim de assegurar a universalização do acesso aos serviços.

Efetivar o preceito constitucional que estabelece a titularidade dos serviços de saneamento para
os municípios através da elaboração do plano municipal de saneamento e da revisão do
contrato da prefeitura com a CEDAE.

Mesmo que a Constituição tenha afirmado a titularidade dos serviços para os municípios, na prática
estes não têm ingerência na gestão dos serviços. Nova Iguaçu, assim como a maioria dos municípios
da região Metropolitana, concedeu a produção de serviços para a CEDAE. Entretanto, a empresa
estadual não presta contas da arrecadação obtida no município, nem das atividades e investimentos
realizados. Por outro lado, o contrato estabelecido com a CEDAE não estabelece metas de
investimentos, processos de monitoramento da qualidade dos serviços e de controle social.

Nesse sentido, apresentamos as seguintes propostas:

Para o eixo temático Participação e Controle Social:
Formular plano municipal de saneamento até julho de 2006 com participação da sociedade civil
e coordenado pelo COMPURB. O Plano deve conter metas de universalização de serviços de
curto, médio e longo prazo e definir as diretrizes para revisão do convênio de concessão de
serviços com a CEDAE;
Garantir participação da sociedade na definição dos investimentos prioritários para
saneamento ambiental em 2006. Nesse sentido, propomos: a) a participação do COMPURB na
elaboração da proposta orçamentária de 2006 a ser enviada à Câmara (incluindo os
financiamentos de órgãos multilaterais e da Caixa Econômica) e b) a realização uma audiência
pública para prestar contas dos investimentos realizados em 2005 e debater a proposta
orçamentária para 2006;
Realização de um amplo diagnóstico dos serviços de saneamento do município com
participação da sociedade e disponibilização das informações existentes por bairros e regiões
para o COMPURB. A parte do diagnóstico referente às doenças de veiculação hídrica deve ser
realizada conjuntamente com o Conselho de Saúde.

Para o eixo temático Política Urbana Regional e Metropolitana:
Formação de um consórcio entre os municípios da Baixada Fluminense para gestão
compartilhada dos serviços de saneamento ambiental, a fim de elaborar um plano diretor de
saneamento ambiental e estabelecer um novo contrato de concessão dos serviços com a
CEDAE;
Participar e estimular a participação dos demais municípios na formulação do diagnóstico dos
serviços de saneamento ambiental da Baixada Fluminense. O compromisso com o diagnóstico
foi firmado no final de 2003 através do convênio entre o Ministério das Cidades, prefeituras da
região, CEDAE e a FASE, mas até o momento não saiu do papel.

Acreditamos que a adoção dessas propostas pela II Conferência pode contribuir para tornar Nova
Iguaçu uma cidade mais justa e democrática.



..... __ .-

Lista de organizações sociais signatários da carta "Plataforma de Saneamento
Ambiental- Por um Plano Municipal de Saneamento Ambiental", do Fórum de
Conselheiros da Sociedade Civil de Nova Iguaçu, para a II Conferência das
Cidades, etapa Nova Iguaçu.

1- MAB - Federação das Associações de
Bairros de Nova lguaçu

2- Centro Sociopolítico
3- Centro de Direitos Humanos
4- Associação de Moradores do Bairro

Jardim Iguaçu
5- Associação de Moradores do Bairro

Jardim Primavera
6- Associação de Moradores de Vila de Cava
7- Associação de Moradores do Bairro Bela

Vista
8- Associação de Moradores do Bairro Alto

da Posse
9- Associação de Moradores do Bairro

Jardim Laranjeiras
10- SOCOPA
11- Associação de Moradores do Bairro

Parque Santo Antonio - Austin
12- Centro Comunitário de Corumbá
13- Federação de Mutirões
14.,.Associação de Moradores de Jardim Santa

Eugénia
15- Associação de Moradores do Bairro

Nossa Senhora das Graças
16- Associação de Moradores do Bairro

Miguel Couto
17- Associação de Moradores do Bairro

Ambaí
18- Associação de Moradores de Bairro

Cobrex
19- Associação de Moradores do Bairro

Parque dos Artistas
20- Associação de Moradores do Bairro Santa

Cecília
21- Associação de Moradores do Bairro São

Carlos - km32
22- Associação de Moradores do Bairro Praça

do Amor
23- AMOCHEL
24- Sindicato das Domésticas
25- Associação de Moradores do Bairro

Caonze
26- Conselho Gestor da APA Mendanha
27- Pastoral da Juventude
28- CPA - Comissão Popular de

Acompanhamento
29- IDEIAS - Instituto de Desenvolvimento

Integrado e Auto-Sustentabilidade
30- Mutirão Fazenda Getúlio de Moura

31- Comissão Pastoral da Terra
32- MAC - Movimento Comunitário Acorda

Cabuçu
33- Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária
34- PRODEC - Projeto Desperta Cidadão
35- DAMGEM - Defensores Ambientais do

Gericinó-Mendanha
36- Associação de Moradores do Bairro Vila

Valverde
37- Conselho Regional de Fisioterapia e

Terapia Ocupacional Região 2 núcleo
Nova Iguaçu

38- Paróquia São Sebastião de Vila de Cava
39- Paróquia Nossa Senhora da Conceição -

Rosa dos Ventos
40- Comunidade Assistencial Chico Mendes
41- APAE - Nova Iguaçu
42- Associação de Moradores do Conjunto

Pot iguara
43- SINDSPREV
44- Assembléia de Deus Nova Era
45- Associação de Moradores do Bairro

Cerâmica
46- Associação de Moradores de Rosa dos

Ventos
47- Associação de Moradores do Bairro Santa

Clara
48- Sociedade Esportiva Amigos do Cobrex
49- Associação de Moradores de Ouro Fino
50- Desperta Comendador Soares
51- Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu
52- Associação de Moradores do Bairro

Califórnia
53- CIDI- Centro Integrado de

Desenvolvimento Infanto-Juvenil
54- CECOM - Centro Comunitário de São

Sebastião de Vila de Cava
55- Associação de Moradores do Bairro

Rancho Fundo
56- AMA TRECO - Associação de Moradores

de Três Corações
57- Pastoral Operária
58- APABAFLU - Associação da Parada Gay

da Baixada Fluminense
59- Comité da Ação de Cidadania de Caioaba
60- ONG Pró-Viver



Ensaio
As experiências de diálogo entre Poderes Públicos e o movimento social em Nova Iguaçu

Introdução: Um olhar sobre o início desta discussão

Desde meados dos anos 1970 que o movimento social, que renascia naquele momento, vislumbra a
possibilidade de interferir na condução das ações governamentais. O Poder Público Municipal em Nova
Iguaçu possuía as características comuns aos governos do período da ditadura militar: distanciados da
população pela ausência de políticas públicas que atendesse as carências das famílias empobrecidas
residentes nas periferias e também devido ao caráter autoritário que impossibilitava qualquer diálogo entre
governo e sociedade.

O movimento social nascente, por outro lado, vê no poder público o causador dos males que afligem a
população. Incapaz de oferecer serviços que ampliassem a qualidade de vida nos bairros afastados,
ineficientee corrupto no trato dos recursos públicos e autoritário com relação às reclamações da população.
Logo, para o movimento social e para o governo estavam fechadas as portas para o diálogo, a negociação.
O governo numa atitude autoritária e o movimento numa atitude de desconfiança e muitas vezes de recusa.
A atuação do movimento social nos seus primeiros anos de luta será fundamentalmente de reivindicação.

Tratamos, neste ensaio, de definir o comportamento dos dois atores políticos (governo e sociedade civil),
que durante quase três décadas disputamo modelo democrático de relação entre governo e sociedade.

Nosso objetivo, na verdade, é relacionaras experiências de diálogo entre sociedade e governo, em espaços
de negociação ou reivindicação. Existem duas características muito marcantes nessas experiências,
delimitadas pela aprovação da Constituição Federal em 1988: anteriormente à Constituição, temos espaços
de reivindicação, muitas vezes conquistados pela ação de pressão do movimento. Após 1988, temos a luta
pela instalação dos espaços de negociação,elaboração e deliberação de políticas públicas, definidosem lei,
bem como outros espaços que se constituemenquanto possibilidadede negociação entre movimentosocial
e governo.

Relacionamos, então, abaixo, as experiências mais relevantes, privilegiando uma apresentação a partir da
definição de pontos positivose negativos nas experiências.

As experiências anteriores à Constituição Federal de 1988

a) As audiências públicas com o prefeito
Após ter conquistado muitos bairros, o Movimento Amigo de Bairros, em 1978 decide realizar uma
Assembléia entre os grupos dos bairros e o poder público. Esta Assembléia, conhecida com a Assembléia
dos 800, foi o primeiro contato mais formal com o Poder Executivo Municipal, representado pelo Secretário
Municipal de Planejamento. Esta Assembléia reivindicou a realização de audiências semanais com o
prefeito.Após dois meses, o prefeito marca,então, a primeira audiência para janeiro de 1979.

Aspectos positivos
• As audiências com o prefeito foram o primeiro espaço de diálogo entre a sociedade e o governo;
• Permitiu uma grande visibilidade ao MAB, garantindo o crescimento de sua credibilidade e legitimidade

enquanto representantedas reivindicaçõesdos grupos organizados nos bairros;
• Possibilitou a reivindicaçãodiretamente ao prefeito. Vale lembrar que até então as reivindicaçõeseram

feitas a partir de abaixo-assinadose ofícios entregues no protocolo da prefeitura.

Aspectos negativos
• As reivindicações dos 20 ou 25 bairros presentes às audiências semanais eram feitas de forma

desarticulada, cada um dos grupos responsáveis pela sua reivindicação, sem integração ou mesmo
articulação anterior à audiência;



• Não havia resultados práticos, na maioria das vezes. As reivindicações eram recebidas sem que o
governo tomasse providências a fim de encaminhar soluções. A culpa sempre caía na burocracia da
máquina administrativa;

• O governo passou a cooptar as lideranças que representavam os bairros, ou mesmo buscando saber
quem iria e quais suas reivindicações a fim de desarticula-Ias.

b) Comissão de Transporte
Criada pelo prefeito Paulo Leone, em 1983, após grande pressão do MAB, a comissão de transporte é uma
das diversas criadas, porém a única que tem funcionamento,culminandocom um resultado prático. Isso, se
deve, fundamentalmentepelo interessedo movimentocom o seu funcionamento.

A comissão de transporte, após longo estudo, conclui que as tarifas do transporte coletivo municipal
estavam muito acima do seu valor real. A prefeitura, a partir desse estudo e da exigência do MAB, decreta
uma reduçãodos valores das passagens,medidaessa que será revertidaanos depois.

Aspectos positivos
• A instalaçãoe funcionamentoda comissão de transporte foi uma conquista do movimento, pois outras

comissões foram criadas pelo prefeito, sem ter um funcionamento eficaz, ou mesmo sem
funcionamento;

• MAB, atravésda comissãoexerceugrande poderde pressão sobreo poder públicoe o empresariadodo
transportecoletivo;

• Participação dos três setores interessados: usuários, representados pelo MAB, Poder Executivo
Municipale empresariadodo transporte coletivo;

• Conquistade um resultado prático: a reduçãoda tarifa do transporte coletivo.

Aspectos negativos
• A comissãode transporte foi um espaço eventual de discussão de políticas públicas e funcionou por um

curto espaço de tempo, não sendo permanente, não possuiu um caráter fiscalizador do cumprimento
daquilo que era elaborado;

• Sua criação e, portanto, sua manutenção dependiam da vontade política do Governo, não tendo
garantias legaisde funcionamento;

• A conquista na redução dos valores da tarifa tiveram curta duração, sendo que o MAB não tinha mais a
comissãopara pressionargovernoe empresários.

c) Conselho Comunitário de Saúde
Criado em 1985 pelo MAB, o Conselho Comunitário de Saúde fazia parte do programa do Governo
Federal chamado "Ações Integradasde Saúde". O governo federal, atravésdo INAMPSfaria convênioscom
as prefeituras e também sugeria aos governos municipais a criação de conselhos comunitários de saúde.
Como a prefeituranão criou o conselho após a assinaturado convênio, o MAB criou-o em maio de 1985.

Aspectos positivos
• Conselho Comunitário de Saúde possibilitou ações articuladas do movimento na área da saúde,

aumentandoo poder reivindicatórioe a legitimidadedo movimentode saúde;
• A relação com o INAMPS sempre foi melhor que a relação com a prefeitura. Assim, em 1986 o CCS

conquista o convênio Cáritas/lNAMPS a fim de financiar e gerenciar o funcionamento de postos de
saúde comunitários.Logo, houveramresultados práticos nas lutas do CCS;

• As ações do CCS possuíam certa legalidade, uma vez a "sugestão" do Governo Federal para sua
criação e tambémlegitimidade,pois representantesdo governo municipal (nunca o prefeito)e do próprio
INAMPSestavamsempre presentesàs reuniões.
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Aspectos negativos
• Apesar do Governo Municipal sempre mandar representantes às reuniões do CCS, a solicitação de

prestação de contas dos recursos do convênio do programa "Ações Integradas de Saúde" do INAMPS
nunca foram feitas;

• CCS não conseguiu interferir na política de saúde do município. A prefeitura desrespeitava qualquer
discussão ou deliberação do conselho. Bom exemplo, foi a desapropriação da Casa de Saúde Dr.
Manhães.

As experiências posteriores à Constituição Federal de 1988

d) Conselhos Municipais
A Constituição Federal, aprovada em 1988, apontou enquanto política de governo a participação da
sociedade nas ações governamentais.A participação popular, mencionada em outros itens, é explicitada no
Artigo 204: "(...) participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das
políticase no controle das ações em todos os níveis".

Leis complementares são aprovadas nos anos que se seguem, a partir das pressões exercidas pela
sociedade organizada. Assim acontece com a formulação e aprovação do Sistema Único de Saúde e do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas essas leis falam claramente na criação de conselhos
deliberativos,constituídos por governo e organizações da sociedade.

Os conselhos são criados em Nova Iguaçu logo após as promulgações. O CMDCA e o CMS são criados no
mesmo ano, enquanto órgãos paritários e deliberativos. O CMAS é criado também, anos depois, a partir da
força da LOAS e da deliberação do Governo Federal. Emmeados da década de 1990,outros conselhos são
criados para fiscalizar programas do governo federal executados pela prefeitura ou ainda, de políticas
pública, porém com caráter consultivo. Os Conselhos Municipais são hoje o principal mecanismode diálogo
entre sociedade e governo.

Aspectos positivos
• Os conselhos são órgãos deliberativos, permanentes e paritários com existência garantida por Leis

Federaisou municipais.
• Os conselhos são espaços de negociação, pressão e fiscalização;

Aspectos negativos
• Ainda existe pouca articulação do movimento para atuação no interior dos conselhos;
• Os representantes não-governamentais possuem baixa capacitação (na maioria das vezes) para o

exercício da fiscalização e elaboração de políticas públicas;
• governo municipal tem transformado os conselhos em espaços burocráticos (cadastramento de

instituições, preocupação exacerbada com aspectos jurídicos), produzindo um total esvaziamento
político das discussões;

• Os conselheiros governamentais, com algumas poucas exceções, não possuem poder para representar
politicamenteo governo, fazendo com que suas decisões não signifiquem uma decisão de governo;

• As poucas decisões importantes tomadas pelos conselhos não são operacionalizadas pelo governo.

e) Conferências Municipais
Fóruns de discussão realizados, normalmente a cada dois anos, com ligações aos conselhos municipais.
Integram sociedade organizada e governo para avaliação das políticas públicas executadas e definição de
diretrizes para os conselhos e para o governo. As principais conferências são: dos Direitos da Criança e do
Adolescente,de Saúde (onde são escolhidosos representantes não-governamentais),de Assistência Social,
da Cidade, de SegurançaAlimentar, entre outras.



Aspectos positivos
• Possibilitam a discussão de políticas públicas de forma sistemática e com poder de deliberação de

diretrizes ou mesmode ações importantes.

Aspectos negativos
• Tem sido transformado pelo governo municipal como espaço festivo. Privilegia-se o formato da

conferência (mesa de abertura, coquetel, almoço, dentre outros) em detrimento do conteúdo, colocado
em segundo plano;

• As deliberaçõesfeitas raramentesão cumpridas pelo governo municipal.

f) Plano Estratégico
Em 1998, o governo recém eleito desenvolve uma grande discussão em conjunto com setores
representativosda sociedade. O modelo de discussão adotado, baseia-se numa metodologia utilizada na
cidade de Barcelona, na Espanha e na cidade do Rio de Janeiro. Consiste basicamenteem eleger ações
prioritárias, a partirda definiçãodas potencialidadesda cidade, a fim de se atingir umameta, de longo prazo,
pré-definida.

Aspectos positivos
• debate dos problemas, desafios e soluções se dá a partir da compreensão da cidade por inteiro,

fazendo-seponte entre as principais temáticas, regiõese atores.

Aspectos negativos
• O movimento social, apesar da participação de algumas pessoas, foi basicamente representada por

uma única instituição, privilegiando-sea participaçãodo empresariadoe do governomunicipal;
• A participação do movimento foi desarticulada, sem envolver outras organizações e sem definir

estratégiasde ação para intervençãonas discussões;
• O PlanejamentoEstratégicode Nova Iguaçu focou suas metas e desafios a partir da percepção de que

a cidade é uma grande empresaque possui potencialidadesque são transformadasem mercadorias;
• Do grande conjunto de ações e projetos aprovados pouco foi efetivamente executado. Desses deu-se

preferênciaao urbanismono centro comercial de Nova Iguaçu.

f) Experiência do MAB de discussão do orçamento em 1995
O MAB sempre teve uma percepçãoda importância do orçamento para a realização de políticas públicas.
Assim, em seus documentos, desde o início da década de 1980, apresentava dados orçamentários com
objetivos de apresentar propostasou ainda desconstruir o argumento governamental para a não realização
de investimentos.Da mesmaforma, a prestaçãode contas dos recursospúblicos é uma reivindicaçãoantiga
do movimento.

Em 1995, a diretoria do MAB empreendeu um projeto de discussão do orçamento com as Associações de
Moradores com dois objetivos: primeiro oferecer noções introdutórias de orçamento público e, segundo,
definir ações prioritárias para que fossem apresentadas à Câmara Municipal para que se tornassem
emendas à Lei Orçamentária do ano seguinte. As discussões sobre orçamento foram realizadas nas
regionais do MAB. A primeira discussão foi conduzida por estagiários do IPPUR da UFRJ e a segunda
conduzida pela Diretoria e assessorada pelos estagiários. As propostas definidas foram transformadas em
emendas ao orçamento pelo vereador Artur Messias, na ocasião o elo entre o Legislativo e o movimento.
Entretanto, todas as propostas foram rejeitadas pela Câmara Municipal.

Aspectos positivos
• Essa discussão do orçamento público foi uma ação, organizada e implementada, pelo próprio

movimento,servindo de experiênciae amadurecimento;
• A ação serviu não apenas para se levantar reivindicaçõesantigas das Associações de Moradores,mas,

sobretudo, contribuiu enquanto espaço de formação política, favorecida pela assessoria técnica do
IPPUR;

• As discussõesforam feitas de forma descentralizada, respeitando-seas particularidadesde cada região.
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Aspectos negativos
• A discussão do orçamento e levantamento de propostas não foi utilizado enquanto mecanismo de

pressão sobre o Executivo Municipal, nem na sua apresentação ou mesmo após a rejeição pelos
vereadores do bloco governista;

• O MAS, ao apresentar as propostas na Câmara Municipal não buscou a abertura de diálogo com os
demais vereadores, contentando-se com a relação mediada pela pequena oposição ao governo
municipal;

• Não aprovação de nenhuma proposta pela Câmara.

g) Audiências Públicas de discussão da LDO promovida pela Câmara Municipal
No final de 2002, a Comissão de Orçamento da Câmara Municipal promoveu dois encontros com o objetivo
de discutir o orçamento de Nova Iguaçu para 2003. A discussão foi positiva, tanto pela representatividade da
participação, quanto pela aprovação, após muita negociação entre governo e vereadores, de duas emendas
propostas.

No ano seguinte, a Comissão de Orçamento, baseada nessa experiência, promoveu 8 (oito) Audiências
Públicas - Centro, Posse, Cabuçu, Km 32, Austin, C. Soares, M. Couto e Santa Rita - com o objetivo de
discutir, com a população, prioridades de investimento para a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Das Audiências Públicas participaram mais de 500 pessoas que elegeram delegados ao Encontro Municipal
de Orçamento, também promovido pela Comissão de Orçamento, que discutiu e apresentou propostas de
investimento gerais para a cidade. Os participantes do Encontro formaram uma Comissão de
Acompanhamento do Orçamento.

Todo o conjunto de propostas, definidas nas audiências e no encontro, foram transformadas em emendas à
LDO, as quais foram aprovadas pela Câmara, vetadas pelo Governo Municipal e novamente aprovadas
pelos vereadores.

Aspectos positivos
• Houve grande participação da população e também integração com o movimento social para a

preparação da proposta de discussão e para a participação no Encontro Municipal;
• Constituição de uma Comissão de Orçamento, formada por membros eleitos livremente nas audiências

nos bairros;
• Aprovação do conjunto de prioridades definidas;
• Discussão descentralizada, realizada pelo próprio Poder Legislativo e com assessoria técnica de

instituições com experiência em organização popular (FASE e IDEIAS);

Aspectos negativos
• Apesar da boa relação entre o movimento social e o Poder Legislativo, a participação do movimento foi

desarticulada, sem preparação inicial da base ou definição de propostas e intervenção comum;
• O movimento social teve baixo comprometimento com a realização da discussão devido esta ser de

iniciativa da Câmara Municipal e esta não ter buscado, com ênfase o envolvimento do movimento;
• Tanto a Câmara Municipal quanto o movimento social não trabalharam a fim de convencer o governo

municipal para a aprovação das emendas. Não houve, assim, uma pressão real sobre o Poder
Executivo. As discussões ficaram no âmbito do movimento e da Câmara;

• A Comissão de Acompanhamento do Orçamento, apesar de ter integrantes com experiência, não atuou
de forma autónoma, ficando sempre na dependência de convocação da Câmara. Logo, sua existência
foi frágil e eventual.

h) Reunião conjunta dos Conselhos Municipais de Saúde, dos Direitos da Criança e do Adolescente e
de Assistência Social
Destacamos esta experiência, que, a primeira vista, esta inclusa na dinâmica dos conselhos municipais, mas
que apresenta características inovadoras.
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Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil Organizada
Comissão Executiva

1) Rosemar Couto: 3766 - 8106/ 9115 - 9010 (Brigada Voluntária Brasileira);
2) Fabíola: 2767 - 3822 / 9711 - 9461 (Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu);
3) Flávio Antônio: 2669 - 2259 / 2768 -2915 /9685 - 3488 (Centro Sociopolitico da Diocese de Nova

lguaçuj., .
4) GilvonejcK9728 - 1501 (Conselho da Cidadania);
5) Fernando ou João: 3773 - 4577 (C.P.A.);
6) Luiz: 3794 - 7960/9756 - 7920 (Gripo de Espiritualidade da Terra);
7) Mauro Rego: 2536 - 7350/9382 - 2754 (Fase);
8) Nivaldo: 3759 - 5303 (Federação Mariana);
9) Kátia: 3101 - 4362 (Federação dos Mutirões);
10) Juraciara: 2667 - 3039/821 - 2513 (Núcleo de Fisioterapia da Baixada);
11) Maria de Lourdes: 3045 -1680 /9858 - 8118 (Pastoral da Criança);
12) Angêla: 2763 - 0078 (Pastoral da Juventude);
13) Alessandra: 2796 - 6879/9778 -3884 (Sindicato dos Nutricionistas);

Nova Iguaçu, 14 de julho de 2005.
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Nova Iguaçu, 09 de julho de 2005

\
Manifesto da Sociedade Civil Organizada

Com a finalidade de assumir um compromisso de cidadania, vimos através desta subscrever o documento
preparado que propõe um Plano Municipal de Saneamento para nossa cidade, com Participação
Popular e Controle Social, como sugere a Campanha Nacional do Plano Diretor, visto que teremos a
II Conferência Municipal de Nova Iguaçu, com o tema: Reforma Urbana - Cidade Para Todos, e lema:
Saneamento Ambiental e Desenvolvimento Urbano.

Assinam:
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BOLETIM
Fórum de Conselheiros

da Sociedade Civil de Nova Iguaçu
Contatos: Centro Sócio-Polftico - 2669-2259

OBoletim é um informativo periódico do Fórumde Conselheiros, composto pororganizações emovimentos sociais
de Nova Iguaçu. Nosso objetivo é reunir mensalmente informações relevantes das organizações e movimentos
sociais e dos espaços institucionais de participação, como os Conselhos Municipais, Orçamento Participativo e

Câmara Municipal.

Para que o boletim funcione é preciso que tenhamos responsáveis por repassarem as informações com a agilidade
necessária para uma central de informações, que provisoriamente está localizada na FASE através do assessor do Fórum,
Mauro Santos tel. 2536-7350 ou 9382-2754.

Conselho de
Política Urbana

A agenda
do Conselho está
centrada na
organização da '-y:=~~~~
Conferência
Municipalda Cidade,
queocorreránosdias
15,16e 17dejulho.Serãoformadasquatro
mesasdedebatesemtomodaspolíticasde
saneamento ambiental, habitação,
transportesemeioambiente.

Conselbode
~istência Social

Foi realizada a eleição para
presidentedo Conselho(DulcimereSerra
da Associaçãode Moradoresda praçado
Amor); vice-presidente (Cláudia Períuxo
CoordenadoradosConselhosMunicipais)e
Secretário (Gilberto Canos Associação
ComunitáriaChico Mendes).As questões
em discussão no Conselho são: a)
ampliação de 300 para 600 jovens no
Programa Agente Jovem de
Desenvolvimento Social e Humano; b)
organização do debate das ações da
secretaria junto às associações e
movimentos comunitários, principalmente
Bolsa Farnllia e Tele-Centros; c)
Recadastramenln das instituições de
assistênciadomunicípio.Apróximareunião
do ConselhoSf'rtl realizadano dia 21 de
junho às 14h. na sala dos Conselhos.As
reuniões são realizadas nas terceiras
terças-feirasdecadamês.

Conselho de Saúde
Foi informadoao Conselhode

Saúde, que o município conseguiu 10
milhõesde reaisdo governofederalpara
investimentosnaáreade saneamento.O
objetivoé implantarrededeesgotamento
sanitário em áreas com valas a céu
aberto. A proposta estabelece que as
áreas contempladasdevemser aquelas
quenãopossuemrededeáguaeesgoto,
em especial aquelas que caracterizem
áreas de risco para doenças
transmissíveispor vetoresde veiculação
hídrica identificadas pela Secretaria
Municipal de Saúde E preciso que a
sociedade esteja mobilizada a fim de
definir as áreas prioritárias a serem
contempladas.

Os conselhei-

esclarecimentosa
respeito do
PROESF Pro
grama de Expan
são do Programa
de Saúde da
Familia, tendo em
vista que está
prevista a im
plantaçãode mais

84equipesdoPSFparaomunicípioe já ter
sido realizadauma provade seleçãopara
agentes de saúde. É preciso haver uma
discussãopública a respeitoda definição
das localidadesqueserãocontempladase '
sobreas estratégiasde implementaçãodo
programa.

Estáem processode implantação
do ConselhoGestor (com participaçãoda
sociedade) no Hospital da Posse e nas
unidades mistas. Também devem ser
destacadas algumas novidades, como a
implantaçãodo planode acompanhamento
da tuberculose, garantindo acesso à
alimentação e vale-transporte para
atendimento no Vasco Barcelos. Os
pedidos de exame agora podem ser
aqendadosnasprópriasunidadesdesaúde
semprecisarir parao K 11ouparao Vasco
Barcelos.

A próxima reunião do Conselho
MunicipaldeSaúdeseránodia 16dejunho
(5a feira) às 18h. no Vasco Barcelos (as
reuniões do Conselho ocorrem nas
terceiras quintas-feirasde cada mês). O
Conselho Comunitário de Saúde está
solicitandolimareuniãocomaComissãode
Saúde da Câmara de Vereadores, com
previsãoparaodia20dejunho.

Conselho de Educação
o Conselho de Educação encaminharuma carta para o Conselhoa

realizou sua primeira reunii'io. onde foi fimdequeascrechesintegrem
definidoo vice-presidentee a secretária o sistemadeeducaçãoinfantil.
do Conselho (Anel da Cáritas) e o Também será formada as
representantedo Conselhode Educação comtssõo» de trabalho. A
no FUNDEF Umdos ternasde pautado próxima reul1ia<> será realizada
próximo encontro é a questão da no dia 14 de junho às 9h. na
educação infantil, onde a Senetaria de sair! ti;:) Coordenadoria dos
PromoçãoSociale de Educaçãoficoude Conselhos



Conselho da Criança
e do Adolescente

Entre várias açOes que estão
sendo desenvolvidas, destacam-se:

a) Construção do Plano de
Enfrentamento da Violência Sexual
Contra Crianças e Adolescentes de
Nova Iguaçu: o Plano foi elaborado por
uma Comissão Temporária, em
conjunto com o Programa Sentinela, e
discutida com os diversos atores
envolvidos, no dia 30 de maio de 2005
(Ministério Público, Juizado,
Coordenadoria dos Conselhos
Municipais, Programas e Projetos,
instituições). A proposta, já acrescida
das sugestões, será rediscutida e
aprovada na Conferência Municipal. b)
Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente: está sendo
organizada por uma Comissão
Temporária para acontecer nos dias 24
e 25 de junho de 2005, com o tema
central do Controle Social. Na ocasião
iremos discutir o Projeto de Abordagem
da SEMPS, retomar a discussão da
Rede de Proteção Integral e rediscutre
aprovar o Plano de Enfrentamento.

Conselbode
AlImentação Escolar

Foi dada posse ao Conselho e
aprovada a prestação de contas de 2004
com a ressalva de. que qualquer
questionamento dessa prestação de
contas será de responsabilidade dos
membros do Conselho anterior. Nos
dias 15e 16de junho será realizada uma
visita às escolas a fim de levantar a
situação da alimentação. Nos dias 22,
23 e 24 de junho ocorrerá uma
capacitação para os conselheiros de
alimentação escolar no municipio de
Cordeiro. A Zélia da Pastoral da Criança
e participante do Fórum foi a escolhida
para representar o Conselho de Nova
Iguaçu. As reuniões ocorrem toda
segunda terça-feira do mês às 9h. na
Coordenadoria de Conselhos.

Conselho de Segurança Alimentar
OConselho ainda não foi implantado.
Conselho de Desenvolvimento Rural
Sem informações até o fechamento do
Boletim

\

Agenda dos Movlfnenfos

Agenda / Calendário de Reuniões eAtividades
18/06 Oficinapreparatóriaparaa ConferênciadasCidadesda Baixada Promoção:
FASE/Observatóriodas Metrópoles 9 às 17h. Centrode Formaçãode lideres de
Moquetá MaioresinformaçõesFASE(Aércio,MônicaeDelmar) Tel.2536-7350.
15,16e 17/07 ConferênciaMunicipalda Cidade.
16106às 18h.Reuniãodo Conselhode Saúdeno VascoBarcelos.
21/06 às 14h. Reuniãodo Conselhode AssistênciaSocial na sala dos Conselhos.
14106às 9h. Reuniãodo Conselhode Educaçêona sala dos Conselhos.
20/06 às 18h:·AudiênciaPúblicasobreVilarejoMarapicu no Centrode FonnlÇlo
de Lideres em Moquetá.

Audiência sobre valor da per copito das creches
comunitárias com a secretaria de promoção social.

oNúcleode CrechesComunitáriasde Nova Iguaçuinformouque a prefeitura
não pretendeampliaros recursosparaas creches,mantendoaté o final do anoo valor
de R$ 25,00por criança.O Núcleoestá solicitandoumaaudiênciacom a secretariade
promoçãosocial a fim de negociara ampliaçãoda per capita e discutir problemasde
documentação das creches, que tem impedido o recebimento dos recursos da
prefeitura.

O ConselhoGestorda APAde Gericin6Mendanhaestá convocandotodas88
organizaçõessociaisa participaremdaAudiênciaPúblicasobreo VilarejoMarapicu.A
audiênciatemporobjetivocolocaremdebateo projetode construçãode casaspara26
mil pessoas.A questãoé importantena medidaemque a construçãoatingea áreade
proteção ambiental e pode causar sérios riscos ambientais para a população. A
Audiênciaserá realizadanodia 20dejunhode 2005às 18h.noCentrode Formaçãode
LideresemMoquetáecontarácoma presençadaSEMUAM,da FEEMA,daconstrutora
edoConselhoGestordaAPA.

Fórum de Entidades Reage Baixada
A Baixadaestá produzindouma

resposta à chacina ocorrida em Nova
Iguaçu e Queimados, onde 30 pessoas
foram assassinadas.Este triste episódio
tem sensibilizadodiversas organizações
da Baixada a se articularem no Fórum
ReageBaixada.OFórumjá reúnemaisde
60 instituiçõese já realizoudoisencontros
com autoridades do governo federal,
governoestaduale prefeituras.A agenda
do Fórum pretende atingir dois grandes

objetivos: a) formular e negociar com os
govemos a implementação de uma
agendasocialque enfrenteas causasda
violência na região; a punição dos
culpados pela chacina e a garantia dos
direitosdas famíliasdas vitimas, alémde
propormedidasdecombateaoextennlnio
na região; fortalecere dar visibilidadeàs
organizações da sociedade civil da
Baixada através da realiZBÇaodo Fórum
SocialBaixada.

Conferência das Cidades da Baixada
Foi realizada a setembro e a nacional comuns de saneamento

primeira reunião para em Novembro. A Con- ambiental (água,
organização da " Con- ferência da Baixada é um esgoto, lixo), habitação,
ferência das Cidades da momento estratégico transporte e mobilidade
Baixada, prevista para a para colocar na agenda urbana. Além disso, a
última semana do mês de politica a importância de Conferência deve
julho. As Conferências articulação dos muni- apresentar propostas
Municipais devem ocorrer cipios da Baixada a fim para a Conferência
até o final de julho, a de tratar de forma Estadual e Nacional.
Conferência Estadual em articulada, problemas



Fórum de Conselheiros
da Sociedade Civil de Nova Iguaçu

POR UM PIANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO:

GERANDO QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE PARA NOVA IGUAÇU

OFórum de Conselheiros da Sociedade Civil é uma
articulação das organizações e movimentos
sociais de Nova Iguaçu para fortalecer a luta pela

ampliação do acesso da população a seus direitos de
cidadania e participar da formulação das políticas públicas,
propondo alternativas e caminhos para efetivação desses
direitos.

Esse manifesto pretende colocar em debate nas Plenárias
preparatórias regionais e no COMPURB Conselho
Municipal de Política Urbana, o posicionamento do Fórum a
respeito da Conferência Municipal da Cidade de Nova
Iguaçu, onde destacamos a importância de se elaborar um
plano municipal de saneamento ambiental.

Consideramos que a realização da Conferência é muito
importante, pois pode ser uma oportunidade para se definir
os eixos da política urbana em nosso município. Dentre os
vários aspectos importantes, gostaríamos de destacar a
questão do saneamento, apontada como o principal
problema em vários bairros da cidade, e que tem impactos
diretos nasaúde e naqualidade de vida da população.
Tendo como referência à resposta dos moradores ao Censo
do IBGE, percebemos que em Nova Iguaçu, somente 51 %
da população tem acesso ao esgotamento sanitário, seja em
sistema unitário (onde o escoamento do esgoto se faz pela
rede de águas pluviais) ou em separador absoluto (com uma

rede para o esgoto e outra para as águas pluviais). Os dados
de acesso à áoua em 2000 também imoressionam: 81% da
população não tem acesso àágua da CEDAE.

Mesmo reconhecendo que o problema do saneamento
envolve todos os níveis da administração pública, federal,
estadual e municipal, é preciso garantir o preceito
constitucional que diz que o município é o poder concedente
dos serviços de saneamento ambiental. Nesse sentido, a
formulação de um plano municipal de saneamento com
metas e recursos de curto, médio e longo prazo é
fundamental para orientar a articulação de ações com outros
municípios da Baixada, com o governo estadual e com o
governo federal.

Sugerimos alguns temas a serem batados no espaço da Conferencia
Municipal e no Plano Municipal de Saneamento:*Combate às Enchentes e Planode Drenagem;*Ampliação da redede esgotamento sanitário;*Controle da poluição dos rios: fiscalização das

empresas, tratamento de esgoto doméstico, política de
educação ambiental e limpeza urbana;

*Ampliação do acesso à rede de água e regularidade no
abastecimento de água;*Modelo de gestão dos serviços de saneamento e
convênio com aCEDAE;* Estratégias de controle sobre as obras do PDBG na
cidade;



•
~Saneamento: prioridade também no Plano Diretor

Deve ser ressaltado que o nosso município está realizando a revisão do plano diretor. O Plano Diretor define as diretrizes de
desenvolvimento urbano de nosso município e dos eixos da política de habitação, saneamento, meio ambiente, transporte e
de garantia da função social da cidade e da propriedade. A lei estipula que a revisão do Plano deve ser precedida de um amplo
diagnóstico sobre a cidade e contar com a participação da população na sua elaboração.

Nesse sentido, gostaríamos de solicitar à prefeitura que o diagnóstico seja iniciado desde já, nas plenárias de preparação para
a Conferência e coloque prioridade no saneamento. Para subsidiar o debate solicitamos que a prefeitura disponibilize todas as
informações existentes sobre saneamento nos bairros da cidade, como as habitações em áreas de risco de enchentes;
cobertura de rede de esgoto com separador absoluto e com
sistema unitário; áreas com esgoto a céu aberto; cobertura da
rede de água no município; áreas com deficiência no
abastecimento de água; grau de assoreamento e
degradação dos rios; empresas poluidoras e etc.

A Conferência Municipal deve identificar os pnnepas
problemas na área do saneamento e definir as diretrizes para
enfrentá-los. Portanto, é fundamental garantir que o processo
de preparação para as Conferências seja um momento de
debater a situação do saneamento ambiental de cada região,
situando estes problemas no âmbito do município e da
Baixada Fluminense.

1. Compromisso com aelaboração do Plano Municipal de Saneamento Ambiental no prazode 1 ano (até
Julho de 2006).

Por fim, de maneira sintética, gostaríamos de solicitar o posicionamento da secretaria municipal de urbanismo e
meio ambiente edo COMPURB Conselho de Política Urbana de Nova Iguaçu, a respeito das seguintes propostas:

2. Colocar em debate no âmbito daConferência, a proposta orçamentária para as ações de saneamento em
2006edar transparência à execução orçamentária de 2005;

3. Disponibilizar as infonnações existentes a respeito da situação dos serviços de saneamento nos bairros
e regiões da cidade;

4. Realização de um diagnóstico da situação do saneamento, envolvendo as organizações e movimentos
sociais, de forma acomplementar as informações existentes epropor ações mais efacazes.

----,~ ...ento Já!
Por um Plano Diretor participativol

Participe desta campanha.
Conclamamos todas as instituições e organizações populares a subscreverem este manifesto.

Contatos com Flavio 19685-34881,Mauro 2536-725Q, Flavio (9607-5160) - E-mail: flaviomedici@ig.com.br



~.
l. Fórum de Conselheiros

da Sociedade Civil de Nova Iguaçu

POR UM P~O MUNICIPAL DE
SANEAMENTO:

GERANDO QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE PARA NOVA IGUAÇU

OFórum de Conselheiros da Sociedade Civil é uma
articulação das organizações e movimentos
sociais de Nova Iguaçu para fortalecer a luta pela

ampliação do acesso da população a seus direitos de
cidadania e participar da formulação das políticas públicas,
propondo alternativas e caminhos para efetivação desses
direitos.

Esse manifesto pretende colocar em debate nas Plenárias
preparatórias regionais e no COMPURB Conselho
Municipal de Política Urbana, o posicionamento do Fórum a .
respeito da Conferência Municipal da Cidade de Nova
Iguaçu, onde destacamos a importância de se elaborar um
planomunicipal de saneamento ambiental.

Consideramos que a realização da Conferência é muito
importante, pois pode ser uma oportunidade para se definir
os eixos da política urbana em nosso município. Dentre os
vários aspectos importantes, gostaríamos de destacar a
questão do saneamento, apontada como o principal
problema em vários bairros da cidade, e que tem impactos
diretos nasaúde e naqualidade de vida da população.
Tendo como referência à resposta dos moradores ao Censo
do IBGE, percebemos que em Nova Iguaçu, somente 51 %
da população tem acesso ao esgotamento sanitário, seja em
sistema unitário (onde o escoamento do esgoto se faz pela
rede de águas pluviais) ou em separador absoluto (com uma

rede para o esgoto e outra para as águas pluviais). Os dados
de acesso à áaua em 2000 também imoressionam: 81% da
população não tem acesso à água da CEDAE.

Mesmo reconhecendo que o prublema do saneamento
envolve todos os níveis da administração pública, federal,
estadual e municipal, é preciso garpntir o preceito
constitucional que diz que o município é o poder concedente
dos serviços de saneamento ambiental. Nesse sentido, a
formulação de um plano municipal de saneamento com
metas e recursos de curto, médio e longo prazo é
fundamental para orientar a articulação de ações com outros
municípios da Baixada, com o governo estadual e com o
governo federal.

Sugerimos alguns temas a serem tratados no espaço da Conferência
Municipal e no Plano Municipal de Saneamento:*Combate às Enchentes e Planode Drenagem;*Ampliação da redede esgotamento sanitário;

*Controle da poluição dos rios: fiscalização das
empresas, tratamento de esgoto doméstico, política de
educação ambiental e limpeza urbana;

* Ampliação do acesso à rede de água e regularidade no
abastecimento de água;* Modelo de gestão dos serviços de saneamento e
convênio com aCEDAE;* Estratégias de controle sobre as obras do PDBG na
cidade;



Saneamento: prioridade também no Plano Diretor
Deve ser ressaltado que o nosso município está realizando a revisão do plano diretor. O Plano Diretor define as diretrizes de
desenvolvimento urbano de nosso município e dos eixos da política de habitação, saneamento, meio ambiente, transporte e
de garantia da função social da cidade e da propriedade. A lei estipula que a revisão do Plano deve ser precedida de um amplo
diagnóstico sobre a cidade e contar com a participação da população na sua elaboração.

Nesse sentido, gostaríamos de solicitar à prefeitura que o diagnóstico seja iniciado desde já, nas plenárias de preparação para
aConferência e coloque prioridade no saneamento. Para subsidiar o debate solicitamos que a prefeitura disponibilize todas as
informações existentes sobre saneamento nos bairros da cidade, como as habitações em áreas de risco de enchentes;
cobertura de rede de esgoto com separador absoluto e com
sistema unitário; áreas com esgoto a céu aberto; cobertura da
rede de água no município; áreas com deficiência no
abastecimento de água; grau de assoreamento e
degradação dos rios; empresas poluidoras e etc.

A Conferência Municipal deve identificar os pnncpas
problemas na área do saneamento e definir as diretrizes para
enfrentá-los. Portanto, é fundamental garantir que o processo
de preparação para as Conferências seja um momento de
debater a situação do saneamento ambiental de cada região,
situando estes problemas no âmbito do município e da
Baixada Fluminense.

4. Realização de um diagnóstico da situação do saneamento, envolvendo as organizações e movimentos
sociais, de forma acomplementar as informações existentes epropor ações mais eficazes.

Por fim, de maneira sintética, gostaríamos de solicitar o posicionamento da secretaria municipal de urbanismo e
meio ambiente edo COMPURB Conselho de Política Urbana de Nova Iguaçu, a respeito das seguintes propostas:

1. Compromisso com aelaboração do Plano Municipal de Saneamento Ambiental no prazade 1 ano (até
Julho de 2006).

2. Colocar em debate no âmbito da Conferência, a proposta orçamentária para as ações de saneamento em
2006edar transparência àexecução orçamentária de 2005;

3. Disponibilizar as informações existentes a respeito da situação dos serviços de saneamento nos bairros
e regiões da cidade;

Sanmmento Já!
Por um Plano Diretor participativo!

Participe desta campanha.
Conclamamos todas as instituições e organizações populares a subscreverem este manifesto.

Contatos com Flavio, 9685-34881, Mauro 2536-7250, Flavio (9607-5160) - E-mail: flaviomedici@ig.com.br



PLATAFORMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL PARA A CONFERÊNCIA DA CIDADE
FÓRUM DE CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL DE NOVA IGUAÇU

POR UM PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTALlI!
O Fórum de Conselheiros de: Nova Iguaçu é uma articulação das organizações e movimentos sociais
para fortalecer a participação da sociedade na formulação das políticas públicas e no controle social.

Vimos por ocasião da realização da II Conferência Municipal da Cidade de Nova Iguaçu apresentar as
nossas propostas através da plataforma de saneamento ambiental. Coerente com a prioridadedefinida
pela comissão organizadora, que estabeleceu a política de saneamento como transversal aos eixos
temáticos da Conferência, consideramos que é fundamental definir diretrizes para a elaboração do
plano municipal de saneamento a fim de assegurar a universalizaçãodo acesso aos serviços.

Efetivar o preceito constitucional que estabelece a titularidade dos serviços de saneamento para
os municípios através da elaboração do plano municipal de saneamento e da revisão do
contrato da prefeitura com a CEDAE.

Mesmo que a Constituição tenha afirmado a titularidade dos serviços para os municípios, na prática
estes não têm ingerência na gestão dos serviços. Nova Iguaçu, assim como a maioria dos municípios
da região Metropolitana, concedeu a produção de serviços para a CEDAE. Entretanto, a empresa
estadual não presta contas da arrecadação obtida no município, nem das atividades e investimentos
realizados. Por outro lado, o contrato estabelecido com a CEDAE não estabelece metas de
investimentos, processos de monitoramento da qualidade dos serviços e de controle social.

Nesse sentido, apresentamos as seguintes propostas:

Para o eixo temático Parti:ipação e Controle Social:
Formular plano municipal de saneamento até julho de 2006 com participação da sociedade civil
e coordenado pelo COMPURB. O Plano deve conter metas de universalização de serviços de
curto, médio e longo prazo e definir as diretrizes para revisão do convênio de concessão de
serviços com a CEDAE;
Garantir participação da sociedade na definição dos investimentos prioritários para
saneamento ambiental em 2006. Nesse sentido, propomos: a) a participação do COMPURB na
elaboração da proposta orçamentária de 2006 a ser enviada à Câmara (incluindo os
financiamentos de órgãos multilaterais e da Caixa Económica) e b) a realização uma audiência
pública para prestar contas dos investimentos realizados em 2005 e debater a proposta
orçamentária para 2006;
Realização de um amplo diagnóstico dos serviços de saneamento do município com
participação da sociedade e disponibilização das informações existentes por bairros e regiões
para o COMPURB. A parte do diagnóstico referente às doenças de veiculação hídrica deve ser
realizada conjuntamente com o Conselho de Saúde.

Para o eixo temático Política Urbana Regional e Metropolitana:
Formação de um consórcio entre os municípios da Baixada Fluminense para gestão
compartilhada dos serviços de saneamento ambiental, a fim de elaborar um plano diretor de
saneamento ambiental e estabelecer um novo contrato de concessão dos serviços com a
CEDAE;
Participar e estimular a participação dos demais municípios na formulação do diagnóstico dos
serviços de saneamento ambiental da Baixada Fluminense. O compromisso com o diagnóstico
foi firmado no final de 2003 através do convênio entre o Ministério das Cidades, prefeituras da
região, CEDAE e a FASE, mas até o momento não saiu do papel.

Acreditamos que a adoção dessas propostas pela II Conferência pode contribuir para tomar Nova
Iguaçu uma cidade mais justa e democrática.



Lista de organizações SOCIaiS signatários da carta "Plataforma de Saneamento
Ambiental- Por um Plano Municipal de SaneamentoAmbiental", do Fórum de
Conselheiros da Sociedade Civil de Nova Iguaçu, para a II Conferência das
Cidades, etapa Nova Iguaçu.

1- MAB - Federação das Associações de
Bairros de Nova Iguaçu

2- Centro Sociopolítico
3- Centro de Direitos Humanos
4- Associação de Moradores do Bairro

Jardim Iguaçu
5- Associação de Moradores do Bairro

Jardim Primavera
6- Associação de Moradores de Vila de Cava
7- Associação de Moradores do Bairro Bela

Vista
8- Associação de Moradores do Bairro Alto

da Posse
9- Associação de Moradores do Bairro

Jardim Laranjeiras
10- SOCOPA
11-Associação de Moradores do Bairro

Parque Santo Antonio - Austin
12- Centro Comunitário de Corumbá
13- Federação de Mutirões
14- Associação de Moradores de Jardim Santa

Eugénia
15- Associação de Moradores do Bairro

Nossa Senhora das Graças
16- Associação de Moradores do Bairro

Miguel Couto
17- Associação de Moradores do Bairro

Ambaí
18- Associação de Moradores de Bairro

Cobrex
19- Associação de Moradores do Bairro

Parque dos Artistas
20- Associação de Moradores do Bairro Santa

Cecília
21- Associação de Moradores do Bairro São

Carlos - km32
22- Associação de Moradores do Bairro Praça

do Amor
23- AMOCHEL
.24- Sindicato das Domésticas
25- Associação de Moradores do Bairro

Caonze
26- Conselho Gestor da APA Mendanha
27- Pastoral da Juventude
28- CPA - Comissão Popular de

Acompanhamento
29- IDEIAS - Instituto de Desenvolvimento

Integrado e Auto-Sustentabilidade
30- Mutirão Fazenda Getúlio de Moura

31- Comissão Pastoral da Terra
32- MAC - Movimento Comunitário Acorda

Cabuçu
33- Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária
34- PRODEC- Projeto Desperta Cidadão
35- DAMGEM- Defensores Ambientais do

Gericinó-Mendanha
36- Associação de Moradores do Bairro Vila

Valverde
37- Conselho Regional de Fisioterapia e

Terapia Ocupacional Região 2 núcleo
Nova Iguaçu

38- Paróquia São Sebastião de Vila de Cava
39- ParóquiaNossa Senhora da Conceição _

Rosa dos Ventos
40- Comunidade Assistencial Chico Mendes
41- APAE- Nova Iguaçu
42- Associação de Moradores do Conjunto

Potiguara
43- SINDSPREV
44- Assembléia de Deus Nova Era
45- Associação de Moradores do Bairro

Cerâmica
46- Associação de Moradores de Rosa dos

Ventos
47- Associação de Moradores do Bairro Santa

Clara
48- Sociedade Esportiva Amigos do Cobrex
49- Associação de Moradores de Ouro Fino
50- Desperta Comendador Soares
51- Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu
52- Associação de Moradores do Bairro

Califórnia
53- CIDI - Centro Integrado de

Desenvolvimento Infanto-Juvenil
54- CECOM - Centro Comunitário de São

Sebastião de Vila de Cava
55- Associação de Moradores do Bairro

Rancho Fundo
56- AMATRECO - Associação de Moradores

de Três Corações
57- Pastoral Operária
58- APABAFLU - Associação da Parada Gay

da Baixada Fluminense
59- Comité da Ação de Cidadania de Caioaba
60- ONG Pró-Viver
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Queremos também ~ imedia~~\.reIDllarnet:l~ç~O.d~~pr~c:s_~~s dedemocracia d:jre~, que implica o exercício do
poder popular mediante plebISCitos e referendos;' co.fifbnne proposta apresentada pela CNBB e a OAB ao
Congresso Nacional.
5- Fortalecer os espaços de participação social na administração pública e criar novos espaços nas empresas
estatais .e de economia mista, viabilizando o controle social e . real compariilhamento .do poder.
60. FOrtaleeerasinitiativas'lócais em favor da cidadania, da participação e da educação popular, como por
exemplo os comitês pela ética na política, conselhos de controle social, escolas de formação política.
7- Enfrentaro mottóp61iô dos meios de comunicação, garantindo sua dernocratízação,' inclusive através do
fortalecimento das redes públicas e comunitárias.. , .

Neste momentode mobilização, conclamamos as forças democrátícas e populares a se mobilizarem para
realizar manifesta,ções de rua e protestos, e trabalhar para promover as verdadeiras mudanças que o país e o
povo precisa. . .. ' . ,

. Brasília, 21 de junho de 2005.
Atenciosamente,

Seguem-se entidades emovimentos da sociedade e da CMS (Coordenação dos Movimentos Sociais). . "

CUT - Central Única dos Trabalhadores
MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
CMP .. 'Coordenação dos Movimentos Populares
UNE - União Nacional de Estudantes
ABI - Associação Brasil.,ira de Imprensa'
ABONO - Associação'Brasileira de ONG
INESC - Instituto de Estudos SocioEconômicos
CNBBIPS - Conferência, Nacional dos Bispos do Brasil / Pastorais Sociais
P.ONacíceal - Pastoral Operária Nacional
Grito dos Excluldos
Marcha Mundial de Mulheres
UBM - .União Brasileira de Mulheres
UBES -União Brasüeírade Estudantes Secundários
CONEN - Coordenação Nacional de Entidades Negras
JOC - Juventude Operária Cristã
MTD - Movimento dos Trabalhadores Desempregados
MTST - Movimento dos Trabalhadores Sem Teto
CONTEE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino
CNTE .. 'CortfederaçietNadonal dos Trabalhadores da Educação
Federação Nacional dos·Advogados
CONAM - Conféderaçlo Nacional de Associações de Moradores
UNMP·. .
Ação da Cidadania Contra a Fome aMiséria e pelaVida
CEBRAPAZ-
'ABRAÇO-Associação Brasileira de Rádios.Comunitárias
CIM! - Conselho Indigenista Missionário
CPT - Comissão Pastoral <laTerra
FENAC - Federação Nacional das Associações
AMB - Articulação de Mulheres Brasileiras
CFEMEA - Centro'Feminista de Estudos e Assessoria
IBRADES - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
EDUCAFRO - Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes
MSU - Movimento dos Sem Universidade
CONIC - Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil
ANPG - Associação Nacional dos Pós-Graduandos
CSC - Corrente Sindical Classista
MPA- Movimento dos Pequenos Agricultores
!BASE - Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Econômicas
Federação Nacional dos Economistas
Sindicato dos economistas do DF
ConselhoNacional de Iyalorixás e Ekedes Negras
CBJP - Comissão Brasileira Justiça e paz
Campanha Jubileu Brasil contra as dívidas e contra a Alca



,"

PROPOSTAS DE MV()ANÇAS NA POLÍTICA ECONÓMICA I A FAVOR DO povo
BRASILEIRO E DA SOBERANIA NACIONAL.

CONTRA AS ATVAIS POLÍTICAS QUE CONSOUDAM O MODELO NEOLIBERAL.

1. Baixar as taxas de juro real (Selic) para o mesmo nível praticado nos Estados Unidos e
em países vizinhos da América do Sul, como Venezuela e Argentina, ou seja, ao redor
de 2,51", ao ano, e não os ctuoís 19,75%. Controlar as taxas de juros cobradas pelos
bancos aos comerciantes e consumidores que chegam a mais de 1001..ao ano.

2. Mudar a arual polítíca de superávit primário no orçamento d<!, União, que destina
vultuosos 0$ públicos apenas para pagar juros, Aplicar os 80 bilhões de reais,
recolhidos pelo governo nesse ano. em investimentos que gerem emprego. em educação,
agrícultura familiar, reforma agráría, saúde e moradia,

3, Dobrar o votar do sarário mínimo e o votor das aposentadorias para 454 reais mensais,
neste ano de 2005, e ampliar para 566 recis. em maio de 2006. visando distribuir renda
e melhorar as condições de vida dos mais pobres. honrando assim os compromissos
assumidos pelo Governo Lula na campanha eleitoral.

4. Recuperar o controle governamental e público sobre o Banco Central e sobre a polltícc
monetério. Impedir a autonomia do Banco Central, que jó está sendo adotada pelos seus
direrores. em conluio com os interesses dos banqueiros e do capital financeiro
internacional.

5. Não assinar acordo da Mça, e roo ccertcr regras da OMe (Organ\zação Mundial do
Comércio) que afetem a ecooomía brasileira e os interesses do povoo

6, Realizar uma cudrtorrc público da dívida externa, como determino a Constituição, e
renegociar seu valor, já pago diversas vezes" Usar os recursos enviados para o exterior
em seu pagamento, para investi!'"em educação e direitos SOCiais,

7. Mudar as ctucis regras de reajuste das tarifas deoserviços públicos fundamentms como
energía elétriec, 6gua, telefone e transporte publico" Revisar e redUZir as ctuois
tarifas que alcançaram valores prorbrtivos e espoliantes de todo povo brasileiro, em
prol de grupos oligap6hos que passaram. a dominar o setor depois da privatização,

S. Paralisar de imediato as rodcdes dos leilões de exploração de áreas de petróleo. Mudar
a lei 9478/97 e garantir a nacionalização do Petróleo com a exclusívidade da
exploração peJa Petrobros"

9, Garantir a participação de representantes da sociedade brasileira e dos próprios
trabalhadores em todos os conselhos de admil'll5tração das empresos públicos e
autarquias, em todos os níveis: federal estaduaiS e mumcípais.

10. Adotar uma política que protejo a riqueza nacional, combctendo a remessa de dólares
para o exterior, em forma de transferências, superfctummenm des trensnccloncis,
lucros, royalties, erc., gorontmdo sua aplicaçoo na Brasil. Promover a repatrioçoo dos
recursos enviados de forma legal porém ilegítima, Adotar medidas que protejam nossa
eccnomio da vulnerobiüdcde externa,
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MINISTÉRIO DAS CIDADES
GABINETE DO MINISTRO
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
Esplanada des Ministérios Bloco "A", 2° andar: sala 227 - Brasília - DF - CEP 70054-900
Fone: (061) 411-4625 - Endereço cletrónico: mcidadcscrcidadcs.gov.br

,
I,

ACT - n.0'005/2004 ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES,
A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DA
BAIXADA FLUMINENSE, COM A
INTERVENIÊNCIA DA FEDERAÇÃO PARA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL, E
DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E
ESGOTOS, NA FORMA ABAIXO:

A UNIÃO. representada pelo MINISTÉRIO DAS CIDADES, inscrito no CNPJ/MF sob o n."
05.465.98./0001-99, representado neste ato por seu titular, Ministro OLÍVIO DE OLIVEIRA
DUTRA, l:rasileiro, casado, CPF n." 050.126.430-20, nomeado por Decreto Presidencial de 1° de
janeiro d 2003, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 2° e 3° andares, em
Brasília/I. ." CEP 70054-900, doravante denominado simplesmente MINISTÉRIO, a
ASSOCI1{iÇÃO DE PREFEITOS DA BAIXADA FLUMINENSE, inscrita no CNPJIMF sob
o n." 01.9:,6.509/0001-22, com sede à Rua Dr. Celso de Carvalho, 285 - Vilar dos Teles, na
cidade de São João do Meriti/RJ, CEP 25555-650, neste ato representada pelo seu Presidente,
ANDRÉ LUIZ CECILIANO, portador da Carteira de Identidade n." 07136674-4 IFP/RJ, CPF n."
872.396.397-5, doravante denominada simplesmente ASSOCIAÇÃO, com a interveniência da
FEDERAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL, inscrita no CNPJIMF
sob o n." ::3700956/0001-55, com sede à Rua das Palmeiras, 90 Botafogo, na cidade do Rio de
Janeiro/Rl, CEP 22270-070, neste ato representada pelo Coordenador Metropolitano da FASE -
Programa Rio de Janeiro, HÉLIO RICARDO LEITE PORTO, portador da Carteira de Identidade
11.° 06732330-3 IFP/RJ, CPF n." 811.637.207-63, doravante, denominada simplesmente FASE, e
da COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS, sociedade de economia mista,
inscrita no CNPJ/MF sob o n." 33.353.394/0001-04, com sede à Rua Sacadura Cabral, n." 103-
Centro, na cidade do Rio de Janeiro/Rl, CEP 29081-260, neste ato representada pelo seu Diretor
Presidente, ALUÍZIO MEYER DE GOUVÊA COSTA, portador da Carteira de Identidade n."
80.885.885-6 IFP/RJ, CPF n." 237.779.317-72, e pelo Diretor de Distribuição e Manutenção,
JAIR OTERO PEIXOTO, portador da Carteira de Identidade n." 37.388-D CREA-RJ, CPF n."
031.106.807-34, doravante denominada simplesmente CEDAE, resolvem firmar o presente
Acordo de- Cooperação Técnica, doravante denominado ACT, sujeitando-se os pan'ipes às
disposições contid.a~ no que: COUber.,na Lei .n.. °8.666, d.e .21 dejunh ..o,'de 1993 e sua..s. / t r ões,
nos term08. e condições seguintes: ~ (l,. .' .~'--....1 ;/

y.?~ ._-,.._- ~ ......,----~
/' '. 1> 7

./
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CLÁUSUL~ PRIMEIRt\ - Do Objeto

o presente ACT tem por objeto a cooperação técnica entre os signatários, visando
o desenvolvimento de ações na área do saneamento ambiental, nos municípios da Baixada
Fluminense, no âmbito do "Programa de Assistência Técnica a Estados e Municípios", que
integra o Componente de Reforma Institucional e Regulação, do Programa de Modernização do
Setor Saneamento - Pi'vfSSII.

, rCLAUSUL\ SEGUNDA - Do Programa de Moderniz:lçi"io do Setor S:lneamento - Pi\JSS II
, ~

2.1. f, O PMSS II a que se refere a Cláusula Primeira é objeto do Acordo de Empréstimo
n." 4292-Bf< doravante denominado Acordo, celebrado entre o Governo Brasileiro e o Banco
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento - BIRD, tendo o MINISTÉRIO como
responsável pela sua execução a nível nacional

2.2. A supervisão e a execução do PMSS II estão a cargo, respectivamente, do Comitê
de Direção do Programa - CDP e da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGPIPMSS,
instituídos pela Portaria Interministerial n." 794, de 30.12.91, modificada em sua última forma
pela Portaria n." 70, de 2l.12.2000 - SEDUIPR e Portaria n." 176, de 29 de maio de 2003 - da
Secretaria Executiva do Iv1JNISTÉRIO.

2.3. A UGPIPMSS, constituída pelas Portarias referidas no item anterior, proverá as
condições materiais e técnicas adequadas à execução do PMSS II e, por conseguinte, do presente
'.CI.

4. Para apoiar a implementação do PMSS II o Governo Federal firmou um Acordo
Cooperação Técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Pr.fUD, o

Projeto BRA/99/030.

3.3. O PMSS II disponibilizará à ASSOCIAÇÃO, à FASE e à CEDAE, os estudos e
documentos elaborados no âmbito deste ACI, não havendo qualquer transferência de recursos

CLÁUSUI.',A TERCEIRA - Do Programa de Assistência Técnica

3.1 A assistência técnica do PMSS II, referida na Cláusula Primeira, será executada
pelo MINI,:STÉRIO, por intermédio da UGPIPMSS, e dar-se-à pela contratação de serviços de
consultoria. individual ou de empresa, por intermédio do PNUD, com recursos do mencionado
Acordo deEmpréstimo.

t,

3.2. Os signatários deste ACT serão conjuntamente responsáveis pela supervisão dos
serviços de consultaria contratados em decorrência do mesmo.
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CLÁUSULA QUARTA - Do Escopo

4.1
A assistência técnica do PMSS II abrangerá:

a) apoio à ASSOCIAÇÃO, à FASE e à CEDAE (i) na elaboração do
"Diagnóstico da Situação do Saneamento Ambiental nos Municípios
Localizados na Baixada Fluminense", contemplando abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos, cujo conteúdo
técnico básico incluirá os seguintes elementos: diagnóstico da situação atual,
termos de referência e estratégias para implementação das ações a curto e
médio prazo; (ii) no desenvolvimento de atividades de capacitação de técnicos
e lideranças comunitárias dos Municípios e de membros dos Conselhos
Municipais de Saneamento Ambiental, ou equivalente; (iii) na avaliação da
estrutura da prestação dos serviços e na proposição de alternativas; (iv) na
elaboração de proposta de política municipal de saneamento; e (vi) na
preparação de instrumentos legais e técnicos que conduzirão o processo de
regulação dos serviços de saneamento ambiental nos Municípios; e

( b) outras medidas que se mostrarem necessárias durante o desenvolvimento dos

trabalhos anteriores.

4.2. As partes definirão, mais precisamente e de comum acordo, a demanda por
assistência técnica e um programa de trabalho, que poderão ser ajustados ao longo da execução
deste ACT em função de avaliações periódicas do andamento dos trabalhos, do alcance dos
objetivos e das decisões tomadas. De igual modo, as partes acordarão os Termos de Referência

para os estudos a serem realizados.

CLÁUSULA QUINTA - Das Obrigações

Constituem obrigações dos Convenentes:

5.1. °MIN1STÉRIO compromete-se a:

a) supervisionar e apoiar as atividades do presente ACT, diligenciando para que
os objetivos aqui estabelecidos sejam alcançados;

b) examinar e pronunciar-se, quando for o caso, acerca das ações a serem
desenvolvidas para a consecução dos objetivos deste ACT; e

c) conceder, através do CDP, anuência prévia das proposições apresentadas pela
Coordenação da UGP!PMSS, relacionadas com as atividades previstas neste

ACT

a) prover as condições materiais e técnicas adequadas à execução do PMSS II e
por conseguinte do presente ACT;

5.2.
°MINISTÉRIO, por intermédio da UGPIP1\1SS, compromete-se ainda a:

L.

b) acompanhar e promove, .r
partIcIpantes; ~ ~_'

!



c) examinar as ações a serem desenvolvidas para a consecução dos objetivos do
presente. ACT, pronunciando-se à respeito das mesmas;

d) analisar e submeter à anuência prévia do COP, os pedidos de assistência
técnica, consistentes com a Cláusula Quarta, apresentados pela
ASSOCIAÇÃO, pela FASE e pela CEOAE;

e) solicitar à ASSOCIAÇÃO, à FASE e à CEOAE, a designação de uma equipe
técnica que será responsável pela condução dos trabalhos e mobilização dos
recursos de contrapartida municipal para intervenções específicas; e

f) solicitar à ASSOCIAÇÃO, à FASE,e à CED·\E por meio de correspondência,
a transferência de suas experiências e conhecimentos na área do saneamento,
através da concessão de estágios c da cessão de pessoal técnico para a
realização de missões de apoio.

5.3. A ASSOCIAÇÃO e a FASE, em conjunto com o Comitê de Saneamento da
Baixada, comprometem-se a:

a) supervisionar e apoiar, a nivel dos Municípios, as atividades do presente ACT,
para que os objetivos aqui estabelecidos sejam alcançados;

b) examinar e pronunciar-se, quando for o caso, acerca das ações a serem
desenvolvidas para a consecução dos objetivos deste ACT;

c) apresentar à UGPIPMSS pedidos de assistência técnica, os quais serão
analisados e aprovados para fins de atendimento, segundo os critérios e as
disponibilidades de recursos do PMSS II, observado o item 4.2;

d) participar da implementação do PMSS II, desenvolvendo ações no âmbito do
saneamento municipal orientadas para:

• assegurar a universalização do atendimento de saneamento à população no
nível da oferta essencial dos serviços;

promover uma clara distinção nos papéis e na estrutura do Poder Público
enquanto regulador dos serviços, e eventualmente poder concedente, das
funções e estrutura de prestação desses serviços;

• estimular a participação e o desenvolvimento do controle social sobre os
serviços de saneamento, inclusive garantindo o livre acesso às informações
e a disseminação das mesmas à sociedade;

• estimular a participação e a cooperação dos Municípios e da Sociedade, de
forma integrada, na solução dos problemas de saneamento;

• assumir a eficiência como critério básico de acesso dos prestadores de
serviços aos programas governamentais de apoio e de financiamento para o
seta r de saneamento,

municipal, bem como os instrumentos e as estruturas de regulação e controle
da prestação dos serviços de saneamento,

f) designar uma equipe técnica que será responsável pela condução do~tr balhos
e mobilização dos recurs ,umanos de contrapartida da ASSOCIA *1da <......., /

F~SE e da CEDAE; e , fi ~
r '~ ~-~P"4;6

- /'/



. ,
g) participar, sempre que solicitado, de reuniões técnicas, encontros e seminários

promovidos pelo PMSS II.

5.4. A CEDAE compromete-se a:

a) disponibilizar as informações técnicas, administrativas e gerenclals da
prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos
rnurucipros que compõem a Baixada Fluminense, necessárias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

b) apoiar tecnicamente as atividades do presente :\CT, diligenciando, no que lhe
couber, para que os objetivos aqui estabelecidos sejam alcançados;

c) examinar e pronunciar-se, quando for o caso, acerca das ações a serem
desenvolvidas para a consecução dos objetivos deste ACT;

d) designar uma equipe técnica para participação e acompanhamento dos
trabalhos;

e) prestar apoio técnico à ASSOCIAÇÃO e à FASE, no desenvolvimento das
ações objeto do presente Acordo; e

f) participar, sempre que solicitado, de reuniões técnicas, encontros e seminários
promovidos pelo PMSS II no âmbito do presente Acordo.

CLÁUSULA SEXTA - Dos Custos com o Pessoal

Os custos com o pessoal técnico envolvido com a implementação deste ACT
correrão, respectivamente, à conta de seus participes.

CLÁUSULA, SÉTTh'IA - Do Prazo de Vigência

O presente ACT terá vigência até 30 de junho de 2007, podendo ser prorrogado
ou rescindido amigavelme:1te a critério das partes signatárias,

CLÁUSULA OITAVA - Das Disposições Finais

8.1 Este ACT poderá ser alterado mediante Termos Aditivos, de comum acordo entre
as partes, bem como poderá ser rescindido por inadimplência de quaisquer de suas Cláusulas ou
condições, ou pela superveniência de normas legais ou evento que o tome inexeqüível.

8,3. Em qualquer ação promocional deverá ser, obrigatoriamente, consignada a
participação de todos os envolvidos, vedada a utilização de nomes, símbolos ou image que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públichs, a teor do disposto n § 10
do ar! 37 da Constituiçãoda República/11 ,_4 1

. () .•~ (j ~r: ~.~
/

J

8.2. Será providenciada pelo MINISTÉRlO, às suas expensas, nos termos do parágrafo
único do art. 61 da Lei n." 8.666/93, a publicação resumida, em forma de extrato, do presente
ACT e seus Termos Aditivos no Diário Oficial da União.



8.4. Fica eleito o foro da Justiça Federal de Brasília-DF, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou pendências oriundas da
execução do presente instrumento, não solucionadas administrativamente.

Assim, por estarem justas e acordadas, as partes, por seus representantes, assinam o presente
instnnnento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para
que surta os seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília (DF), 31 de maio de 2004.

:~~ ..

~~E OLIVEIRA
Ministro de Estado das

/Í l i(d/j! v~
I EL10 RICARDO LElh/PORTO
oordedlldor Metropolitana a FASE

pVograma Rio de Janeiro

Presidente da

GOUVÊA COSTA
te daCEDAE

Nõití~:~.--+----
CPF: ~_/ ._~

, ..--~ '------- .---__ - =----= .
Nome: :_;.;;=
CPF:

pag 6/6



,,.
'!

i
I

N' 106, quinta-feira, 3 de junho de 2004 Diário Oficial da União - Se ção

~i31

3
.~,"''..
• o. .
".0.'/SSN /677-706.9 91

.\VJSOS OE LlCIT,\Ç:\O
rREGÃO PRESE,"(ClAL ,"t. SOl:lJi)...I

(Registro Preços)

Objeto Aquisiçjo de hornfrutigranjeiros hlgienlzJ.":o" pcto peoocc
de OJ meses. pua os Hospitais Nossa Senhora Ja Conceic.to S/A,
Cristo Redentor S/A. e Fémina S/A .. ABERTUR.J,.; Z 1/06/04 às
14:00h. na Comissão de Licitação. Sala 5001.

TO~t ..\DA OE PREÇOS N· 11/200-'

Objero: Aquisição de material médico sensores de pressão intrac ra .
niano. pelo per-iodo de O] meses. para O' Hospuat Cristo Redentor
S/A. AaERTURA: 25J06/04 ás IO.OOh. na Comissão de Licuacãc.
Sala 500 I.

PnTlIJ ·"1o;".,:re, :: úe IU~;~.~Je :r,,~..1
NEURY JOÃO MOREnO

(j~'f\:!,h: de ~I"t::;ri~;\

(Oficio ,,! 610120(4)
Rl:TlFlCAÇAo

No e:xtrato de: Dispensa n· 339104 proce~o na691J04, pu
blicado 110 Oiârio Oficial da União no dia 21/0S12004, seção III,
pagina .54, onde se le: RS :!3.750.oo ( vinte c Ires mil setecentos e
cinque:nu, reais), lI:ia·~: R.-;:21.2J8,40 (vinil: e um mil duzentos e
trinta e oiro reais e qua.ren!<i centavos).

10f. n' 590n0(4)

SECRETARIA f)E ATENÇÃO Á SAlJOE
DEPARTAMENTO Dr.' ATENÇÃO ESPECIALIZADA

fNSTITUTO NACiONAL DE CARDIOLOGIA
URANJEIRAS

EXTR..~TO D,F.,CO:\iR."TO N- ..8/2004

~~J;;e~~prS~O~:~~;f~~~~'''3~~~~~~~~ ~:!~~~:I~,~~
PRODUCTS BRASJL LTO,:c." Objelo: Aquisiç,io de maleri3.1de con
sumo medico-hospitalarcs, (ara o Serviço de Almoulifado, deste:
Inslituto Nacional de Cardiot)gia Laranjeiru. Fundamento Leg31: Lei
n· 8.66619)_ Vigenda: 01:'0612004 a ) 1/1212004. ,Valor Toul
RSI15.200.00. Fonte: 1.53000000 - 2004NE90I3IJ. Data de Assi
narura: 01/0612004.

(SICON. 02J06n004) 25oo,9-ooool-2oo4NE900464

"-~~(;~~ ;I_C~I~~~O

Objeto: Aquisicao de Combu,;tiveis. Torai de Itens licitados' 00002
Edital: 0410612004 de 08hOO is 14hOO . Endereço: Rua d.u La·
ranjeiras. 374 - r andar U:nnjeiras - RJO DE JA:iEIRO - RJ .
Entrega das Propostas: 17106/2004 .is IOhOO

NEIV,\ ~I.'RIA OTTONE Q,\ SILV,\
P~cg~h'i:-:::.

(SroEC • 0210612004)2500S9-ooool-2004NE900464

rNSTITUTO NACIONAL DE TRÁUMATO·
ORTOPEDIA

A··'~O OE ALTERAÇ:;'O
PR.f:r.;,\O 1"'- 2,,120o..t

Comunicamos que o edital da licitação rupra cilada, pu
blicada no 0.0 de 191O~/2004 foi alterado. Objc:to: Aquisição dC'
material de coruumo médico-hospilalar (m3.rerial dC' esrereliz,.1.çãp),
tais como canera de tinta hidr:>ssohivel. tita aUloclave, restaurJdor de
malerial cinlrgico etc.

Tota.l de Itens licitados: 00026 Novo Edital: OJ/06l2004 das
08h30 as 12hOOe dl3hOO is J5hOO EndC'reço: Rua Washtngton luis,
61 - DISUP Centro· RIO DE JANEIRO - RJ. Enflega d.s Pro
pOStls: 16/0612004as 14hOO

O'lBERTO 0-\ SILVA OU.')
Pn:~<'t!:r:..

(sroEC • 02106/2004) 250057-00001·2oo4NE900052

A··'~OS DE llClTAÇÃO
PREG.~() l'õ- J~I2I)U"

ObjelO: Aquisição de acessórios para bisturi elerrônico_ TOlal de llC'os
Licitados: 00003 Edilal: O)/Oó/2004 de OShJO as 12hOO e de 13h is
16hOO. Endereço: Rua Washington Luis. 61 . DISUP Centro - RIO
DE JANEIRO - RJ . Entrega ~as Propostas: l",06/20Q-l as 10hOO

.'\S,\IJETE G(J~IC~

PREGÃUY 3'}i2(1)l

Objeto Aquiuç.io de matenc l de rmcrocuurgia TOIJI de ltcns LI
c.udos: 00006 Edital: 03/06/200-1 de 08h30 i~I:.'~.;_:(j:- cc i Jh is
:f)hllO Enderece R Washington Luis 61-DI:)I_:i' Ccr.rro . RIO DE
JANEIRO - RJ E,1!r:ga das Propostas: 2Si()ú/2()i)4 Li lOhUO

[llltIERTt) DA:;IL'/·\[)I.\S
r!::~,,~;:-u

(SI DE C - OZlD6/:!OO-t)2~OOS7-00001-2004NE90(1)5:!

R[~ULT,\DO DOPHECi.ü 'I- !'Ir'::OIJ..-J

o Instituto Nacional de Tráumaro Ortopedia . I"NTO. toma
público arra v é s do Pregoeiro e Equipe de Apoio. c Re sultado de
Julgamento do Pregão 019'2004, declarando vencedoras pelo critério
do menor preço as empresas: OElTA·X cor..! RE?RES IMPORT
SERVICOS LTDA. itens 00 I e OI S. ~tj3.1cndo o tolal de RS
1.580.00; MASIF ARTIGOS ~IED. E HOSP. LTDA. '''ns 002. 008,
009,010.011,015.016.020.021,022.040. ()..l.1 e o-no (Xrfazendo
o lotaI de RS 2.916.00; SUPPORT COMERCIAL LTDA, ilens 004,
005.006. OD. 017, 019, 023, 024. aJO e 035. perfazendo o taUI de
RS 13.328,00; TOP·UNE COMERCIO DE MATER!,\!. HOSPITA.
LAR, itens 003, 007. 012. 025. 026, 027. 028, 029. 0)6,037, 038.
039, 043. 044 e 045. perfazendo o toul de RS 23.12~.OO. OBS: Os
itens 014, 03 l. 032, O)). 034, 046 foram CANCELADOS.

AN:\BETE (jO!\.lES
P:L'g:(~:."ir.l

(SlDEC - 02l06r.!OO4) 2S0057-00001-2004NE900052

RESULT.-\DO DO PREC..\O ,"I- Ur.OO-l

o InstirulO Nac!onal de Tráumalo Ortopedia - INTO. lorru
público atraves do Pregoeiro e Equipe de Apoio, o Resulta.do de
Julgamento do Pregão 0221~004. declarando vencedoras pelo Crllerio
do menor preço 3.S empresas: CIRURGICA 5,\0 JOSE LIDA, itens
020 e 021, perfa.zendo o tOlal de RS J.8)5.00; MEDSTORY COM.
PROD. HOSPITALr\RES LTOA. itens 001. 002, 003, 008. 009, 010
e 011. perfazendo o toml de RS 5.899,00; l'iEVE !NO E COM DE
PROD CIRURGICOS lTOA, itC'ns 004. OOS. 006, 007, 012 e 013,
perfazendo o tOlal de RS 4 \'082,00: SUPPORT COMERCIAL LTDA.
itens 016 e 022. perfazendo o toraI de RS 4.448.00. 085: Os itens
01",015,017,018,019.023.024,025 foram CANCEL.ADOS.

ELlANA FERREIR.-\ PIRES T.-\I..'ARES
P~o!g-u::'lra

(SIDEC - 02l06/:!O(4) 250057-OO001-2004NE900052

fNSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
AVISO

CO;"i\'ITE ;"I- .tnno ..
Comunicamos a n:abefTUl"ade pr.uo da licitaçãosupncitada.

publicada no 0.0. de 20iOS!:!()()4 ObjC'to: Prestação de serviço com
hospedagem em quarto c\imalizado, incluindo café da tnanhl. Novo
Edital: 03/0612004 d:u 09hOO as 12hOO e d I ~hOO às !7hOO . En
dereço: Av Antonio Coelho de Carvalho. 251 Sanla Rita. . MACAPA
- AP Entrega das Proposra..s: 14/061:!004 às 10hoo.

OIO:-:ISI.-\ HElC:N;\ R.:\DELO DE SOLZA
r~.$iJc ..te :L~CPL

(S!DEC - 02l06n004) 25oJOI4-00001-2004NE900014

r\l··~O DE ...\.or.·\.'rE~TO
PR.EG ..\O Y 7-'1100-'

Comunicamos o adiamento da licitação supra citad •. pu
blicada no O-O. de 0510512004, para. 18106/::'004, is 1)91100 . no
seguinte Endereço: Rua do Resende. !28. 3" 3ndar, sala 30! Cenlro 4

Rio dc Janeiro. - RIO DE JANEIRO - RJObjeto: Serviço móvel
pessoal (SMP) e O\llTOS.

I.UZ CARlü':' RUDKlliUES DA.. í:U"iT.-\
Pn:.~,~c:'\I

ISIDEC • 02106/2004)250052-00001-2oo4NE900J 70

r:50 DE LlCITAÇAo
PRF:G.·\O v 9.1r.on..

Ob)CfO:Aquisição de tmplante mamário com moldee outros Total de
rf~ns Licitados: 00003 Edital: 03106/2004 de 08hOO às 17hOO
Endereço: Rua do Resende, 1::3· sala 302 Centro - RIO DE JA
NEIRO - RJ . Entrcga das Propostas: 21/06/2004 is 09hOO In
formações Gerais: Trazer carimbo do CNPJ '= squete ',Iirgem para
retirada do edital ou acessac o sife w\Nw_compr.lsnef.gov br

Ministério das Cidades

SECR.ETARIA EXH.liTlVA

H.ETfFICH;,\O

No Exrraro de Termo Aditivo. publicado no 0,0. de
3 IIOSn004. secâo J, pág. 68. Onde le-se ·...Espécie: Revisão ,....11I1-
dataria ..M.. da Assistência Preparatória ...'. leia-se ·...EspêcLe: Revisão
Mandatária "N" da As.....isténcia Preparatória . e onde tê-se: "Periooo
2110212001 a 3010512004", leia-se: "Período: 21/02l:!001 ~
31105l::0U.r-

SUBSECRETARIA DE PLANEJAME)'ITO.
ORÇA,\IENTO E ADtvlTNlSTRAÇAO

COORDENAÇAO-QERAL DE RECURSOS
LOGISTICOS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N" ~O/lOO4

W _Processo: 80000019308200408 . Objeto: Impressão e revis.ào em

~fii~~d~eU~a~i~13~tii) a~~~i~el~oT~~lg~";:en~L;~i:~o~:e o:,~~~i~
Fundamento legal: Artigo 24 • inciso XX ,da l8.666I9J . Ju~i
(ícattva: Atender evenlO promovido pelo nistê:no das Cidade.s. em
Brasilia • DF. Oeclaraçào de Dispensa em 01/0612004 _ BRAZ RAI-

~fi~~ e~Co~~n~r. d~IIso~~o:fDrsrL;_,~e. 7!~~~J:n~d~=
~ocl:cARôcB~ssfLli;NkeEsDo~a~léll~~2J'~sÜ~Istr:a~~o~'iis
62J.OO

ISIOEC· 02l06nO(4) 560010·00ool-2004NE90000J

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N- InDo"

Número do Contrato: 512003. N· Processo: 8000000J .....nooJ21.
Contratante:: MrNlSTERIO DAS CIDADES, CNPJ Contratado:
92339712000158. Contratado: PWA AGENCiA DE VIAGENS E
TURISMOLTDA. Objelo: A) Alterar a cláusula oitava - da dota ção
orç.mentiria. para inclusào de outras dota-çõcs orçamentirias: bJ
~;;~~~iíida~~áã~fOp~~~~ gate~:d:I~ll:~I~i~i~~:S. o~~,~~~s~
execução e recebimento dos serviços. exc\uindo-a como dulieidade no

~~l~~l~i~i~F~~~;e ec~~t~~~F:~d~:~t~vt!~ai: cL~io l6oW;~~o~o~

~e~~raç!~s,e 8õJoJ80f~}nioJ~~~i4l2~:!n~irlo O~W2~a d~
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Documento de Repúdio da População de Nova Iguaçu
Abaixo Assinado

No dia 28 dejunho de 2005, foi assistido em sessão da Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu,
a população sofrer uma derrota articulada por aqueles que a própria população elegeu para representar seus
interesses, em favor dos interesses pessoais de alguns vereadores.

Com o voto favorável dos vereadores:
FAUSTO 100%, MARCOS FERNANDES,CHIQUINHO DAAMBULÂNCIA,JORGE MAROTTE,
MAURÍCIO MORAES, CELSO BIRRO, DANIELDA PADARIA,CARLINHOS PRESIDENTE,
CLÁUDIO CIANI, FERNANDOBAIANO,MARCOS ROCHA e ZÉ MINEIRO, a resolução de autoria
dos mesmos, que altera o horário das sessões da Câmara de 18 hs às 21 hs para de 15 hs às 18 hs, foi
aprovado e a população rejeitada, nós como cidadãos, no exercício de nossa cidadania entendemos que com
este novo horário se torna mais dificil, e portanto mais restrito o acesso da população as sessões da Câmara,
tendo em vista que no horário de 15 hs às 18 hs a população se encontra trabalhando ou ocupada em suas
atividades que geralmente. acontecem no horário diurno. O acompanhamento pela população às sessões da
Câmara que durante esses cinco primeiros meses vêm acontecendo, por si só já fica prejudicado, pois esse
grande número de pessoas não mais poderá estar presente, reduzindo assim consideravelmente a participação
popular. E os autores dessa resolução consideram isso uma vitória.

O OUE ALEGAM OSVEREADORES, AUTORES DARESOLUÇÃO:

* Por medida de segurança- Por motivo do horário em Queterminam as sessões, se torna perigoso até
pra populacão retornar às suas casas, ~orrendo o risco de sofrer vários tipos de violência.

RESPOSTA DAPOPULACÃO:

* A questão da violência em nossa cidade é uma questão de ausência de uma política séria de segurança.
Não será alterando o horário das sessões que a população terá mais segurança, apenas estarão os vereadores,
admitindo que nada neste sentido tem sido feito por parte do poder público. Haja visto que a violência não
tem hora marcada para acontecer. É de conhecimento da população e vivido por ela, atos violentos a
qualquer hora do dia, assaltos nas saídas de bancos em plena luz do dia, é apenas um exemplo. Se
recordarmos a chacina que vitimou cidadãos de nossas comunidades em 31 de março de 2005,
constataremos que esta tragédia ocorreu por volta das 20 hs, horário em que as pessoas ainda transitam pelas
ruas, a maioria retomando de seus trabalho para as suas residências. Portanto, o horário de término das
sessões não oferece nem mais nem menos segurança a população, até por que nesses 5 meses de atuação da
Câmara em um total de 41 sessões onde houve trabalho, por apresentar quorum necessário, menos de 10
sessões terminaram após às 21 hs (horário normal de término), e menos de 5 sessões terminaram após as 22
hs. Quem observar a resolução pode incorrer o engano de acreditar que os vereadores de Nova Iguaçu
trabalhem até tarde da noite, como acontece com a maioria dos trabalhadores de nossas comunidades.

O OUEALEGAM OS VEREADORES,AUTORES DARESOLUCÃO:

* Para aumentar a jornada de trabalho X Para estar mais tempo junto dos eleitores dos
"seus" bairros.

- RESPOSTA DAPOPULAÇÃO:

* Mais uma vez nos deparamos com as diversas incoerências praticadas pelos vereadores. Com a mudança
do horário das sessões da Câmara, os vereadores supostamente teriam mais tempo para as sessões, .
(iniciariam às 15 hs até às 2~ hs), e também teriam mais tempo para estarem em contato com a população.
Ora...como seria possível aumentar o horário das sessões e ainda ganhar tempo para estar visitando-os
bairros? As leis da fisica noque diz respeito a tempo e espaço, ficam inexplicáveis com esta alegação sem
sentido. Porém, mesmo que fosse possível romper a barreira do tempo, fica clara a posição distrital que esses
vereadores assumem, inclusive nas próprias sessões da Câmara. Eles acreditam que são vereadores de
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MANIFESTO À POPULAÇÃO DE NOVA IGUAÇU

o que querem os Vereadores emNova Iguaçu?

E o Povo?

Nestes tempos de escândalos em Brasília e em outras cidades do Brasil, podemos dizer que a cidadania
está de luto. Mas o pior, é que eles também estão acontecendo aqui emNova Iguaçu.
Em outubro de 2004 tivemos eleição em nossa cidade para escolher o Prefeito e os/as Vereadores/as,
fomos as umas e escolhemos bem ou mal nossos "representantes".
O que temos que nos perguntar é, o que eles/as tem feito na Câmara de Vereadores?
E nós, temos procurado saber o eles/as têm feito seus trabalhos ou deixamos eles/as soltos?
Ou só queremos aproveitar seus favores?
Aliás, para começar é preciso esclarecer a população qual é o trabalho do/a Vereador/a?
Diríamos que os mais importantes são:
• Fiscalizar o executivo (Contas e atos do prefeito, secretários/as, funcionamento dos postos de saúde,

funcionamento das escolas, prestação de serviços das empresas de ônibus, etc.);
• Fazer valer as leis municipais; como por exemplo: existe empacotadores/as nos supermercados?, ficar

na fila do banco no máximo trinta minutos, etc;
• Fazer projetos de leis para a cidade;
• Fazer cumprir o orçamento da cidade;
• Realizar audiências públicas sobre assuntos de interesse da população;

• Participar regularmente nos dias(terça, quarta, quinta das 18 às 21 hs) das sessões na Câmara;
• Participar na primeira quarta-feira de cada mês, às 18 hs da sessão da Câmara Itinerante, num Bairro

de nossa cidade. Este projeto pretende aproximar os/as vereadores/as do povo, já que a participação
do povo na Câmara é muito dificil, por causa da sua localização. Falando nisto, você sabe aonde é
que fica a Câmara de Vereadores/as?; etc.

Das atribuições acima que os vereadores/as deveriam cumprir, poucos na realidade eles/as tem
conseguido cumprir, pois senão vejamos; {~
• Será que os postos de saúde, as escolas, o horário e a Qualidadedos serviços prestados pelas empresas

de ônibus estão funcionando bem? v _.

• Existe empacotador/a nos supermercados: Sendas, Champiom, Carrefour, Extra? E você têm ficado
mais de meia hora na fila do banco?Mas isto são leis.
Em seu bairro já foi realizada alguma audiência pública para resolver algum problema?•

• Em seu bairro já aconteceu alguma sessão da Câmara Itinerante? Quantos/as Vereadores/as
participaram? "

• Queremos no mínimo que seja feito um PLEBISCITO, para saber do povo se somos a favor ou contra
a troca do horário. Mas este plebiscito precisa ser feito de uma forma democrática, com audiências
públicas nas regiões administrativas, com um tempo igual para quem defende a mudança e quem é
contrário, assim como se tratando de matérias em jornais ou revistas.

Caro/a eleitor e cidadão/ã de Nova Iguaçu, queremos com este comunicado informá-los sobre a
escandalosa "resolução interna"(espécie de lei) que 12vereadores ( ) apresentaram para modificar o
horário e os dias de funcionamento das sessões na CâmaraMunicipal. Vergonhosamente primeiro tiveram
a cara de pau em reduzir os dias de trabalho para somente terça e quarta-feira, das 15 às 1S hs. Para
piorar estes Vereadores/as são do grupo de apoio ao Prefeito~Alguns Vereadores/as contrários a resolução
conseguiram propor que fossem incluído quinta-feira, e que as sessões da Câmara Itinerante continuasse
às 18 hs. No dia ... a "resolução" foi para avotação, e infelizmente votaram a favor ( ), e contra ( ).,
faltaram neste dia ( ).
r\..~_ ..~n ~n~_~ .. ~t) C'~_~n •• _n n~...I~ ...I~ r":...In...ln_:~ ~~ __ ~n+~ _~l~n ~_._~n· r" fi A l\,fn~ 1:'" ~
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Compromisso, Desperta Comendador, que se organizaram e se ajuntaram para fazer um acompanhamento



,
da atuação dos vereadores/as na Câmara Municipal. Coninscidentemente ou não, após a publicação do
relatório de desempenho da atuação doia vereador/a na Câmara, e que foi publicado em alguns jornais
desta cidade, surgiu tal "resolução". Ternos quase a certeza que muitos/as vereadores/as não gostaram do
relatório, pois ele identificou aquele vereador ou aquela que realmente não trabalharam corno deveriam.
Ternos a impressão que estamos sendo perseguidos por causa do nosso trabalho, pois somos
trabalhadores/as como você, e que fazemos um esforço muito grande para fiscalizar o trabalho de nossos
vereadores/as, e que eles/as estão procurando nos afastar desta fiscalização. Será que estão com medo de
que o povo saiba o que estão fazendo lá na Câmara?
O que estamos querendo é tomar conhecida está imoralidade e contar com a sua ajuda para que possamos
reverter o horário de funcionamento da Câmara para as 18hs.
Se não quisermos repetir os escandalos de outros lugares, convocamos você para nos ajudar neste ato
cívico, e construir urna história diferente em nosso município, para o nosso bem e de toda a sociedade.

Nova Iguaçu, 13 de julho de 2005

\
~.
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PREFEITURA
NõvilgiãÇU

PREFEITURAMUNICIPALDENOVAIGUAÇU
SecretariaMunicipalde Urbanismo
SubsecretariadeUrbanismo,Habltaçãoe Saneamento
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AGENDA DE PLENÁRIAS PREPARATÓRIAS
JUNHO

- Dia 14 - Plenária Preparatória - Centro
- Hora: 19:00h
- Local: Auditório do Centro Social São Vicente (Patronato) - Av. Gov.

Portela, 382 - Centro.
- Dia 15 - Plenária Preparatória - Tinguá

Hora: 19:00h
- Local: EscolaMunicipal Vale do Tinguá - Rua Paraná,34 - Tinguá
- Dia 16 - Plenária Preparatória - Rio D'Ouro
- Hora: 19:00h
- Local: Igreja Católica Nossa Senhora de Salete - Rua da Estação, 25 -

Rio D'Ouro.
- Dia 21 - Plenária Preparatória - Comendador Soares
- Hora: 19:00h
- Local: Paróquia São Francisco'de Assis - Rua Tomaz Fonseca, 123 -

ComendadorSoares.
- Dia 22 - Plenária Preparatória - Austin
- Hora: 19:00h .
- Local: à confirmar
- Dia 23 - Plenária Preparatória - Miguel Couto
- Hora: 19:00h
- Local: Paróquia São Miguel Arcanjo e São Pedro - Rua São Pedro, ?4 -

Miguel Couto.
- Dia 28 - Plenária Preparatória - Vila de Cava
- Hora: 19:00h.
- Local: Clube Biruta's - Rua Byron Dore de Almeida, 270 - Vila de Cava.
- Dia 29 - Plenária Preparatória - Cabuçu
- Hora: 19:00h
- Local: à confirmar
- Dia 30 - Plenária Preparatória - Km 32
- Hora: 19:00h
- Local: à confirmar

JULHO
- Dia 05 - Plenária Preparatória - Posse
- Hora: 19:00h
- Local: ParóquiaSagrada Famflia- Rua Raimundo Brito de Oliveira, 216 -

Posse.
- Dias 15, 16 e 17 - ConferênciaMunicipal
Local/hora: Auditório da UNIG - Av. Abílio Augusto Távora, s/n - Jardim
Alvorada.



consriruiriam () ideal do desenvolvimento, usam todo u seu puder para
nos enfiar goela abaixo uma certa concepção de mundo, dererminando
assim nossos sonhos em relaçãoao futuro de nossos filhos, nossosdesejos
e ambições, nossos valores e as basesde nossa ética.

Terfamos, cnrâo, 11111clcscnvolvimcnro definido pelo Relatório Rruncllbnd
como aquele que "atende às necessidadesdo presente sem comprometer a
possibilidade de as geraçõesfuturas atenderem assuas próprias necessida
des".A estratégia apresentada para a realizaçãodessespropósitos conjuga
ria crescimento econômico ao progresso técnico capazde poupar recursos
materiais. Desse modo se procurariam evitar as resistênciasaos ritmos de
acumulação, presentes no debate dos anos 70. Como se issonão bastasse,
o mercado é apresentado como o ambiente institucional mais favorávela
se considerar a natureza como capital.

No plano internacional, como no plano interno, osconceitosconvencionais
dedesenvolvimento sebaseiamna iniqüidade e na ideologiado crescimento
ilimitado. Claro que em geral issoocorre em meio a belosdiscursossobre
o nosso futuro comum. Impossível esconder: a dura realidadeque preside
as relações internacionais - realidademarcada pela força e pela injusriça
- de repente se desnuda e aparece em toda a sua crueza. Como no
momento em que o presidente dos Estados Unidos, GeorgeW. Bush, em
plena virada do rnilênio, recusou-se publicamente a assinar o Protocolo
de Kyoto (base para o início de um enfrentamento real do problema
planetário do clima), com a justificativa de que seu país não está disposto
a sacrificar uma parte que sejade sua economia a favorda sobrevivênciada
humanidade. E, para reforçar o argumento, valeu-seexatamenre da visão
linear de desenvolvimento, com base na.premissa cínica (mas
ideologicamente poderosa) de que o crescimento da economia americana
tem que continuar, sempre e cada vezmais, para poder servir de grande
farol e de parceiro fraterno para o progresso de toda a humanidade! Belas
palavras, pérfidas intenções.

Essavisão encontra sua maior expressãonaAgenda 21, um dos principais
documentos produzidos pelaRio 92: "Tanto aspolíticas cconômicasdos
paísesindividuais como as relaçõeseconômicas internacionais têmgrande
relevânciapara o desenvolvimento sustentável.A reativaçãoe a aceleração
do desenvolvimento exigemum ambiente econômico e internacional ao
mesmo tempo dinâmico e propício, juntamente com políticas firmesno
plano nacional. A ausência de qualquer dessas exigênciasdeterminará o
fracassodo desenvolvimento sustentável" (CNUMAD, 1995).

."

,1.2 Sustentabilidade: instrumento
para legitimar a dominação
econômica ou exigência de uma
ética planetária?

A rigor, o processo da Rio 92 poderia ser interpretado, sob certo ângulo,
como uma vasta operação de "modernização ecológica"; Essaexpressão
designa o processo Eelo qual as inst1tuiçõE'polfti2ts\jntern~!iza~
p'~<:.~ç.§es ecol~~~c~~~o pr'?.Eósi~.ck conciliá!. o .f.!!~m.~11!0...
!<:'<>-E9_mico_~.<:,~~_rC;S9111çãodos prº~lelllas~!!lE!.tl!.tais,pando ê~fase.à ,
~~,~P.rá~o~l~g!~, ~celebraçãoda c::c~~omiade mercago, àg!!n~ na
colaboraçãoCU1W,~o.llnto no casodo RelatórioBrunddand quanto
na&enda 21, a premissa é clara:~p~Çí..Qsg::nológica..e.o CfÇS,çiWJ;.!!to
,econôrnico deveriam lev:arà.sustentabilidade.e.à.reduçãQdapQbr~...2.elo
;'minho da colaboração e 40ÇºI1SÇ.!l.~.:.--~-..;---_.~-~.•.._ -.

Atrelado ao substantivo dtsmvolvimmto, o adjetivo sustentável tornou
ainda mais espessa a cortina de fumaça que envolve o uso abusivo e a
disputa ideológica pelo significado real dessa.sduas palavras. Nos anos
1980, a Comissão Brunddand, no seurelatório preparatório à Conferência
das Nações Unidas que se tornaria conhecida como Rio 92, propôs uma
nova formulação para a relação entre melo ambiente e desenvolvimento
econômico, inspirada na noçãode sustentabilidade,emprestada das ciências
biológicas (e já proposta anos antes por Lesrer Brown, do Worldwatch
Insrirute). De acordo com essa noção de sustenrabilldade, os recursos
naturais e o meio ambiente seriam usados sem esgotar os primeiros e sem
tornar o segundo inviável à vida humana,

Crise ambiental global: alguns são
mais responsáveis que os 'outros'

Não se pode negar que a Agenda 21 ~alienta de' 1!!~~~_g~lléricoa
responsabilidade do~íses industrializados na crise ambiental global.
I'ór~~mo 'temp~~d.ã oonvidâ'd'ê-tôrôü"1güãilclriã"c t~,40~os
P!!!~ese setores s<29!i.s_!.p_~t!~!paremdo grande mutirão comum. e!..~o
{azê-Io~~todos ig.ual~ente responsáveis, senã~_pelo p:yaº~elo
menos ~lo futuro. Na ética da Agenda, todos os arores sociais _
~~h~~e;,jov;;;: populações indígenas, ONGs, autoridades locais,
trabalhadores, empresários, cientistas, técnicos, agricultores, etc. - são
incitados a participar da tomada de decisão para a construção desse
desenvolvimento sustentável. Como se todos.fossem iguais e,tivessem
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PREFEITURA
Novâlgüãçu·

PREFEITURAMUNICIPALDENOVAIGUAÇU
SecretariaMunicipalde Urbanismo
SubsecretariadeUrbanismo,Habitaçãoe Saneamento

C<9~ \:~ \~~~C\ f\ \)Ç!c. C\~~\:ft; -
~ d0'~ ~\j~[.;_\.)

AGENDA DE PLENÁRIAS PREPARATÓRIAS
JUNHO

- Dia 14 - Plenária Preparatória - Centro
- Hora: 19:00h
- Local: Auditório do Centro Social São Vicente (Patronato) - Av. Gov.

Portela, 382 - Centro.
- Dia 15 - Plenária Preparatória - Tinguá

Hora: 19:00h
- Local: EscolaMunicipal Vale do Tinguá - Rua Paraná,34 - Tinguá
- Dia 16 - Plenária Preparatória - Rio D'Ouro
- Hora: 19:00h
- Local: Igreja católica Nossa Senhora de Salete - Rua da Estação, 25 -

Rio D'Ouro.
- Dia 21 - Plenária Preparatória - Comendador Soares
- Hora: 19:00h .
- Local: Paróquia São Francisco'de Assis - Rua Tomaz Fonseca, 123 -

Comendador Soares.
- Dia 22 - Plenária Preparatória - Austin
- Hora: 19:00h
- Local: à confirmar
- Dia 23 - Plenária Preparatória - Miguel Couto
- Hora: 19:00h
- Local: Paróquia São Miguel Arcanjo e São Pedro - Rua São Pedro, ?4 -

Miguel Couto.
- Dia 28 - Plenária Preparatória - Vila de Cava
- Hora: 19:00h.
- Local: Clube Biruta's - Rua Byron Dore de Almeida, 270 - Vila de Cava.
- Dia 29 - Plenária Preparatória - Cabuçu
- Hora: 19:00h
- Local: à confirmar
- Dia 30 - Plenária Preparatória - Km 32
- Hora: 19:00h
- Local: à confirmar

JULHO
- Dia 05 - Plenária Preparatória - Posse
- Hora: 19:00h
- Local: Paróquia Sagrada Famma- Rua Raimundo Brito de Oliveira, 216 -

Posse.
- Dias 15, 16 e 17 - ConferênciaMunicipal
Local/hora: Auditório da UNIG - Av. Abmo Augusto Távora, s/n - Jardim
Alvorada.



e ambiçoes, nossos valores e as bases de nossa ética.
• ~ ---~-------- ._r' ...
des". A estratégia apresentada para a realização dessespropósitos conjuga
ria crescimento econômico ao progresso técnico capaz de poupar recursos
materiais. Desse modo se procurariam evitar as resistências aos ritmos de
acumulação, presentes no debate dos anos 70. Como se isso não bastasse,
o mercado é apresentado como o ambiente institucional mais favorável a
se considerar a natureza como capital.

No plano internacional, como no plano interno, os conceitos convencionais
de desenvolvimento sebaseiam na iniqüidade e na ideologia do crescimento
ilimitado. Claro que em geral issoocorre em meio a belos discursos sobre
o nosso futuro comum. Impossível esconder: a dura realidade que preside
as relações internacionais - realidade marcadapela força e pela injustiça
- de repente se desnuda e aparece em toda a sua crueza. Como no
momento em que o presidente dos Estados Unidos, George W Bush, em
plena virada do milênio, recusou-se publicamente a assinar o Protocolo
de Kyoto (base para o início de um enfrentamento real do problema
planetário do clima), com a justificativa de que seu país não está disposto
a sacrificar uma parte que seja de sua economia a favor da sobrevivência da
humanidade. E, para reforçar o argumento, valeu-se exatamerire da visão
linear de desenvolvimento, com base na premissa cínica (mas
ideologicamente poderosa) de que o crescimento da economia americana
tem que continuar, sempre e cada vez mais, para poder servir de grande
farol e de parceiro fraterno para o progresso de toda a humanidade! Belas
palavras, pérfidas intenções.

Essavisão encontra sua maior expressão na Agenda 21,um dos principais
documentos produzidos peIa Rio 92: "Tanto as políticas econômicas dos
países individuais como as relações econômicas internacionais têm grande
relevância para o desenvolvimento sustentável. A reativação e a aceleração
do desenvolvimento exigem um ambiente econômico e internacional ao
mesmo tempo dinâmico e propício, juntamente com políricas firmes no
plano nacional. A ausência de qualquer dessas exigências determinará o
fracasso do desenvolvimento sustentável" (CNUMAD, 1995).

·1.2 Sustentabilidade: instrumento
para legitimar a dominação
econômica ou exigência de uma
ética planetária?

A rigor, o processo da Rio 92 poderia ser interpretado, sob certo ângulo,
como uma vasta operação de urnodernizaéo ecológica"; Essa expressão
designa o processo _eelo qual as instItuJçõ~!.,.Eolfti~s1Jntern~!izal_l1
P!-C:Q_<:I:!~çõesecol~~i_c~~o proeósit<?ck conciliá r. o ~&~t;rHo
E-ç_onô_l!li~~_~g~aresolução dos prº~leIllas:3-!Il~.~.s~ais,~ando ê.~fase.à....
~~aP.t~~.2te~ol.~gi~, ~celebração da (!t::~~Qilllade merca~o, à cr!;!1ça,na
colaboraçâo CLQ9..f.9.rumso.Tanto no caso do Relatório Brundtland quanto
na~enda 21, a premissa é clara: a~PE~º.J~nológica."e.o cr~.çimJ;!!to
~conômico deveriam levar.à.sustentabilidade.e.à.reduçãQda pobr~,. Q_e_lo
caminho da colaboração e do c::ol1s~Es9.:.--_._-_. __ ._-....... ..... . .. --

.Atrelado ao substantivo desenvolvimento, o adjetivo sustentável tornou
ainda mais espessa a cortina de fumaça que envolve o uso abusivo e a
disputa ideológica pelo significado real dessas duas palavras. Nos anos
1980, a Comissão Brundtland, no seu relatório preparatório à Conferência
das Nações Unidas que se tornaria conhecida como Rio 92, propôs uma
nova formulação para a relação entre meio ambiente e desenvolvimento
econômico, inspirada na noção de sustentabilidade, emprestada das ciências
biológicas (e já proposta anos antes por Lester Brown, do Worldwatch
Institute), De acordo com essa noção de sustentabilidade, os recursos
naturais e o meio ambiente seriam usados sem esgotar os primeiros e sem
tornar o segundo inviável à vida humana.

Crise ambiental global: alguns são
mais responsáveis que os 'outros

Não se pode negar que a Agenda 21 ~~lienE_c!.C:__l!!9si.~_ge.lléricoa
responsa~i1ida~e .~?~_p-~!.~~sindustrializados na crise ambiental global.
Pórém, ~~~.P~_~~_ conVida-de"t~rmã"lguãi1clri{t~.4o~ os
p'~,~~~e..!Q!:gJ_Q_Ç~i"s..!.p-ª!!!f!p'aremdC?grande r!lJlli...~.mJ!.~~9
fazê-lo, torna todos igualmente responsáveis, senão pelO_P~ç1=ºl_.RelO
~~~~spel~-futuro. Na óiica d:'-Ágenda, todos os ateres sociais _
~-;;lh~r~-:J~~~~-;; populações indígenas, ONGs, autoridades locais,
trabalhadores, empresários, cientistas, técnicos, agricultores, etc. - são
incitados a participar da tomada de decisão para a construção desse
desenvolvimento sustentável . Corno se todos .fossem iguais e. tivessem
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BOLEIlM
Fórum de Conselheiros

da Sociedade Civil de Nova Iguaçu
Contatos: Centro Sôcio-Polltico - 2669-2259

OBoletim é um informativo periódico do Fórum de Conselheiros, composto por organizações e movimentos sociais
de Nova Iguaçu. Nosso objetivo é reunir mensalmente informações relevantes das organizações e movimentos
sociais e dos espaços institucionais de participação, como os Conselhos Municipais, Orçamento Participativo e

Câmara Municipal.

Para que o boletim funcione é preciso que tenhamos responsáveis por repassarem as informações com a agilidade
necessária para uma central de informações, que provisoriamente está localizada na FASE através do assessor do Fórum,
Mauro Santos tel. 2536-7350 ou 9382-2754.

Conselho de
Política UJbana

A agenda
do Conselho está
centrada na
organização da ~=~~~';";"'I
Conferência
Municipalda Cidade,
queocorrerá nosdias
15,16e 17dejulho. Serãoformadasquatro
mesasdedebatesemtomodaspolíticasde
saneamento ambiental, habitação,
transportesemeioambiente.

Conselho de
Assistência Social

Foi realizada a eleição para
presidentedo Conselho (DulcimereSerra
da Associaçãode Moradores'dapraça do
Amor); vice-presidente (Cláudia Perluxo
CoordenadoradosConselhosMunicipais)e
Secretário (Gilberto Carlos Associação
ComunitáriaChico Mendes).As questões
em discussão no Conselho são: a)
ampliação de 300 para 600 jovens no
Programa Agente Jovem de
Desenvolvimento Social e Humano; b)
organização do debate das ações da
secretaria junto às associações e
movimentos comunitários. principalmente
Bolsa Farnllia e Tele-Centros; c)
Recadastramenlo das instituições de
assistênciado ruunicipio. Apróximareunião
do Conselho sel;í realizadano dia 21 de
junho às 14h. na sala dos Conselhos.As
reuniões são rp::Jlizadasnas terceiras
terças-feirasdecadamês.

Conselho de Saúde
Foi informado ao Conselho de

Saúde, que o município conseguiu 10
milhõesde reaisdo govemofederalpara
ínvestimentosnaáreade saneamento.O
objetivoé implantarrededeesgotamento
sanitário em áreas com valas a céu
aberto. A proposta estabelece que as
áreas contempladasdevem ser aquelas
que nãopossuemredede águae esgoto.
em especial aquelas que caracterizem
áreas de risco para doenças
transmissíveispor vetaresde veiculação
hídrica identificadas pela Secretaria
Municipal de Saúde. E preciso que a
sociedade esteja mobilizada a fim de
definir as áreas prioritárias a serem
contempladas.

.... Os conselhei-
~ ros da sociedade
civil irão solicitar
esclarecimentosa
respeito do
PROESF Pro
grama de Expan
são do Programa
de Saúde da
Familia, tendo em
vista que está
prevista a im
plantaçãode mais

84 equipesdoPSFparao municípioe jã ter
sido realizadauma provade seleçãopara
agentes de saúde. É preciso haver uma
discussãopública a respeito da definição
das localidadesque serãocontempladase
sobreas estratégiasde implementaçãodo
programa

Estáem processode implantação
do ConselhoGestor (com participaçãoda
sociedade) no Hospital da Posse e nas
unidades mistas. Também devem ser
destacadas algumas novidades, como a
implantaçãodo planodeacompanhamento
da tuberculose, garantindo acesso à
alimentação e vale-transporte para
atendimento no Vasco Barcelos. Os
pedidos de exame agora podem ser
agendadosnasprópriasunidadesdesaúde '
semprecisarir parao K 11ou parao Vasco
Barcelos.

A próxima reunião do Conselho
MunicipaldeSaúdeseránodia 16dejunho
(5a feira) às 18h. no Vasco Barcelos (as
reuniões do Conselho ocorrem nas
terceiras quintas-feirasde cada mês). O
Conselho Comunitário de Saúde está
solicitandoumareuniãocomaComissãode
Saúde da Câmara de Vereadores, com
previsãoparaodia20dejunho.

O Conselho de Educação
realizou sua primeira reunião, onde foi
definido o vice-presidentee a secretária
do Conselho (Ana da Cáritas) e o
representantedo Conselhode Educação
no FUNDEF.Um dos temas de pautado
próximo encontro é a questão da
educação infantil onde a Secretaria de
Promoção Sociale de Educaçãoficoude

Conselho de Educação
encaminhar uma carta para o Conselhoa
fim de que as creches integrem
o sistema de educação infantil.
Também será formada as
comissões de trabalho. A
próxlrna rPllniãoserá realizada
no dia 1t1 de junho às 9h. na
sala da Coordenadoria dos L



Conselho da Criança
e do Adolescente

Entre várias ações que estão
sendo desenvolvidas, destacam-se:

a) Construção do Plano de
Enfrentamento da Violência Sexual
Contra Crianças e Adolescentes de
Nova Iguaçu: o Plano foi elaborado por
uma Comissão Temporária, em
conjunto com o Programa Sentinela, e
discutida com os diversos atores
envolvidos, no dia 30 de maio de 2005
(Ministério Público, Juizado,
Coordenadoria dos Conselhos
Municipais, Programas e Projetos,
instituições). A proposta, já acrescida
das sugestões, será rediscutida e
aprovada na Conferência Municipal. b)
Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente: está sendo
organizada por uma Comissão
Temporária para acontecer nos dias 24
e 25 de junho de 2005, com o tema
central do Controle Social. Na ocasião
iremos discutir o Projeto de Abordagem
da SEM PS, retomar a discussão da
Rede de Proteção Integral e rediscutir e
aprovar o Plano de Enfrentamento.

Conselho de
Alimentação Escolar

Foi dada posse ao Conselho e
aprovada a prestação de contas de 2004
com a ressalva de que qualquer
questionamento dessa prestação de
contas será de responsabilidade dos
membros do Conselho anterior. Nos
dias 15e 16de junho será realizada uma
visita às escolas a fim de levantar a
situação da alimentação. Nos dias 22,
23 e 24 de junho ocorrerá uma
capacitação para os conselheiros de
alimentação escolar no municipio de
Cordeiro. A Zélia da Pastoral da Criança
e participante do Fórum foi a escolhida
para representar o Conselho de Nova
Iguaçu. As reuniões ocorrem toda
segunda terça-feira do mês às 9h. na
Coordenadoria de Conselhos.

Conselho de Segurança Alimentar
OConselho ainda não foi implantado.
Conselho de Desenvolvimento Rural
Sem informações até o fecbamento do
Boletim

Agenda dos Movímentos
Audiência sobrevalor da per copIto dos creches

comunitários com o secretario de promoção socIal.
oNúcleo de Creches Comunitárias de Nova Iguaçu informou que a prefeitura

não pretende ampliar os recursos para as creches, mantendo até o final do ano o valor
de R$ 25,00 por criança. O Núcleo está solicitando urnaaudiência com a secretaria de
promoção social a fim de negociar a ampliação da per capita e discutir problemas de
documentação das creches, que tem impedido o recebimento dos recursos da
prefeitura.

oConselho Gestor da APA de GericínóMendanhaestá convocando todas as
organizações sociais a participaremda Audiência Pública sobre o Vilarejo Marapicu. A
audiência tem por objetivo colocar em debate o projeto de construção de casas para 26
mil pessoas. A questão é importante na medida em que a construção atinge a área de
proteção ambiental e pode causar sérios riscos ambientais para a populaçAo. A
Audiência será realizada no dia 20 de junho de 2005 às 18h.no Centro de Formaçãode
Lideres em Moquetáe contará com a presençada SEMUAM,da FEEMA,da construtora
e doConselhoGestordaAPA.

Fórumoe Entidades Reage Baixada

Conferência das Cidades da Baixada
Foi realizada a setembro e a nacional comuns de saneamento

primeira reunião para em Novembro. A Con- ambiental (água,
orqanlzação da II Con- ferência da Baixada é um esgoto, lixo), habitação,
ferência das Cidades da momento estratégico transporte e mobilidade
Baixada, prevista para a para colocar na agenda urbana. Além disso, a
última semana do mês de política a importância de Conferência deve
julho. As Conferências articulação dos muni- apresentar propostas
Municipais devem ocorrer cípios da Baixada a fim para a Conferência
até o final de julho, a de tratar de forma EstadualeNacional.
Conferência Estadual em articulada, problemas

Agenda / Calendário de Reuniões eAtividades
18/06 Oficina preparatória para a Conferência das Cidades da Baixada Promoção:
FASE/Observatóriodas Metrópoles 9 às 17h. Centro de Formação de lideres de
Moquetá Maiores informaçõesFASE(Aércio, Mônicae Delmar) Tel.2536-7350.
15,16 e 17/07 Conferência Municipal da Cidade.
16106 às 18h. Reunião do Conselho de Saúde no Vasco Barcelos.
21/06 às 14h. Reunião do Conselho de Assistência Social na sala dos Conselhos.
14106 às 9h. Reunião do Conselho de Educação na sala dos Conselhos.
20/06 às 18h.-Audiência Pública sobre VilarejOMarapicu no Centro de Fonnação
de líderes em Moquetá.

A Baixada está produzindo uma
resposta à chacina ocorrida em Nova
Iguaçu e Queimados, onde 30 pessoas
foram assassinadas. Este triste episódio
tem sensibilizado diversas organizações
da Baixada a se articularem no Fórum
ReageBaixada.O Fórumjá reúnemaisde
60 instituiçõese já realizoudois encontros
com autoridades do govemo federal,
govemo estadual e prefeituras. A agenda
do Fórum pretende atingir dois grandes

objetivos: a) formular e negociar com os
govemos a implementação de uma
agenda social que enfrente as causas da
violência na região; a punição dos
culpados pela chacina e a garantia dos
direitos das familias das vitimas, além de
propormedidasdecombate aoextermlnio
na região; fortalecer e dar visibilidade às
organizações da sociedade civil da
Baixada através da realização do Fórum
SocialBaixada.

\
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Fórum de Conselheiros da Sociedade
Civil de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu, 05 de julho de 2005.

Às
Organizações da Sociedade Civil
de Nova Iguaçu

Assunto: convite para Assembléia

Companheiros, companheiras,

O Fórum de Conselheiros convida esta organização para a Assembléia
deste Fórum, no dia 09 de julho (sábado), às 16 horas, na sede do MAB -
Rua Ataíde Pimenta de Morais, 37 - Centro.

Nesta ocasião, discutiremos três questões: a) Conferência Municipal da
Cidade, propondo, especialmente, a elaboração do PJano Municipal de
Saneamento: b) propostas para ampliação do Programa Saúde da Família e: c)

., ".&...._ .... ... ~ - ' .. "

fortalecimento da luta das Creches Comunitárias, para o reajuste do valor da
per capita do convênio e incorporação no sistema municipal de ensino infantil.

Contamos com sua participação.

Um abraço,

Secretaria Executiva
Telefone para contato: 2669-2259



"

2a Conferência Nacional das Cidades
"Reforma Urbana: Cidade para Todos"

FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL

Município: Cidade de Nova Iguaçu Estado: RJ
Data da conferência: Dia 15, 16 e 17 de julho de 2005
Responsável: Nome: Will Robson Coelho

Tel: (21)2667-4016 e-mail: willrobscoelho@yahoo.com.br
Total de Delegados: 175 Observadores: 57
participantes:
Participantes por 58_ Poder Executivo municipal
segmentos 8__ Poder Legislativo municipal

65_ Movimentos sociais e populares
20- Entidades de Trabalhadores
4__ Entidades Empresariais
9__ Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa
9__ Organizações não governamentais
2__ Conselhos de Classe Regionais
__ outros (especificar)

Critério de eleição Os delegados foram escolhidos pelos e entre os delgados presentes
dos delegados na Etapa Municipal. Cada segmento se reunião em uma sala e tirou
para a Conferência sua lista tendo como limite máximo as quantIdades estabelecidas
Estadual pela Comissão Preparatória da Etapa Estadual do Estado do Rio de

Janeiro.

Delegados eleitos 17_ Poder Executivo municipal
(de acordo com o 5__ Poder Legislativo municipal
Regimento 20_ Movimentos sociais e populares
estadual) 6 Entidades de Trabalhadores

4__ Entidades Empresariais
3__ Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa

I 2__ Organizações não governamentais

I
1__ Conselhos de Classe regionais
__ outros (especificar)





Participação e r
Controle Social

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS
(Três para cada tema)

,~--

Questão
Federativa

Política Urbana
Regional e
Metropolitana

Financiamento do
Desenvolvimento
Urbano

2
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PROPOSTAS PRIORITÁRIAS PARA O PLANO OIRETOR DO MUNiCíPIO
(Três propostas no máximo)

1 - Incorporarna revisãodo PlanoDiretorde DesenvolvimentoUrbanoda Cidadede Nova
Iguaçu, as Leis Municipais, tais como: Lei de Uso e Parcelamento do Solo, Lei de
Zoneamento, Código Tributário, e também com especial atenção para identificação e
reconhecimentodas áreas rurais.

2 - Instituição de Contribuição de melhoria pelas obras efetuadas pelo rnurucrpio, na
valorização de imóveis e alteração da planta de valores imobiliários proporcional a
localizaçãodos mesmos;

I 3 - Criaçãode umConselhoGes~ordo PlanoDiretor I
t,;),~ ,\.~

A nível Federal
-r--,

.J
~

A nível Estadual

A nível Municipal

Enviar até 5 dias após a realização da Conferência para a Comissão Preparatória Estadual no e-mail:
e para a Coordenação Executiva Nacional no e-mail: conferencia@cidades.gov.br
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RELATÓRIO FINAL
II CONFERÊNCIA DAS CIDADES - ETAPA NOVA IGUAÇU
JULHO DE 2005 - UNIG

A Etapa Municipal de Nova Iguaçu aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2005 nas instalações da
Universidade Iguaçu, com o apoio da Caixa Econômica Federal e da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu. A
abertura solene contou com a presença de mais de 600 pessoas. As atividades de sábado (mesas de
exposição e grupos de trabalho) e de domingo (plenária), tiveram um público flutuante de cerca de 250
pessoas, sendo, 175 delegados credenciados representantes dos diversos segmentos sociais. Os debates
foram construídos em torno do lema nacional "Reforma Urbana: Cidade para Todos" e com um foco no tema
eleito pelo Conselho Municipal de Política Urbana como prioritário para a Cidade "Saneamento Ambiental e
Desenvolvimento Urbano". Abaixo seguem as propostas que tem sua origem nos grupos de trabalho e foram
aprovadas pela plenária final da Conferência.

GT1- PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL

/,,' 1 - Criação de um Conselho Gestor do Plano Diretor.
fi\. 2 - Criação da Comissão Popular de Trânsito e Transporte.
M (~- Capacitar e treinar atores sociais, em especial as mulheres das comunidades, para participar da coleta de

dados e realização de diagnóstico sócio-ambiental participativo.
,v' 4 - Criação do Fórum da Cidade com desdobramento em quatro fóruns regionais.
1\'- 5 - Utilizar as rádios comunitárias na divulgação das ações governamentais.

I ~ 6 Elaborar o Plano Municipal de Saneamento até julho de 2006 com participação da sociedade civil e
coordenado pelo COMPURB. O plano deve conter metas de curto, médio e longo prazos e definir as diretrizes
para revisão do convênio de concessão de serviços com a CEDAE.

r» ·7-Realização de um amplo diagnóstico dos serviços de saneamento do município com participação da
sociedade e que disponibilize as informações existentes por bairros e regiões para o COMPURB. A parte do
diagnóstico referentes às doenças de veiculação hídrica deve ser realizada conjuntamente com o Conselho
Municipal de Saúde. Incluir, neste diagnóstico, indicadores étnicos, etários e de Gênero.

y 8 - Fortalecimento e reafirmação do papel do CONPURB com:
a)Coordenar a elaboração do Plano Municipal de Saneamento;
b)Discussão e elaboração da proposta orçamentária de 2006 a ser enviada à Câmara Municipal (incluindo os
financiamentos de órgãos multilaterais e da CAIXA ECONÔMICA);
c)Realização de audiência pública para prestar contas dos investimentos realizados anualmente a partir de
2005;
d) Convite ao Coordenador de Desenvolvimento para apresentar e prestar contas das ações e projetos do
governo na área de planejamento urbano, em especial as de saneamento;
e)Discutir as propostas de política para o trânsito e transporte que estão sendo elaboradas pela S
COSITRAN.
9 - Elaborar e executar proposta para desafogar o trânsito do viaduto da posse, com a construção de um
novo viaduto na antiga avenida Araguaia.
10 - Melhorar o estacionamento de carga e descarga do centro de Nova Iguaçu, atualmente criando
dificuldades aos pedestres e ao trânsito.
1 - Realizar um Seminário Municipal de Trânsito e Transportes, a fim de definir diretrizes e ações para a
política de trânsito e transporte, com ampla participação das organizações sociais.
12 - Observações do Grupo:
a)O tempo de discussão não foi suficiente para maiores aprofundamentos e;
b)Apresentação da moção reivindicando a criação da tribuna popular na Câmara Municipal.-,
13 - Elaborar o Plano Diretor Participativo da Cidade de Nova Iguaçu.
14 - Criação de um Fórum Regional de Conselhos Municipais de Política Urbana - Conselho da Cidade /
CONPURB.
15 - Criação de um portal de transparência na internet da Prefeitura Municipal no qual sejam disponibilizados
informações sobre as políticas públicas municipais especialmente sobre saneamento ambiental.

114').
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GT2 - A QUESTÃO FEDERATIVA

I~ \ 1 - Repactuar a distribuição dos tributos entre os entes federados garantindo maior receita aos municípios e,
portanto maior poder de investimento, uma vez que o governo local tem mais proximidade com os problemas
das cidades.

~ 2 - Formação de um consórcio público entre os municípios da Baixada Fluminense para gestão compartilhada
dos serviços de saneamento ambiental, a fim de elaborar, em conjunto, um plano diretor participativo de
saneamento ambiental e revisar ou pactuar um novo acordo com a CEDAE.
3 - Formação de consórcio público intermunicipal para enfrentamento de questões que extrapolam o território
de cada cidade: saúde, transporte, educação e segurança. O consórcio deve contar com fundo e conselho
para execução e gestão dos programas e projetos.

tv-- 4 - A Prefeitura de Nova Iguaçu deve continuar participando e estimulando a torrnutação.sé do diagnóstico
integrado sobre o saneamento ambiental na Baixada Fluminense aprovado na I Conferência das Cidades da
Baixada Fluminense.

'\- 1° \'1 5 - Realizar novos concursos públicos e programas de capacitação permanente do funcionalismo como forma
de fortalecer a ação do poder público.

GT3 - POLíTICA URBANA REGIONAL E METROPOLITANA

~ .€ 1 - Estabelecer procedimentos técnicos para prestar serviços de saneamento capaz de ampliar a eficácia com
baixo custo de implantação e manutenção.

~ 2 - Incorporar na revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Nova Iguaçu, as Leis
Municipais, tais como: Lei de Uso e Parcelamento do Solo, Lei de Zoneamento, Código Tributário, e também
com especial atenção para identificação e reconhecimento das áreas rurais.

\" 3 - Elevação do número de membros do Conselho da Região Metropolitana I do Rio de Janeiro, a partir da
revisão da sua composição, onde os municípios da Baixada Fluminense devem ter a sua participação
aumentada.

\.. ~ Criação de Consórcios Públicos Regionais de Saneamento Ambiental.
~- Resgatar o projeto de formulação do diagnóstico dos serviços de saneamento ambiental da Baixada

'" Fluminense de 2003 através do convênio entre o Ministério das Cidades, prefeituras da região, CEDAE,
SERLA e FEEMA e a FASE.

\;>, ·6 - Criação de um Plano Diretor de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana I do Rio de Janeiro.
~ 7 - Resgatar as informações do IQV - índice de qualidade de vida - e outros indicadores de Nova Iguaçu, a

fim de mensurar os serviços urbanos nos bairros, tais como: saneamento, distribuição de energia elétrica,
iluminação pública, com criação de mapa com identificadores.

C?" : 8 - Criação do pacto entre os três níveis de governo para execução de serviços públicos na Região
Metropolitana I do Rio de Janeiro.

\\,t\ 9 - Priorizar os serviços de saneamento ambiental, principalmente no entorno das APAs, recuperando o
potencial hídrico, gerando trabalho e renda.

\ {\ 10 - Cobrar do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a atuação da SERLA, CEDAE e FEEMA, e a prestação
de contas sobre o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara.

'- -11 - Garantir que os recursos do FGTS sejam utilizados apenas por entidades públicas.
~,8- ®- Elaboração de políticas de integração entre o Desenvolvimento Urbano e o Desenvolvimento Econômico

na Região Metropolitana I do Rio de Janeiro. - Dê",Slt.JVQll;I\f;K,D :XI41L. .
13 - Referendo ao documento elaborado pelo Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil de Nova Iguaçu
sobre a Plataforma de Saneamento Ambiental.

GT4 - FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

1 - Instituição de Contribuição de melhoria pelas obras efetuadas pelo município, na valorização de imóveis e
alteração da planta de valores imobiliários proporcional a localização dos mesmos.
2 - Criação de uma Companhia Municipal de água e esgoto mais humanizada, cujo objetivo seja sanar os
problemas do município neste sentido.

~\ 3 - Realizar convênios com o Estado e a União para a melhoria de saneamento ambiental;
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4 - Propor Consórcio Público Regional de saneamento.
5 - Criação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental.
6 - Financiamentos oriundos de "royalties", cobrados as empresas que fazem uso de solo municipal obtendo
lucros através do mesmo. Tais como: FURNAS, Petrobrás, Supervia, CEDAE, Via Dutra, (dentre outras).
7 - Reversão ao Fundo Municipal de Saneamento (a ser criado) de multas aplicadas a empresas pelo não
comprimento das leis ambientais. <- ? )
~%~Cv;-~ '\lt:. é()~S6{t.{; ~\"')~ ~ . ~QC~S- D ?\;"\~·tu~~
DELEGADOS DE NOVA IGUAÇU ELEITOS PARA A '
ETAPA ESTADUAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER PÚBLICO EXECUTIVO
TITULARES
1.HÉLlO RICARDO LEITE PORTO - SEMUAM
2.EDUARDO PACHECO GIANNETII- S
COSITRAN
3.LADISSÉA SALVINA DA SILVA - SECR.
PROMOÇÃO SOCIAL
4.LUIZ HENRIQUE ZANNETTA - SEMUAM
5.JOSÉ ÁUREO - SEMIC
6.CLÁUDIA PER LUXO - COORD.
CONSELHOS
7.LEILA MARIA BAPTISTA - CODENI
8.ANTÔNIO MÁRIO FERREIRA - COORD.
POLíTICA
9.LUíz CLÁUDIO TEIXEIRA - COORD.
ORÇAMENTO
10.DANIEL YUHASZ - SEMUAM
11.LOUISE DE MELO BOQUIMPANI
SEMUAM
12.DANIEL COELHO - SEMUS
13.0RLEIDE MONTEIRO - COORD.
MULHERES
14.EDUARDO MÁRIO DE FRANÇA
OUVIDORIA
15.DANIELE ALESSANDRA - SEMTE
16.ÁLVARO GONZALEZ RODRIGUEZ - S
COSITRAN
17.GERALDO MAGELA - COORD. ETNIA
SUPLENTES
1.CLÁUDIO DE OLIVEIRA JUNIOR
SCOSITRAN
2.NILTON FARIAS - S-COSITRAN
3.RODINEI COSTA - SEMUAM
4.MÁRCIA LIMA - SEMUAM
5.síLVIA - DEFESA CIVIL
6.ÃNGELA MARIA BRANDÃO-SEMPS
7.MARIA DAS GRAÇAS - SEMIC
8.vANESSA FERNANDES - SEMTE
9.EMANUEL CAMPOS FILHO - SEMUS
10PRISClLA STACUL SIQUEIRA - COORD.
CONSELHOS
11.ELlNEA DOMINGUES - COORD.
MULHERES
12.lÍGIA AMORIM DE MATOS - SEMUS
13.vALÉRIA CUNHA - SEMUAM
14.CÉLlA - SEMUS
15 PAULO ALVES - COORD. POlÍTICA
16.ANTONI0 MARCOS - SEMUAM
17.JU LlANO - S-COSITRAN

PODER PÚBLICO LEGISLATIVO
TITULARES
1.CARLOS FERREIRA
2.FERNANDO CID
3.COSME SIGOLlS DA SILVA
4.FLÁVI0 MÉDICI
5.SÉRGIO FARIA

MOVIMENTOS POPULARES E SOCIAIS
TITULARES
1.JAQUELlNE APARECIDA GONÇALVES
RODRIGUES - UJS

2.ROSANGELA DA SILVA AZEVEDO - MOV.
DE MULHERES
3.KÁTIA NÔBREGA DA SILVA - FED.
MUTIRÔES
4. EDIBERTO DAMASCENO ALENCAR - FED.
MUTIRÔES
5.MARIA BERNADETE DE JESUS - FED.
MUTIRÔES
6.MARIA LUCILENE FONTELES DE ARAÚJO
- FED. MUTIRÔES
7.vIVIANE DE SOUZA TORRES - SOCOPA
MAB
8.DULCEMARY DA SILVA SERRA - MAB
9.EDIVANILDO SILVA DE ALMEIDA - AM
OURO FINO - MAB
10.ROSILENE RODRIGUES GONÇALVES
AM PQ.SÃO CARLOS - MAB
11.S0LANGE DA SILVA BRITO-AM JRADIM
PRIMAVERA
12.ALCIMÁRIO SOARES DA COSTA JÚNIOR
-MAB
13.JOSIANA MOURA DE ASSIS - MAB
14. LEOBALDO FERNANDES VICTORINO
PRAÇA DO AMOR - MAB
15.LUCIA ALEIXO - ROSA DOS VENTOS -
MAB
16.MARIA DO ROSÁRIO DO NASCIMENTO
GOMES - AMOCHEL - MAB
17. ROBSON TARDIGO DE OLIVEIRA - MAB
18. GILSON NAVEGA QUEIROZ - MAB
19.MARCI0 ALOíSIO DO CARMO - AM
JARDIM IGUAÇU - MAB
20.LUCILENE MOURA DE SOUZA RIBEIRO
MAB
SUPLENTES
1.PERICCELI PEREIRA - MAB
2.IRISMAR SANTOS - PRAÇA DO AMOR -
MAB
3. MARIA DE LOURDES GOLÇALVES
ARAÚJO - AM BAIRRO 'MIRIM - MAB
4. LUTIENE CLARA ALEIXO DOS SANTOS
AM ROSA DOS VENTOS - MAB
5. PAULO ROBERTO MONTEZUMA - MAB
6. MARCO ANTÔNIO FERREIRA - AM
PAPELÃNDIA - MAB
7.ROSIMARY GOLÇALVES BARBOSA - AM
SANTA EUGÊNCIA - MAB
8. ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA -
AM SANTA EUGÊNCIA - MAB
9.TERESINHA SENA - MAB
10. DANIEL LIMA DE SOUZA - MAB
11. OTILlA MECINA DA SILVA - AMOCHEL
MAB
12. ROSEMAR DA SILVA COUTO - MAB
13.GISLANE EGITO DE SOUZA LlSBOA
MAB
14.PAULO CÉSAR CASTRO - MAB
15.NILSON COSME MENDES DOS SANTOS
MAB
16.DORCELLlNA MEDEIROS - FED. DOS
MUTIRÔES

17.SIMONE RODRIGUES - FED. DOS
MUTIRÔES
18.KARINA MOUREIRA DOS SANTOS - FED.
DOS MUTIRÔES
19.wALTER REIS GONÇALVES JÚNIO - FED.
DOS MUTIRÔES
20.ALlNE DE ANDRADE OUTRA - AM SANTA
EUGÊNIA - MAB

TRABALHADORES POR SEUS SINDICA TOS
TITULARES
1.JOSÉ ANTÔNIO CONCEIÇÃO
SINDSPREV
2.NAIR JANE DE CASTRO L1MA
SINDOMESTICAS
3.vALDIR VICENTE DE OLIVEIRA - SEPE
4.SERGIO ALVES ALENCAR - SINTSAMA
5.NOEMIA LUIZA DOS SANTOS - SINTERGIA
6.wELlNGTON DAS NEVES - RODOVIÁRIOS
SUPLENTES
1.GILMAR DIAS DA SILVA
2.LURDES SILVA PEREIRA
3.ROSIMARY DE CASTILHO PICKLER
4.JORGE MAIA
5TEREZINHA MARIA DOS SANTOS
QUEIROZ
6.SAMUEL PASSIFICO

ENTIDADES EMPRESARIAIS
TITULARES
1TÉRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA - LlGHT
2.RAIMUNDO C. O. SANTA ROSA - LlGHT
3.ALTAMIRO ALARCÃO - SICOCIMO
4.HILÁRI0 F. P. DE SOUZA - SECOVI/RJ

ENTIDADES PROFISSIONAIS, ACADÊMICAS
E DE PESQUISA
TITULARES
1. JOSÉ CARLOS XAVIER - UNIG
2. FERNANDO MENDES GUIMARÃES
JÚNIOR -IAB
3. ANDRÉ ZICHTL - SEANI
SUPLENTES
1.SIMONE ABREU BRITO
2.MARIA DA CONCEiÇÃO RIBEIRO
KAPPAUM
3.ANTONIO JOSÉ SILVEIRA DE FARIAS

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS
TITULARES
1.GILVONEICK DE SOUZA JOSÉ - DAMGEM
2.JOSÉ uríz TEIXEIRA -INOVA
SUPLENTES
1.FRANCISCO ALVES DE CARVALHO
PRODEC
2.JOÀO CARDOSO - CPA

CONSELHOS REGIONAIS
TITULARES
1.JURACIARA LUCIENE A. S AMORIM
SUPLENTES
1.ANTONI0 PIMENTEL REIS
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PLATAFORMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL PARA A CONFERÊNCIA DA CIDADE
FORUM DE CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL DE NOVA IGUAÇU

POR UM PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTALlII
O Fórum de Conselheiros de Nova Iguaçu é uma articulação das organizações e movimentos sociais
para fortalecer a participação da sociedade na formulação das políticas públicas e no controle social.

Vimos por ocasião da realização da II Conferência Municipal da Cidade de Nova Iguaçu apresentar as
nossas propostas através da plataforma de saneamento ambiental. Coerente com a prioridade definida
pela comissão organizadora, que estabeleceu a política de saneamento como transversal aos eixos
temáticos da Conferência, consideramos que é fundamental definir diretrizes para a elaboração do
plano municipal de saneamento a fim de assegurar a universalização do acesso aos serviços.

Efetivar o preceito constitucional que estabelece a titularidade dos seN,iços de saneamento para
os municípios através da elaboração do plano municipal de saneamento e da revisão do
contrato da prefeitura com a CEDAE.

Mesmo que a Constituição tenha afirmado a titularidade dos serviços para os municípios, na prática
estes não têm ingerência na gestão dos serviços. Nova Iguaçu, assim como a maioria dos municípios
da região Metropolitana, concedeu a produção de serviços para a CEDAE. Entretanto, a empresa
estadual não presta contas da arrecadação obtida no município, nem das atividades e investimentos
realizados. Por outro lado, o contrato estabelecido com a CEDAE não estabelece metas de
investimentos, processos de monitoramento da qualidade dos serviços e de controle social.

Nesse sentido, apresentamos as seguintes propostas:

Para o eixo temático Participação e Controle Social:
Formular plano municipal de saneamento até julho de 2006 com participação da sociedade civil
e coordenado pelo COMPURB. O Plano deve conter metas de universalização de serviços de
curto, médio e longo prazo e definir as diretrizes para revisão do convênio de concessão de
serviços com a CEDAE;
Garantir participação da sociedade na definição dos investimentos prioritários para
saneamento ambiental em 2006. Nesse sentido, propomos: a) a participação do COMPURB na
elaboração da proposta orçamentária de 2006 a ser enviada à Câmara (incluindo os
financiamentos de órgãos multilaterais e da Caixa Econômica) e b) a realização uma audiência
pública para prestar contas dos investimentos realizados em 2005 e debater a proposta
orçamentária para 2006;
Realização de um amplo diagnóstico dos serviços de saneamento do município 'com
participação da sociedade e disponibilização das informações existentes por bairros e regiões
para o COMPURB. A parte do diagnóstico referente às doenças de veiculação hídrica deve ser
realizada conjuntamente com o Conselho de Saúde.

Para o eixo temático Política Urbana Regional e Metropolitana:
Formação de um consórcio entre os municípios da Baixada Fluminense para gestão
compartilhada dos serviços de saneamento ambiental, a fim de elaborar um plano diretor de
saneamento ambiental e estabelecer um novo contrato de concessão dos serviços co~ a
CEDAE;
Participar e estimular a participação dos demais municípios na formulação do diagnóstico dos
serviços de saneamento ambiental da Baixada Fluminense. O compromisso com o diagnóstico
foi firmado no final de 2003 através do convênio entre o Ministério das Cidades, prefeituras da
região, CEDAE e a FASE, mas até o momento não saiu do papel.

Acreditamos que a adoção dessas propostas pela II Conferência pode contribuir para tomar Nova
Iguaçu uma cidade mais justa e democrática.



Lista de organizações sociais signatários da carta "Plataforma de Saneamento
Ambiental- Por um Plano Municipal de Saneamento Ambiental", do Fórum de
Conselheiros da Sociedade Civil de Nova Iguaçu, para a II Conferência das
Cidades, etapa Nova Iguaçu.

1- MAB - Federação das Associações de
Bairros de Nova Iguaçu

2- Centro Sociopolítico
3- Centro de Direitos Humanos
4- Associação de Moradores do Bairro

Jardim Iguaçu
5- Associação de Moradores do Bairro

Jardim Primavera
6- Associação de Moradores de Vila de Cava
7- Associação de Moradores do Bairro Bela

Vista
8- Associação de Moradores do Bairro Alto

da Posse
9- Associação de Moradores do Bairro

Jardim Laranjeiras
10- SOCOPA
I1- Associação de Moradores do Bairro

Parque Santo Antonio - Austin
12- Centro Comunitário de Corumbá
13- Federação de Mutirões
14- Associação de Moradores de Jardim Santa

Eugênia
15- Associação de Moradores do Bairro

Nossa Senhora das Graças
16- Associação de Moradores do Bairro

Miguel Couto
17- Associação de Moradores do Bairro

Ambaí
18- Associação de Moradores de Bairro

Cobrex
19- Associação de Moradores do Bairro

Parque dos Artistas
20- Associação de Moradores do Bairro Santa

Cecília
21- Associação de Moradores do Bairro São

Carlos - km32
22- Associação de Moradores do Bairro Praça

do Amor
23- AMOCHEL
24- Sindicato das Domésticas
25- Associação de Moradores do Bairro

Caonze
26- Conselho Gestor da APA Mendanha
27- Pastoral da Juventude
28- CPA - Comissão Popular de

Acompanhamento
29- IDEIAS - Instituto de Desenvolvimento

Integrado e Auto-Sustentabilidade
30- Mutirão Fazenda Getúlio de Moura

31- Comissão Pastoral da Terra
32- MAC - Movimento Comunitário Acorda

Cabuçu
33- Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária
34- PRODEC - Projeto Desperta Cidadão
35- DAMGEM - Defensores Ambientais do

Gericinó-Mendanha
36- Associação de Moradores do Bairro Vila

Valverde
37- Conselho Regional de Fisioterapia e

Terapia Ocupacional Região 2 núcleo
Nova Iguaçu

38- Paróquia São Sebastião de Vila de Cava
39- Paróquia Nossa Senhora da Conceição -

Rosa dos Ventos
40- Comunidade Assistencial Chico Mendes
41- APAE - Nova Iguaçu
42- Associação de Moradores do Conjunto

Potiguara
43- SINDSPREV
44- Assembléia de Deus Nova Era
45- Associação de Moradores do Bairro

Cerâmica
46- Associação de Moradores de Rosa dos

Ventos
47- Associação de Moradores do Bairro Santa

Clara
48- Sociedade Esportiva Amigos do Cobrex
49- Associação de Moradores de Ouro Fino
50- Desperta Comendador Soares
51- Grupo Fé e Compromisso de Nova lguaçu
52- Associação de Moradores do Bairro

Califórnia
53- CIDI - Centro Integrado de

Desenvolvimento Infanto-Juvenil
54- CECOM - Centro Comunitário de São

Sebastião de Vila de Cava
55- Associação de Moradores do Bairro

Rancho Fundo
56- AMA TRECO - Associação de Moradores

de Três Corações
57- Pastoral Operária
58- APABAFLU - Associação da Parada Gay

da Baixada Fluminense
59- Comitê da Ação de Cidadania de Caioaba
60- ONG Pró-Viver
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Relatório da reunião das organizações de desempregados
S.Paulo, 06 e 07 de julho

Presentes: CE, GO, MG, SP

A reunião começou com depoimentos sobre a luta contra o desemprego do início dos anos 80, em S.Paulo. Depois de passeatas
e assembléias em praças públicas, decidiu-se fazer um acampamento no Ibirapuera. Entre essas atividades, chegou-se a ir em
passeata até o Palácio do governo de SP, que não quis atender ao povo, que assim, derrubou as grades do palácio. O
acampamento durou 75 dias. No primeiro governo do PT em S.Paulo, conquistou-se o vale-transporte para o desempregado.
Hoje não há apoio por parte do movimento sindical.

Outro depoimento, destacou que nas lutas urbanas, ocupações etc, depara-se sempre com o problema do desemprego.
Companheiros fizeram contato com a RENAP - rede nacional de advogados populares. Propõe-se fazer um movimento por
ações individuais, contra o governo federal, por não cumprimento de direitos constitucionais aos cidadãos brasileiros. Estão
começando a cadastrar desempregados nas ocupações.

Após os depoimentos iniciais, abriu-se a palavra para que houvesse uma troca de experiências entre os participantes dos
diferentes estados, onde ficamos sabendo que as lutas dos anos 80 tiveram repercussão em vários estados e também que numa
ocupação de terra em Uberlândia - MG, havia pessoas de 14 profissões diferentes. Com as dificuldades na área da produção.
enfatiza-se a necessidade de construir experi6encias coletivistas.

Das participantes da região do Vale do Aço em MG, ficamos sabendo que lá o desemprego é acentuado, o que tem elevado o
número de suicídios. Em Itabira há uma média de 15/16 suicídios por mês. Lá há experiências de cooperativa e uma associação
de catadores de materiais recicláveis.

Do companheiro do Ceará, ficamos sabendo da gravidade do problema das falsas cooperativas e das lutas travadas para
conquistar direitos para os trabalhadores(as) deste setor.

Já na troca de experiências, surgiram as seguintes propostas:

Ir VIra as escolas
Tr.r-a! .ar em I 'de
AliÓ~j jurídicas
'-undo de solidariedade
Sensibilizar a CUT

Após a troca de experiências, debateu-se, em grupos, o texto "Sobre o problema do desemprego", que foi elaborado a partir das
discussões em S.Paulo. O texto segue em anexo, já com as alterações aprovadas. O debate nos grupos ajudou a precisar
algumas das reivindicações e propostas para futuras ações. Assim, aprovamos o seguinte:

Bandeiras gerais

1- Redução de jornada para 35 Hlsemanais, sem redução de salário
2- Reforma Agrária sob controle dos trabalhadores
3- Reforma Urbana
4- Seguro desemprego por tempo indeterminado

Políticas que viabilizem essas propostas

1- criação de imposto federal que incida sobre as grandes fortunas destinado a atender as necessidades dos
desempregados

2- criação do imposto progressivo nos municípios que ainda não tem

Políticas emergenciais

1- Transporte gratuito para desempregados
2- Isenção de pagamento de tarifas (água, luz, telefo~e etc)
3- Isenção de pagamento de taxas em concurso público
4- Distribuição mensal de cestas básicas

Mobilização e organização

1- Dia 28 de Agosto é Dia Unificado de Luta contra o desemprego
2- Fundo de Solidariedade para organizar a luta
3- Ações individuais contra o governo federal

--



4- Ampliar ações de sensibilização como os cafés com os desempregados etc
5- Carta de comprometimento para as entidades articulada com fundo de solidariedade

6- Cartilha
7- Cartaz
8- Ir as escolas para atingir a juventude
9- Ir às portas de fábrica10- Buscar atingir as pessoas que estão na economia informal, as mulheres que trabalham em casa etc
11- Dirigir ao Lula uma reivindicação de que assuma a proposta da redução da jornada para 35 Hls, sem redução de

salário12- Marcamos uma próxima reunião desse fórum para 2 dias antes do próximo FSM em Porto Alegre

Essa reunião foi organizada por militantes da Pastoral Operária, das Casas de Solidariedade, do Movimento de Luta pelo
Emprego, e contou com a participação de militantes do PT, do PCdoB, do MST, da Consulta Popular e do MLST.

Relatório feito por Cido.

S.Paulo, 12/07/02



Nova Iguaçu, IS de novembro de 2005

Reunião da Equipe de pastoral Social da Paróquia Cristo Ressuscitado em Santa Eugênia

Presentes: Ricardo, Flávio e Evandro.

Como avaliação de nossa Pastoral, analisamos um pouco o ano, e dentro das perguntas sugeridas
respondemos:

I) O que conseguimos realizar (ou está sendo realizado) ? :

* Uma reflexão na Paróquia sobre a CF 2005, através de uma fita de vídeo e um debate;
Caminhada Ecumênica pela Paz no bairro;
Tríduo nas comunidades sobre o IOde maio;
Reflexão na Paróquia sobre o referendo;
Reflexão na Paróquia sobre o dia do Leigo;
Divulgação sobre Audiência Pública sobre o Orçamento Municipal 2006; etc.

•
•
•
•
•

2) O que poderia ter sido melhor?

• Nossas reuniões internas; .
• As divulgações de nossos eventos;
• A preparação de nossas atividades;
• O convite para pessoas, a fim de participar na Pastoral Social;
• A participação maio do povo das comunidades; etc.

3) Que propostas não atingimos e que queremos retomar no ano de 2006 ?

Propostas para as Pastorais

• O encontro de retorno com candidatos a vereador;
• O dia internacional da mulher;
• A ação social com os assistidos socialmente; etc.

1) Como a sua Pastoral, realizou sua missão neste ano?

Com dificuldade, pois parece que nos faltou tempo. Temos uma sobrecarga de trabalho em outros lugares,
poucas pessoas na pastoral, sentimos falte de um trabalho articulado com outras pastorais; etc.

2) A seu ver, quais os avanços reais que aconteceram neste ano?

O diálogo, a caminhada e a celebração ecumênica da CF. 2005; etc.

Nosso planejamento 2006, segue em folha anexo.

Documento 1



Nova Iguaçu, 15 de novembro de 2005

Reunião da Equipe de Pastoral Social da Paróquia Cristo Ressuscitado - Santa Eugênia

Presentes: Ricardo, Flávio e Evandro.

Proposta de Planejamento 2006

Nossa reunião será mensal, e acontecerá toda 43 quarta-feira de cada mês - 19:30 - na Paróquia.

Obs.: Em janeiro a reunião será no dia: 26

Fever Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setem Outubro Nove

22 22 26 24 28 26 23 27 25 22

Atividades

Fevereiro:
11 - Estudo da CF 2006 - às 16 hs na Paróquia;

Março:
08 - Dia internacional da mulher - às 19:30 - Chacrinha

Abril:
26 - Planejar questionário da Ação Social;

Maio:
O I - Evento a nível regional;
10 - Debate sobre o mundo do trabalho - às 19:30 - Bandeirantes;

Junho:
10 - Encontro Paroquial das Pastorais Sociais - de 8:30 às 11:30 - Divino
Objetivos: articular e fortalecer a Pastoral Social na Paróquia; apresentar o diagnóstico social;

Julho:
18 - 19 e 20: curso de formação política - às 19:30 - Paróquia;

Agosto:
Balanço do Questionário Social;
12 - Assembléia popular - 9 hs - Colégio Arruda Negreiros - Santa Eugênia

Setembro:
19 - Debate sobre as eleições 2006 - às 19:30 - Paróquia;

Outubro:
14 - Encontro das Pastorais Sociais - 8:30 às 11:30 - Paróquia
t&W~l"~llftrsePHsfmlÜsh~M§S\!~iW%d~§SOOKW5>~§ ~rdêHtinos, Sopão, etc. - 9 às 11 hs -
Paróquia; .

Documenfo1
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A história da salvação

A Bíblia narra a experiência do homem, da vida, do
mundo, da história, do futuro com Deus em vista da

realização plena da vida. Antes de ser escrita, a Bíblia
foi vivida. Antes do livro da Bíblia, existiu o livro da vida.
A Bíblia é como um farol que ilumina a caminhada do
povo, que, hoje, continua na busca da realização da
vontade de Deus: "VIDA EM ABUNDÂNCIA PARA

TODOS" (Jo 10,10).

Equipe dos Missionários Capuchinhos
Largo de Fátima, 103 - Cx. Postal 165

95200-000 - Vacaria - RS - Fone (054)231.1319
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Povo vendido, oprimido, ~!
a serviço dos grandes. ~ I
Deus tem ~arinho para I / ~ SA M UEL I
com os mais fracos. :' '/; I

o último dos Juízes

1600 1300 1250 CONQUISTA SAUL I

DA TERRA (1 ~ Rei~;
IMOISÉS

ARAÃO e MíRIÃ
, 'Vai e liberta o meu povo"
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- Instabilidade política
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- o cerco dos Assírios à
Samaria é total. A cidadr
é arrasada. Deportação
total. Importação de colmo:
de outras terras

- Acabar com Baal Justiça - Fidelidade
- Redescobrir Javé Social - Amor a Deus
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I - Defender o pobre
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RECONSTRUÇÃO
DO TEMPLO

POVO SEM:
• Terra. Cidade. Pátria, Muros,. .
Rei, Projetos, Templo, Esperança.
• Povo: esmagado, vazio por dentro.
Descrente de si, de Deus, do compromisso

JOEL
ISAíAS III

.:592
RETOMAM: MORRE

CIRO
(Cambises)Asl

~

Fim da Monarquia
tentativa de
recuperação do
PROJETO
IGUALITÁRIO • Os exilados voltam

as suas terras
• Dar ao povo o que
ele precisa
• Restituir-lhe o
que lhe pertence

[EZEQUIEL I

529
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• GÊNESIS
• ÊXODO
• LEVíTICO
• NÚMEROS
• DEUTERONÔMIOI

- SALMOS
- PROVÉRBIOS
- CÂNTICO dos
CÂNTICOS

PALESTINA
PERTENÇA dos Revolta dos
GENERAIS Macabeus

Domínio dos
Selêucidas

1522 520 445 428 350 333 323 200 187 166 15U
1 1 ANTí~CO III I

ANTíoco IV

Surgem (
Essénios

CHEI I

• DlRIO I 1 I
I ZACARIAS I ~SDRASI --,N-E__:_EM-'A-S--.r-R-U-T----.EIJONASI

MALAQ UIAS,1------1 ...____--,

Retomam a - Inauguram
o Templo

reconstrução _Grande Reforma
do Templo

• Templo • Sábados
• Altar • Muros
• Sacrifício • Circuncisão
• S. Sacerdote. Casamento
• Torá • Festas
• Dízimo • Teocracia
• Romarias • Lei

CONTRA-REFORMA:
- Parte das necessidades básicas
- Reorganiza o povo (clã)
- Povo é sujeito
- Recupera o direito
- Vai à raiz
- Acolhe os estrangeiros
- Decisões do povo

(Alexandre Magno
Setor Ásia Menor)

- Invade e saqueia o Templo
- Profana o Santíssimo
- Proíbe o culto
- Coloca a Estátua de
Zeus no Templo

HELENIZAÇÃO
• Judeus trocam de nome
• Cidades sem muros
• Arte e Filosofia
• Nova língua
• Constroem Ginásios
• Teatros e Olimpíadas

x

• CE
• De
• ln
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• Vi.
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Eclesiástico
Eclesiastes
Sabedoria
Judite
Ester
Tobias
Jó

PALESTINA - Província Roma,na

7

- Governada por Procuradores O O M IN IO
que nomearam o Rei
- Aristocracia: Direitos - Privilégios
- Povo: Deveres, Trabalho, Dívidas.
- Religião: em função do Estado

5 150 64

• Cerca-a
• Destrói a cidade
• Invade o Templo
• Profana o Santíssimo
• Vinga-se dos que lhe
fizeram resistência
• Coloca no Templo a
"Águialldo Imperador.

48 40 37
Surgem os POMPEU CÉSAR
Essénios.L. SADUCEUSCHEGA à JERUSALÉM

aUIRINO
Herodes
Arquelau
Antipas
Felipe
Salomé

ITemplo
mo

e

Retomam o
controle
Sacerdotal

HERODES
• Inteligente
• Amante do luxo,do
Templo
• Corrupto e vingador
• Amplia o Templo

4

NASCIMENTO
DE

CRISTO

ROMANO
CAIFÁS

as
~IV

ANÁS Sumo Sacerdote

PILATOS Governador

2 9 18 33 34 31

- lidera a revolta
dos Zelotas
- Dois mil homens
são sacrificados
na Páscoa

MORTE E
RESSURREiÇÃO ~
DE JESUS e

PENTECOSTES C

Surdos, paralíticos, mudos,
Aleijados, cegos, leprosos,
Samaritanos, publica nos , lad rões,
Prostitutas, camponeses ...



Cartas Paulinas
Viagens Missionárias __;

Conversão
de PAULO

Martírio de
ESTÊVÃO

-

Martírio de
Martírio de TIAGO

MARCOS

36 39 49 52 64 66 68

:ÃO HERODES
, é destituído por

:S CALíGULA
.. ECONÔMICO
~pOlíTICO
:.lRElIGIOSO

I,
S,
i, ladrões,
s ...

SICÁRIOS NERO
• Morte de Nero
• Vespasiano
é o Imperador
de RomaVESPASIANO • Tito, seu filho
assume em
Jerusalém

- Movimento político
radical
- Optam pela violência
- Não pagam impostos
- Exigem a devolução
das terras
- Fim do tráfico de
escravos
- Recusam a idolatria
- Matam o Sumo Sacerdote
- Matam o Guarda
- Tomam o Templo

Faz o cerco de
Jerusalém
causando ao
povo: - Fome

- Sede
- Peste



Presença de Deus e do seu Reino
de Paz, Amor, Justiça, Verdade,
Igualdade e Vida em abundância

para todos

~ePEDRO e PAULO Morte de JOÃO

MATEUS LUCAS JOÃO
70 75 80 90 98

TITO APOCALIPSE
Destrói Jerusalém
Resta" Massada"
Refugiam-se numa
Fortaleza
São presos

"NOVOS CÉUS e NOVAS TERRAS"



HINO

1. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui
Concede que sejamos um corpo só em ti.
Contendas e malícias, que longe de nós vão,
Nenhum desgosto impeça a nossa comunhão!

2. Pois sendo resgatados por um só Salvador,
Devemos ser unidos por um mais forte amor.
Olhar compreensivos os erros de um irmão
E todos ajudá-lo com grande compaixão.

3. Se tua Igreja toda andar em santa união,
Então, será bendito o nome de cristão!
Assim o que pediste em nós se cumprirá
E todo o mundo inteiro a ti conhecerá.



Oração da Irmandade dos Mártires da
Caminhada Latinoamericana

Deus da Vida e do Amor, Trindade Santa:
Em Irmandade com os Mártires

da Caminhada da Nossa América,
vos louvamos e agradecemos

pela força que derramastes em seus corações
para darem a vida e a morte

pela Vida, no Amor.

Como Jesus, foram fiéis até o fim
e deram a prova maior.

Por Ele e com Ele,
venceram o pecado, a escravidão e a morte
e vivem gloriosos, sendo páscoa na Páscoa.

Derramai também em nós o vosso Espírito
de união, de fortaleza e de alegria,

para que demos totalmente nossas vidas
pela causa do vosso Reino.

Por esses muitos irmãos e irmãs,
testemunhas pascais.

Por Maria, a mãe da Testemunha Fiel.
E pelo mesmo Jesus Cristo,
o Crucificado Ressuscitado,

Primogênito vencedor da morte.

Amém, Axé, Awere, Aleluia!

Santuário dos Mártires da
Caminhada Latinoamericana

Casa Pastoral
Rua São Paulo, 60

RibeirãoCascalheira, MT, Brasil
CEP 78675-000

Tel/Fax:(0**65) 489-1279
Correio eletrônico:araguaia@ax.apc.org

,
TRIDUO
DOSMAR~SDAC~A
IATINOAMERICANA

It.



Pedro Casaldáliga
Bispo de São Félix do Araguaia, MT

( APRESENTAÇÃO

Este tríduo foi escrito como preparação da grande Roma
ria ao Santuário dos Mártires da Caminhada Latinoamericana,
em Ribeirão Cascalheira, Prelazia de São Félix do Araguaia,
MT, por ocasião dos 25 anos do martírio do pe. João Bosco
Penido Burnier.

O texto, porém, é suficientemente aberto para servir em
qualquer lugar e em qualquer data. Cada comunidade poderá
concretizá-lo, em seu respectivo contexto, explicitando a me
mória dos mártires mais chegados.

O importante é manter viva, atualizada, comprometedo
ra, a memória daqueles e daquelas que deram suas vidas por
essas causas maiores de nossas lutas e sonhos, que são cau
sas da Vida, causas do Reino. Um Povo ou uma Igreja que es
quecesse seus mártires não mereceria sobreviver.

Para celebrar com mais espírito o tríduo, é bom preparar
o ambiente com cartazes e símbolos adequados, escolher em
tempo as leituras e os cantos e distribuir oportunamente as
tarefas. E convidar as pessoas da comunidade, da vizinhança,
do movimento popular; sem esquecer a juventude.

O Santuário dos Mártires da Caminhada Latinoamericana,
único em seu gênero, e construído em mutirão à raiz do martí
rio do pe. João Bosco, pode ser ponto de referência para pro
gramações e publicações dedicadas aos nossos mártires.

Agradeceremos que nos enviem tudo quanto a eles se
refira, em textos, vídeos, CDs, cartazes, programas ... Para ir
mos mantendo acesa a memória dessa nuvem de testemunhas
que nos precedem e nos acompanham e para criarmos uma
irmandade forte e esperançada de testemunhas.

Somos herdeiros privilegiados e responsáveis de muito
sangue e de muito sonho. Queremos ser sempre memória con
seqüente desses irmãos e irmãs que, como Jesus, nos deram
a prova maior de amor.

13) Pelos caminhos da América
Pelos caminhos da América,
há tanta dor, tanto pranto,
nuvens, mistérios e encantos,
que envolvem nosso caminhar.
Há cruzes beirando a estrada,
pedras manchadas de sangue,
apontando como setas
que a liberdade é prá lá!...

Pelos caminhos da América,
há monumentos sem rosto,
heróis pintados, mau gosto,
livros de história sem cor;
caveiras de ditadores
soldados tristes, calados,
com olhos esbugalhados
vendo avançar o amor!

Pelos caminhos da América,
há mães gritando qual loucas.
Antes que fiquem tão roucas,
digam-lhes onde acharão
seus filhos mortos, levados
na noite da tirania!
Mesmo que matem o dia,
elas jamais calarão!
Pelos caminhos da América,
no centro do Continente,
marcham punhados de gente
com a vitória na mão!
Nos mandam sonhos, cantigas,
em nome da liberdade.
Com o fuzil da verdade
combatem firme o dragão!

Pelos caminhos da América,
bandeiras de um novo tempo
vão semeando no vento
frases teimosas de Paz!
Lá, na mais alta montanha,
há um pau d'arco florido:
um guerrilheiro querido
que foi buscar o amanhã!

Pelos caminhos da América,
há um índio tocando flauta,
recusando a velha pauta
que o sistema lhe impôs.
No violão, um menino,
e um negro toca tambores.
Há sobre a mesa umas flores
pra festa que vem depois!

14) Hino do Ribeirão Bonito
e redondezas
Ribeirão Bonito, Cruz do padre João,
alta Cascalheira, gentes do Sertão.
O suor e o sangue fecudando o chão.
Mãe Aparecida, o profeta João,
Terrada Esperança, povo em mutirão,
Igreja dos pobres em Libertação.
Os índios pais banhavam sua vida
nas águas livres deste Ribeirão.
Filhos da Liberdade já perdida,
a injustiça nos banha em poeirão.
Sempre tocados, retirantes fomos,
mas chega o dia de firmar o pé.
Ninguémé mais do que também nós somos,
filhos de Deus, iguais à luz da Fé.
Da União fazemos nossa força;
da Liberdade, nosso novo ar.
A terra que é de Deus é também nossa.
Quem sabe ser irmão, pode ficar.
Festandoa Páscoa em cada Eucaristia,
sentindo o Cristo vivo em cada irmão.
A Igreja se constrói no dia-a-dia de um povo
que labuta em mutirão.

15) Falas, Senhor
Falas,Senhor, falas da vida.
Só tu tens palavraseternas!Queremos ouvir!

16) Que arda como brasa
Que arda como brasa tua palavra;
nos renove esta chama
que a boca proclama.

17) Chegou a hora da alegria
Chegou a hora da alegria.
Vamosouvir esta palavra que nos guia. (bis)

Tua palavra vem chegando bem veloz
por todo canto hoje se escuta a tua voz.
Nada se cria sem a força do calor
Que sai da boca de Deus, nosso criador.
Aleluia, aleluia.

18) A Palavra de Deus já chegou
A Palavra de Deus já chegou.
Nova luz clareou para o povo.
Quando a Bíblia Sagrada se abriu
todo pobre já viu mundo novo. (bis)



Gente nova, criando nova história,
construtores de um mundo mais irmão.
Raça nova, que vive o dia-a-dia,
como risco de um longo caminhar...

Povo novo, lutando na esperança,
na justiça forjando nova paz.
Gente livre, sem medos, nem correntes.
Gente livre, querendo libertar!

Povo novo, amando sem fronteiras
e acima de raças e lugar.
Povo eleito de livres e de pobres,
partilhando com todos casa e pão!

10) Momento novo
Deus chama a gente pra um momento novo
de caminhar junto com seu povo.
E hora de transformar o que não dá mais:
sozinho, isolado, ninguém é capaz.
Por isso vem!
Entra na roda com a gente, também!
Você é muito importante! (Vem!) (bis)

Não é possível crer que tudo é fácil,
há muita força que produz a morte,
gerando dor, tristeza e desolação.
É necessário unir o cordão.

A força que hoje faz brotar a vida
atua em nós pela sua graça.
É Deus quem nos convida pra trabalhar,
o amor repartir e as forças juntar.

11) Utopia
Quando o dia da paz renascer,
quando o sol da esperança brilhar,
eu vou cantar!
Quando o povo nas ruas sorrir
e a roseira de novo florir,
eu vou cantar!
Quando as cercas caírem no chão,
quando as mesas se
encherem de pão,
eu vou cantar!
Quando os muros que cercam jardins,
destruídos, então os jasmins
vão perfumar!

Vaiser tão bonito se ouvir a canção
cantada de novo!
No olhar da gente a certeza do irmão:
Reinado do povo!

Quando as armas da destruição,
destruídas em cada nação,
eu vou sonhar!
E o decreto que encerra a opressão,
assinado só no coração,
vai triunfar!
Quando a voz da verdade se ouvir,
e a mentira não mais existir,
será, enfim,
tempo novo de eterna justiça,
sem mais ódio,
sem sangue ou cobiça:
vai ser assim!

12) Pai nosso dos mártires
Pai nosso dos pobres marginalizados!
Pai nosso, I dos mártires, dos torturados!

Teu nome é santificado' naqueles que mor
rem defendendo a vida. /Teu nome é glorifi
cado , quando a justiça é nossa medida.
Teu reino é de liberdade' de fraternidade,
paz e comunhão. , Maldita toda violência, ,
que devora a vida pela repressão. ÔÔÔÔ

Queremos fazer tua vontade' És o verdadei
ro Deus libertador.' Não vamos seguir as dou
trinas , corrompidas pelo poder do opressor.
, Pedimos-te o Pão da vida' o pão da segu
rança, o pão das multidões, , o pão que traz
humanidade, , que constrói a vida em vez de
canhões.ôôôô

Perdoa-nos quando, por medo, , ficamos ca
Iados diante da morte! , Perdoa e destrói os
reinos' em que a corrupção é a lei mais for
te. , Protege-nos da crueldade' do Esqua
drão da Morte, dos prevalecidos.' Pai nosso,
revolucionário, , parceiro dos pobres, Deus
dos oprimidos! ÔÔÔÔ

Oração inicial
(Para todos os dias.)

Refrãos meditativos

"Prova de amor..."
"Dia e noite, trevas e luz..."
"Do tronco da vida ..."
"Vitória, tu reinarás"
"Cristo ressuscitou, aleluia".
(Enquanto se entoa um dos refrãos, pessoas trazema cruz, fotografias ou
cartazes dos mártires.)

Abertura

- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)
Ao Deus do universo venham festejar! (bis)

- Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
sua fidelidade dura eternamente! (bis)

- Para ti, Senhor, toda noite é dia, (bis)
e a morte com amor, por ti se alumia. (bis)

És a luz do mundo, és a luz da vida, (bis)
Cristo Jesus resplende, és nossa alegria! (bis)

- Suba nossa prece a ti, ó Senhor! (bis)
Este louvor pascal se oferta com amor. (bis)

- Nossas mãos orantes, para os céus subindo, (bis)
cheguem como oferenda ao som deste hino! (bis)

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
glória à TrindadeSanta, glória ao Deus bendito! (bis)

- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Com tantas testemunhas, a Deus louvação. (bis)



Recordação da vida

Animador(a)- "ATerramostrará o sangue que bebeu e
não mais encobrirá aqueles que foram mortos" (Is 26,21).

"Depois da nossa partida lembrem-se de nós. Não nos
deixem no esquecimento. Evoquem nossos rostos e nossa
palavra..." (PopolVuh, livro sagrado do povo maia).

Para recolher esse sangue mártir, para recordar esses
irmãos e irmãs que têm dado sua vida pela Vida, estamos
reunidos aqui, celebrando a memória dos Mártires da Cami
nhada.

Todos(as) - Somos herdeiros do seu sangue e da
sua esperança.

Leitor(a) 1 - Mártir é a testemunha coerente, que vai
até o fim, aquela que dá "a prova maior de amor" (Jo 15,13),
como disse o próprio Jesus, o Mártir por excelência, "aTeste
munha fiel" (Ap 1,5).

Nós celebramos,concretamente, os Mártires da Cami
nhada Latinoamericana. Homens e Mulheres do nosso tem
po, de diferentes idades, culturas e profissões, religiosos ou
militantes, comprometidos com as grandes causas da Vida,
que são também as causas do Reino, aqui, na nossa Pátria
Grande. Companheiros e companheiras da caminhada, gen
te da gente, com quem temos convivido talvez. Dessas teste
munhas nós somos testemunhas.

Todos(as) - Somos herdeiros do seu sangue e da
sua esperança.

Animador(a) - E queremos celebrar a MEMÓRIA de
nossos mártires de um modo sincero e conseqüente, assu
mindo um COMPROMISSO atualizado com as CAUSAS pe
las quais, eles e elSlsderam a vida, Para fortalecer nossa
CONSCIENCIACRITICA, nossa UNIAO ECUMENICAe nos
sa ESPERANÇA PASCAL.

Hino dos mártires
"Venham todos, cantemos..." (p. 15, nº 6)
(Segue-se o roteiro do encontro do dia.)

Haveremos de honrar
todo aquele que caiu lutando
contra os muros e cercas
da morte jamais recuando.

[~ c__a_n_to_s ~
1) Prova de amor
Prova de amor maior não há
Que doar a vida pelo irmão! (bis)

2) Dia e noite
Dia e noite, trevas e luz,
tudo é graça: Deus nos conduz!

3) Do tronco da vida
Do tronco da vida,
mesmo ferida,
nasce uma flor,
rindo da dor, Ô Ô ô...

4) Vitória
Vitória! Tu reinarás!
Ó Cruz! Tunos salvarás! (bis)

5) Cristo ressuscitou
Cristo ressuscitou, aleluia!
Venceu a morte por amor.
Cristo ressuscitou, aleluia!
Venceu a morte por amor, aleluia!

Tendo vencido a morte,
o Senhor ficará para sempre entre nós,
para manter viva a chama do amor
que resideem cada cristão,a caminho do Pai.

Tendo vencido a morte,
o Senhor nos abriu um horizonte feliz,
pois nosso peregrinar pela face do mundo
terá seu final na morada do Pai.

6) Hino dos mártires
Venham todos cantemos
um canto que nasce da terra,
canto novo de paz e esperança,
em tempos de guerra.
Neste instante há inocentes
tombando nas mãos de tiranos.
Tomar terra, ter lucro matando:
são esses seus planos.
Lavradores: Raimundo, José,
Margarida, Nativo,
assumir sua luta e seu sonho,
por nós é preciso!

Eis o tempo de graça!
Eis o dia da libertação!
De cabeças erguidas,
de braços unidos, irmãos!
Haveremos de ver, qualquer dia,
chegando a vitória:
o povo nas ruas, fazendo a história,
crianças sorrindo, em toda a nação! (bis)

Companheiros, no chão dessa pátria
é grande a peleja!
No altar da Igreja o seu
sangue bem vivo lateja!
Sobre as mesas de cada família
há frutos marcados
e há flores vermelhas
gritando por sobre os roçados!
O Senhor, Deus da vida,
escuta esse nosso cantar,
pois contigo o povo oprimido
há de sempre contar!
Para além da injúria e da morte
conduz nossa gente!
Que o teu Reino triunfe
na terra deste Continente.

7) Ó luz do Senhor
Ó luz do Senhor,
que vem sobre a terra:
inunda o universo,
com teu esplendor!

8) Salve luz eterna
Salve luz eterna,
luz és tu, Jesus.
Teu clarão é a fé,
fé que nos conduz!

9) Dá-nos um coração
Dá-nos um coração
grande para amar!
Dá-nos um coração
forte para lutar!



Preces

Consciência
Crítica

Leitor(a) 1 - Bendito sejas, Deus da Vida, pela ressurreição de
Jesus Cristo, e por esta luz radiante!
(Canta-se algum refrão pascal.)

Animador(a),- Oremos pedindo todos juntos:
Todos(as) - O Deus da Vida, reacende nossa esperança!

Leitor(a) 2 - Diante da perseguição, incompreensão ou traição .
- Nos momentos de fracasso, de desânimo ou de insegurança .
- Na hora da solidão, da doença ou da morte ...
- Quando nos sentimos desafiados pelos compromissos familia-
res, sociais, políticos, pastorais ...

- Quando nos escandalizam dirigentes da Sociedade ou da Igreja...
- Para que continuemos lutando sempre pelas causas da Justiça,
da Libertação e da Vida, que são causas do teu Reino ...

- Para celebrarmos, anunciarmos, construirmos e esperarmos o
Novo Céu e a Nova Terra que nos tens prometido ...

- Para que saibamos dar ao mundo de hoje, e sobretudo à juven
tude, a razão de nossa esperança, com a palavra, com a ação,
com a vida toda ...

- Para que sejamos verdadeiras testemunhas da Páscoa de Je
sus e da páscoa de nossos mártires ...
(Preces espontâneas.)

Todos(as) - Pai Nosso ...

Oração

Animador(a) - Deus da vida, fazendo memória dos mártires da
caminhada, celebramos a Páscoa de Jesus na sua páscoa. Nós
te bendizemos pelo amor que neles venceu o medo e a tortura e
te pedimos que derrames em nós a força do teu Espírito para que
sejamos fiéis no meio das lutas e dos sofrimentos da vida. Por
Cristo nosso Senhor. Amém.
(Estando ao redor do círio pascal, cada pessoa acende nele uma vela, e o
grupo se compromete a celebrar todos os anos, marcando já data e lugar, este
Tríduo dos Mártires da Caminhada.)

Canto - "Quando o dia da paz renascer ..." (p. 16 nº 11).

Bênção (Todos(as)sedão um abraço de paz e de compromisso, trocando as velas.)
"Não são capazes de interpretar

os sinais dos tempos" (Mt 16,3)



Oração inicial (página 1).

Leitor(a) 1 - Irmãs e irmãos, neste primeiro dia do nosso tríduo
dos mártires da caminhada latinoamericana, pedimos ao Deus
da Vida que nos dê uma CONSCIÊNCIA CRíTICA, porque não
basta recordar os nossos mártires.
Todos(as) - Queremos entender suas vidas e suas mortes.

Leitor(a) 2 - Devemos ver e julgar as estruturas, os poderes, as
forças do mal, que os levaram à morte. E devem~s a~ol~er as
motivações e os sonhos que os levaram a doar a vida. Nao tem
nada mais subversivo que o cadáver de um mártir".
Todos(as) - Queremos entender suas vidas e suas mortes.

Leitor(a) 3 - O ódio que mata os mártires e o amor com que eles
morrem sacodem nosso comodismo, nossa passividade, revolu
cionam o mundo. Sempre que saibamos responder. "Nossas mor
tes - dizem as vítimas num filme famoso - não são nossas. São
de vocês. Elas terão o sentido que vocês lhes derem". Cada mar
tírio é uma boa-nova de compromisso e de libertação.

Partilha da Palavra

Partilha da Palavra

Animador(a) - Somos o Povo da Esperança, filhos e filhas do
Deus da Vida. Nosso Deus "não é um Deus dos mortos, mas dos
vivos" (Mt 22,32). Somos discípulos e discípulas do Vencedor da
morte, testemunhas do Crucificado Ressuscitado, seguidores do
Vivente para sempre. Quem dá a vida, a ganha.
Todos(as) - O grão de trigo enterradoé que dá fruto.

Leitor(a) 1 - "Se me matam ressuscitarei no meu povo", anun
ciou, profético, o bispo mártir de EI Salvador, "São Romero ?a
América". Somente é uma vida inútil aquela que se fecha no eqois
mo, na passividade, no isolamento, no medo.
Todos(as) - O grão de trigo enterradoé que dá fruto.

Leitor(a) 2 - Nossos mártires, como Jesus, saíram ao encontro
da Vida, mesmo entre os poderes de Jerusalém e na ignomínia
do Calvário, para triunfar definitivamente na Páscoa. Não bus
quemos entre os mortos aqueles que estão vivos ... (cf. Lc 24,5).
Todos(as) .:O grão de trigo enterradoé que dá fruto.

Leitor(a) 3 - Agora, depende de nós em grande, r?arte o fruto
histórico dessas vidas doadas. Depende da memona que delas
façamos. Depende de como assumamos as causas que os már
tires assumiram. "Vocês serão minhas testemunhas em Jerusa
lém e até os confins da Terra", nos pede Jesus (At 1,8).
Todos(as) - O grão de trigo enterradoé que dá fruto.

Animador(a) - Hoje, aqui, no nosso meio diário, toca-nos ser
testemunhas, "esperançados e esperançadores", d'Ele e daque
les e daquelas que, como Ele, deram a vida. Somos herdeiros do
seu sangue. Por nós continua a sua cami~~~da. .
- Estamos animados no meio da labuta diana, ou somos pessi-
mistas amargurados, em casa, no trabalho, na comunidade?

- Somos presença de esperança na pastoral, no movimento po
pular, nas horas de mobilização e de campanhas?

- Fazemos da Bíblia, da Eucaristia, da oração diária, o alimento
de nossa Esperança pascal?

- Como enfrentamos o sofrimento, as decepções, ° fracasso?
- Damos testemunho da vitória de Jesus e de seus mártires?
(Faz-se um momento de partilha.)

Leitura bíblica
Animador(a) - Aclamemos e escutemos a Palavra de Deus.
(Canta-se uma aclamação.)

Leitor(a) 4 (Proclamar um dos textos bíblicos).
- Is 58-20 - "Ai daqueles que juntam casa com casa".
- Is 101-2 - "Ai daqueles que fazem decretos iníquos".
- Mt 16,1s - "Não são capazes de interpretar os sinais dos tempos".
- Mt 25,31-46 - O juízo final.
- Lc 6,20-26 - As bem-aventuranças e as maldições.

Animador(a) - Que a Palavra do Senhor ecoe em nossos corações!
(Momento de silêncio.)

Animador(a) - A Palavra de Deus nos adverte e no~ ilumi~a,
para que enxerguemos a realidade. A verdade nos faz livres, dís-

m
Animador(a) - Acolhemos solenemente o círio pascal e o acla
mamos, aplaudindo e cantando a alegria da Páscoa.

[ill



Oração inicial (página 1). se Jesus. Precisamos saber enxergar "os sinais dos tempos",
como o mesmo Jesus nos pediu e como se propôs fazer o Concí
lio Vaticano II.Leitor(a) 1 - Irmãs e irmãos, hoje, no terceiro dia do tríduo dos

mártires da caminhada latinoamericana, celebramos nossa ES
PERANÇAPASCAL.As mortes de nossos mártires não são mor
tes simplesmentemorridas, nemmortes fatalmente matadas, são
mortes vividas, vidas doadas.
Todos(as) - Vidas pela Vida, vidas ressuscitadas.

Leitor(a) 1 - Ver e julgar a realidade à luz da fé, com exame de
consciência e com os olhos críticos das ciências sociais. Saber
detectar o egoísmo, a cobiça, a prepotência do sistema econômi
co e político que domina o mundo;como também o consumismo,
o racismo,o machismo, a corrupção, que talvez nos escravizam.

Leitor(a) 2 - Como Jesus, eles dizem, em sua generosidade he
róica: "Ninguémme tira a vida, eu a dou". Não celebramos uma
memóriatriste, uma história acabada.Celebramos umamemória
de futuro, mortes vitoriosas, sementes de novas vitórias. "A me
mória das vítimas é a causa de nossa esperança" (W.Benjamin).
Todos(as) - Vidas pela Vida, vidas ressuscitadas.

Animador(a) - O sangue dos mártires pode ser um bom colírio
de libertação, que clareie a nossa consciência crítica. Recorde
mos alguns desses mártires!
(Neste momento se evocam vários nomes.)

Leitura bíblica

Animador(a) - Por que morreram?Qual era a sua luta? Quem os
matou? Por que tem que se chegar ao extremo de perder a vida
violentamente, quando se defende uma causa justa?
-Que causas defendiam nossos mártires?
-A causa vale mais do que a vida, porque dá à vida sua razão de
ser; e dá a razão de ser à morte dos mártires."A causa é que faz
o mártir", escreveu Santo Agostinho. Será que essas causas
dos mártires são ainda atuais e têm que ser ainda hoje nossas
causas? Quais são as lutas que, hoje, nos mobilizam?
(Faz-se um momento de partilha.)

Leitor(a) 3) - Os mártires fizeram de suas causas (a fé, a terra,
os direitos humanos, a justiça, a libertação...) a razão de ser de
suas vidas e a vitória em suas mortes. Eles não morreram inutil
mente,morreramfecundamente!O sangue dos mártires, como o
sangue de Jesus, é vinho de festa, licor de Páscoa, bebida do
Reino.

Animador(a) - Aclamemos e escutemos a Palavra de Deus.
(Canta-se uma aclamação.)

Animador(a) - Trazemos, agora, no meio de um profundo silên
cio de meditação, uma coroa de arame farpado, símbolo de cobi
ça e de escravidão.
(Pode-se fazer o gesto com fundo musical.)

Leitor(a) 4 - (Proclamar um dos textos bíblicos).
- SI 23 - "O Senhor é o meu pastor".
- SI116 - "Libertou minha vida da morte".
- Jo 11,25- "Eu sou a ressurreiçãoe a vida".
- Jo 12,24- "Se o grão de trigo não morre, fica sozinho".
- 1 Cor 15,13-19.54-55- "A ressurreiçãode Cristoe a dos mortos".
- 2 Tm 2,1-13 - "Se com Ele morremos, com Ele viveremos".
- Ap 12,10-11;21,1-5 - "Eis que faço novas todas as coisas".

Preces

Animador(a) - Que os nossos corações sejam terra fértil para
acolher a Palavrado Senhor!
(Momento de silêncio.)

Animador(a) - Oremos, pedindo todos juntos:
Todos(as)- DeusdaVerdade,abre nossos olhos e nosso coração.

Leitor(a) 2 - Para que não nos deixemos ofuscar pelo egoísmo e
pela cobiça...
- Paraque nunca nos enganemos com as mentiras e as promes
sas dos poderosos...

- Para que saibamos detectar a perversidade do sistema
neoliberal...



Esperança
Pascal

- Para que enxerguemos a corrupção, a falsidade e a manipula
ção políticas...

- Para que saibamos corrigir em nós e em nossas famílias o
machismo, o racismo, a hipocrisia...

- Para que não nos iludamos com a publicidade e o consumismo
e saibamos discerniro que nos oferecemos meiosde comunica
ção socíal...
- Para que vejamos em todo irmão ou irmã o próximo a quem
devemos servir generosamente...
- Para que, como tu, optemos sempre pelos pobres e excluídos...
- Para que nunca esqueçamos o testamento de Jesus, que nos
pediu para fazer memória de sua Páscoa...

- Para que mantenhamos também viva a memória dos nossos
mártires.
(Preces espontâneas.)

Todos(as) - Pai Nosso...

Oração

Animador(a) - Deus da vida, fazendo memória dos mártires da
caminhada, celebramos a Páscoa de Jesus na sua páscoa. Nós
te bendizemos pelo amor que neles venceu o medo e a tortura e
te pedimos que derrames em nós a força do teu Espíritopara que
sejamos fiéis no meio das lutas e dos sofrimentos da vida. Por
Cristo nosso Senhor.Amém.
(A Bíblia vai passando pelas mãos dos presentes e todos a beijam.)

Canto - "Dá-nos um coração grande para amar..." (p. 15, nº 9)

Bênção (Asperge-se a comunidade com água benta e perfumada).

"Eu sou a ressurreição e a vida" (Jo 11,25)



Oração

União
Ecumênica

Leitor(a} 2 - Para que vivamos sempre como filhas e filhos teus e
como verdadeiros irmãos e irmãs ...
- Para continuarmos construindo comunidade de comunhão e de
partilha na sociedade e na Igreja ...

- Para irmos superando a divisão entre as Igrejas e entre as reli
giões ...

- Frente ao neoliberalismo da idolatria do lucro, do mercado total
e da exclusão das maiorias ...

- Para unirmos forças e acrescentar eficácia nas diferentes orga
nizações de Cidadania, Direitos Humanos, Movimento Popular
e Pastoral. ..

- Nos desafios da convivência na família, na vizinhança, no traba
lho, na comunidade ...

- Para fortalecer a caminhada de libertação dos países irmãos da
Nossa América e de todo o Terceiro Mundo ...

- Para juntarmos energias e esperanças com os irmãos e irmãs
solidários do Primeiro Mundo, unindo culturas e povos ...

- Para defender e cuidar carinhosamente a terra, a água, o ar, as
plantas, os animais, a vida, o universo, sendo colaboradores
teus no mistério da Criação ...

- Para imitarmos o amor generoso de nossos mártires que junta
ram suas lutas e seu sangue na grande causa de teu Reino ...
(Preces espontâneas.)

Todos(as} - Pai Nosso ...

Animador(a} - Deus da vida, fazendo memória dos mártires da
caminhada, celebramos a Páscoa de Jesus na sua páscoa. Nós
te bendizemos pelo amor que neles venceu o medo e a tortura e
te pedimos que derrames em nós a força do teu Espírito para que
sejamos fiéis no meio das lutas e dos sofrimentos da vida. Por
Cristo nosso Senhor. Amém.
(Partilha-se agora a comida, as flores, as sementes ...)

Canto - "Deus chama a gente ..." (p. 16 nº 10).

Bênção (Cada pessoa benze e é benzida pela pessoa que estiver ao lado).

"Para que sejam um, como nós" (Jo 17,11)



Oração inicial (página 1). Partilha da Palavra
Leitor(a) 1 - Irmãs e irmãos, hoje, no segundo dia do tríduo dos
mártires da caminhada latinoamericana,vamos celebrara UNIÃO
ECUMÊNICA. "Da união fazemos nossa força", canta um hino
martirial. Os sangues dos diferentes mártires misturam-se na
doação e confluem no mesmo sonho. As várias lutas nas quais
eles e elas deram a vida se unem na causa maior do Reino.
Todostas) - Da união fazemos nossa força.

Animador(a) - A Palavrade Deusé sempre um incentivo à con
córdia, um convite ao amor. O Deus em quem acreditamos é o
Deus da Aliança, antiga e nova e eterna. Ele estende o seu arco
íris como sinal de paz entre o céu e a terra, e seu Filho estendeu
os braços abertos na cruz num gesto supremo de perdão e de
comunhão.
Todos(as) - Crer é amar. Amar a Deus e amar ao próximo.

Leitor(a) 2 - Por isso,queremos reforçar,nestamemória dos nos
sos mártires, a união no sonhoe na luta.Com espírito ecumênico,
sendo de várias Igrejas cristãs, em espírito de diálogo entre as
várias religiões. Junto às diferentes forças do Movimento Popu
lar, dos Direitos Humanos, da Causa Indígena, da Causa Negra,
da Causa da Mulher, da Causa Ecológica.
Todos(as) - Da união fazemos nossa força.

Leitor(a) 1 - Os dois mandamentos são um só, o Mandamento
Novo,"o meu Mandamento",disseJesus.O mundo,hoje mais do
que nunca, pede de todos nós, que temos fé no Deus do amor,
um testemunho de amor sincero.Chega de guerras de religião,
chega de discórdias e concorrênciasem nome de Deus.
Todos(as) - Crer é amar. Amar a Deus e amar ao próximo.

Leitura bíblica

Animador(a) - Nossos mártires, seguindo o mártir maior do
Calvário, Jesus, o irmão,morreramperdoando.Seu sangue, mis
turado com o sangue de Jesus, é também sangue da Aliança.
- Na família, na vizinhança, na comunidade,somos sinal de união
ou ponto de discórdia?

- Praticamos o diálogo e a convivênciacom os irmãos e irmãs de
outras Igrejas e de outras religiões?

- Fazemos panelinha fechada, em nossa associação, em nossa
pastoral,com o grupinhode sempre,ou nosabrimosacolhedores
e fraternos?

- Estamos comprometidoscom osmovimentose ações pela paz,
contra a violência, contra a discriminação?
- Praticamos a ecologia, respeitandoa natureza como jardim de
Deus, como casa da humanidade?
(Faz-se um momento de partilha.)

Leitor(a) 3 - Irmanados com todos os países da NossaAmérica,
com os povos do TerceiroMundo e também com todos os grupos
solidários do Primeiro Mundo. Assim como em união ecológica
com a Mãe Natureza, com o Universo inteiro, a Criação de Deus,
casa de família para a Humanidade.

Animador(a) - Aclamemos e escutemos a Palavrade Deus.
(Canta-se uma aclamação.)

Leitor(a) 4 - (Proclamar um dos textos bíblicos).
- Gn 9,8-17- "Estabeleçoaliançacomvocêse seusdescendentes".
- Mc 9,38-41 - "Quem não está contra nós, está a nosso favor".
- Jo 17,11-19 - "Que eles sejam um".
- Ef 1,7-10 - "Reunindo o Universo inteiro".
- 1 Jo 4,7-16 - "Amemo-nos uns aos outros".

Animador(a) - Trazemosagora, comosímbolo de comunhão,fru
tos, flores, sementes e comidas.

Preces
Animador(a) - Senhor, dá-nos ouvidos de discípulos e de discí
pulas para acolher tua Palavra.
(Momento de silêncio.)

Animador(a) - Oremos, pedindo todos juntos:
Todos(as) - Ó Deus do amor, fortalece nossa união!
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CELEBRANDO

"Seme matam,
uou ressuscitar na luta do meu pouo!"

Oscar Romero

\ Jeste ano estamos celebrando os z5
I \l anos do martírio de Dom Oscar

I \ Ro-.ro, momento de recordar e
de reafirmar o nosso compromisso com a
Causa da Libertação. Por sua fé, conver-
são, oração e simplicidade pastoral, por
sua opção pelos pobres, por suas homilias
proféticas, por seu compromisso fidelíssi-
mo no serviço ao Reino de Deus dentro das
exigências da História, este pastor admirá-
vel passou a ser um verdadeiro "Santo
Padre" de nossos tempos, um mártir pro-
tótipo do Continente, um santo totalmente
nosso. O dia do seu marlírío, z4 de março,
é uma data martirial consagrada e sua
fotografia está presente em igrejas, cape-
las, centros comunitários e câsas d. 01.
família deNossaAmérica e do Mundo.

Estamos oferecendo um roteiro de
celebração para que as pessoas, comuni-
dades, igrejas, entidades, moümentos
populares e sociais possam celebrar este
acontecimento. Será um momento de
juntar as pessoas. Momento de reacender f1r)
a chama da nossa utopia, de recriar a festa v -'
da üda e do compromisso. Momento de
honrar a memória de todo aquele, de toda
aquela, que caíram lutando contra o
império da morte. Momento de assumir-
mos comprometidamente as grandes Cau-
sas daVida, as CAUSAS DO REINO.

Orientações e sugestões:

Para que esta celebração possa acontecer de
maneira orante, simbólica e amorosa, é neces-
sário preparar bem todas as coisas.

- Criar uma equipe de celebração. Esta
equipe deve estudar o roteiro, e, se
precisar, adaptáJo à realidade dos/as
participantes e do lugar;
- Distribuir os vários serviços, üvenciar
os vários elementos da celebração e
ensaiarbem os cantos;
- Arrumar o espaço da celebração, para
que seja um ambiente acolhedor, orante,
simples e belo;
- Preparar uma cruz rústica, enfeitada
com Íitas, com as cores da Wiphala
(branco, vermelho, laranja, amarelo,
verde, azul, roxo). AWiphala é abandeira
da resistência latino-americana: símbolo
da irmandade da comunidade; símbolo
de paz, liberdade, justiça, resistência;
símbolo político-social-comunitário ;

anos
DO MARTÍRIO DE

Dom
Oscar
Romero

- Confeccionar um estandarte ou uma
bandeira de Dom Oscar Romero;
- Preparar pão de milho (ou com outro
produto próprio da região) e suco da
nossa terra (frutas regionais);
- O Hino "Profecia" de Reginaldo
Veloso, se encontra no CD Vida, o sonho
deDeus (Paulus);
- Para o final da meditação, sugerimos a
proclamação de alguns trechos das
homilias do nosso santo Oscar Romero.
Há comunidades que têm estas homilias
gravadas; neste caso poderiam ser
utilizadas;

Uma outra sugestão de celebração poderá ser
encontrada no Ofício dos Mártires da
caminhada latino-americana (Paulus).

CHBGADA

Entrega d.e fitas com as cores da
Wiphala, uelas e saudação .fraterna a
cada pessoa. Toque de algum instrumen-
to musical (flauta, atabaque, tambor,
b err ant e, p au de chuu a...).

ACENDIMENTO DO CÍRIO (umaveta
grande)

Estando as luzes apagadas, canta-se
um refrão meditatiuo:

Vidaspelaüda,
üdas pelo Reino, üdas pelo Reino.
Todas as nossasüdas,
comoassuasüdas,
como a vida d'Ele, o Mártir Jesus!

Após o refrão , uma pessoa acende o círio e
proclama:

Bendito sejas, Deus da üda, pela luz
de Cristo, o Mártir Jesus, e por Dom
Oscar Romero testemunha da sua
Páscoa!

Todo s acendem suas u elas

Vidas pela vida...

03. ABERTuRA

Em nome do Pai de todos os Povos,
Nósestamosaqui!
Em nome de Deus de todos os nomes
- Javé, Obatalá, Olorum, Maíra de tudo,
excelsoTupã,



Nós estamos aqui!

Em nome do Filho, que a todos os povos os
faz ser irmãos,
Nós estamos aqui!
Em nome do Espírito de amor que está em
todo amor,
Nós estamos aqui!

Em memória da páscoa jubilar de Dom
Oscar Romero, pastor e mártir da Nossa
América.
Nós estamos aqui!

Em nome das üdas dadas pelaVida,
dadas pelo Reino, cantamos, Senhor!

Pai-nosso, dospobres
marginalizadosl
Pai-nosso, dos mártires,
dostorturados!

Teu nome é santificado
naqueles que morrem defendendo avida.
Teu nome é glorificado
quando a justiça é nossa medida.
Teu reino é de liberdade,
de fraternidade, paz e comunhão;
maldita toda üolência,
que devora aüda pela repressão.

Queremos fazer tua vontade;
és o verdadeiro Deus libertador.
Nãovamos seguir as doutrinas
corrompidas pelo poder opressor.
Pedimos-te o Pão davida,
o pào da segurança, o pào das multidões.
o pão que traz humanidade,
que constrói aüda emvez de canhões.

Perdoa-nos quando por medo.
ficamos calados diante da morte!
Perdoae destrói os reinos
em que a corrupção é alei mais forte.
Protege-nos da crueldade
do esquadrào da morte. dos prevalecidos.
Pai-nosso, revolucionário,
parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos !

O 4,sENrIDo DA cIILEBRAÇÃo E. RECORDACAODAVIDA

Irmãs e irmãos, com a alegria da
Páscoa, estamos celebrando os z5 anos do
martírio de Dom Oscar Romero. Jubileu
martirial! Jubileu latino-americano e da
nova mundialidade. Jubileu de memória,
testemunho, palawa, fidelidade, coragem,
sangue e profecia, hoje na nossa América-
Latina, na nossa Afroameríndia, neste
"outro mundo possível".

Somos conüdadas e convidados a re-
cordar a üda, a história do pastor e mártir
da nossa América, Dom Oscar Romero,
tendo presente sua repercussão em nossas
údas, em nossas comunidades e no mun-
do; e também de outras pessoas que deram
e dão suas üdas pela causa do Reino...

Criar um espaço para as pessoas de mais
tempo de caminhadafazer memória da
histôrie de DomOscar Romero e concluír
com estas palauras ou outrls:

"Nós acreditamos na vitória da
Ressurreição". Foram as últimas palawas
que Dom Oscar Romero escreveu nesta
üda. E estava em plena Eucaristia pedindo
"que este Corpo e este Sangue nos
alimentem para entregarmos também o
nosso corpo...", quando caiu baleado,
detrás do altar, aos pés do grande
Crucifixo.

05. ÍrrNo

Profecia: Reginaldo Veloso
Durante o hino uma pessoa entra com
um estandarte de Dom Oscar Romero.

Oscar Romero! Oscar Rornero !

OscarRomero!
ttSe me matam, vou ressuscitar na
lutadomeupovo!"

Do coração daAmérica ferido
eu ü de sangue ondular um rio...
Era semente o sangue, era de Cristo,
e fecundava a terra em seu cio !

Do coração daAméricaferido
espigas übrotarno chão florido,
e a primavera fez-se estio amigo,
e cem porumfrutificou o trigo!

Do coração da América ferido
ouvilargar e ecoar um grito...
Morlal me ressoava ao ouüdo,
mas foi de parto a dordetal gemidol

Do coração daAmérica ferido
euvi o sol raiar com novobrilho
no mundo, pelo sangue redimido;
daliberdade eu ü nascer o Filho!

O 6. sALMo z3

Cantemos, bendizendo ao Senhor
pelo Pastor de nossas üdas, pelo testemu-
nho, palawa, sangue e profecia de Dom
Oscar Romero e pela nossa caminhada de
libertação.

O Senhor é meu Pastor,
nadamepodefaltar.
Onde houver muita fartura,
onde houver muita fartura,
Ele aívai melevar!

Para as fontes de água fria
Elevai me conduzir;
eu repouso e ganho força,
eu repouso e ganho força,
e vontade de sorrir.

Por caminhos bem traçados,
Ele me faz caminhar;
nas passagens perigosas,
nas passagens perigosas,
Elevem me acompanhar.

Me prepara mesa farta,
do inimigo invejar.
Vem, me abraçaepõeperfume,
vem, me abraça epõe perfume,
faz minha taça transbordar!



Me acompanha noite e dia
tua força e teu amor;
vou morar na tua casa,
You morar na tua casa,
toda aüda, meu Senhor!

Glória ao Pai, glória a seu Filho,
Glória ao Espírito Diüno.
Ao Pastor de nossas üdas,
ao Pastor de nossas üdas,
ofertamos estehino.

O /. acmuaçÃoAo EVANGELHo

Aleluia, alegria, aleluia,
Aleluia, aleluia!
Ele falou: Não existe maior prova, minha
gente, dar a üda pela Vida, aleluia!

O B . E'ANGELT{o: João 1s,9-13

Durante a festa da páscoa, na última
ceia com os seus apóstolos, Jesus anuncia
o mandamento do Maior Amor: dar a üda
pelos amigos. Acolhamos este ensina-
mento-testamento de Jesus.

O 9 . MEDITAÇÃO silêncio... partitha... refrão:

Após alouns instctntes de silêncio
conuídar para a partílha da palaura
(ressoar palauras ou frases do texto
bíblico quemais nos tocaram, e os apelos
e compromissas que esta palaura
prouoca na minha uída hoje) e concluir
proclamando, de maneira solene, uma
das homilias de D om O s car Romer o.

"São Romero da Arnérica, pastor e
mártir nosso, ninguém há de calar
tuaúltimahomilia!"

YOZ t: "Cristo nos conüda a não ter medo
da perseguiçào porque, creiam, irmàos.
aqueles que se comprometem com os
pobres têm que seguir o mesmo destino
dos pobres. E emEl Salvador já sabemos o
que significa o destino dos pobres: ser
desaparecidos, ser torturados, ser
capturados, aparecer cadáveres...
Estas mortes, ao invés de apagar em nós o
ardor da fé, entusiasmam ainda mais o
ügor de nossas comunidades...

TODAS:'Se me matam, voll ressus-
citar naluta do meu povo!

YOZ zz Me alegro, irmãos, de que nossa
Igreja seja perseguida, precisamente por
sua opção pelos pobres e por tratar de
encarnar-se no meio deles.
Seria triste que, em uma pátria onde se
está assassinando tão horrorosamente,
não contássemos também entre as útimas
com sacerdotes. São testemunho de uma
Igreja encarnada nos problemas do povo...
Aqueles que caem na luta, contanto que
tenha sido por amor sincero ao povo e
buscando a verdadeira libertação,
devemos considerá-los para sempre
presentes entre nós...

TODAS: Se me matam, vou ressus-
citar na luta do meu povo!

YOZ 3: Quero assegurar a vocês e peÇo
suas orações para ser fiel a esta promessa:
que nâo abandonarei meu polJ. mas
correrei com ele todos os riscos que meu
ministério exige...
Tenho sido freqüentemente ameaçado de
morte. Devo dizer-lhes que, como cristão,
não creio na morte, mas sim na
ressurreição. Se me matarem, ressuscitarei
no povo salvadorenho. Isto thes digo sem
nenhum orgulho, mas com a maior
humildade... como pastor estou obrigado
por lei diüna a dar minha üda por aqueles
que amo, que são todos os salvadorenhos,
mesmo por aqueles que vão me matar. se

. chegarem a cumprir as ameaças, desde já
ofereço a Deus o meu sangue pela redenção

' esalvaçãodeElSalvador.

TODAS: Se me matam, vou ressus-
citar naluta do meupovo!

YOZ r: O martírio é uma graça que não
creio merecer. Mas se Deus aceita o
sacrifício de minha üda, que meu sangue
seja semente de liberdade e sinal de que a
esperança será embreve uma realidade...".

TODAS: Se me matam, vou ressus-
citar na luta d.o meu povo !

1O. pnrces

Irmãs e irmãos, neste clima de memória
jubilar, ampliamos a nossa memória
invocando outros nomes, outros lugares e

outras lutas. Nomes de mulheres e homens
que deram suas vidas por causa do Amor
Maior; os lugares, o chão sagrado,
martirial e de resistência popular; e

também todas as nossas outras lutas, as
nossas bandeiras e nossas utopias.

Depois de cada nome a assembléia
responde:

Presente em nossa caminhada!

De ombros unidos ou de mãos dadas,
formando uma grande roda de irmandade
e de testemunhas, num instante de silêncio
somos conüdados e conüdadas a assumir
o nosso compromisso de manter üva a

memória dos mártires, sendo solidários,
solidárias, com as causas pelas quais eles e

elas deram suas üdas... Rezemos a oração
que o Mártir Jesus nos ensinou.

1]-. nunnrÇÃoFrlarnRNA

Sentados/as no chão, na roda da uida,
ao som da.flauta ou de outro instrumento
musical ou com o canto do missa
campesina: "Eu te oferto, Senhor",
entram pessoos com uma toalha típica do
lugar, pão de milho e suco, e, em seguida,
proclama-se trechos do poema de Pedro
Casaldô.Iiga:

São Romero daAmérica, pastor e mártir

Tu ofertavas o Pão, o Corpo Vivo,
o triturado corpo de teu Povo;
Seu derramado Sangue ütorioso,



o sangue campesino de teu Povo em
massacre, que há de tingir em ünhos de
alegria aAurora conjurada!

E soubestebeber
o duplo cálice
doAltar e do Povo,

comuma só mão consagrada ao Serviço.

12. rÊNÇÃo EPARTTLHADos
ALIMENTOS

C: Irmãs e irmãos, louvemos o Senhor
porque ele éboml
T: Eternoéseuamor!

C: Louvemos a Deus porque ele nos amou
primeiro!
T: Eternoéseuamor!

C: Por todas as maraülhas de Deus em
favor do seu povo, bendizemos ao Senhor!
T: GraçasaDeus!

C: Paranóséumprazer
bendizer-te, ó Senhor,
celebràr oteu amor
por Jesus teu bem-querer !

Hoje o sangue semeado
frutifica em louvação,
pois nào hálibertaçào
sem o sangue derramado.

Apresentando a comida:

Ó Senhor, tebendizemos
por comidatão gostosa,
que com mãos bem generosas
entre nós partilharemos!

Apresentando abebida:

Ó Senhor, tebendizemos
porbeber de tal delícia,
que entre nós com alegria
como irmãos diüdiremosl

Finalmente a nossa boca,
inspirada por teu Filho,
e seguindo o seu ensino,
o teu santo nome invoca:

T: Pai nosso..., pois vosso é o reino, o
poder e a glória para sempre.

C: Amém ! Aleluia ! Amém! Aleluia
T: Amém! Aleluia! Amérn! Aleluia!

C: Amém! Aleluia! Amém ! Aleluia
T: Amém! Aleluia! Amém! Aleluia!

C: Vocês todos e todas, que têm fome e

sede de justiça, venham e comam o pão de
milho, pão da Ameúndia, hóstia da Nossa
América e o suco daterra, sangue da nossa
Pachamama.

1S. cervro,

Prova de amor maior não há
que doar a vida pelo irmão !

r. Eis que eu vos dou o meu novo man-
damento: "Amai-vos uns aos outros como
eu--,ostenho amado!"

z. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes
meu preceito: "Amai-vos uns aos outros
como euvos tenho amado!"

3. Como o Pai sempre me ama, assim
também eu vos amei: "Amai-vos uns aos
outros como eu vos tenho amado!"

4. Permanecei em meu amor e segui meu
mandamento: "Amai-vos uns aos outros
como euvos tenho amadol"

5. E chegando a minha Páscoa, vos amei até
o Íim: "Amai-vos uns aos outros como eu
vostenho amado!"

6. Nisto todos saberão, que vós sois os
meus discípulos: "Amai-vos uns aos outros
como euvos tenho amado!"

1{. nrwro

Com Cristo e suas testemunhas
seguiremos cantando a Libertação.
Por Ele e com elas
saberemos quevamos ressuscitar
"mesmo nos custando aüda".
Agora e para sempre.
- Arnórn, Axé, Awere, Aleluia !
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VIGÍLIA DE RECONCILIAÇÃO
E ESPERANÇA NO V CENTENÁRIO

D. Pedro Casaldáliga - Pe. José Maria Vigil

Anrnrnr.rraçÃo (Elementos indígenas e ne-
gros;acruz, o círio pascal, a Bíblia; incenso,
dgua e palmas; um quadro de N. Sra. de
GuaCalupe; algum cartaz de nossos mrir-
tires e profetas; música ambiente: flauta
indígena, canto latino-americano, "Missa
da terra sem n't ales" ou "dos Quilotnbos"...).

(Sendo possíuel, a uigília pode ser celebra-
da de fonna encenada. Também se pode
aproueitar parte deste texto para a própria
celebração eucarística. No Brasil, urn texto
botn e acessíuel para preparo.r a uigília,
poderia ser o número especial de Sem
Fronteiras e, nos outros países da América
Latina, a Agenda Latinoamericana'g2).

Acor,nroe E MorrvAÇÃo (Um(a) animador(a)
explica o porquê desta uigília e destaca seu
duplo sentido: a) de reconciliação, suscitando
a memória histórica e subuersiua desses 500
anos, corn unx ato penitencial de arrependi-
mento e de reconciliação entre todos nós, sobre-
iud,o com os pouos mais oprimid,os ou margi-
nalizados; b) de esperança profética e utópica
para um futurodiferente nesta PdtriaGrande,
enx conxpromissos concretos de libertação e
com espírito latino-americano de solidarie-
dade.

Em comunhão com a "Campanha dos 500
anos de resistência indígena, negra e popular"
e em espírito pascal, celebrando simultanea-
mente a Pdscoa de Jesus, que é morte e ressur-
reiçõo, e a Póscoa de nossa Pdtria Grande, que
é o "Continente da morte e da libertaçdo").

SauolçÃo - Dirigente: A paz do Deus de
todos os nomes, Pai e Mãe de todos os povos; a
companhia libertadora de Jesus Cristo, nosso
irmão mais velho ressuscitado; e a força e a
alegria do Espírito estejam com todos vocês.

Todos: E com todos os nossos irmãos e irmãs
de caminhada.
Dirigente: DissePop olVuh,livro sagrado dos
maias:

fJma voz: "Que todos se levantem, que todos
sejam convocados, que ninguém Íique para
trás. Que amanheça já!"
Dirigente: Disse o pastor negro Martin Luther
King:
Outra voz: "Tenho um sonho: que um dia
todos respeitarão a dignidade e o valor da
pessoa humana".
Dirigente: Disse Jesus:
Outra voz: "Quando essas coisas começarem
a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça,
porque a libertação de vocês está próxima" (Lc
2L,29).

Cat.Ito »p EIvTRADA: "Saio a caminhar", "Irmão,
dá-me tua mâo", "Eu que sou americano",
"Acorda, América", "Talvez esta canção"...

LsrtuRAs (Depois de cada uma, cantd-se um
refrão apropriado)

Leitor(a) LtDeclaraçd,o do Conselh.o Mundial
dos Pouos Indígenas, em Port Alberni, LSTS:

"Nós, povos indígenas do mundo, unidos numa
grande assembléia dehomens sábios, declara-
mos a todas as nações:
quando a mãe terra não era nosso alimento,
quando a noite escura formava nosso teto,
quando o céu e a lua eram nossos pais,
quando todos éramos irmãos e irmãs,
quando nossos caciques e anciãos eram gran-
des líderes,
quando a justiça dirigia a lei e sua execução,
então chegaram outras civilizações!

Com fome de sangue, de ouro, de terra e de
todas as riquezas, trazendo numa mão a cruz
e na outra a espada, sem conhecer nem querer
aprender os costumes de nossos povos, classi-
ficaram-nos abaixo dos animais, roubaram
nossas terras e nos levaram para longe delas,
transformando em escravos os "filhos do sol".
No entanto, não puderam nos eliminar! Nem
nos fazem esquecero que somos, porque somos
a cultura da terra e do céu. Somos de uma
ascendência milenar. E somos milhões. E,



ainda que nosso universo inteiro seja destruído,
NOS VIVEREMOS por mais tempo que o

império da morte!"
Palavra indígena!
Todos: Voz de nossas raízes!

Leitor(a) 2: Canto de abertura da "Missa dos

Quiiombos ou Palmares":
"Estamos chegando da morte dos mares,
estamos chegando dos turvos porões,
herdeiros do'banzo' nós somos,
viemos chorar.

Estamos chegando dos ricos fogões,
estamos chegando dos pobres bordéis,
da carne vendida nós somos,
viemos amar.
Estamos chegando das velhas senzalas,
estamos chegando das novas favelas,
das margens do mundo nós somos,
viemos dançar.
Estamos chegando do ventre das minas,
estamos chegando dos tristes mocambos,
dos gritos calados nós somos,
viemos cobrar.

Estamos chegando da cruz dos engenhos,
estamos sangrando a cruz do batismo
marcados a ferro nós fomos,
viemos gritar.
Estamos chegando do chão dos Quilombos,
estamos chegando ao som dos tambores,
dos novos Palmares nós somos,
viemos lutar."
Palavra negra!

Todos: Palavra nossa de libertação!

Leitor(a) 3: Do sermão de Frei Antônio de
Montesinos, de 21 de dezembro de 151-1-, na
ilha de Santo Domingo, recolhido em ata por
Frei Bartolomé de Las Casas:

"Estes não são homens? Com estes náo se

deve guardar e cumprir os preceitos de carida-
de e justiça? Estes não tinham suas próprias
terras e seus senhores e senhorios?... Então,
como é que sendo tantos e tão inumeráveis os

povos que habitavam nesta ilha, segundo nos
dizem, em tão breve tempo, obra de 15 ou 16

anos, foram tão cruelmente extintos?

...Para vos dar a conhecer, subi aqui, eu
que sou a voz de Cristo no deserto desta ilha...
Todos vós estais em pecado mortal e nele
viveis e morreis, pela crueldade e tirania que

usastes com estes inocentes povos... Com que
autoridade haveis feito tão detestáveis guer-
ras e estes povos que estavam em suas terras,
mansos e pacíficos, onde, muitos deles, com
mortes e estragos nunca ouvidos, haveis con-
sumido? Como os tendes tão oprimidos e fati
gados, sem dar-lhes de comer nem curar-lhes
as enfermidades que os excessivos trabalhos
que lhes dais provocam e, se morrem, ou me-
thor, se os matais para tirar e adquirir ouro
todos os dias?... Estes não sáo homens? Não
têm almas racionais? Não sois obrigados a
amá-los como a vós mesmos?..."
Paiavra de nossos profetas!

Todos: Clamor de nossas consciências!

Leitor(a) 4: Manifesto do Conselho Latino-
americano de Igrejas (CLAI) e do Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC),
de 28 de setembro de 1991, em São Paulo:

"Reconhecemos e confessamos nossa paúi-
cipação nos processos históricos que geraram
a destruição dos primeiros povos que habita-
ram nosso continente e de suas culturas, e que
resultaram na exploraçáo predatória dos re-
cursos naturais:

- constatamos que as Igrejas ainda não
adquiriram uma consciência plena do que têm
significado a sua presença e missão no passa-
do e no presente de nossos povos;

- recusamos qualquer celebração destes
500 anos que não inclua uma reflexão crítica
diante do processo de dominação que ainda
hoje marginaliza milhões de pessoas em nos-
sos países;

-lembramos 
com ações de graças as mui-

tas vozes proféticas que no passado e no pre-
sente selevantaram, em nome do Evangelho e

da Vida, em favor da justiça e da dignidade
humana;

- dispomo-nos a ouvir com humildade o

que o EspÍrito Santo está nos dizendo hoje,
sobretudo através da"voz do sangue que cla-
ma da terra" (Gn 4,10) pela Vida;

- reaÍirmamos o nosso compromisso ecu-
mênico com uma nova prática evangelizado-
ra, que seja efetivamente Boa Notíci@ para os
que são postos à margem dos processos soci-
ais, especialmente as nações indígenas, os

negros, os sem-terra, as crianças e as mulhe-
res".
Palavra ecumênica!



Todos: Compromisso de nossa lgreja!

Leitor(a) 5: Evangelho segundo São Lucas,
capÍtulo 44, versículos 18 e l-9:

"O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me consagrou com a unção, para
anunciar a Boa Notícia aos pobres; enviou-me
para proclamar a libertação aos presos e aos
cegos a recuperação da vista; para libertar os
oprimidos e para proclamar um ano de graça
do Senhor".
Palavra de Jesus!

Todos: Caminho, Verdade e Vida!
(Comentdrío da Palaura)

Cnrtro: "O profeta", "Pai-nosso dos mártires",
"Arrisca-te". "A verdade vos libertará"...

Aro pnNrtENcIAL (Taluez de joelhos. As peti-
ções de perdõ,o podem ser espontâ.neas. Sugeri-
n'Los as seguintes):

Leitor L: Pela invasão e pela conquista, pelas
destruições e massacres, pela convivência da
Igreja com os poderes das armas e da cobiça,
pelo sofrimento e morte de milhares de irmãos
indígenas, e pelo desaparecimento de povos
inteiros, em nossa Abia Yala agredida...
Todos: Perdão, Senhor, perdão ío u cantar uma
inuocaçd,o penitencial)
Leitor 2: Pelo cativeiro de milhares de irmãos
e irmãs arrancados da Mãe.r(frica, submeti-
dos à escravidão nas minas, nos engenhos, nas
fazendas e até nos conventos...

Todos: Perdão...

Leitor 3: Pela contínua usurpação e não de-
marcação das terras indígenas; pela negação
da autoridade cultural e política dos povos
indígenas do continente; e pelo racismo que
continua violando a dignidade e a cultura do
povo negro...

Todos: Perdão...

Leitor 4: Pela evangelização colonizadora,
incapaz de se inculturar, cega à presença do
Verbo de Deus em todas as culturas, legi-
timadora da conquista e da dominação e con-
tratestemunho da Boa Notícia libertadora do
Reino...

Todos: Perdão...

Leitor 5: Pelo culto dos deuses da morte,
através dos impéitos, oligarquias e ditaduras;
no colonialismo e neoliberali§mo; pela dÍvida

externa e pela lei de mercado; pela violência,
consumismo e corrupção; no desprezo e utili-
zaçáo da mulher;pela depredação da Nature-
za; pela miséria, migração e marginalizaçáo
impostas às maiorias do continente, para lu-
cro e hegemonia de pessoas e nações privile-
giadas...

Todos: Perdão...
Leitor 6: Por nosso egoísmo e insensibilidade
diante dos desafios da eausa indígena e da
causa negra; por nossa falta de compromisso
pastoral e político em todas as causas mais
urgentes do Reino; por nossa pouca consciên-
cia latino-americana; por nossa falta de ora-
ção, de solidariedade e de esperança...
Todos: Perdão...

LaouNna r.ATrNo-AMERTcANA

Dirigente: Deus Pai-Mãe de todas as pessoas
e de todos os povos.

Todos: Abençoai os povos de nossa Pátria
Grande.

Dirigente: Jesus Cristo, Filho do Deus Vivo e

Filho de Maria de Nazaré, irmão e salvador
nosso.

Todos: Ajudai-nos a seguir-vos pelos cami-
nhos do Evangelho, sempre a serviço do Reino.

Dirigente: Espírito Santo Deus, vida do uni-
verso, alma da Igreja, pai dos pobres.

Todos: Purificai-nos do egoÍsmo e do medo,
congregai-nos na solidariedade e sustentai-
nos na caminhada da libertação.

Dirigente: N. Sra. de Guadalupe, mãe de
Jesus e companheira de caminhada.
Todos: Acompanhai-nos sempre com vossa
ternura.
(A cada inuocação todos respondem):

Presente(s) em nosso caminhar!

- Juan Diego, confidente da Senhora de
Guadalupe...

- Bartolomé de Las Casas, profeta da causa
indígena e da verdadeira evangelização...

-Antônio 
de Valdivieso, primeiro bispo már-

tir da Igreja libertadora...

- Guarocuya "Enriquillo", T\:.pac Amaru e

Marçal Tupa'í, e todos os líderes da resistência
ameríndia...

- Zumbi dos Palmares, patriarca dos liber-

lãc E-l



tadores negros, e todos os rebeldes da Afro-
américa...

- Marçal Tupa'í, mártir da tera indígena
contra a cobiça do latifúndio, e todos os márti-
res da terra...

- Toríbio de Mogrovejo, exempio e patrono
dos bispos da América...

- Rosa de Lima, e todas as mulheres latino-
americanas seguidoras de Jesus...
-- Pedro Cláver, servidor dos escravos negros,
e todos os servidores e servidoras do povo
marginalizado...

-Antônio 
Maria Claret, bispomissionário de

Cuba, e todos os missionários do continente...

- Florinda Soriano, "Mamá Tingó", líder
camponesa caribenha, e todas as mulheres
negras lutadoras...

- Marianela Garcia, e todos os mártires dos
direitos humanos...

- Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy
Kasel, Jean Donavan, e todos os mártires da
pastoral solidária...

- Héctor Gallego e todos os sacerdotes e
pastores fiéis a Cristo e ao povo até a morte...

-Néstor 
PazZamora e todos os militantes da

libertação latino-americana.. .

- Maurício Silva, religioso varredor, e todos
os seqüestrados e desapareeidos...

- Santo Dias, operário mártir, e todos os
defensores dos direitos dos trabalhadores...

- Félix Tecu Jerônimo e todos os catequistas
e apóstolos da Palavra de Deus...

- Luís Alfonso Velásquez e todos os meninos
e meninas vítimas da repressão...
_- Alícia Dumont e todas as religiosas e reli-
giosos inseridos nos meios populares...

- Oscar Arnulfo Romero, pastor, profeta e
mártir, e todos os pastores da libertação...

- Maurício Lopes, membro do Conselho Mun-
dial de Igrejas, e todos os cristãos e cristãs
comprometidos com o ecumenismo...
-_ Leônidas Proaflo, apóstolo da inculturação,
e todos os missionários encarnados no povo...

- Mirna Clark e todos os cientistas sociais
comprometidos com o movimento popular...

-- Sérgio Mendes Arceo, patriarca da solida-
riedade, e todos os testemunhos de solidarie-
dade entre as Igrejas e entre os povos...

- Anciãos e comadres, juventude e infância,
camponeses e operários, artistas e revolucio-
nários, anônimos e marginalizados, e toda a
multidão de filhas e fiIhos de Deus, irmãs e

irmáos nossos, que já chegastes à casa do Pai...

Todos: Ajudai-nos a caminhar incansáveis,
pela Pátria Grande, até à Pátria Maior!
Dirigente (inicia e todos continuam); Pai-
nosso...

OneçÃo FINAL: Deus da vida, Pai do universo,
Mãe da Humanidade: reunidos no Espírito do
teu Filho Jesus, e com a memória e o coração
comovidos pelo V centenário da invasão de
nossa América e pelo princÍpio de uma evan-
gelização tantas vezes ambÍgua,
. recolhemos a herança de sangue, de luta e de
esperança de nossos povos e o clamor de nos-
sos profetas e nossos mártires;
. assumimos nossa condição latino-americana,
com o compromisso de lutar solidariamente pela
liberbação e pela paz do nosso continente;
. renovamos nosso batismo, com a vontade
sincera de viver como seguidores de Jesus, na
oração, no trabalho e na festa, na famflia, na
Igreja e no movimento popular.
o Queremos entrar de cheio na construção de
uma sociedade alternativa, justa, plural e so-
lidária.
o E queremos ser a Igreja segrrndo o Evangelho,
comprometida com a Nova Evangelização,
inculturada e libertadora, ecumênica e popular.
Por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão,
que reina convosco e caminha conosco, na
unidade do EspÍrito Santo.

Gnstos n sÍlrnor,os nr unuónrl E DE coM-
PRoMIsso (Cada comunidade deuerd, neste
momento, fazer os gestos mais apropriados
de memória histórica, de reconciliaçã,o e de
compromisso: abraço da paz; beijar os pés
de indígenas e negros e outros marginali-
zados; distribuição de sementes de milho
ou de comida indígena ou afro-americana
etc.; alguma oferenda de solidariedade;
recolhimento de assinaturas para algum
abaixo-ass inado referente ao V cententirio,
cotno o das CEB* "Por um ano da graça do
Senhor" etc. Pode-se cantar ou pôr música
ambiente durante essos ações).

Cexro: "Pelos caminhos da América", "Canto
dos mártires da terra", "tltopia", "Baião das
comunidades"...

Promoção: 89 Encontro Intereclesial de CEBs
Apoio: Editora Pallotti - Santa Maria - RS
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N0 SANTUARI0 de RIBEIRAO CASCALHEIRA, MT

sfas notas biográficas se referem aos
Mártires, cujas fotos se encontram no
Santuário. Elas porém nos trazem o rosto e

a memoria de todos aqueles e aquelas que deram
suas Vidas pela Causa maior de Deus, que é
também a Causa maior da própria humanidade.
Muitos são do Brasil. Do proprio Brasil poderiam ser
outros muitos mais. Dos outros países da Nossa
América pedimos apenas a foto de um mártir de
cada país. Vieram as vezes duas ou mais, até
porque alguns martírios foram coletivos.
Faltam ainda alguns países. Fizemos questão de
diversificar as figuras dos mártires, para que
aparecessem os diferentes motivos e as causas
diversas pelas quais essas testemunhas gloriosas
deram a vida, VIDAS PELA VIDA,
VIDAS PELO REINO: vidas dadas por
todas essas Causas da Justiça,
da Libertação, da Fraternidade, da Vida,
que convergem na Causa de Jesus de
Nazaré, a Causa de Deus, a seruiço
da grande Causa do Reino.
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PE. JOAO BOSCO PENIDO BURNIER
Jesuíta Missionário
RIBEIRÃO CASCALHBIRA _ MT
x 1l-12n0fi976

Era a tarde do dia I I de outubro de 1976. Duas
mulheres sertanejas, Margarida e Santana, estavam
sendo torturadas na cadeia-delegacia de Ribeirão Bo-
nito, Mato Grosso, lugar e hora de latifúndio
prepotente, de peonagem semi-escrava e de brutalida-
de policial.

A comunidade celebrava a novena da padroei-
ra, Nossa Senhora Aparecida. E nesse dia haviarn che-
gado ao povoado o Bispo Pedro e o Padre João Bosco
Penido Burnier, mineiro de Juiz de Fora. jesuíta. nlis-
sionário entre os índios Bakairi. Os dois foram inter-
ceder pelas mulheres torturadas. Quatro policiais os
esperavam no terreiro da delegacia e apenas foi possí-
vel um diálogo de minutos. Um soldado desfechou no
rosto do Padre João Bosco um soco. uma coronhada e
o tiro fatal.

Em sua agonia, Padre João Bosco ofereceu a
vida pelo CIMI e pelo Brasil, invocou ardentemente o
nome de Jesus e recebeu a unção. Foi morrer, glorio-
samente mártir, no dia seguinte, festa da Mãe
Aparecida, em Goiânia, coroando assim uma vida san-
ta. Suas últimas palavras foram as do próprio mestre:
"Acabamos a nossa tarefa!"

FREI TITO ALENCAR LIMA
Mártir da Tortura
FRANÇA *-10/8t79

Religioso dominicano, perse-euido e preso por
seu compromisso com o povo oprimido, vir,eu as mais
bárbaras tofturas, físicas e psicológicas, sobretudo na
Operação Bandeirantes - centro de tofiuras do exérci-
to, em São Paulo. E um dos casos mais dramáticos da
perseguição à Igreja e ao povo nesses anos das ditadu-
ras militares de Nossa América. Tito interiorizou toda
as acusações, as solidões todas, tentou evitar de todo
jeito comprometer seus companheiros, carregou como
uma sombra de pecado a imagem do delegado tofiura-
dor Fleury, no exílio do Chile e da França e, finalmen-
te, num gesto de expiação extrema se enforcou numa
árvore, aos 28 anos, na capina francesa. Mártir da tor-
tura é considerado, mundialmente, vítima dos poderes

de repressão. Num poema histórico, que escre\,eu. na
França, reproduz com sua agonia a agonia de Jesus: "pe-
diste a teu Pai tua paz, o sentido de tua paixão e de teu
amor. / Meu Pai, meu país: por que me abandonaste?".

SANTO DIAS DA SILVA
Militante da Pastoral Operária
sÃo PAULO - sp * 3onotTg

De origem camponesa, migrante na periferia da
grande cidade, operário metalúrgico, sindicalista, mem-
bro da Pastoral Operária de São Paulo e ministro da
Eucaristia. Santo soube juntar uma crescente consci-
ência de classe na luta operária, com uma fé cristã vi-
vida coerentemente e publicamente. A polícia o assas-
sinou à queima roupa enquanto integrava um piquete
de greve diante da Fábrica Silvania e impedia que um
colega fosse detido. Seu corpo, envoito na bandeira
do Sindicato dos Metaiúrgicos, percorreu as ruas de
São Paulo. acompanhado por mais de cem mil pes-
soas, que agitavam ramos de palmeira e gritavam unâ-
nimes: "Companheiro Santo, você está presente!".

PE. GABRIEL MAIRE
Pastoral Urbana
VITÓRIA-ES* 23II2I8L

Francês, sacerdote, já em sua pátria foi um
batalhador como secretário geral do Movimento Po-
pular do Cidadão do Mundo, contra o racismo, em fa-
vor dos países pobres. pelo desarmamento e a paz
mundial. No Brasil engajou-se ativamente na Pastoral
Operária, nas CEB's. na Pastoral da Juventude. Incen-
tivou sempre a pafiicipação dos cristãos e cristàs na
política. no sindicato e no movimento popular. "Preci-
sa é lutar no dia a dia. de casa em casa: a vitória de-
pende de nós''. dizia o "Gaby". E já numa atitude de
doação total confessou, sabendo-se ameaçado: "Prefi-
ro morrer pela vida a viver pela morte". E foi assassi-
nado pelos poderosos, num falso assalto.

DORCELINA DE O. FOLADOR
Prefeita do Povo
MUNDO NOVO - MS
'F 30/ t0l 1999

Dorcelina nasceu no Paraná. em 1963 e foi
assassinada em Mundo Novo, MS, com apenas 36 anos

de idade, na varanda de sua casa. no dia 30 de outubro
de 1999.

Dorcelina iniciou sua luta social na pastoral da
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juventude, nas comunidades eclesiais de base, na pas-

toral da terra e na pastoral familiar, foi líder do movi-
mento sem terra, militante do PT, e prefeita do povo
no mais autêntico sentido da palavra. Símbolo da re-

sistência contra a corrupção, amante da natureza, luta-
dora pela reforma agrfuia. Irradiava coragem e espe-

rança. Eleita prefeita numa vitória popular que en-

frentou as ameaças do latifúndio e do narcotráfico,
mereceu mais de 80Vo dç aprovação popular.

Tem sido definida como eficientíssima "deficiente (pela

poliomielite), mãe militante da vida e da ética, alegre

e intensa, autodidata, artista plástica, educadora, ver-

dadeira, solidária, cristã." Recebeu o prêmio Marçal
de Souza de 1999.

O Evangelho esteve sempre presente em sua

vida. A Bíblia ficava sempre aberla, em sua sala da

prefeitura, precisamente no Salmo 27:
"Javé é minha luz e salvação; de quem terei medo?"

meu sonho". Mártir glorioso da nova pastoral
indigenista do CIMI, ele deu a vida pelas terras bororo
e o índio bororo Simão, no mesmo martírio, deu a
vida pelo missionário Rodolfo.

GERVÁSIO SANTANA DOURADO
Professor e Militante
APARECIDA DE GOIÂNIA _ GO
* t1,ltu83

Jovem professor de22 anos, foi seqüestrado
no ponto de ônibus em Aparecida de Goiânia, tofiura-
do e morto. Por causa de seu compromisso social; por-
que não calava diante dos desmandos dos que detêm o
poder. Lutou até a morte "pelo salário justo e em dia,
pela garantia no trabalho e pelo respeito ao trabalha-
dor e trabalhadora do ensinoii.

ALEXANDRE VANNUCCHI LEME
Movimento Estudantil
sÃo PAULO - sP x 7t3t73

Estudante, de apenas 22 anos de idade, mili-
tante cristão, com crescente consciência revolucioná-
ria, era um dos melhores alunos da E,scola de Geolo-
gia da Universidade de São Paulo. Um daqueles jo-
vens, eles e elas, que tão generosamente souberam res-
ponder à hora - kairós da Nossa América. Inutilmente
a repressão oficial tentou falsear a causa da sua morte:
foi morto sob a tortura mesmo, nos porões da repres-
são. Na "Celebração da Esperança" - a Missa por Ale-
xandre, o cardeal Dom Paulo Evaristo Ams fez uma
histórica denúncia da violação dos Direitos Humanos
no Brasil da ditadura militar.

PE. RODOLFO LUNKENBEIN
Mártir, com SIMÃO BORORO,
da Terra Indígena
MERURI-MT*1517176

Missionário salesiano entre os índios Bororo.
na aldeia de Meruri, Pe. Rodolfo pôs nessa missão toda
sua 'Jovialidade e amizade, sua serenidade e exatidão
naprática religiosa e nos estudos; seu espírito de tra-
balho e sacrifício". Sabia muito bem do risco que cor-
ria: "Também hoje o missionário, afirmou, deve estar
disposto a sacrificar sua vida". "Não há nada mais
bonito do que morrer pela causa de Deus. Este seria

RAIMTINDO FERREIRA LIMA' GRINGCT'
Agente Pastoral e Sindicalista
sÃo cpruLDo - PA* zgtstlo

Raimundo, familiarmente apelidado de
"Gringo", pai de seis filhos, juntou a simpatia com a
combatividade. uma fé cada vez mais consciente e con-
seqüente com a luta Íerraz e organizada. No Sindicato
dos Trabalhadores Rurais e como Agente de Pastoral
de Conceição do Araguaia, na comunidade eclesial.
Seqüestrado, com implicação da polícia e a mando do
latifúndio, foi levado de madrugada aos arredores de

Araguaína, torturado e morto à bala. Seu testemunho
ficou como uma luz sobretudo na região do Araguaia

- Tocantins. "Sua combatividade e sua força, afirmou
um companheiro, eram nossa força, que crescerá com
seu marlírio".

IR. CLEUSA C. RODY COELHO
Causa Indígena
r.ÁnnBa-AM *zgts/Bo

Dedicou Cleusa seus trinta e dois anos de vida
como missionária agostiniana recoleta ao serviço dos
mais empobrecidos: os hansenianos, os presidiários,
os cegos, os menores de rua, os drogados, os indíge-
nas... e foi na defesa da terra e da paz indígenas que

hmã Cleusa motreu, assassinada, às margens do Rio
Paciá, na Prelazia de Lábrea, AM. "A justiça tem que

3



estar na base de toda convivência humana", escreveu.
"Comprometer-se com o índio, desprezado e explora-
do, é assumir firme a sua caminhada, confiante num
futuro certo e que já vai se tomando presente, nas pe-
quenas lutas e vitórias, no reconhecimento dos pró-
prios valores e direitos, na busca da união e auto-de-
terminação".

PE. JOSIMO MORAIS TAVARES
Comissão Pastoral da Terra
BICO DO PAPAGAIO _ TO * 10/5186

Pobre entre os pobres lavradores do Bico do
Papagaio, viveu seu sacerdócio numa entrega total ao
povo, na luta pela terra e na promoção da consciência
e da organização. Manso e persistente, poeta e mili-
tante, sua paixão era a Justiça: "Por justiça clamamos,,;
"esta terra pedejustiça", escrevia. Sabia-se ameaçado
de morte, mas afirmava com decisão: "É hora de assu-
mir. Morro por uma causa justa... Tudo o que me está
passando é uma conseqüência lógica do meu trabalho
na luta e na defesa dos pobres, a serviço do Evange-
tho, que me levou a assumir esta luta até as últimas
conseqüências". Era seu testamento mar-tirial. Foi as-
sassinado pelo latifúndio, na escada da sede da CpT.
em lmperatriz, MA. Naqueles dias Josimo ia ser eleito
coordenador regional da CPT Araguaia,/Tocantir.rs.

CHICO MENDES
Mártir da Floresta
XAPURT - AC * 22t t2/ 1988

"A história de Chico Mendes já é parre da his-
tória da Floresta Amazônica e seus povos. EIe tornou-
se um marco de mobilização em favor da justiça social
e da presen'ação da natureza. Como a porunga que
ilurnina as estradas de serin-ga na mata. Chico apor.rtou
novos caminhos para os movimentos populares,,.

Os serin-sueiros che-9aram na Amazônia no fi-
nal do século passado como mão-de-obra para produ-
ção da botracha. A partir dos anos 70, com a entrada
de fazendeiros no Acre, os patrões antigos abandona-
ram os seringais após vendê-los às empresas do sul, e
surgiram nessas áreas os "seringueiros libertos,, que
continuaram em suas florestas, vendendo agora livre-
mente e organizadamente selt produto. Esses serin-
gueiros foram a base dos sindicatos de Xapuri e de
Brasiléia, e posteriormente do Conselho Nacional dos
Seringueiros.

Francisco Alves Mendes Filho. ou Chico Men-
des, tinha completado 44 anos no dia l5 de dezembro
de 1988, uma semana antes de ser assassinado! na por-
ta de sua casa. Casado com Ilzamar, deixou dois fi-
thos: Sandino de 2 anos e Elenira de 4 anos. Acreano,
nascido no seringal Porto Rico, em Xapuri, se tomou
seringueiro ainda criança, acompanhando seu pai. Lu-
tador e líder seringueiro foi toda a sua vida, no sindi-
cato, na política, pelos meios de comunicação social.
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ijm outubro de 1985 lidera o primeiro encontro nacio-
nal dos seringueiros quando foi criado o Conselho
Nacional dos mesmos. E Chico passa a ser uma refe-
rência nacional e internacional, de admiração por par-
te de todos os militantes da justiça social e da ecolo-
gia, e de ódio por parte de todos os destruidores da

vida do povo e da floresta. Entre muitos prêmios e

reconhecimentos nacionais e internacionais, recebeu

o prêmio "Global 500" , oferecido pela própria ONU.

PE. FRANCISCO JENTEL
Defensor do Povo do Araguaia
FRANÇA * 2tU79

O querido Pe. Chico, defensor do povo do nos-
so Araguaia, foi durante vinte anos um destemido
batalhador ao lado dos posseiros e dos índios Tapirapé,
frente ao latifúndio, principalmente a Codeara. na hora
dos grandes incentivos fiscais e em plena ditadura mi-
1itar. Incansár'e1 or-sanizador. fundou com os lavrado-
res uma primeira cooperativa. construiu escola e posto
de saúde, trouxe médicos e entermeirc5. prote5sores e
técnicos; o primeiro trator e a primeira máquina de

arroz da região. Vít1ma da Segurança Nacional e do

Iatifúndio financiado, foi condenado por um tribunal
militar a dez anos de cadeia, ficou preso um ano de

fato, e foi expulso definitivamente para a França, sua

terra natal, onde morreu com uma apaixonada sauda-

de por nossa terra e nossa gente.

SEBASTIÃO ROSA DAPAZ
Líder Sindical e Cantador do Povo
URUAÇU-GO*29t8t84

Pai exemplar, amante carinhoso de sua família,
batalhador incansável na causa dos oprimidos. cristão
militante da justiça, Tião da Paz era um homem sim-
ples que iradiava alegria com seujeito e sua sanfona.

Lavrador sem terra, foi presidente do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Uruaçu, GO. Era também
animador das CEB's e sua figura ficou emblemática
nas romarias goianas. O latifúndio o assassinou sadi-
camente, na própria casa. diante da esposa e dos fi-
lhos. Dele cantou o poeta justamente: "Já não serás

apenas "Rosa", mas uma Primavera inteira convoca-
da".

EUGÊNIOLYRA
Advogado dos Trabalhadores Rurais
SANTA MARIA DA VITÓRIA _ BA
* 22t9t77

Advogado da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado da Bahia, acompanhou também
vários sindicatos da região do São Francisco. Defen-
dendo os posseiros destemidamente, contra a

prepotência dos Grileiros. A CPT o definiu como "um
amigo e companheiro das lutas e alegrias do povo".
"Como pessoa de elevados valores morais, íntegro,
sincero, dedicado, combativo", o definiu a FETAG;
"fazendo de sua profissão um sacerdócio, contra o ar-

bítrio, a violência ou a ilegalidade". Foi assassinado

na praça de Santa Maria da Vitória, na presença de sua

esposa Lúcia, grávida.

FRANZ DE CASTRO HOLZWARTH
Advogado Militante da
Pastoral Carcerária
JACAREÍ_SPX I4/218I

Adr o-sado e teólo-so. iniciou seu trabalho jun-
to aos presos da APAC - Associação de Proteçào e
Assistência aos Condenados - em 1913. na cidade de
São José dos Campos, SP. Nas galerias e celas do pre-
sídio, ficava em média dezesseis horas, convivendo
com os presos. "A minha vida eu daria, afinnava, em
garantia e em alívio a muitos sofrimentos". Durante
uma rebelião, ofereceu-se como refém, para que um
policial militante fosse liberadoe, quando o carro onde
Franz se encontrava saiu, a polícia iniciou o tiroteio
perfurando com mais de trinta e oito projéteis o corpo
do "apóstolo do amor".

PE. EZEQUIEL RAMIN
CIMI e CPT
CACOAL-RO*24t7t85

Jovem missionário comboniano. veio da Itá-
lia para Rondônia, na diocese de Ji-Paraná, onde se

entregou generosamente ao serviço e à deÍêsa dos in-
dígenas e dos sem terra. Vibrava pelas causas dajusti-
ça e libertação. Ameaçado, não desistiu em sua pasto-
ral vinculada ao CIMI e a CPT. Morreu na estrada.
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crivado de balas pelo latifúndio
foi composto nosso popular
Mártires".

. E, em sua homenagem,
canto "Pai Nosso dos

MARGARIDA MARIA ALVES
Líder Sindical Rural
ALAGOA GRANDE _ PB * 1218183

Mulher forte, camponesa de cerne, de fé pro-
funda, líder no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Alagoa Grande, PB, Margarida entrou de cheio no
compromisso social na defesa das terras e da dignida-
de do povo, mesmo frente a todas as ameaças e cons-
ciente do alto risco. "Até na hora que se acordava, na
cama, relata seu marido Severino, era conversando
sobre sindicato, os direitos dos trabalhadores, dos po-
bres". "Da luta não fujo", repetia ela. "Não sei quando
irão me matar, não sei onde, sei que vão me matar, mas
enquanto eu estiver viva, eu lutarei pelos direitos dos
trabalhadores". Seu testemunho tem feito florescer
muitas "margaridas" de consciência e de coragem, so-
bretudo entre as mulheres lavradoras.

VLADIMIR HERZOG
Jornalista, Mártir da Verdade
sÃo PAULo - sP * zsnors

"Vlado" era um homem alegre e cheio de rnici-
ativa, casado, pai de família, jornalista e professor de
Jornalismo na Escola de Comunicações e Artes na
Universidade de São Paulo e diretor de telejomalismo
na TV Cultura. Muito querido por seus alunos e seus
colegas de trabalho. Em outubro de 1915 a ditadura
militar empreendeu uma série de prisões de jornalistas
de esquerda e Vladimir foi preso no DOI-Codi (centro
de repressão do lI Exército em São Paulo) e
selvagemente torturado até morrer. Sua morle e a do
operário Manoel Fiel Filho (aneiro de 1976), tam-
bém ocorrida pela tortura no DOI-Codi, provocaram
uma crise interna entre os altos chefes do Exército. E o
assassinato de Vladimir, que inutilmente a repressão
tentou apresentar como suicídio, convocou a primeira
grande manifestação de massa contra a ditadura desde
o AI-5. Milhares de pessoas se deslocaram até a cate-
dral da Sé, patrulhada por centenas de policiais para
um culto ecumênico presidido pelo Cardeal D. Paulo
Evaristo Ams e o rabino Henry Sobel (Vladimir era de

Íamúia judia). A celebração se transformou num grito
coletivo de denúncia e de afirmação da esperança.

ELOY FERREIRA DA SILVA
Líder Sindical Rural
sÃo ruNcrsco - MG * t6nztç4

Pai de dez filhos, homem de fé, presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Eloy era tão des-
temido como coerente: "Trabalhador rura1 não é co-
varde", dizia, "nossa arma é união, organização e a

verdade". "Diante das ameaças, testemunha um com-
panheiro seu, abria as Sagradas Escrituras e ganhava
forças para continuar". "O Evangelho é nosso guia",
afirmava o próprio Eloy e confessou, generosamente
disposto ao mafiírio: "Se morrer defendendo meus ir-
mãos, é uma honra para mim".

VILMAR JOSÉ DE CASTRO
Catequista e CPT
cAÇu-Go*23fl0t86

Agente de pastoral, animador das CEB's, pro-
fessor rural, membro da Coordenação Ampliada da
CPT - Regional Centro Sul de Goiás, integrante da
Escola Bíblica do CEBI, Vilmar, em plena juventude
generosa, era um exemplo de alegria, de coerência e

de doação. Após a or-eanização pública da UDR em
Caçu. sobretudo. sentiu-se fortemente ameaçado de
mofie: mas não desistiu; e até foi deixando lembran-

ças cordiais como testamento e bandeira. Foi assassi-
nado aos seus 27 anos, de manhã cedo, quando iapara
a escola onde lecionava.

MARÇAL TUPÃ'I
Guarani, Líder Indígena
ANTÔNro JoÃo - MS * zsntt}3

Indígena guarani, Marçal, declara sua fiiha
Edna, "sonhava em unir todas as nações indígenas".
"Não podemos viver amedrontados, escrevia ele aos
irmãos indígenas daArgentina...: Unam-se e façam-se
fortes". Inutilmente o latifúndio tentou comprá-lo.
Recebeu muitas ameaças; mas repetia, esse pequeno

Grande Homem dos povos indígenas do Sul: "Eu nào
vou deixar meu ideal". No histórico encontro com João
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Paulo II, naquela sacada de N{anaus. profetizou intré-
pido, sua morle, collto aliás a anunciaYa fieqüentenlente
entre os seus: "sei que um dia vou tombar em meio à

luta no meu caminho, mas sei que minha morte vai
servir de exemplo para muitos". Foi barbaramente as-

sassinado em sua casa, na Aldeia de Campestres, na
defesa das ter:ras dos índios Kayuá-Piraqué.

WILSON S. PINHEIRO
Sindicalista, Líder dos Seringueiros
BRASILÉIA - AC .T 2II7I8O

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, Wilson assume decididamente a deÍêsa de seus

companheiros, os seringueiros pobres, até ser assassi-

nado, por este motivo, na própria sede do Sindicato
dos Trabalhadores de Brasiléia. O clima era sumamente
tenso naquelas regiões acreanas, quando inclusive os

fazendeiros seringalistas chegavam a convidar "a ma-
tar padres e freiras" e anunciavam que haveria "muitas
viúvas no Acre". O bispo Dom Moacyr Grechi, orga-
nismos sindicais e eclesiais, lideranças políticas e a

Anistia Internacional defenderam historicamente a cau-

sa dos seringueiros, que mais tarde seria adubada pelo
sangue de Chico Mendes.

ZUMBI DOS PALMARES
Patriarca do Povo Negro
PALMARES . AL * 2011111695

Filho de escravos e educado por um padre,
conseguiu fugir do cativeiro dos canaviais e sejuntar,
no Quilombo dos Palmares, em Alagoas, ao grupo de
rebeldes, negros e até indígenas e brancos, que iam
formando, frente ao regime da escravidão e da segre-
gação, uma comunidade livre e fraterna.
Ztmbi, pela sua capacidade de estratégia, tomou-se
líder do Quilombo mais famoso e extenso, Palmares,
que durou 95 anos resistindo às investidas do exército
e dos coronéis do açúcar.

Traído e preso, sua cabeça foi exposta na praça
do Carmo, no Recife.

E justamente considerado patriarca do povo
negro no Brasil e na Afroamérica.

SEPÉ TIARAJU
Patriarca da Causa Indígena
SÃo GABRIEL . RS 7/ 2I L756

Sepé Tiaraju, indígena Guarani, era
coÍregedor da Missão de São Miguel e tornou-se o
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cacique-geral da guerra Guarani, que se desencadeou
com a assinatura do Tratado de Madri em 1750, que
dividia as ter:ras Guaranis entre Portugal e Espanha.
Em decorrência disso, os índios receberam ordens de
abandonar cidades e terras, ievando apenas os bens
móveis e o gado, e transferindo-se para o outro lado
do Rio Uruguai. Conscientes do seu direito, os ínclios
não aceitaram a ordem absurda e, liderados por Sepé.
declararam guerra aos dominadores.
Diante do comando espanhol declarou Sepé, com alti-
va dignidade: "Esta terra tem dono! Ela nos foi dada
por Deus e São Miguel! Só eles têm o direito de nos
deserdar!" Este grito de resistência Guarani se espa-
lhou por todas as reduções, que se levantaram para a
luta contra os exércitos espanhóis e porlugueses. A
guerra durou quatro anos, de 1152 a 1156. Até que no
dia 7 de fevereiro de 1756, nos campos de São Gabriel,
RS, na batalha de Caiboaté, Sepé Tiaraju é atingido e
morto. Três dias depois os invasores dominaram tudo,
matando mais de 1500 índios e destruindo as sere ci-
dades que formavam as sete Reduções.
O povo viu na testa de Tiaraju uma estreia de predesti-
nado e o canonizou invocando-o como São Sepé, sím-
bolo de confiança em Deus, de dignidade e de resis-
tência.

ANASTÁCIA
Matriarca da Causa Negra
Século XVIII

Era princesa Bantu de Angola e feita escrava
viveu na Bahia e no Rio de Janeiro, no século XVI[.
Justamente indignada com os maltratos sofridos, so-
bretudo pelas mulheres negras, manteve-se lúcida e
corajosa em atitude de protesto. Pelo qual colocaram-
lhe uma mordaça de ferro no pescoço que lhe causoll a
morte por gangrena.

E considerada mártir da disniclade da mulher
negra.

ANTÔNIO CONSELHEIRO
Patriarca do Povo Sertanejo
CANUDOS_BA *22/911897

Antônio Vicente Mendes Maciel. o Conselhei-
ro por antonomásia, nasceu no sertão do Ceará err-r

1829, na cidade de Quixeramobim. Desde a jur.,entu-
de sentiu e percebeu as injustiças praticadas contra o
povo pobre do sertão e se acendeu nele a paixão pela
libertação desse povo.

Tornou-se educador e missionário leigo, e em suas
peregrinações pelo sertão por mais de 20 anos, foi dei_
xando por onde passava, mar.cas cle sua fé e de seu
compromisso social, construindo, em mutirão. barra_
gens, açudes, capelas, cemitérios. Conquistando com
sua palavra e seu testemunho o povo do serlão, que na
época "vivia abandonado pela Igreja, acorrentado pe-
los coronéis, perseguido pelo E,stado,,.
Depois dos 20 anos de peregrinação pelo Nordeste,
amado do povo e incompreendido ou perseguido pe-
las várias autoridades, Conselheiro sentiu de perto o
atraso sistemático e o descontentamento das massas
populares e resolveu, por volta de I 893, colocar em
prática seu objetivo de formar, com nordestinos reti-
rantes, uma comunidade igualitária: Belo Monte (Ca_
nudos), na região do Raso da Catarina, cortada pelo
rio Vasa-Barris.

Rapidamente a comunidade cresceu e em pou-
cos anos tornou-se uma das maiores cidades do Nor_
deste. com 25.000 habitantes. Ordeira, religiosa, pro-
du(iva, comunitária.

A reação dos coronéis, dos políticos e de seto-
res da Igreja não se Í'ez esperar e começou a guera de
Canudos, a maior guerra camponesa do século XIX.
As três primeiras expedições militares foram derota-
das pelos sertanejos. A quarta expedição da polícia e
do exército, munida de milhares de homens e de po-
tentes canhões conseguiu destruir, à 5 de outubro de
1897, a grande cidade comunitária do Brasil.

Até o último sobrevivente foi degolado, inclu-
indo as crianças. Canudos virou cinzas, mas virou tam-
bém, por seu sonho e resistência, bandeira de luta e de
esperanÇa do outro Brasil que almejamos.

Canudos vive e vive Antônio Conselheiro, pa-
triarca do povo do sertão.

PE. ANTONIO HENRIQUE
PEREIRA NETO
Pastoral da Juventude
RECIFE_PE*2615169

Tinhii apenas vinte e oito anos de idade e três
de sacerdócio quando completou sua oblação. Era pro-
tessor de socioiogia na Universidade de pernambuco.
assessor do Movimento de Estudantes Católicos e ín-
tinro colaborador do patriarca Dom Hélder Câmara.
Depois de inúmeras ameaças de todo tipo, dirigidas
contra ele e contra seu arcebispo, Henrique foi amar-
rado a uma árvore, estrangul;rdo, arastado e liquidado
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com três tiros na cabeça. Verdadeiro mártir da Pastoral
Juvenil, deu sua vida pela nova Igreja Latinoamericana,
comprometida com os pobres e marginalizados. Jun-
tou adequadamente a opção pelos pobres com a op-

ção pelos jovens.

GALDINO JESUS DOS SANTOS
Mártir da Discriminação
BRASÍLIA . DF * 2OIO4I 1997

Galdino Jesus dos Santos, índio Pataxó, do Sul

da Bahia, 44 anos, tinha ido à Brasília mais uma vez

para exigir a devolução das teras pataxó, griladas por

fazendeiros. Cansado pelas manifestações e outras

ativi«lades do Dia do Índio, na madrugada do dia 20,

Galdino estava dormindo num ponto de ônibus. Pas-

sando por ali 5 rapazes em atitude de far:ra resolveram

queimá-lo demamando combustível em seu corpo e ate-

ando fogo.
Líder Pataxó e símbolo da resistência do seu

povo que há cinco séculos vêm sofrendo em primeira

linha as investidas da dominação invasora. Galdino

tornou-se também vítima-símbolo da discriminaÇào e

do sadismo de uma "civilizacão" desumana.

JOILSON DE JESUS
Menino da Rua
SÃo PAULO - SP * 9I L2I L983

Menino da rua, companheiro sofredor de mi-
lhares de menores, meninos e meninas, Joílson foi bru-
talmente assassinado por um procurador da justiça, no

dia 9 de dezembro de 1983, quando foi surpreendido

pegando uma correntinha de uma mulher que assistia

à exibição de Capoeira, na praça da Sé, em São Paulo.

Joílson coreu até o largo São Francisco, onde foi agar-

rado pelo desumano procurador e pisoteado até à morle.

CHICÃO XUCURU
Mártir da Terra Indígena
PESQUETRA - PE * 201 051 1998

Chicão Xucuru (Francisco de Assis Araújo),
foi vítima de uma emboscada de três pistoleiros do

latifúndio. na manhã do dia 20 de maio de 1998. Já

escapara de várias tocaias, de ataques planejados pe-

los fazendeiros. Em 1995, a mando de fazendeiros, foi
assassinado o advogado da Funai, Geraldo Rolim da
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Mota Filho, que prestava apoio jurídico ao povo
Xucuru. Homem altivo e sereno, amável e inteligente,
líder natural que sabia ouvir e orientar" Chicão tinha o

poder que manava do reconhecimento e admiração do
seu povo Xucuru. Grande líder da retomada das ter-
ras, sua perspectiva era recuperar a terla Xucuru inva-
dida por I 8 I fazendas, cujos donos em boa parte são

compadres e amigos do vice-presidente da república,
Marco Maciel.

Zeníldtt, a esposa de Chicão, seus filhos, seu

povo, vêm retomando a herança, regada com sangue

pelo destemido Chicão, e aÍirmando a identidade e os

rlireitos do povo Xucuru.

MANOEL MARIA DE SOUZA NETO
Militante do MST
suzANo-sP*611012000

Manoel Maria de Souza Neto. o \etinho. era

eletricista, natural de Boquira. B-\. tinha -ll anos de

idade e mais de 20 anos de rnilitância e de luta en.t

defesa dos trabalhadores. contra a exploração. a n-risé-

ria e a fome. Era muito conhecido e admirado pelos

militantes e população em geral, graças à sua cora-
gem, determinação e convicção política em defesa da

sociedade justa, humana e socialista. Foi da oposição

Metalúrgica de Mogi das Cruzes e Região 1979, um

dos líderes da greve da Komatsu e Suzano. Fundador

do Partido dos Trabalhadores em Suzano em 1980. Em
1997, Neto iniciou sua militância no MST e partici-
pou ativamente das lutas pela reforma agrária no Vale

do Paraíba. No dia 6 de outubro 2000 foi brutalmente

assassinado dentro de sua casa no bairro da Boa Vista

em Suzano, onde residia. Um crime que chocou e re-

voltou toda população suzanense.

DOM JUAN GERARDI CONEDER{
Mártir da Memória Histórica
GUATEMALA * 261 O4I 1998

Bispo de LaVerapaz. prirnetro. rl E. 1.'-.

depois, e finalmente auxilial da -\rc--:-. -.-
Guatemala, distinguiu-se sempre por \'it.r:: ,.':.
ao povo e suas causas. pela deÍerL ür,> I . r..

nas e por uma inteligentÊ atenrlio .:::, :.::r -. --,
tural e social do país.

lQ':':'::':::"::

Sofreu atentados e exílio e. com todos os seus

agentes de pastoral, saiu temporariamente da Diocese
de El Quiché, numa atitude de denúncia e protesto pe-
los ataques e assassinatos coletivos que vinha soÍien-
do aquela Igreja.

Têrminado o conÍlito bélico da Guatemala, que

clurou 36 anos, Dom Gerar:di participou, em nome da

Cont'erência Episcopal, na Comissão Nacional da Re-
conciliação. E sobretudo levou a termo a Oficina de

Direitos Humanos do Arcebispado (ODHA), que vem
se preocupando corn as vítirnas da violência e de qual-
quer violação dos direitos humanos. Neste contexto
criou o projeto REMHI (Recuperação da Memória His-
tórica).

O lnforme REMHI. num trabalho exaustivo.
que permitiu por primeira vez que falassem os fami-
liares e os companheiros das r,ítimas de um interminír-
vel massacre. colheu 6.500 testemunhos acerca de

-55.000 r.ítimas. Segundo este infbrr.ne. o exército e

srr'rpos par.ar-nilitares ,são responsírr eis pu'n'rais de197o
dar r Ítrn-ias.

Cinqüenta e três horas depois de Doln Gerardi
apresentar o informe de REMHI, na catedral
arquidiocesana. foi brutalmente assassinado, destruído
o seu rosto. seus oihos, seus ouvidos, sua boca, seu

cér'ebro. num intento tle upagar a quem r iu. ouviu e

falou a memória histórica de todo um povo mártir. Por
isso Dom Juan Gerardi é legitimamente reconhecido
como mártir da paz com justiça. mírrtir da verdade,

mártir da memória hislór'ieit.

PE. JOAN ALSI\.\
Testemunho da Fé na \mérica Latina
CHILE U, 19/9''.J

..I . ::r'. .--,:i- .: -,r.;iio.veioaoChilepormeio
dl OC!H .. --.: -:' . .,1elação Sacerdotal Hispano-

.\::-..----,'.- . ., -.--.Jnrido.generoso,comumclaro
,-:r - - .: -- :,.. -,. Operária, viveu coerentemente
.:,. -..-i:- - : -:.. ,-rrmpromisso social, ao serviço

- . -: - - : :-. :,ri sempre um companheiro. Foi
- ,.- - - .. ::-.eirtrs dias do golpe militar chileno,

---- ,--::' dtr seu martírio deixou-nos um dos

.. - i. - :i\tOS rnartiriais desse nosso século

-' - ---- :'---:nrr: seu "Testamento". O próprio solda-

, . -. -.zrltru dá testemunho da serenidade cristã

- -..:' .j..lo deu a vida: "João me disse: "pol far,'or

* : .. endes os olhos, mata-me de flente porque

. -ir . ir-te para te dar o perdão"... Ler antou o olhar



para o céu,... pôs as mãos sobre o peito... e disse: "Pai
perdoa-os !".

ARTURO HILLERNS
Médico Cristão
CHILE * t5l9l73

"Para Arturo a fé cristã não era uma fómula.
nem um rito, mas um compromisso de serviço ao pró-
ximo, sem limitações", testemunha uma companheira
de trabalho desse médico de vinte e nove anos. casa-

do, com um filhinho, seqüestrado na madrugada por
vinte policiais de Temuco e desaparecido... Fora pre-
sidente da Associação Universitária Católica e, já mé-
dico, se entrega com todo carinho e disposição à aten-

ção dos mais pobres, sendo nomeado diretor zonal do
Serviço Nacional de Saúde, por sua capacidade
organizativa. "Seu projeto de vida estava ligado à li-
berlação de seu povo, e não a ganhar dinheiro ou fazer
carreira como médico". disse dele um sacerdote ami-
go.

nÉcroncUTÚRREZ
E ZELN4.AR MICHELINI
Militantes Cristãos e Políticos
URUGUAT * 1815176

Destacados políticos uruguaios e militantes cris-
tãos, foram seqüestrados em Buenos Aires, Argentina,
por efetivos da polícia e do exército uruguaios. Seus
cadáveres apareceram, no dia22, com sinais de selva-
gens torturas e mutilações. Héctor era pai de cinco fi-
lhos, dirigente do Partido Nacional, várias vezes de-
putado e presidente da Câmara de Deputados . Zelmar
tinha nove filhos, e duas filhas suas foram seqüestra-
das também. Dirigente universitário e líder sindical
bancário, chegou a ser ministro da Cultura e ministro
de Indústria e Comércio. Exilados ambos em Buenos
Aires por causa da repressão do seu país, denuncia-
ram, integérrimos, até à morte, a violação dos Direitos
Humanos, assim como lutaram toda sua vida pela jus-
tiça e liberdade de seu povo.

ARTURO BERNAL
Dirigente Rural
PARAGUAI* 717176

Camponês, pai de cinco filhos, dirigente das

Ligas Agránas - um sindicato rural de origem cristã.
Foi assassinado sob tortura no Deparlamento de In-
vestigações da Polícia de Assunção. Dias inteiros nos
choques elétricos, com afogamentos simulados, joga-
do na terra fria, Arluro, tuberculoso crônico, não po-
dia resistir. Com respeito a essa enfermidade, confes-
sava ele a um sacerdote companheiro de caminhada:
"Padre, sei que vou moffer cedo, mas antes de estar de
cama, prefiro estar de pé, trabalhando para manter
minha família e ajudando os companheiros das Ligas
Agrárias".

NÉSTOn PAZ ZAl.roRA
Cristão, Místico e Militante
BOLÍVIA * SIIOITO

Filho de um general boliviano, Néstor fez estu-
dos teológicos, vinculou-se desde cedo às Fratemidades
de Foucauld e era estudante de medicina quando se

incorporou à guerrilha de Teoponte, onde morreu de
fome. Toda sua vivência de cristão místico e militante.
está admiravelmente contida nas páginas do Diário que

dedicou à sua esposa, Cecy. Um verdadeiro testamen-
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to de espiritualidade libertadora. "O 'Vem, Senhor Je-
sus'. escreve ele, tornou-se realidade em mim".

FLORINDA SORIANO MUNOZ
..MAMÁ TINGÓ"
Camponesa Negra Militante
REPÚBLICA DOMINICANA * IIIIIT4

É a singular e muito querida "Mamá Tingó".
Negra, câmponesa analÍàbeta, mãe de nove filhos e
dirigente da Federação de Ligas Agrárias Cristãs. Pro-
fundamente religiosa, Tingó peregrina todos os anos

ao "Santo Ceno". cantando salves a Nossa Senhora.

Líder muito estimada na Federação, esteio da coragem
de seus companheiros e companheiras, Mamá Tingó
nega-se a entregar as terras de Hato Viejo, Yamasa,

cobiçadas pelo latiÍÍndio: "Para tirar-me as terras. pri-
meiro terão que tirar a vida!". Diante de seu cadáver
venerado, o povo exclama, renovando o compromis-
so: "Caiu a mamãe de todos... O sangue de Tingó será

fecundo; será a melhor semente que ela semeou em
Hato Viejo.

DOM OSCAR ROMERO
Pastor e Mártir da Nossa América
EL SALVADOR * 24/3180

Por sua fé, oração e simplicidade pastoral, por
sua opção pelos pobres. por suas homilias proÍéticas.
por sell compromisso fidelíssirno no serviço ao Reino

de Deus dentro das erigêncras da Histtiria. este pastor

admirár-e1 passoLl a ser um r eldrrde ilt Slnt.. Pr.lr;
de nossos tempos. r-rr.t-r r.t.trir-tir pr(rratia,-r .t,l

um santo totalnrente ilo:rrr O -l-, -,' .a-.

de março, é uma data n'ianin.,l ,-,'r'.-;,ir:.'::- --.-r - -

gralia e:tj pre\cnte crn I.:re.i.,.. ,..t;.'-. -: '.- - - ..-

nitários e casas de família de n.r.:. .\::'.::.--- - .' ..- .-

do. "Como cristào nio r'r'err, nr nr!'nr. r'...- . ' ' .- . : .-

surreiçào. Se me matunt. r'c.ru.. itrr:. ::' . -.:- - ..: -
povo . tinha dito. "C.-,tn,, pit\tr)t i\tlu .'^t=-- : :

lei divina a dar n-rinha vida pol aquele : tJLri ;rr-. . :.:--
mo por aqueles que vão 11re matar . "\o. .,ar3J..:-, :. .

na vitória da Ressurreição". Foram as úliir::.- :-.*-
vras que escreveu nesta vida. E acabar a de pecr:. -:.:-
brando a Eucaristia, "que este Corpo e e.te S;'r,qle
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nos alimentem para entregarrnos também o nosso cor-
po...", quando caiu baleado, detrás do altar, aos pés do
grande Crucifixo.

ENRIQUE ANGELELLI
Profeta e Bispo dos Potlres
ARGENTINA * 418176

Um autêntico pastor, segundo o Evangelho dos
Pobres, em La Rioja Argentina, "Terra Adentro". So-
lidário com seu povo, foi perseguido, intimado e viu
martirizados seus colaboradores mais íntimos. Sentiu
a solidão episcopal. Mas continuou fiel. "É preciso
seguir andando", repetia. "Com um ouvido ao Evan-
gelho e outro ao Povo". "Não precisa ter medo de se

meter no barro". Odiado pelos latifundiários e pela
ditadura militar. caiu no meio do caminho. com os bra-

ços abertos em cruz, num acidente fingido. A opinião
pública nacional e internacional e até a declaração de

alguns carrascos desvendaram a verdade. Agora, se

completando os vinte e cinco anos de seu martírio, o
testemunho deste bispo, profeta e amigo do povo, cres-
ce como uma das mais autênticas glórias da Igreja
Latinoamericana. O papa Paulo Vl tinha por ele parli-

cul;r estima e o apoiou nas horas difíceis.

MASSACRE DE EL AMPARO
14 Pescadores

VENEZUELA * 29 /IOI89

Et.
ntr e\ilLlo

\ntparo é ttnr pt r tr:tJrr .t b:ti., J,. t':1, .\r,:ui.L.
de .\:,:t-:. E..:. ::.,-r* -.:-. '. ti.rtlt dtl

r",ll-.,' j -,: l:.--:: -:-ll:.:,;-r'r irlll] âtTIlâS

.- .:l'.: ',*.-* ::-..:--iiii.1 pOr pOiiCiaiS e

-. - -- - - :llr..iLlC perlenCiam aO

.*. , .. \iitrnio Páes', corpo de elite
..-- ..i.:,n.r. Ficaram as viúvas e os
- irr: pÊSCâdores assassinados. Os

.. ..-J. j....: :::..r-Iires. defensores da pesca pOpular,
-. .Júlio Pastor Caballos, Mariano Torrealba e seu

:. :, José Gregório, Luís Alberto Berrios, José
Ramón Puerta, Carlos Antonio Bregua, Justo
\Iercado. Pedro Indalecio Mosqueda, José
Indalecio Guerrero, Arín Maldonado, Marino
Vir as. Rigoberto Araújo, Carlos Antonio Eregua e

\Ioisés Blanco.



CATEDRAL DA DIOCESE
urÁnrrn DE EL eurcHn
GUATEMALA

Tem sido considerada como "a Igreja mais már-
tir da América Latina". Livros inteiros contam sua tra-
jetória marlirial, comovedora, única em muitos aspec-
tos. Entre os anos 1919 e 1991, sobretudo, foram as-

sassinados pela ditadura militar e pelos esquadrões da
morte milhares de membros dessa Igreja, a maioria
deles indígenas maia: mulheres, homens e crianças,
muitos catequistas ou ministros da Palavra, vários sa-

cerdotes, religiosos e religiosas. Essa história de mar-
tírio, por vezes coletivo, destaca a teimosa experiên-
cia de fé, catacumbas latinoamericanas, das Comuni-
dades de População em Resistência.

MASSACRE DB ACTEAL
CHENALHÓ - CHI,q.PAS, MÉXICO
* 22t lzt 1997

No dia 22 de dezembro de 1997, -rrupos do
partido oficialista mexicano PRI massacraram -15

indígenas Tzoziles. deslocados de Las Abe.les e

refugiados na comunidade de Acteal. Quando
começaram os disparos encontravam-se eles na igreja
fazendo oração. ACruz Vermelha Mexicana identificou
45 cadáveres, dos quais t homens, 21 mulheres, 14

crianças e um bebê.
O grupo de Las Abejas faz praticamente as

mesmas reivindicações dos Zapatistas, mesmo que nâo
pela via armada.

O Massacre de Acteal, então, situa-se no con-
texto da tomada de consciência e de presença pública
dos povos indígenas do México e pafiicularmente de
Chiapas. Mais um ponto alto da Caminhada indígena,
de sangue e de libertação, de toda a nossa Ameríndia.

NEVARDO FERNANDEZ OBRE,GON
LUZ STELLA VARGAS
Militantes do Têatro e da Música
SALVADOR NINCO MARTÍNEZ
CARLOS PAEZ LIZCANO
Líderes Indígenas
coLoMBtL * 22ft0t87

Nevardo e Luz Stella eram jovens militantes
cristãos, arlistas do teatro e do canto popular. Carlos

era "govemador" e Salvador membro da Comunidade
Indígena Caguán Dujos, em Huila. Os dois pafiicipa-
ram ativamente na recuperação da memória e da auto-
nomia do Povo Indígena. Nevardo viveu como um
místico franciscano apaixonado, na procura de Deus e
no serviço aos pobres. Luz Stella, mesmo ciente do
risco de vida que corria, entregou-se totalmente à cau-
sa da justiça e da solidariedade. Dirigindo-se os qua-
tro para uma ação conjunta em defesa das terras da

comunidade indígena, agredida pelo latifúndio, foram
seqüestrados e vitimados brutalmente, perto de um
quartel da polícia.



FRANK PAIS
Líder da Insurreição Cubana
cuBA * 30t7t57

Fvangélico batista, inteligente e disciplinado,
artista e organiza<lor, presidente daAssociação de Alu-
nos, professor gratuito na Escola para Operários, par-
ticipou ativamente, com escritos e em manifestações
públicas, na luta clandestina contra a ditadura. Foi um
dos fundadores da "Ação Nacional Revolucionária"
que se chamou mais tarde "Movimento Revolucioná-
rio 26 de Julho". Cem mil pessoas acompanharam o
féretro desse rapaz de 22 anos, que sonhava com a

"construção da Pátria Nova".

JOSE ANTONIO ECHAVERRÍA
Líder Estudantil
cuBA * 13/03/58

Foi líder estudantil, membro da Ação Católica,
militante contra a ditadura de Batista. Assassinado
algumas horas antes de realizar-se o assalto dos
revolucionários ao palácio presidencial. deixou um
memorável "Testamento Político para o Pol'o Cubano".
Sua figura passou a ser emblemática para a juventude
de seu país e um exemplo harmônico de fé cristã e

militância revolucionária.

rÁzlno coNDo
Liderança Indígena
EQUADOR * 26t9t74

Indígena camponês, cristão fiel e líder de sua

comunidade, viveu as lutas e as esperanças de uma
possível reforma agrária, concretamente em sua região
de Riobamba. Os grandes proprietários de terra, apoi-
ados pelo exército e polícia, impedem essa reforma.
Atacam os dirigentes camponeses indígenas e a lgre3a
do grande bispo da Causa Indígena, Leônidas Proaio.
tão solidária com seu povo. São assaltados os templos
e as casas paroquiais, mulheres e anciãos são -uolpea-
dos e Lázaro, que tenta defendê-los, é Íuzi1ado. No
domingo seguinte recebe a homenagem da multidão
indígena descida da montanha e, na homilia, seu bispo
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Dom Proaflo lança o grito profético do Evangelho:
"Lázaro, levanta-te e anda!".

FELIPE E MARY BARREDA
Casal Cristão Revolucionário
NICARÁGUA * 7III83

Casal exemplar, pais de seis filhos, descobrem
nos Cursilhos de Cristandade e na Revoluçào
Sandinista as exigências sociais do Evangelho, parli-
cularmente incômodas para pessoas de classe alta. Seus

bens e seu tempo passa a ser do povo, na luta contra a

ditadura somozista e na construção da Nova Nicará-
gua. Seqüestrados pela "Contra", quando colhiam café
em mutirão na Íionteira com Honduras, barbaramente
torturados, amarrados nus a uma árvore, deles os car-
rascos só conseguiram, antes do tiro mortal, essa emo-
cionada proÍissão de fé religiosa e política: "Cristãos
e Sandinistasl"

PEDRO ALBTZU CAMPOS
Militante Nacionalista
PORTO RICO * 2U4t65

Com seus estudos universitários, realizados em
Vermont e Havard, EUA, Pedro se transforma num lí-
der nacional de Pofio Rico, assumindo as lutas pela
independência de seu país, sempre combatendo a cen-
sura governamental e o colonialismo. Em 1930 foi elei-
to presidente do Partido Nacionalista de Por-to Rico.
Humanista, jurista. orador. político viblante, militante
liberacionista. passou denominadamente por j ulgamen-
tos. atentados. cárceres e torturas até a morte.
acontecida crl Sln Juan.

NIARIA ELENA MOYANO
Líder Popular de Favela
PERU x t5t2t92

\{ulher de consciência e de fé extraordinárias"
que assumiu a liderança popular e foi sub-prefeita no
bairro de Lima, Villa El Salvador, em circunstâncias
sumamente desafiadoras, quando o terror paralisava.



Merecidamente chamada de "Mãe Coragem" e "Mili-
tante da Vida". Promotora da organização popular e

alternativa, diante da miséria crescente, ante o desca-
so oficial e frente às ameaças do Sendero Luminoso,
Maria Elena foi de fato assassinada por este, que dina-
mitou o corpo da mártir, como para fazê-la desapare-
cer, inutilmente, até da memória do povo.

PE. HÉCTOR GALLEGO
Animador das Comunidades Camponesas
PANAMÁ * 91617I

Sacerdote colombiano, mas ao serviço das co-
munidades camponesas de Santa Fé, em Veraguas,
Panamá, foi pioneiro na promoção das CEB's, na lei-
tura popular da Bíblia, nos cursos de conscientizaçào,
no estímulo à organização popular. Perseguido, golpe-
ado, ameaçado, desapareceu um dia, uma noite, possi-
velmente lançado ao mar. "Afirmava um padre amigo
seu, este homem tem vivido o Evangelho até as últi-
mas conseqüências". Maria Lopes Vigil publicou um
livro comovente dedicado ao jovem mártir de rida
fecundíssima: "Héctor Gallego está vivol".

PE. JEAN.MARIE VICENT
Missionário Profeta do Povo Haitiano
HArTr * 28t8t95

"Janboul". como era conhecido, sacerdote
monfortiano "sedento de justiça", amigo colaborador
de Aristide, desempenhou papel importante nos últi-
mos anos do Povo e da Igreja haitianos: na formação
das primeiras comunidades de base, ao lado dos cam-
poneses, em campanhas de alfabetizaçáo, nas lutas
contra a ditadura de Duvalier e suas seqüelas. como
diretor de Cáritas, no desenvolvimento do setor infor-
mal da economia, como fundador ou co-fundador de

entidades sociais populares, entre elas o Movimento
"Têtes Ensemble" (cabeças juntas). Sempre conjugan-
do a atividade especificamente pastoral com os múlti-
plos aspectos da promoção humana, obsessionado
evangeiicamente por devolver aos pobres sua dignida-
de e liberdade de filhos de Deus.



MARCOS TÚLIO DIAZ
Militante Animador da Comunidade
HONDURAS

Natural de Buena Vista, Departamento de
Copán, em Honduras, Marcos Túlio, pai de oito fi-
lhos, viveu najuventude entre a pobreza e o compro-
misso cristão. Foi animador da comunidade eclesial e

assumiu cargos de responsabilidade em várias organi-
zações populares de promoção, de produção, delazer.
Perseguido nesse seu trabalho social alternativo pelos
interesses do lucro e do poder, foi assassinado por um
comerciante.

OSCAR FALLAS
JAIME BUSTAMANTE MONTANO

DAVID MADARIAGA
MARIA DEL MAR
Defensores da Ecologia
COSTA RICA * 199411995

Os quatro eram líderes nacionais do movimen-
to ecologista costarriquense, e suas lutas incansáveis,
organizadas, atingiam poderosos interesses econômi-
cos e políticos, também multinacionais, como por
exemplo o projeto da Ston Forestal. Os quatro viviam
a paixão da Terra amada e para todos. "sonhando e

empurrando", repetia Oscar. Eram "ecologistas de co-
ração", como proclamava Jaime: ú'para que o futuro
não seja somente uma esperança". Poetas e profetas
"da fogueira da utopia". como escrevera David. Mor-
reram queimados, desaparecidos, vítimas do ecocídio,
mártires da Ecologia.

Galeria dos Mártires
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Reeleição de Lula e agora?

Leonardo BofI

A vitória do Presidente Lula já no primeiro turno vem carregada de incertezas e
interrogações. Como continuar? Que tipo de governabilidade será possível? Grande parte
da dubiedade se tributa à estupidez política e à irracionalidade estratégica de dirigentes do
próprio PT. Certamente contando com a impunidade de seus companheiros antes acusados
de corrupção, levaram avante a mesma estratégia imoral. Este escândalo faz com que o
novo governo comece carente de credibilidade e enfraquecido eticamente. Pior ainda,
anime a elite dominante -conservadora ou neo-liberal - a se rearticular ao redor de seus
interesses privados, econômicos e sociais de costas ao interesse coletivo.
Tal fato representa um retrocesso em nossa democracia que estava dando largos passos na
linha republicana, quer dizer, na direção de políticas públicas e de inclusão social de novos
sujeitos históricos antes mantidos ausentes. É notório que nossas elites políticas
econômicas se sentem incômodas com um operário na presidência. Elas fizeram a
Independência e proclamaram a República sem o povo e até contra o povo. Nunca
cultivaram uma relação orgânica com ele. Ao contrário, jamais o reconheceu e admirou, a
não ser seu carnaval e sua música popular. De resto o tratou como Zé Ninguém, Jeca Tatu,
Zé povinho ignorante dos grotões, manipulável politicamente. Que agora alguém vindo
deste "não-mundo" chegue ao poder central eqüivale a usurpação de um direito dos donos
do poder. Farão tudo para inviabilizar seu governo e se puderem, apeá-lo de lá. O que
disse o presidente do PFL: "Não vamos deixar o governo governar" revela uma
mentalidade anti-povo. Ora, foi o povo que escolheu Lula para governar. Mas para ele
povo é apenas um detalhe, não conta.
Apesar destes percalços alguns pontos merecem ser enfatizados.
Em primeiro lugar é imperioso que o governo estreite os laços com sua base real de
sustentação que são os movimentos sociais organizados e as grandes maiorias, das quais
cerca de quarenta milhões, foram diretamente beneficiadas pelas políticas públicas. Elas
têm consciência de que Lula é um deles. Votando em Lula fizeram um ato de confiança
em si mesmas. Não o entregarão à sanha dos que querem prejudicá-lo. Elas dizem: ele é
nosso e dos nossos.
Em segundo lugar, importa aprofundar as políticas sociais e cercear a vontade do projeto
macroeconômico de colonizar toda a política. Aqui cabe uma revisão da política
econômica para que realmente seja o suporte das políticas públicas. Pelo menos, a
discrepância entre a macroeconomia e o projeto político-social, no quadro do neo
liberalismo imperante global, seja realisticamente diminuída.
Em terceiro lugar precisa-se de gestos simbólicos fundadores que confiram uma marca
histórica ao governo Lula. Para mim são dois: uma profunda reforma política que dificulte
o mais possível a corrupção, consolide partidos ideológicos, possibilite o controle social e
que ligue essencialmente democracia com justiça social. O segundo seria uma reforma
agrária como pacote fechado, ampla e integral que crie condições sociais e econômicas de
tal envergadura que fixem as pessoas no campo e estimulem as das periferias das cidades a
regressarem à terra e nela serem produtivas.
Por fim, o governo deve despertar para a relevância estratégica da questão ambiental, pois
o pais tem muito a colaborar na salvaguarda do sistema da vida e do Planeta.
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Nome:

Candidato(a) a Deputado Federal - RJ
JOSÉ IVAN DIAS BRITO

Ocupação: Outros

Nome para urna eletrônica: JOSÉ IVAN

Número: 1588

Partido Político: Partido do Movimento Democrático
Brasileiro

COUGAÇÃO PMDB-PMN

PMDB/ PMN

02/12/1956
Masculino

Viúvo(a)

Coligação:

Composição da Coligação:

Data de Nascimento:

Sexo:

Estado civil:

Grau de Instrução:
Nacionalidade:
Naturalidade:

Superior completo
Brasileira nata
SANTA LUZIA - PB

Situação da Candidatura: Deferido
Valor Máximo de Gastos: R$ 2.000.000.00 Declaração de Bens

Fechar
Outras informações podem ser obtidas na Secretaria Judiciária dos Tribunais Eleitorais. Sobre candidatos à
presidência e vice-presidência da Republica, no TSE; e sobre os demais candidatos, nos Tribunais Regionais
dos respectivos estados.
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Fidel, Cuba e a máfia dos gusanos
Altamiro Borges *
"Nesta noite 200 milhões de crianças dormirão nas ruas do mundo. Nenhuma delas é cubana". (Citação de
um ootaoo: no trajeto do aeroporto de Havana) O anúncio lido na noite de 31 de julho pela televisão
cubana, de que o presidente Fidel Castro se afastaria temporariamente de suas funções devido a uma
"crise intestinal aguda" que o levou a fazer uma "delicada cirurgia", tem causado reações bem distintas no
mundo. Enquanto os setores progressistas torcem pela sua rápida recuperação, o governo imperialista
terrorista dos EUA, as poderosas corporações empresariais, a repugnante máfia de anticastristas em
Miami e algumas carpideiras masileiras não escondem a sua torcida mórbida pelo falecimento do líder da
revolução cubana. A mídia burguesa veicula todo dia, com enorme estardalhaço, as minguadas carreatas
dos gusanos (vermes, traidores) nas ruas da Flórida - mas sabota a difusão das imagens e das
mensagens de solidariedade a Fidel Castro e ao consternado povo de Cuba. A excitação do império e dos
gusanos é emblemática. Eles nunca aceitaram a sua derrota nesta pequena e heróica ilha. Antes um
"bordel" e o "pátio traseiro" dos EUA, depois da revolução ela se tornou "o único país do mundo em que
não há ninguém abandonado, sem proteção social, dormindo na rua. O primeiro do mundo a terminar com
o analfabetismo. O único que pode se orgulhar de ter um minimo de nove anos de escolaridade para toda
população. O único com um sistema de saúde universal, que atende gratuitamente a toda sua população,
com a melhor saúde pública do mundo. O país que desafiou o império a pouco mais de 100 quilômetros da
maior potência bélica da histórica da humanidade, afirmou sua soberania e vontade de construir uma
sociedade justa e solidária, socialista", segundo a sintese do sociólogo Emir Sader. Ou ainda, nas sábias
palavras de Frei Betto, a Cuba de Fidel "é o único país da América Latina que logrou universalizar a justiça
social. Toda sua população de 11 milhões de habitantes goza dos direitos de acesso gratuito à saúde e à

,educação, o que mereceu elogios do papa João Paulo II em sua viagem à ilha, em 98. Seria o paraíso?
Para quem vive na miséria em nossos países - e são tantos - a cidadania dos cubanos é invejável. Para
quem é da classe média, Cuba é o purgatório; para quem é rico, o inferno. Só suporta viver na ilha quem
tem consciência solidária e sabe pensar em si pela ótca dos direitos coletivos. Ou alguém conhece um
cubano que deu as costas à revolução para, em outra parte do mundo, defender os pobres?". Essa
experiência, tão rica nas enormes adversidades, é que explica o ódio do imperialismo e da burguesia. \
cubana expropria~a de suas n~uezas e ~ue hoje vive sob as benesses dos EUA. Por isso, eles "rezam" \
pela morte do líder revolucionário. "Fidel é a personificação de conquistas extraordinárias. É o Spartacus
triunfante, que derrotou a Roma norte-americana; é o Quixote indomável que sintetiza a clarividência de
Martí e o heroísmo de Che. É um exemplo que demonstra que o socialismo não é uma utopia, mas, como
dizia José Mariátegui, uma criação heróica dos nossos povos. Por sua exemplaridade, a revolução cubana
é insuportável e imperdoável para o imperialismo e seus aliados", afirma o intelectual Atílio Bor6n. O
sinistro plano colonialista O motivo desta morbidez também é sórdido. Os derrotados do passado
sonham em retomar suas riquezas e seu poder. O dissidente Tom Crumpacker, ativista da Coalizão de
Miami pelo Fim do Bloqueio, revelou que em junho a "Comissão de Assistência para Cuba Livre", co-

oO presidida pelos secretários de Estado e de Comércio do governo George Bush, apresentou seu novo
"plano de transição após a morte de Castro". O exaustivo relatório detalha os passos para a recolonização
de Cuba. Prega a privatização dos serviços de saúde, educação, exploração de níquel e turismo; destaca
a expioração privada do peiróieo descoberto ao norte do mar cubano; e fixa a reiomada ou a indenização
das propriedades desapropriadas pela revolução. Segundo descreve, o plano orienta que "as atividades
desestabilizadoras sejam incrementadas nesta fase, especialmente os projetos de transmissão ilegal de
rádio e televisão, e que a moeda cubana seja sabotada mediante o recrudescimento do bloqueio, com
multas aos bancos estrangeiros que efe~arem transaçóes financeiras e com recompensas aos governos
que (rlminuírem as suas relações comercias. O plano afirma que 'os primeiros seis meses após a morte de
Castro serão cruciais' e defende a imposição de um Governo de Transição em Cuba (GTC), nos moldes



do Afeganistão e do Iraque". Caleb McCarry, coordenador da Comissão de Assistência para Cuba Livre e
principal artífice do recente golpe contra o presidente haitiano Jean Bertrand Aristide, já teria sido indicado
como "pró-cônsul de Bush para a anexação de Cuba". Como se observa, a ambição é enorme. Porém,
outros planos colonialistas já frustraram o imperialismo e os gusanos. O criminoso bloqueio econõmico,
que já dura 47 anos; as centenas de sabotagens da CIA; e o fim do bloco soviético, que resultou no difícil
"período especial", não conseguiram derrotar a revolução, Isto porque ela não depende somente da
heróica figura de Fidel Castro. Sua força deriva de suas próprias conquistas, do forte sentimento
antiimperialista dos cubanos e das várias formas de organização popular. "Os de Miami são vítimas de sua
propaganda. Construíram em seu imaginário um país e uma revolução que dependem apenas da
existência de um homem. Quiçá a doença de Fidel constitua a ocasião para desmentir esta mistificação,
ampliada e reforçada pela mídia", comenta o jornalista cubano José Vidal. Numa recente palestra na
Universidade de Havana, o próprio Fidel Castro advertiu para os futuros riscos da revolução cubana.
"Quando os veteranos desaparecerem, o que fazer e como fazer?'. Como resposta, ele insistiu na necessidade da
renovação das ene(lJias revoluclonárias, num processo que está em curso há algum tempo. "A maioria dos
membros do Birô Politico do Partido Comunista tem de 40 a 50 anos e cada vez mais jovens são chamados a
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popular pela volta ao capitalismo. Cuba não quer como futuro o presente de tantas nações latino-americanas, onde
a opulência convive como narcotráfico, a miséria, o desemprego e o sucateamento da saúde e da educação', relata
o sempre bem informado Frei Betto. José Serra e as "decepções" No Brasil, o estado de saúde do líder cubano,
que completou 80 anos neste domingo, também tem gerado distintas reações. Várias personalidades, como Oscar
Niemeyer,Chico Buarque, Fernando Morais e Frei Betto, assinaram um manifesto - que conta ainda com a adesão
de oito prêmiosNobel e de intelectuaiscomo NoamChomsky, José Saramago e Eduardo Galeano - exigindo que "a
soberania de Cuba deve ser respeitada". PyJóscriticar a frenética excitação do governo Bush "com o estado de
saúde de Fidel Castro e a delegação provisória de seus carqos'. o texto alerta para um risco iminente. "Ante a
ameaça crescente contra a integridade de uma nação, a paz e a segurança na América Latina e no mundo,
exigimos que o governo dos EUA respeite a soberania de Cuba. Devemos impedir a todo custo uma nova
agressão". Já o presidente Lula enviou carinhosa mensagem ao líder cubano. "Em nome da amizadeque nos une e
da luta que travamos em favor do desenvolvimento e da igualdade entre os povos, quero transmitir os votos de
pronta recuperação. Estou aqu'I expressando o meu sentimento pessoal, o do meu governo e o de seus muitos
amigos no Brasil". Ambos se conheceram em Manágua, em 1980, nas comemorações do primeiro aniversário da
revolução sandinista. Em 1995, o líder cubano fez questão de ir almoçar um "frango com polenta" na casa de Lula,
em São Bernardo. O contato mais recente entre os dois presidentes se deu em Córdoba, na Argentina, em julho,
quando Cuba participou pela primeira vez da Cúpula do Mercosul. No outro extremo, a mídia burguesa e alguns
expoentes da direita reforçaram o cortejo mórbido contra Fidel Castro. Articulistas bem pagos e bem relacionados
com as elites decretaram que o líder cubano "já morreu" e festejaram ·0fim da era Fidel Casíro', Entre os políticos
conservadores, não causou surpresa a declaração de Geraldo Alékmin. Adepto da seita fascista Opus Dei, ele teve
a desfaçatez de afirmar que "Fidel é uma figura do passado". A entrevista mais deprimente, porém, foi a de José
Serra, candidato ao governo paulista. "Fui um grande admirador de Fidel na época da revolução cubana e nos
primeiros anos da década de 70. Hoje, para mim, o Fidel é uma decepção', afirmou à agência Reuters.

..Demonstrando sua frieza, ele arrematou: "Não fiCO triste com a doença dele, aliás, não fico triste com a doença de
ninguém". De decepção, o ex-prefeito realmente entende. Ativista de esquerda nos anos 60 e exilado político
durante a ditadura, Serra virou um político pragmático e cúmplice do governo neoliberal de FHC, que devastou a
nação, promoveu a privataria do Estado e bateu recordes de desemprego. Como ministro da Saúde, ficou famoso
por demitir seis mil mata-mosquitoscontratados para eliminar os focos do Aedes Aegypti, o que resultou numa
epidemia da dengue responsável por 207 mil doentes e 63 mortes. Eleito prefeito em 2004, comprometeu-se por
escrito a não renunciar ao cargo. Realmente, José Serra é uma grande decepção - seja para os eleitores traídos,
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acreditavamque ele preservava algumaposição progressista do passado.
* JomalYsta,edítor oa revista Debate Sindical



GRITO DOS EXCLUíDOS

Frei Betto

"Na força da indignação, sementes de transformação" é o tema do Grito dos
Excluídos que a CNBB e os movimentos sociais promovem no próximo 7 de
setembro. A indignação nasceu do esgarçamento ético de parcela significativa
do Congresso Nacional, dos acordos espúrios entre partidos, do adiamento de
reformas como a agrária e a política.

o que torna especial o Grito deste ano é a proximidade das eleições,
oportunidade de renovar o Congresso Nacional e reconduzir os parlamentares
que se destacaram pela coerência ética e política. Porém, não se trata apenas
de dar continuidade ao governo Lula, cuja política externa realçou a soberania
brasiJeira, assim como as políticas socioeconômicas reduziram a inflação e, com
efeito, o preço dos alimentos, e aumentaram o valor do salário mínimo, o
__ .' .. 1__ .__ ._. . . ._.l._~. :. 1__ ._. __ . .. _. __ _':_.l.._:I_._:_~ __ 1 1_

numero ae empregos com carreira assmaca, e promovem orstnourçao ae renaa
aos mais pobres através do Bolsa Família.

A questão de fundo é fortalecer o novo suieito histórico: os movimentos sociais.
Daí a pertinência do tema do Grito. Não basta mobilizar-se pelas eleições; é
preciso lançar sementes de transformação. Por melhor que sejam as políticas
sociais, tendem ao retrocesso se não houver mudança de nossa estrutura
fundiária, o que implica o fim do latifúndio, o assentamento de famílias sem
terra, a proteção do meio ambiente e, em especial, da região amazônica,
ameaçada pelo desmatamento e a poluição.

..

Abalado pelas duas guerras mundiais, em meados do século XX o capitalismo
articulou o pacto entre capital, trabalho e Estado. O neoliberalismo quebrou-o
com a ofensiva contra o trabalho (redução do salário real, desregulamentação,
aumento do desemprego) e o Estado (privatizações e corrupção). E fortaleceu o
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é fonte de lucro: mídia e educação, saúde e cultura, esporte e religião. Até a
anatomia individual, submetida às exigências de perene juvenescimento. Em
2003 as mulheres brasileiras gastaram R$ 17 bilhões em produtos de beleza!
"Fora do mercado não há salvação", é o novo mandamento dessa sociedade
que pretende reduzir a cidadania ao "consumo, logo existo".

Trata-se, pois, de operar mudanças estruturais na sociedade, tarefa a longo
prazo que exige organização e mobilização da sociedade civil, tanto para
pressionar o governo e os donos do dinheiro, quanto para ocupar instâncias de
poder.

No Brasil, uma porta se abre: a reforma política. Será decepcionante se ficar



/

entregue à elite e aos políticos interessados apenas em retoques cosméticos.
Os movimentos sociais precisam aprofundar esse debate e popularizá-lo o mais
amplamente possível. Que reforma se quer? Como passar da democracia
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efetivos de participação política?

Não basta eleger homens e mulheres comprovadamente éticos e competentes
para aperfeiçoar a nossa democracia. É preciso tornar ética a institucional idade
brasileira, vedando os buracos - legais e culturais - que facilitam a corrupção, o
nepotismo, a malversação.

O ser humano tem defeito de fabricação e prazo de validade. É o que a Bíblia
chama de 'pecado original'. Nunca haveremos de extirpar da espécie humana a
amb'ção desmedida e, em conseqüência, a vontade de transgredir a ética que
rege a convivência social. Por isso, é preciso criar instituições que impeçam a
tentação de resultar em ação. Daí a importância, por exemplo, de a reforma
política determinar que toda a vida contábil do político, bem como o patrimônio
de seus familiares, sejam transparentes à opinião pública.

A 7 de setembro, data de nossa independência, haverá mobilizações em todos
os recantos do país para o Grito dos Excluídos ser ouvido pelos incluídos. Não é
suficiente gritar. É preciso sobretudo agir, articulando a sociedade civil em
movimentos sociais e criando conexões entre eles, pois o movimento dos sem
terra não deve ficar alheio ao que faz o movimento indígena, nem o dos negros
indiferente às lutas das mulheres. Quanto mais fortes os vínculos de
solidariedade entre eles, tanto mais rápido as sementes de transformação
haverão de dar frutos.

Mais informações: gritonacional@ig.com.br

Frei Betto é escritor, autor, em parceria com Paulo Freire e Ricardo Kotscho, de
"Essa escola chamada vida" (Ática)! entre outros livros .

..



FORA DA POlÍTICA NÃO HÁ SALVAÇÃO

Fábio Konder Comparato

NESTE PERíODO de crescente náusea eleitoral, cometeríamos um erro funesto se virássemos as costas à política para
nos dedicarmos unicamente aos nossos afazeres particulares. Esse absenteísmo é a pior forma de fazer política, pois
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uma reflexão histórica nos ajudaria a entender a atual situação.
Cometeríamos um erro funesto se virássemos as costas à política para nos dedicarmos unicamente aos nossos afaze
res particulares
O capitalismo industrial, que Marx conheceu no século 19, engendrou a organização da classe operária em sindicatos e
suscitou, por via de conseqüência, a criação dos partidos políticos modernos, fundados na oposição dos interesses de
classe. Na lógica da atividade industrial, o lucro das empresas é ligado à produção de bens, e esta, nos primeiros tem
pos, dependia substancialmente do trabalho assalariado. Com o avanço da técnica e, sobretudo, com a maciça aplica
ção da eletrônica ao processo de produção, o principal fator produtivo passou, de longe, a ser a tecnologia, tornando-se
a contribuição do trabalho assalariado cada vez menor.
O advento do capitalismo financeiro, fundado na usura ou em operações de pura especulação, acentuou de modo drás
tico essa tendência ao reduzir substancialmente as atividades industriais, não só no mundo desenvolvido mas também,
precocemente, em grandes países subdesenvolvidos, como o nosso. As únicas exceções subsistentes (por quanto tem
po?) estão na Ásia. Escusado dizer que o resultado imediato da desindustrialização é o desemprego em massa, cujos
índices médios globais crescem sem cessar.
Só em nosso país, há, atualmente, 8 milhões de trabalhadores sem emprego. Exatamente por isso, hoje, o melhor re
curso para ganhar eleições é a política assistencialista. Aí está a razão do enfraquecimento dos sindicatos e da homo
geneização dos partidos políticos no mundo todo, com a eliminação dos tradicionais contrastes que os opunham na luta
pelo poder. As tentativas de voltar a dar ânimo à vida política com a criação de partidos desligados do mundo do traba
lho, como os verdes, fracassaram rotundamente. A política, no dizer de um grande sociólogo brasileiro, ou melhor, essa
forma decadente de fazer política, digo eu, se tornou de fato irrelevante.
Não esqueçamos que, durante o império, quando a escravidão antes aproximava do que afastava o partido conservador
do partido liberalldai o célebre dito: "Não há nada mais parecido com um saquarema do que um luzia no poder), tive
mos a mesma sensação de desimportância da política.
Hoje, com a marginalizaçãodos trabalhadores, os partidos não mais se distinguem por nenhuma prática conseqüente, havendo
todos abandonadosua original fidelidade programática,sob a cômoda invocação do fim das ideologias.Voltamos à desalentadora
mesmice do passado. Nãohá nadamais semelhanteà coligaçãoPSDB-PFLno poder do que o PT no governo. Que fazer?
É claro que se deve procurar o aperfeiçoamentoconstante do processoeleitoral. Mas a verdadeira solução se encontra mais além.
É preciso, de um lado, educar o povo brasileiro para lhe dar consciênciado papel protagonistaque ele deve desempenhar na vida
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novos partidosjá não será, então, a luta para alcançaro poder, mas, sim, o trabalho de educar e organizar o povo para que ele se
ponha de pé e passe a exercer diretamente as funções que ninguém tem o direito de assumir em seu nome: a de decidir o seu
destinoe o futuro do país.
De outro lado, urge desbloqueare alargar, na ordemjurídica, o uso dos instrumentosde democracia direta e participativa-o plebis
cito, o referendo,a iniciativapopular,os orçamentosparticipativos-, semos quais nãoexiste verdadeira soberaniapopular.
É indispensável,ainda, dar eficiência operacional à democracia, com a criação de um órgão de poder de planejamentoautônomo,
compostode representantesdos setoresmais importantesda sociedadecivil.
No elogio que fez da democracia ateniensedurantea Guerra do Peloponeso,Péricles pôde dizer com orgulho: "Nós somos o único
povo a pensar que um homem alheio à vida política deve ser considerado não como um cidadão tranqüilo,mas como um cidadão
inútil". Seria uma desgraça nacional se a maioria do nosso povo aceitassea sua própria inutilidade.

FÁBiO KONDERCOMPARATO, 69, advogado,doutor pela Universidadede Paris (França) e doutor honoris causa peia Universi
dade de Coimbra (Portugal), é professor titular da Faculdade de Direito da USP. É autor, entre outras obras, de "Ética - Direito,
Morale Religiãono MundoModerno".





















































































































































































































































































































































































































Associação Nacional de
Presbíteros do Brasil-ANPB

CGC 37115 672/0001-52

Brasília, 24 de agosto de 2001.

PARA :DOM EUSÉBIO OSCAR SCHEID
Arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro

A Sua Bênção para a ANPB!

Associação Nacional de Presbíteros do Brasil, sente-se honrada pela nomeação
de sua pessoa - sócio honorário e efetivo da ANPB - em assumir o Pastoreio do povo de
Deus da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Sentimos, com Sua Excelência, o peso do cargo e ao mesmo tempo a alegria, pois,
somos irmãos na caminhada ministerial. Desejamos que o nosso lema lhe seja um conforto:
"Juntos como Irmãos"!

Queremos comprometer-nos acompanhá-lo com as nossas preces e apoio.
Com estima reafirmamos a nossa amizade e desejando-lhe um fecundo

PASTOREIO!

c-c.:~~
Pe. Alirio Bervian,
Presidente da ANPB

SDS Bloco O,Sala 523, Edit. Venâncio VI, Teletax (061) 226-2298, CEP 70084-970 Brasília, DF
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São Paulo, 25 de março de 2001
Ref.: Material da Semana do Migrante 2001

Temos a alegria de apresentar o material
da Semana do Migrante do ano 200 I

Prezados/as amigos e amigas,

o SPM - Serviço Pastoral dos Migrantes, todos os anos, realiza, no mês dcejunho,
em âmbito nacional, a Semana do Migrante, que, como sempre, retoma e aprofunda, na
perspectiva das migrações, o tema da Campanha da Fraternidade da CNBB. Neste ano, a
partir das sugestões recebidas, trabalhamos o lema "Escolha o caminho da vida".

Você está recebendo uma mostra, um Kit do material para apreciar e fazer o seu
pedido. Círculos Bíblicos (com a celebração do Dia do Migrante, no final), Texto Base
(em forma de tablóide) e Cartaz Pequeno

A seguir apresentamos a lista do material com os respectivos preços. Conseguimos
manter os mesmos valores do ano passado

Cartazes(40x60). . . 0,38 cada exemplar
cartaz pequeno (gratuito - acompanha os círculos bíblicos)
texto-base 0,20 cada exemplar
círculos bíblicos .. .. 0,38" "
camisetas malha PA (qualquer tamanho) . 6,00" "
fita K7 com os cantos dos círculos biblicos '., 3,00" "
mais as despesas de corr·eios.

Observação: Faça o seu pedido com bastante antecedência, pois a forma mais barata do
envio do material, através dos correios, é por encomenda normal que pode demorar de 20 a
30 dias para chegar ao destino. Programe-se desde já no seu pedido.

Pedido de camisetas acima de 50 unidades terá um desconto de 10%.
Divulgue o material em sua pastoral, paróquia, diocese, nos boletins, rádios, etc.

Emails:pastmigra(ã)lIoI.COIll.hl·;SJ)m(a;mignl(.o(.~.{.om.h.·;pastmíg ...a:il)ig.coll1.br
Home Pagc: \V'V\V.l1lignH'o(.~.('()m.hr

Desejamos a todos e todas um bom trabalho e uma ótirna Semana do Migrante neste
ano 200 I.

Com estima, um grande abraço! 2,~~4' ass
Secretário Executivo do

























































































































































































































































































































































































































~J
''':"":"C~----------r-''''''''''''--.. rA FiiôIA-- . ,cr.cli;t}O. ~. . ê~ilA • • - 1'1',0"'''

o1jgJ_/l1.1_tJLG_lo_fàa1iLI--..I-L..----.--:----.-__,_r~-'UB.&..LL"QH ..........a ---------

Bahia. Os poetas não
estavam mentindo -~
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ORLANDO ZACCONE . . '..
Se avexe não, fique tranqüiJo e

. sorria. Atinai, estamos na Bahia e é
fácil constatar que os poetas tinham

. razão: o sol arde em Itapoâ e Salva
dor é a terra da felicidade. As praias,
o Pelourinho, o Mercado Modelo,
cantados em verso e prosa. sào mais
do que meros cartões postais - fa
zem parte do cotidiano da populaçào

, de Salvador, que, orgulhosa de suas

I· tradições, não quer saber se o diabo
.
' nasceu na Bahia. Em cárnera lenta.
sem "se apoquentar". a capital baia
na proporciona ao turista. além de
toda a sua beleza natural e histórica.
algumas preciosidades para a vida
moderna - sossego e alegria têm
cheiro, som e sabor na terra de todos
os santos.
São 36 quilômetros de orla marítí-

I ma. com quiosques e coqueiros mas
!>êllj para se passar munas tarues De
bendo água de coco ou "comendo
água" (beber um cerveiínha, para os
baianos). Na Cidade Alta, o Centro
Histórico abriga o maior conjunto da
arquitetura colonial do século XVIII.
em dois quilômetros de extensão.
tombados pelo Patrímônío Histórico
e Artístico Nacional. E não foi preci
so cercar nada com correntes para
preservar a história de Salvador.
Muito pelo contrário. nas muitas
igrejas. algumas pintadas com pó de

" ouro, se reza. enquanto nos velhos
sobrados coloniais o som de ataba
ques, no ensaio dos grupos de afoxé,
como os Filhos de Gandhi, sonoriza
todo o Pelourinho. Em Salvador a
história está viva. calçada numa des
contração que permite. por exemplo.
quebrar o gelo de qualquer hotel cin
co estrelas. Ninguém resiste ao jogo
de búzios de Mário de Xangó, numI; dos mais famosos hotéis da cidade.
coin direiro a receita e tudo.
Para conhecer tudo isso. o turista

tem algumas opções. As agências lo.
cais oferecem bons passeios e acom
panhamento de guias que. longe de

, matraquearem datas e números,
apresentam uma visão humana da
CIdade.Outra vantagem das agências

, está em detinir um roteiro. Para se
! "ter uma idéia. só as igrejas e conven
; tos tombados pelo Património Histó
: ricq chegam a somar 25 prédios.

Um destes monumentos é a Igreja
de São Francisco de Assis. Sua cons
trução foi iniciada pelos francisca
nos em 1686 e concluída em 1782,
com a colocação de belos e ricos pai
néis de azulejos nas paredes da cape
la. ante-sala e sacristia .
A história de São Francisco, ilus

trada nos azulejos. nem sempre re
flete a verdade factual da vida do
santo. Em um deles. na capela-mór,
São Francisco aparece numa manje
doura. cercado por seus pais, embo
ra a História registre que o santo te
ve sua origem em família
aristocrática e renunciou aos bens
materiais apenas na vida adulta.
Pelas pequenas ruas de paralelepí

pedos e pedras colocadas ainda por
escravos, a cada passo é possível, até
para o visitante de primeira viagem.
reconhecer cenas familiares. E o ca
so da Igreja do Santíssimo Sacra
mento. em cujas escadarias largas
fn; Ol"'!ll1'!ln-:l n"l't"''l "l +n1o'l""';;" " """"i",,-i~

série "O pagador de promessas··;~··--
No Museu Portas do Carmo, do Se

nac, no Largo do Pelourinho. não é
preciso ser muito curioso para repa
rar numa parede de pedra toda per
furada. no interior do sobrado. Agra
dável surpresa. Ali está um pedaço
da muralha. de sete metros de altu
ra. feita com óleo de baleia. barro
cozido e pedras do mar. que cercava
a Cidade Alta. protegendo- a de troo
pas holandeses. Ela foi descoberta e
reconhecida como tal apenas em
1973.As perfurações foram provoca
das por balas de canhões, algumas
delas encontradas na década passada
e expostas no mesmo museu.
Mas nem tudo no Centro Histórico

se refere ao passado colonial de Sal
vador. O baiano. com certeza. é o
brasileiro que mais reconhece os ar
tistas de sua terra. Como exemplos
citáveis, a Praça Castro Alves. o Tea
tro Maria Bethánía e, no Pelourinho,
a Fundação Casa de Cultura Jorge
Amado, que reúne todas as obras do
escritor, em diferentes edições. além
de contar com um acervo de vídeos e
filmes inspirados na obra do baiano
mais conhecido no mundo.
Se avexe não, fique tranqüilo. Sá.

bado e domingo são dias ideais para
desfrutar as maravilhosas praias e
fazer outros passeios na capital baía
na.
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Largodo Pelourinho: nas pedras da rua e nas construções sobre as calçadas, quase cinco séculos de História do Brasil
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Itapoã: entre coqueiros e quiosques, um dos clássicos cartões postais de Salvador
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As praias, a pimenta, os copos...
• .

É hora de tirar um dia para va. "Em Juvená o ar condicionado édiar. Alugar um bugre em Itapoã é céutraI. Qualquer reclamação dirija.um bom começo para quem se dis- se a Deus".põe ii. conhecer a orla marítima da
E se Deus for brasileiro, seu Esta. ..cidade, com mais de uma dezena de

do de origem é a Bahia. Farol da
. . belas praias.

Barra, Elevador Lacerda e MercadoAssim como Leblon e Ipanema, Modelo, cartões postais da cidade,as praias de Salvador são na verda- são o coração da capital baiana.de, em sua maioria, uma única ex.
No Farol da Barra começa a baíatensão de areia, comnomesmudados

de Todosos Santos, três vezesmaiorde acordo coma freqüêncía, comono
que a de Guanabara. Do Terminalcaso da praia dos Artistas, ou em
Turístico Marítimo, de onde todosfunção de alguma referência, uma
os dias partem escunas com turistaspedra, por exemplo.Nobairro de Ita-
em direção a Itaparica, avista-se de. poã também está localizada a lagoa
longe a ilha. Em frente ao terminal,

\

mais mística do País: Abaeté.
uma verdadeira feíra-lívrs de músi-

I
I '

ca, comida e bebida sugere a próxí-Mas para quem quer conhecer o
baiano de perto, a praia de Piatã, lo. ma parada: o MercadoModelo.go em seguida, em direção ao Cen-

Ao fundo, o Elevador Lacerdatro, é ideal. Fritando seu acarajé, a
aponta a CidadeAlta. Doalto, conse-baiana Luiza explicavaos limites de
gue-se ter a mais bela vista da cída-Piatã em relação às praias vizinhas.
de, que inclui a baía de Todos osMas o que ela não conseguiamesmo
Santos e uma boa parte da Cidadeexplicar era como,debaixode um sol Baixa.escaldante, os baianos comiam toda
Sorrídenrs. m~~m~ ~~:: c !'!.~!~";Uaquela pimenta.

expediente, o baiano não esquenta aOs pequenos qUiosquessão outra cabeça. E, em época de eleição, nãopresença marcante na orla marítima é díflcíl qualquer orador reunir uma
Ide Salvador. Caranguejo; camarão. pequena multidão em comício.pistola; peixe vermelho; anchova e

Fica a pergunta: se o povo é apa-agulha fazem o cardápio deste festí- rentemente lerdo, para muitos pre-val de frutos do mar:proporcionado
guiçoso, comoé que pode esta cidadepelas barraquinhas. E também nelas proporcionar dias tão agitados paraque o baiano "comeágua". Por falar um turista? Como aquelas pessoasnisso, a barraca da Jajá, na Praia calmas no trabalho, nos bares e nasdos Artistas, é uma dica do músico ruas, de uma hora para outra caemLuíz Caldas, que ali costuma "pou- naquela frevança?sar sua abelha" em algum copo. O
Se avexe não, fique tranqüilo. Só~ 4 cantor, apreciador de bares, sugeriu

um roteiro aos turistas: Habeas Cor. os santos podem explicar. E, para
r,

.bus e Ponte de Safena, no Farol da quem quer conhecê·los,a dica são asarra; Travessia, na Pituba; e Op- casas noturnas com shows folclórí-cão, na praia de Amaralina. cosoHá muitas dessas casas especia-
lizadas em apresentar o candomblé,Os bares são um folclore à parte o maculelê, a capoeira e outras fes-em Salvador. Em Itapoã, um moto. tas da cultura baiana. Longe de serrista desavisado poderá assustar-se um espetáculo de plumas e paetêsao cruzar uma placa de sinalização: para turistas estrangeiros, estes"Atenção, devagar, bêbadosna pista shows revelam um alto nível artístí-a 500 metros". E o Bar do Juvs. co nas músicas e na coreografia dasnã, que in~irou o baiano Juca Cha. danças. Iemanjá, Xangõ,Iansã, Orno.ves a uma e suas divagações,grava. lu, Oxumaré... Axé, Bahia! Só a ma.
gía pode explicar Salvador. j

da na entrada do estabelecimento:
-J I.
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Conservatória, violões
:e restrelas no chão I

• t ~.'

RITA CYNTRÃO

É somente após a volta da primei.
ra visita a Conservatória que muitos
turistas se dão conta do fascínio

. exercido pelo lugar. Sua imagem fica
gravada na mente como a pintura de
um belo lugar que acabou. Tem-se a
impressão de que seu casario colo
nial, cercado de verde, montanhas e
música, tem mais a dizer nas entrelí-

'. nhas do que podia supor o apressado
. VISItantede fim de semana. E é ver
dade. Quem atravessa o Túnel das
Flores, escavado por escravos na pe
.dra bruta, e entra no quinto distrito
de Valença, a 170 quilómetros do Rio
e.a 518 metros de altitude, faz uma
VIagemno tempo. Se você é um eco
logo,este é seu paraíso. Se é boêmio

! cantará à noite nas ruas sem ser in:
. comodado, com vários violões a
; acompannar. se e um turista ávido
•por história, ficará encantado. Há
até quem não queira ir embora nun
ca mais. Tudo bem. Conservatória só
impõe uma condição: que a deixem
exatamente como está.
É a diversidade de atrativos que o

local oferece aos vários tipos de visi
tantes, apesar do pequeno espaço fí
sico - 220 quilómetros quadrados,
sendo que o Centro tem apenas duas
pequenas ruas principais e duas pra
cinhas -, que fez do turismo uma
das maiores fontes de renda deste
povoado de cinco mil habitantes, ao
lado da lavoura de café e da pecuária
leiteira. Na realidade, trata-se de
uma cidadezinha do interior como
muitas outras, mas que, por milagre,
escapou da depredação, do progresso
desordenado, da poluição.
Mas os moradores temem que, um

dia, este "pedacinho do céu", co
mo é conhecida, seja descaracteriza
do. Alguns ficam receosos das conse
qüêncías que traria o asfaltamento
dos 26 quilómetros de barro que li-
. gam Barra do Piraí a Conservatória.
Provavelmente uma invasão que fu
giria ao controle dos habitantes e
.mataria todo encanto. Ao mesmo
tempo, a obra, reivindicada há déca
das, é necessária. O que fazer?
Na opinião de Aloysío Sandy, 40

anos, basta que os habitantes impo
nham suas vontades e estilo de vida.
a quem chegar, e o asfaltamento não
trará transtornos. Além disso, o difí-

.o!.-.... cíl caminho que se é obrigado a en-
frentar não impede a vinda maciça,
aos fins de semana, de turistas de
Minas, Rioe Sáo Paulo. Luiz Fernan-
. des Leite, proprietário de um casa
rão do século passado onde funciona
a Pousada Conservatória, é mais
.~onnado. _.,l,' ..

-~-_.-----~--_.....--.

Diz que, talvez, a pavimentação de
Barra do Piraí até a estação de Ipía

. bas, dei quilómetros antes, seja sufi-
ciente. De qualquer forma. a obra es-

Itá prometida há tanto tempo que
entrou para o folclore local. A estra
da de terra, para insatisfação de
muitos, faz parte do programa, tanto

. quanto as serestas. Não deixa de ser
um paradoxo. Apesar do seu bucolis
mo, Conservatória é uma cidade mu
sical. Conta-se que a tradição come
'çcu com os artistas do Império, que
lá podiam tocar violões e cantar du
rante a madrugada. Mas esta musí-

. calidade, é bom avisar, só agrada a
quem se dispõe a mergulhar em nos
talgia. Os seresteiros são da linha
."Chão de Estrelas" e se orgulham
J:li'lso.Os moradores são cúmplices.

. IQuasetodos ostentam fora das casas
-plaquínhas com sua canção predíle
.ta, Elas são doadas por uma dupla de
'irmãos anontada como resnonsãvel
~pela resistência cultural: Jose sor
~'gese Joubert de Freitas, fundadores
~o Museu da Seresta.
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A maria4umaça ligav~ Barrado Piraía Bam Jesus de Minas

Na Fazenda Veneza, o testemunho dos tempos coloniais
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Ruas calçadas pelo som e os acordes da'natureza

.}

Mas a dupla nao gosta de carregar
esta responsabilidade. Afirma que
este trabalho é um reflexo cip seu
idealismo,n{1Ouma atracão turística
qualquer. As portas do Museu da Se
resta são abertas a seresteíros de ou
tras paragens. No último fim de se
mana. por exemplo. eles doaram.
uma placa com "Travessia" ao Hotel
Casero, numa solenidade que só
acontece de meses em meses. Anielo
Morelli. o dono. é apaixonado por
Minas e Milton Nascimento. Tudo
bem. O importante é Conservatória
fazer jus ao apelido de "Vila das
ruas sonoras". Até Guilherme de
Brito. o parceiro de Nelson Cavaqui
nho, colocou o seu sorriso no cami
nho, pegou o violão e prestigiou a
. festa.

_ Fui apresentado a Conservató
ria há cinco anos, quando um mora-

. dor escolheu uma música minha.
"Meu dilema", para a sua casa. Par
ticipei da solenidade e me apaixonei
por este lugar.
O advogado Nísío da Silva Pinto.

de 68 anos, faz o mesmo.Mantém um
hotelzinho mas garante que não es
quenta a cabeça e só trabalha nas
horas vagas, quando a veia de cantor
sossega. Diz que ganha dinheiro no

t. lUO, uorme tau !;VV.Cl,I"ua...... vi~\!;:'

"

.1
I

mora, e vive em Conservatória. Mas
há os radicais. que não suportam a
idéia ele ir embora. como Vicente
Notagiarcomo da Silva. de 49 anos.
ex-agenciadorde carros no Rio. que
há quatro meses está morando lá.
Vicente foi levadopela mulher Ro

se. nascida em Conservatória. e não
quis voltar ao Rio. Vão abrir uma
casa de chá. pois a cidade é muito
visitada por senhoras. Mas o que o
prendeu não foi a seresta. Ele fazia
mais o tipo ecológico,desejava plano
tar o alimento que come. ver o pôr
do-solda janela. dormir apreciando a
dança dos vagalumes na mata, Está
feliz.
Cláudio da Fonseca. dono de um

antiquário, entende isso. Já saiu de
Conservatória algumas vezes. mas
nunca definitivamente.'Ama a terra
onde nasceu e encarna o espírito lo
cal. Sentado na calçada, gosta de
uma boa prosa. conta histórias e per
mite que a loja seja visitada como
atração turística. Sabe que não é
qualquer visitante de sábado que pa
gará CZ$50 mil por um gramofone,
um telefone de manivela. uma cole
ção de estribos. Mas adora mostrá
los. Os objetos são. quase sempre,
~,.~~,>nn" "" rllnllC: ilp. tp.lp.visãoaue

usam como locação para novelas de
época as fazendas coloniais das ime
diações de Conservatória - Santa
Clara. Florença, São Bento e Vene
za.
São propriedades particulares. e o

visitante só pode apreciá-las por fo
ra. Mas vale a pena. Com imagina
ção. dá para sentir como era a vida
no tempo da escravidão. Os casarões
e senzalas foram preservados, Ago
ra. apesar de ainda plantarem algum
café, investem no gado leiteiro.
Mas )lá muito mais história por

.aqui. E obrigatória a visita à ca
choeira. distante um quílómetro do
centro. O fluxo das águas é pequeno
e forma uma piscina. onde está a es·
cultura de uma índia ariri - tribo .
que habitava a região. Comono local
existia a reserva indígena. conta-se
que, daí. o nome de Conservatória.
Há a Igreja de Santo Antônio. ergui
da por escravos no século XVIII,e o
túnel onde passava a maria-fumaça
que ligava Barra do Piraí a Bom Je
sus de Minas - a 206. exposta ao
lado da Rodoviária _. desde 1883,
. quando Dom Pedro II inaugurou a
estação ferroviária. hoje estação ro
doviária, biblioteca. museu e posto
de um destacamento de policiamento
ndp.m:ivo, ..... :j
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de comidas mineiras.
• Bar Dó-ré-ml - Travessa Prolessora Ge·
ralda Fonseca 31. O cardáplo é variado, e
Inclui desde pizzas (a média por CZS 570) até
o arroz carreteiro, especialidade da casa
(CZ$ 700). Os outros pratos licam nesta mes
ma base de preços, à exceção das saladas
(CZ$ 380), a sopa e o caldo verde (CZ$ 380).
OUtra especilidade são as batidas (CZS 150).
• Bar da Zequinha - Rua Osvaldo Fonseca
105.É uma pensão que olerece comida casel
ra, refeições e pratos leitos. A releição sai
por CZS 450 e o prato leito por CZS 250.
• Mamão com Acúcar - Rua luiz de AI·
melda Pinto 107. Funciona apenas de sexta
feira a domingo. É uma opção para quem laz .
alimentação natural. Os sanduíches integrais
saem por CZS 220, e os tradicionais, como o
cheesburger, por CZ$ 160.

• O que comprar:
• As especialidades de Conservatória são os
queijos, a manteiga e os doces, de leite,
mamão, limão e coco, vendidos pelos pró·
prios moradores, nas suas casas ou na Praça
Getúlio Vargas. Os vidros maiores saem por
CZ$ 350 e os menores, de 250 gramas, a CZS
?~n
• Antiquário - O antiquário- funciona em
frente à Praça Getúlio Vargas, e lá é possivel
encontrar gramolones a CZS50 mil, discos de
78 rotacões a CZS 50 e mais uma variedade
de artigos usados nas lazendas coloniais, ':1'.
mo panelas de cobre, coleções de estribos e
selas ou espingardas, a CZ$ 5 mil.
e Croché: o croché de Conservatória ganhou
o primeiro lugar na exposição realizada em
Valença, em agosto, com a participação de
mais cinco cidades da região serrana. Você
pode encontrar tapetes a partir de ezs 1,5
mil, casacos a eZ$ 5 mil, abajures e luminá·
rias a partir de eZ$ 2 mil. Na praça e na Rua
Pedro Gomes 54, na loja da Silene.

• Os pontos turistlcos:
• Fazendas: Santa Clara, no km 47 da estra·
da que segue para Rio Preto. São Bento, no
km 50. Florença, no Km 3 da estrada para
Valença. Veneza, no Km 8 da estrada para
Barra do Pirai. \
• Igreja de Santo Antônio: na Rua Santo
Antônio, em frente à Praça Getúlio Vargas.
• Museu Histórico: no segundo andar da ro
doviária.
• Cachoeira - a um quilômetro do centro.
• Ponte dos Arcos - no Km 5 da estrada
para Santa Isabel do Rio Preto.
• Túnel - Acesso à cidade pela estrada de
Barra" do Pirai. ".,~ ~..,_iI>';'

DoRio"ônibus partem às sextas
• Como chegar:

• Quem lor de carro deve seguir pela Via
Outra até Pirai, a 100 quilómetros. e pegar a
RJ-145 para Barra do Pirai. a 42 quilómetros.
Três quilómetros depois, a estrada cruza com
a BR-393. Dai. são dez quilómetros para a
estação de tpiabas e mais 16 para ccnserva
tória, em estrada de terra. Em média, são três
horas de viagem.
• Quem lor de ónibus pode optar pelos que
fazem o percurso direto do Rio até Conserva
tória. Os ônibus saem às 20h15mda Rodovlá·
ria Novo Rio, todas as sextas-Ieiras e véspe.
ras de feriados, e retornam domingo ou
feriado às 18h. O preço é CZS 800. Durante a
semana, pode-se tomar o ónibus até Barra do
Pirai, que sai de hora em hora e, dai, pegar
C!Utropara Conservatória, pagando eZ$ 135.

• Onde ficar:
• Hotel Vilarejo (**) - Km 1 na estrada
para Barra do Pirai. São 46 quartos, sala de
jogos e de video. A diária do apartamento

: simples de casal está a CZ$ 12.440, e com
luite e televisão a CZS15.32J. A cama extra

'sal por eZ$ 5.600. Os quartos de solteiro
lIcam por CZ$ 8.300ou CZS10.220.O sistema
.. ....... .. ........;;..... ",,",,_...I,,,,.~ n~ ~;;''''''.Q''''''''C!' ...",.rIa_

iaier 'passeio~ a cav~lo a czs 250 li hora,
alugar bicicletas a eZ$ 200 e dar uma volta
de charrete na cidade a ezs 120.
• Pousada de Conservatória - Rua Pedro
Gomes 81. São 34 suites e apartamentos, sala
de Jogos,piscina, quadra de vôlei e área ver
de com plantas medicinais. A diária de casal
está a CZ$ 12.426com pensão compieta, e a
de solteiro a eZ$ 8.672. Em setembro, serão
preços de promoção - CZS 9.418 e ezs
. 6.937.
• Hotel Casero - Praça Getúlio Vargas 21.
São 13 quartos, com capacidade para 30 pes-

'I loas. A diária de casal sai por ezs 4.600com
pensão completa, e CZ$ 3.680 com o calé. A
de solteiro lica por CZS 2.400 e czs 1.930. O
apartamento com camas para quatro crianças
,fica por CZ$ 1.840. .
'. Hotel Casero - Km 2 da estrada para
Valença. São 12 suites para quatro pessoas
ou casais, dez apartamentos Individuais, três
luitea com dois quartos, piscina para crian
ças, play-ground e campo de futebol. Diàrla
de casal a CZS7 mil e de solteiro a CZS4 mil,
com pensão completa.

• Onde comer:
• Hotel Vilarejo - bulê de comidas mlneiral
'a ezs 860.
• Hotel Casero - ezs 600 a refeição no
.,.,tauranle do hotel, com rodízio também
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Para que o nosso grito possa fazer
eco e tenha repercussão é preciso que
ele aconteça no maior número de lo
cais diferentes, no mesmo dia (cida
des, bairros, dioceses, praças e ruas ...)

Este grito pode ser dado com pa
lavras diferentes mas sempre afir
mando sem vacilar que nós lutamos
por uma sociedade onde a vida este
ja colocada em 1° lugar.

Por isso, amigos, companheiros

ANIMAÇÃO DO GRITO
Para animar a organização do gri

to, elaboraremos:
a- o cartaz e as camisetas que fi

carão prontos no mês de abril;
b- a confecção de 3 números do

tablóide especial; o 1°no mês de abril;
o 2° para o mês de julho e o 3° no mês
de outubro com a finalidade de reco
lher e sintetizar tudo o que aconteceu
em função do grito em nível nacional.

c- uma série de boletins, que ficou
assim distribuida:

- Em abril, a cpa assume o tema
do trabalho;

- Em maio, o SPM e SMM elabo
ram o boletím sobre migração e tra
balho informal;

- No mês de junho, a CPT, MST e
CIMI preparam um boletím refletindo
sobre a questão da terra.

- Finalizando esta série, no mês de
julho, a Cáritas, P. da Saúde, P. da
Criança, abordarão os direitos dos tra
balhadores. (Moradia, saúde, educa
ção ...)

(as), para que o nosso evento alcan
ce sucesso é fundamental começar
organizando um grupo de pessoas
que se disponha a assumir o desafio
de organizar, animar e dinamizar o
grito aí no seu local, bairro, região,
cidade ... É de fundamental importân
cia buscar parceria com outras enti
dades e movimentos, para que, aos
poucos, o evento vá envolvendo o
maior número de pessoas possível.

o Grito, que começa a ser
construido e entoado, quer se soli
dificar como uma voz profética que
questiona a idolatria do lucro e do
mercado, e que anuncia a vida em
primeiro lugar.

O GRITO COMEÇA A SER ENTOADO

Apresentação

As notícias que denunciam o
disparado crescimento do desem
prego no Brasil, naAmérica Latina
e no mundo. Trata-se de um de
semprego estrutural. A globali
zação da economia impõe profun
das e sérias consequências, numa
escalada sem precedentes. Em ní
vel mundial, um chocante exército
de 750 milhões de desempregados
e subempregados.

No Brasil, segundo o DIEESE,
o desemprego atinge um índice de
13,2% da População Economica
menteAtiva, fala-se em 12 milhões
de desempregados, reféns de um
modelo de desenvolvimento eco
nômico competitivo, concentrador
e excludente.

"O trabalho sempre tem a pri
mazia sobre o capital numa soci
edade que assuma a dignidade da
pessoa humana"(2a SSB - CNBB)

o Trabalho é Vida:
PELO DIREITO AO TRABALHO

"0 maior desafio da socie
dade hoje, já não é só
distribuir as riquezas so

cialmente produzidas, mas é pro
mover um desenvolvimento que
inclua a todos sem distinção" (2a
SSB - CNBB)

7 de setembro de 1996 - Aparecida-SP

"Mãe Aparecida, sem trabalho
não há vida"

Na ga Romaria do Trabalhador ou
viremos o eco do grito de milhões de
empregados, desempregados e sem
terra deste país. Com indignação, sus
tentados na fé e esperança, denunci
aremos o modelo excludente pelo qual
os dirigentes da nação estão implan
tando esta forma de modernizar.

É um momento de fé unido ao gri
to que será dado em todos os recan
tos do país.

Com este boletim, queremos
contribuir nas reflexões e dar con
tinuidade à organização e anima
ção do nosso evento, que terá
como tema: O GRITO DOS EX
CLuíDOS POR JUSTiÇA E PAZ",
e como lema: TRABALHO E TER
RA PARA VIVER.

..............................................

Secretaria do Grito dos Excluídos
Rua Caiambé, 126 - Ipiranga
04264-060 - São Paulo - SP.
Tel/Fax (011) 63 70 64

APOIO Nmo DECAPACITAÇAoDAJUVENTUUl ,(111i ~17.142c,



Em Busca da Esperança e do EmpregoA Precariedade do Emprego
Postos de trabalho são extintos

sumariamente. Depara-mo-nos tam
bém com o agravante da precari
zação do emprego em escala cres
cente; trabalhadores são empurrados
e submetidos à péssimas e desuma
nas condições de trabalho, que se
transformam, na prática, em instru
mento de opressão e morte.

O crescente desemprego favore
ce também às fortes investidas por
parte de empresários e governo, na
tentativa de modificar profundamen
te a legislação do trabalho. A propos
ta de redução e flexibilização dos di
reitos dos trabalhadores visa apenas

adequá-los no serviço ao capital e na
busca da competitividade. Demons
tra também na prática o pouco inte
resse por parte do governo na supe
ração desta crise, não apresentando
propostas alternativas de proteção e
resgate do emprego.

O professor de economia da PUCI
RJ, EdwardAmadeo, afirma que o ín
dice de precariedade de emprego
cresceu de 38% para 50% nos últi
mos 5 anos. Isto equivale a dizer que
a metade da PEA do país, é constitu
ída por desempregados, sem cartei
ra assinada e autônomos.

(Gazeta Mercantil 29.01.96)

Um dos grandes objetivos do grito
é: criar laços de solidariedade para for
talecer nossa luta e nossa esperança.

Não podemos nos acostumar a
aceitar a realidade enquanto inevitá
vel fatalidade. O nível de conhecimen
to acumulado poderia resolver os pro
blemas básicos vivenciados pela po
pulação, além de melhorar sensivel
mente as condições de vida. "Hoje
temos condições técnicas de produ
zir o necessário, para que ninguém
na face da terra, precise viver de for
ma desumana" (subsídioPO Nacional).

Pessoas não podem ser descar
táveis e instrumentalizadas conforme
interesses pessoais. O desemprego
tem que deixar de ser tema de consi
deração e destaque por conveniên
cia, nos períodos eleitorais.

A realidade desafiadora, complexa
e contraditória como a brasileira, cla
ma por soluções. É preciso buscar al
ternativas que superem as atuais limi
tações. Constata-se na prática a exis
tência de várias experiências, peque-

nas, mas significativas no combate à
exclusão. Soluções existem, basta
vontade política para efetivá-Ias. É
cada vez mais urgente intensificar a
luta por Reforma Agrária, pela garan
tia dos direitos conquistados, pelo fim
do trabalho infantil e escravo. Neste
sentido, a luta pela redução da jorna
da de trabalho abre caminhos tanto na
perspectiva de geração de novos em
pregos, como no resgate da dimensão
humana do trabalhador, propiciando
principalmente tempo livre para a fa
mília, para si próprio, para o lazer, o
estudo, a cultura...

É necessário redistribuir o traba
lho e socializar a produtividade, as
sim, o aspecto fundamental do desen
volvimento deve ser a preservação da
vida, das pessoas e da natureza.
(CEPAT - caderno 1995)

No firme compromisso com a vida,
um grito força a passagem.

Trata-se de um grito contra toda a
exclusão, um GRITO PELA VIDA:
TRABALHO E TERRA PARA VIVER!

o Seleto e Restritivo Mercado de Trabalho
A exigência da empresa hoje é

produzir quantidade e qualidade na
hora certa.

Para os que ainda permanecem in
cluídos no mercado de trabalho, exi
ge-se um novo perfil profissional (li
derança, escolaridade, polivalência,
criatividade, etc). A grande meta
estabelecida é a inserção competiti
va para onde todos os investimentos
estão voltados. O espírito de compe
tição se estabelece também entre os
próprios companheiros de trabalho.
Além disto a intensificação do traba
lho aumentou consideravelmente, tra
zendo como consequência: stress,

angústia, ansiedade, além da perma
nente ameaça de desemprego. Ob
serva-se uma forte tendência para o
individualismo, acentuando-se cada
vez mais o isolamento e a insensibili
dade frente aos problemas sociais. A
sociedade parece anestesiada.

Não podemos assistir a tudo isto ca
Iados, como se a cultura do indiferen
tismo já tivesse tomado conta de todos.

"A capacidade de se indignar sig
nifica que a sociedade brasileira co
meça a se perguntar pelo sentido da
sua organização social, politica e eco
nômica" (Revista Pastoral Operáriano Bra
sil Contemporâneo - pg.57)

"Essa gente tem mãos habilidosas para praticar o mal: o principe exige, o
juiz se deixa comprar, o grande mostra a sua ambição. E assim distorcem
tudo." (Miquéias 7,3)

"Ninguém trabalhará inutilmente, ninguém gerará filhos para morrerem
antes do tempo, porque todos serão a descendência dos abençoados de
Javé, juntamente com seus filhos" (Isaías 65, 23)

" Não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela
renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus... " (Roma
nos, 12,2)...,

8L:=======================================================:J



CONSTRUIR O NOSSO GRITO
Comunidades e grupos se organizam; gargantas e vozes se preparam; a

melodia, o canto já está sendo ensaiado; é o grito dos excluídos por justiça e
paz que começa ser entoado.

Nosso grito quer produzir um eco prá valer: Trabalho e Terrapara o povo viver!

Encontro em Natal
Nos dias 10, 11 e 12de maio aconte

ceu em Natal/RN a reunião das pasto
rais sociais da região Nordeste, promo
vida pelo Setor Pastoral Social - CNBB.

Participaram 70 pessoas, dos 9 Es
tados da região, sendo 5 representan
tes de cada pastoral e organismo do
setor pastoral, mais os coordenado
res nacionais e sub-secretários regio
nais. Também estiveram presentes
Dom Demétrio Valentini e Pe. Luiz
Bassegio, respectivamente bispo res
ponsável e assessor do setor.

Na pauta das discussões, o Grito
dos Excluídos teve um bom destaque,
seja pela importância do evento, bem
como por ser uma atividade que faci
litará a articulação das pastorais soci- .
ais na região.

~ Todo material de divulgação que
~ levamos (cartazes, tablóides, boletins
o e camisetas) foram distribuídos. Re
~ almente sentimos uma empolgação
1"
ai com a construção coletiva do Grito.
~
-co
o'~ tTENÇÃ,O: Esta~os aguar~ando"suas
~ motícias.Escreva comunicando como vai
~ ~ organização do Grito na sua região.
~ '. ~sta Ill.ágina04 deste boletim é reserva-
ãi da para informações rápidas.
o
o
6n,
-c

A cada dia chegam à secretaria
novos nomes de pessoas dispostas a
colaborar como articulador ou anima
dor do Grito em suas regiões.

Novos animadores do Grito:

- Fortaleza/CE - Ir. Inês Barros
- Salvador/BA - Dirceu do S. Pereira
- Jequié/BA - Pe. Jesus V. Castro
- Santa Inês/BA - Antonia Alexandrina
- Jitaúna/BA - Marcos A. Marques
- Franca/SP
- Cuiabá/MT
- Caicó/RN

- Pe. Ovídio Andrade
- Pe. José Dilson
- José B. de Araújo

-Assis Brasil/AC - Ir. Isabel R. Kuss
- Dourados/MS - Ir. Gema Panazzolo

- Jaime M. Oliveira
- Bujaru/PA - Ricardo P.Torres
- Ariquemes/RO - Ir. Maristela Pedrini
- PalmaslTO - Terezinha Maydana

Rua Caiambé, 126 - Ipiranga
04264 - 060 - São Paulo - SP

Fone/fax (011) 63.7064

• BO,letimnQ Oê - Mai9/96 - §~tor pastoral SociaVCNBB•

Migrações e "Desenvolvimento"

Apresentação

A modernização tecnológica
está sendo, cada vez mais,
apresentada ao mundo como

meta necessária em vista da me
lhoria das condições de vida da so
ciedade como um todo.

Estamos vivenciando uma fase
de predomínio do Liberalismo Eco
nômico que propõe o desdobramen
to das relações de mercado como
única via para o desenvolvimento.

As novas políticas econômicas
fluem na direção da criação de espa
ços de integração transnacionali
zados, os chamados Blocos Econô
micos, com o objetivo de demolir as
barreiras nacionais para a mobilida
de ilimitada dos agentes econômicos.

Neste cenário, mesmo as con
seqüências mais alarmantes como,
por exemplo, o aumento generaliza
do do desemprego, são encarados
como "custo natural do processo de
desenvolvimento" que, no final das
contas, beneficiará a todos.

Próxima reunião da Coordenação do Grito será no dia 14 de junho,
em São Paulo.

Qualquer voz contrária a este
estado de coisas nada mais repre
senta senão eco de concepções
atrasadas, que o movimento da his
tória deixou para trás.

"Afirmar que a pessoa huma
na é o critério último em qualquer
decisão econômice, significa, que
a economia é subordinada ao
atendimento das necessidades
básicas da pessoa humana. Ou
seja, em certo sentido, é o crité
rio último e verdadeiro de toda a
vida e organização econômica de
uma sociedade.

As necessidades básicas das
pessoas têm a primazia na vida
econômica em relação a outros
aspectos, como a produção má
xima, o lucro ou o poder. "

(Gt .. Gaudium Et Spes 64, inAnálise
de Gonj. Sócio-Política, Maio/95, GNBB
Pastoral Social)



INTEGRAÇÃO OU POLARIZAÇÃO ii A VIDA TEM VALOR ii
Há pouco tempo, a CPI da prosti

tuição infantil denunciou a compra de
meninas virgens nas cidades do inte
rior para servir sexualmente aos turis
tas (brasileiros ou estrangeiros) nas
grandes capitais.

Nas ruas estas garotas não são
muito visíveis; muitas delas perambu
Iam de casa em casa, a serviço, mas
sempre rigorosamente controladas
pelos cafetões. .

Ao longo das rodovias, essas jo
vens migram constantemente em bus
ca de locais mais rentáveis e/ou fu
gindo dos policiais que as perseguem.

O uso de garotas prostituidas para

o comércio de drogas é um dos expe
dientes utilizados por traficantes. Quan
do descobertas, são imediatamente
transferidas para locais distantes onde
executam o mesmo serviço. Quase
sempre sucumbem na toxicomania.

Na realização das exposições agro
pecuáriase festas do peão de boiadeiro,
as moças são recrutadaspara trabalhar
nos stands e servir sexualmente aos cli
entes e organizadores dos eventos. Mi
gramdecidadeemcidade,sempreacom
panhandoo calendáriodas "festas".

Para quem só pensa no lucro, sem
pre a pessoa humana é considerada e
tratada como objeto de exploração.

Existem, porém, algumas ques
tões a serem consideradas quando o
assunto é desenvolvimento.A moder
nização tecnológica, embora seja, de
fato, um item importante para que se
possa gerar as condições de bem-es
tar, contempla uma camada restrita
da população.

Olhando para o campo das migra
ções, podemos encontrar um re
ferenciai claro de que o modelo de
desenvolvimento que está sendo im
posto à sociedade trás em si muitas
contradições. Enquanto, na esfera
econômica, avança-se no sentido da
criação de espaços de integração
cada vez mais livres para a circula
ção de bens, tecnologias e serviços,
como está sendo pensada a circula
ção das pessoas? Juntamente com

a integração econômica, está haven
do o necessário interesse quanto aos
processos de integração social e cul
tural entre os povos?

" Desta forma, falar de globaliza
ção como integração dos mercados,
é dizer de alguma coisa que não al
cançam aspectos muito importantes
da realidade sócio-econômica.O ter
mo esconde o fato de que o sistema
econômico que prevalece não inte
gramaspolariza. Diferenciasereshu
manos.

Talvez fábricas possam ser
homogeneizadas, mas este proces
so não se aplica a sociedades huma
nas"

ALGUNS NÚMEROS SOBRE MIGRAÇÃO
..O Censo de 1980 já demonstrava que:
- 23,6 milhões de pessoas moravam fora do Estadoonde nasceram;
- 43,6 milhões de pessoas estavam fora do município onde nasceram.

Folha de São Paulo 21/03/96

(Julio de Santa Ana, in Tempo e
Presença)

DISCRIMINAÇÃO
..Dados do PNAD/IBGE de 1993 mostram que:
- Das 15.973.940 pessoas que vivem na Grande São Paulo, 5.136.469 (32,2%)
não são paulistas.
- E que, se levada em conta apenas a População EconomicamenteAtiva (PEA),
os migrantes representam 42,5% da força de trabalho da Grande São Paulo.

Folha de São Paulo 22/03/96

No mundo inteiro cresce, atualmen
te, a hostilidade e o preconceito em re
lação aos estrangeiros. Este é um bom
exemplo de que direitos sociais impor
tantes como o direito à liberdade de ser
diferente, que implica no respeito mú
tuo à cultura, aos costumes e às expres
sões de fé, estão regre-dindo. As políti
cas restritivas aplicadas à migração es
trangeira, a pretexto de proteger os tra
balhadores nacionais, força a abertura
de canais para a migração clandestina.

No Brasil, o preconceito e a discri
minação em relação aos estrangeiros
pobres acontecem também com os
migrantes internos. Muitos migrantes

estão sendo proibidos de permanece
rem onde são indesejados, criando
se, com isso, um circuito que combi
na a restrição e a compulsão a migrar.

Já se fala, atualmente, de uma no
va categoria migratória: os itinerantes,
migrantes provenientes de estratos
empobrecidos da população e que,
como excluídos e desnecessários,
estão impossibilitados de sedimentar
raízes, tendem a se transformar em
andarilhos,sem referência estável de
trabalho, de moradia e até familiar.

A sociedadeestá, realmente,tri-
lhando o caminho do desenvolvi-
mento?



13. - RELAÇÕES DE GtNE1~.o,.RAÇA E E::rNIA- Ivone Gebara e- filósofa

_e teóloga nascida em São Paulo e vivendo no nord~ste do país. Durante 17 anós foi

.professora do Instituto de Teologia do Recife-PE e assessora do 'movimento popular ..

14. . ÉTICA, DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE-SOC~ . '. .

- Aldaíza Sposatti : Professora titular da PUG-SP e coordenadora do Núcleo de

. Seguridade e Assistência Social (PUC)

- 15. PESSOA~ I COM DEFICltNCIA: INCLUSÃO
ÁCESSQJILIDADE ~l.ourivaldo Rlbeiro-CEJAMc Centro de Estudos e Pesquisas

"Dr. JoãoAmorim" - Celso Zopi;- FCD -Fraternidade Crist!de Pessoas com Deficiência
~16. .MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: Controle e Deml)Cratização

Ricardo Campolim - ABR4ÇO-Naci09al- Associação Brasileini de Radiodifusão
-Comunitária . ,
I

Finalização das Plenárias - 17Ii~

NOITE

NOITE; CULTURAL - ARTÉ,e CULT.URA na Sociedade do Bem-Viver - 18hs

Presença de Zé Vicente e artistas rui região
TérminorZâhs

30/0UT/U - Domingo

MANHÁ

Cheg~ dos participantes - 8hs
Mística - 9hs

Apresentação dos três desafios das temáticas: Um/a exposítor/, 2' cada

" PlensÍria GeraJ: Leonardo Boff'- Teólogo; filósofo e escritor.- lOh

Caminhada em memória aos 32,anos do' assassinato de Santo Dias; 90 anos de
J . •

D. Paulo Evaristo e DNJ 2011 - I1hs

, Ato EcumêniSO de encerramento

Almoço-l3hs

E

, "
\ )

LOCAL DO ENCO~TRO
O'Caipirão

Avenida Elias Yazbek, 281212828. - Centro

CEP 06803-000 Emb~ das Artes-SP .

Ver como chegar: www.embu.sp.gov.br
1'· ..

Exclusivamenteatravésda intemet:www.fepolitica.org.br
até 30 de setembro de 2011

Preen~ha a ficha deinscrição no site e faça depósito na conta b~ncárià:

B~ESCO - AG 2744-8 - C.C. 16~245-0 - Fé e Política 20'11

R$20,OO'~Inscrição individual

R$ 50,QO- Contribui9ão solidária

':., Envie comprovante pejo fax: (11) 5831-2612/ Rarnllt232 _

.OBSERVAÇÕES lMPOE.T~NTES-, .
.Aliment~ção: Será Merecido pela organização do Encontro.

" '1\--1 .
Hospedag'em: . ])lllto às famílias nas c?munidl\des e nos espaços públicos.

Trazer roupa de cama e banho.

Caravanas:
'I r '/

Inf~rmem a secretaria via e-mail ou telefone? dia da,chegada .•
-,

I

,INFORMAÇÕES GERAIS DO ENCONTRO
-SecretariaNacional do.Movimento Fé e Política . __
Tel: (OXJlII) 2081.0294 - E-mail: secretariaéjfepolitica.org.br
Secretaria do 8° Encontro.- São Páulo
"Iel: (Oxx11) (11) 5k31-2612 - E-~: comunicacaofp@gmail.com

- l



-,"Em Busca da' Sociedade
~, ' " ,

do .Bem- Viv~r::I Sabedonla,
·.:PtotagoIiisÓlo e ·'Política'~', 'f ' ,,', ,

,_ ',' -. \ I,.

, !, \ - ':;,.... , ,

,, ' , Esse é o tema centrá! do 8°Encontro
I . - ,;,r , "\

Nacional, de Fé e Política; q,ueacontecerá em
Embu das ~es; que.pertencea Diocese de

Campo Limpo, São Paulo. Oportunamente, tio
momento e em.que se 'celebramÓS3f anos'do

Y , .màrtírio de SantoDias da Silva.
, O\BeTfl~Viver trata-se c!eum resg!!-teI ,/

histórico da sa~edoQados p~vos indígenas
-<\Ymara,Quétchúa e Guaran~,avançando'num
~diálogo,denovas~iniciativasque apontam p'ara
" , , <' criação de espaços~de diálogo sobre a
, ' tIesmercantiHzaçãoda 'vidae,propõem outro

, projeto Pblítico para todos os'povos. Esse debate'
fl;lv,ore6eo protagonis~o dos poyos, indígenas
desiacando'~ápas iniciativa,sque apoij.tampara

r I' liI_n outro mundo pos~Yel, com li-vidaem
plenitude e não Ip~iver melhor e o!vi,xerhém, que,'

, / - ," ' , prega 9 capital~~mo:
I, . , 'emi.tamos córh a participaçãQ'de-todos,(as)

vocês ness~ grande momento fomiativo,
" ." '" ~celebrativo ~festivo.

Mobiliz~,SUJl cidade e venbil~ -em'
; ',,', ' c~ravllnas!

, /
,A Coordenação

",I

J,

/

I(

M:A'Ç'Ã'O
,~ ,

. ." , ." , ...~." ::;....li

1.' 'ESPIRI'rUALIDADE E CONSCttNCIA PJ;,ANET,ÁRIA- Mi'ficá
dos/as I\Ú~tires - FreilB~ttQ- Te610i~, escritore assessor d~s movimentos

\ ';'. '.' \ " "

socials " . ",," " " I '

2. ECONOMIk PROD:UÇÃQ E C~NSUMÔ SUS'fENTÁ VEL ,
Jung Mo Sung - Ttiólogo,pôs-doutorado em Educação, doutor em ciências .da,

, ", "," ,\ '., ..-')
.relígião e professor da UniversidadeMetodista. 'I, ' ':

3. ,CIDAnE, MODELO DE GESTÃO ÉDEM:OÇRÀc:lA - José Fillipi-
" . .' - ", .... . ( . '!. ' ,/ I ' :i" .

( , DeputadoFe~eralJlOrSP : ',i. ' , :- r', " "' .-; ", ' ,
4. AGROECOLOGIA XAGRONEGÓCIO - Agricultura urbana, direito

.:~,õ'a?i,f;e~!ação~dequa~a e limite da prQpri~dade - ~aili-o Morelli, -'tltspO
'Composição da.Mesa ~I.Ohs \ _ ' emérito de Duque,?e Caxias -'- ", " .. " _

D.,LpizAntônioGuedes-Bi~podaDtoç!!sedeCampoLi~lX1 S. " MATRIZ, ENERGÉTICA E MQDELOS ..\\,L'FERNATrVQS DE
ChicoBrito - fufeito de'Embu das.Artes ',IIDESENVOL~NTO, - ~ -IMovifue~toI de A~~gi~s por Batritg~ -
'\ ", 1 .x ' '_ • ~ I

Pe. Jaime\Crowe- 'Coordenaçãodo 8°Encontro Nacional i • 'assessor a definir ~ " -
Te::CsinhaToledo~ CoordenaçãoNaciowu Fé e.Polític,~ , 6.' ÁGUA: BACIAS mDROGRÁFlC-~ -'~ar~lo,cardóso\- Vitae Civi~s

'C\, _ I 7. BíBLIA, PlWFETISMO E' A,SOCIEDADE DO BEM-V'I~R-
Plenária Geral:- 10Ji30, :. t • í~, Hllidi Jllrschel- PaStorámetodista, biblista e da Universidade Metodista- .

. ' /". i .< '., ".,..

~iI~O Rib~iro ~SodÓlogo,rprofe~r,domest:rMo emCiênciasdaReligião - PUC- 8. DIRll;ITOS HUMNNOS: rOR UMA CULTURA;DE PAZ - Paulo
" Min~ e'membrodliCoordenaçãoNaoiomilFé e Política'30' 'Vannuchi - JOfIlálistae inembro'dadireçã~dO'IDstifuto'da Cidadania,
.", '\ , " ;., .'), I',' 9.,' . TRABALHO -'IHREITO DltTODÔSiÀ.S -,CÓNFLITO":CAPI,TAL x' J NaD~ C~Oso ~PastorafnetOdista,~ssora deformaÇãodaC.~missãoPastorai,da

• \ _' I, k .' .... I; TRABALHO ~_CésJr Sán1o~'~ CEPAT_ Centt~ '~e' Pesquisa e Apoio aosTetra ,- Cn. 30' \ h, ,.., ' , , ,

M~uriciodasnVaGoliçaIveS-LÍd~ÇadoMo~entoNacionald!>sPb~osIndigenas' Trabanládôres-Curltiba-PR", ' ' :; ,~
do.~ememb~doC:APG-ConselliodeArticulàçãodoPovoGuaranidoRS.30' . \l 10 CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Bioétlcd, biotecnologial ~Márcio

: éoordená~o da Mesa - Lucifa p,lzani" ' '" ' F~ridOSAnjos - Óoutore~T~lo~a ~elàUnive~ídade:Óregoriariae E~ialis)a
Almoço- âh30, ' Y' " ,'. I \ em Ética,eBiqétic[ t I, " \,

" " . " -,,~, ~'ll. Ai S-UPERAÇÃO ,DA CRIMINALIZAÇÃQ ,DA JUVE;NTU-ÇE -
',' _. '. " .. ,. " '. ';,

Francisco ,AntônioCrí~6stomode-Oliveira - Secretário Nacienal da PastOralda
[,I, .. ";"".' '>:; '.1 , S. " "1 "'. I.

JJ,lventü<Íe~,Álêxandr~ Piero - Represehtante d~ PJ no C6NJUVE '
12. ' USO E TRÁPU::O DE DROGAS: ENI\RENl:AMENTO 'DA, , '. I -.< ' ". •

ÇULTlJRA DE MORTE' - Pal!lo Teixeira - Deputa~o'Federal por SJ'

G
28/biIT/ 2011-Se~-feira

fARDE / NOITE'
Credené'i~entó: A:]làrtirdas 16hs
AcolhimentodosParticipantes
Roda deViola - 109,hS

, 2!)/OUT/2011- Sábado
.....,\ ,.:, '.i

MANHÃ-
Chegada dos ~arlicipaÍítés_>\
Celebração de abertura - 9hS \

,1

TA~DE _) .
I '., A,~, Plenirias TeDláticas - 14hs ;J. •" _ \, .,\.,' . ·r.,'o ,,~" I [

') ~ Cala plen'ária'terá um assessor/a, um coordenador/I!:e um {!!lator/a e
I " "escolhet:átrês de~afios ase~m' tipresentados na 'Plen~ria Gerai,,~o1o'!'ingo.!

, ",
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5;~GENTES·····DE··PAbiORAL····l,QUltNES:rolOS?
fi "tSomos personas bautizadas, en formación pennanen e
y organizados en equipo a nivel arquidiocesano, zonal y
parroquial comprometidos, solidaria y proféticamente con
la vida de la población trabajadora, con sus luchas,
necesidades y aspiraciones, donde aportamos a la cons
trucción dei Reino de Dios, mediante una acción integral,
continuada, organizada, articulada e inculturizada, apor
tando nuestros esfuerzos y voluntades para ai desarrollo

de una vida digna, para que todos vivamos como
hijos e hijas de un mismo Padre.

,', .-'-, -: .... ",: ("_,',

ORIGEN DE ESTA· PASTORAL
Nuestra iglesia Venezolana nos invita a vivir la

solidaridad cada vez más creciente con los sectores
poblaeionales que han sido menos atendidos en
nuestra labor pastoral y evangelizadora.

De aqui la importancia de despertar la conciencia
religiosa de los hombres y los pueblos, se excluye
asila explotacl6n, opresi6n y anulaei6n .de I~
cemás .. ( cs. S.R.S N° 39). ~'~.~~_

DESTINATARIOS~' .:
Todos los trabajadores y trabajadoras, bautizados y
personas de buena voluntad, oe los diversos secto
res y ambientes laborales: Serviclos, Infonnal , Indus

tria, Agroindustria, comercio, entre otros.

~ •.• '\J/~ : ....·1·:J l.DESDE· DóNDE?-Desde la búsqueda de la transfoi:naci6n de la reali
dad de los trabajadores y trabajadoras, que no co
rresponde con el Proyecto de Dios (desigualdades
económicas, alto lndce de trabajadores que viven y
laboran en condiciones intrahumanas, salarios injus
tos, esclavitud y explotación, exclusión creciente de
trabajadores a la posibilidad de un trabajo estable y
en condiciones dignas para sostener su família y/o

hacer proyecto de vida)

,~ RIA VlYOCIA II'UNA IGlJEU ,
t,,-' .' .• Ha recibido el Evangelio dei seõor Jesús y

nos invita para que en comunión y participación lo
proclamemos y reconozcamos entre los trabajado
res y trabajadoras.

• Quiere vivir el Evangelio como camino fundamental.
• Desde su acción contribuye a la tr::lrlllfllnn;!eiiln-det-:::::iiI

mundo y a la realización integral de las ""r~n.aQ

DESDE·U\ESPIRITUAUIDAD':
• Como Jesús somos lIamados por el Espíritu de Dios
para anunciar la Buena Nueva a los trabajadores y
trabajadoras.

• Es el Espíritu Santo quien nos hace ver la realidad
de los trabajadores y trabajadoras con los ojos dei
Padre, para descubrir en ellos los valores que fecun
dan el Reino de Dios.

• Por el Espíritu Santo nos sentimos motivados a en
camar la te comunitaria y de manera abierta y parti
cipativa

• Que nos lIeva a hacer opeión absoluta por Dios y a
celebrar su acontecer cotidiano en el mundo dei
trabajo.

• Como Jesús, fieles a la Misión dei Padre, queremos
""""',ntr""nal1nnQai servieio de los trabajadores.

.'0[.SER:., Y'SULmBAJO
• Comprensión dei hombre y la mujer desde una

visión humanista como sujetos sociales, solidarios
y relacionados con el mundo.

• Trabajadores con dignidad, creados en y para la
Comunión, a imagen y sernejanza de Dios. Como
seres trascendentes, están lIamados a vivir la oo
munión plena consigo mismo, con Dios, con los
herrnanos y la naturaleza.

• Como constructor social
• Como ser dnámico e integral
• Es un derecho y un deber humano, a través dei

cual la persona entreteje las relaciones sociales,
provee su sustento, sirve a sus herrnanos, constru
ye y hace renacer ai mundo a semejanza de su
Creador.

M~a~~~~,a:~~~~~~~:i]
es acompaliar, participar, promover, apoyar, animar
solidaria y proféticamente la vida, la fe, la esperan
za, lucha, forrnación, organización y movimiento de
los trabajadores y trabajadoras desde la propuesta
dei Evangelio, para que vivan en la Iglesia su com-
promiso cristiano y su plena condición de hijos e

hijas de Dios.

VIsrON
Pueblo Trabajador evangelizado y evangelizador, que

desde su identidad de Iglesia, en comunión y participa
ción, con conciencia critica y actitud profética se constitu
ye en cuerpo social con identidad propia mediante diver
sas formas de organización y autogestión comunitaria;
que promueve el respeto por la dignidad humana, una
sociedad justa y en paz donde se vive especialmente la
fratemidad, la apeión por Cristo y la Comunión.

14METODOt(X;lA
• LEEMOS: con los ojos de Dios, la vida de los tra

bajadores y trabajadoras en su aspecto personal,
comunitario, social y laboral.

• DISCERNIMOS; C6mo se manifiesta Dios en esta
realidad y cuál es su voluntad.

• ACTUAMOS; Con la finalidad de hacer la voluntad
de Dios para responder coherentemente a las
necesidades manifestadas en los signos de los
tiempos.

• CELEBRAMOS: Desde la fe, los sacramentos y el
contexto socio- cultural, la vida, las carencias, las
conquistas, las dificultades y las esperanzas de los
trabajadores y trabajadoras.
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